
Fokuksen 2005–2006 toimintasuunnitelma 

 

Koulutuspolitiikka 

 

Tiedonkulkua laitos- ja tiedekuntaneuvostojen suuntaan pidetään yllä kuulemalla hallinnon 

opiskelijajäseniä kokouksissa. Jokaisesta aineesta nimetään ainejärjestön toiminnassa mukana oleva 

henkilö yksikkökokouksiin. Seurataan kopo-valiokunnan toimintaa osallistumalla kokouksiin tai 

sähköpostilistalta. Järjestetään teemallisia kahvitilaisuuksia ja gradupäivä. Rohkaistaan opiskelijoita 

ottamaan kantaa opetuksen laatuun ja järjestämään lukupiirejä. Annetaan tarvittaessa lausuntoja 

korkeakoulupoliittisista asioista. Kopo-asioihin kuuluvat: opinnot ja opintojen ohjauksen kehittäminen ja 

valvonta. Käytännössä sektorin toiminta vaikuttaa opinto-oppaisiin, opintosuunnitelmiin ja opintojen 

ohjaukseen. Mukana ovat myös kv-aspekti, tutorointi ja työelämä. 

 

Tutorointi 

 

Osallistutaan yhdessä laitoksen kanssa tutoreiden valintaan. Vaikka tutorit eivät olisikaan 

ainejärjestöaktiiveja, tutustutetaan fuksit kummitoiminnalla Fokukseen ja toisiinsa järjestämällä heille 

iltaohjelmaa heti alusta asti. Opiskelun alkuvaiheessa järjestetään tilaisuus, jossa eri aineiden tutor-

ryhmäläiset voivat tutustua toisiinsa. Tuetaan tutorointia rahallisesti maksamalla tilojen (esim. Kortepohjan 

sauna tai Lillukka) vuokraamisen kulut. Panostetaan erityisesti ensimmäiseen tilaisuuteen, jossa 

ainejärjestö esittäytyy uusille opiskelijoille ja opiskelijat tutustuvat ensi kertaa toisiinsa. Hallituksen jäsenet 

pyrkivät kaikin tavoin ottamaan uudet opiskelijat joukon jäseneksi. 

 

Liikunta 

 

Seurataan liikuntavaliokunnan toimintaa käymällä kokouksissa tai sähköpostilistalta; selvitetään 

mahdollisuuksia saada tukea tapahtumien järjestämiseen ja tilojen vuokraamiseen. Järjestetään 

rusettiluistelut, talviurheilutapahtuma ja JYY-cupin osakilpailu. Osallistutaan futsal-, jalkapallo- ja 

sählypuulaakeihin. Suosittu sählyvuoromme jatkuu, lisäksi tutkitaan mahdollisuuksia osallistua toiselle 

viikoittaiselle vuorolle. Haastetaan henkilökunta keväällä ja syksyllä urheilemaan ja selvitetään 

mahdollisuutta saada yhteinen säännöllinen liikuntavuoro heidän kanssaan. Järjestetään Cooperin testi 

keväällä ja syksyllä. Uutena toimintana järjestetään yhteisiä avantouintiretkiä, lenkkisaunoja ja tutkitaan 

mahdollisuutta lähteä ratsastamaan. 

 

Julkaisutoiminta 

 

Toimitetaan kiinnostuksen mukaan 1 - 2 numeroa Fogue-lehteä. Kesäksi tehdään fuksinumero, joka 

lähetetään uusille opiskelijoille hyväksymiskirjeen mukana. Lehtiin hankitaan sponsoreita. Julkaisuja 

tekemään perustetaan erityiset työryhmät.  

 

Kulttuuri 

 

Käydään JYT:in näytelmissä. Jatketaan elokuva- ja keskusteluiltojen järjestämistä. Järjestetään ekskursio 

jäsenistölle vieraisiin Jyväskylän kohteisiin, esimerkiksi museoihin. Elvytetään ainejärjestöhuoneen käyttöä 



järjestämällä viikoittaiset kahvit. 

 

Ympäristö 

 

Otetaan ympäristönäkökohdat konkreettisesti huomioon omassa toiminnassa, esimerkiksi 

kertakäyttömateriaalien käyttöä vähentämällä. Pohditaan mahdollisuuksia järjestää ympäristötietoutta 

kartuttavaa toimintaa tai esimerkiksi siivoustempauksia. Seurataan ympäristövaliokunnan toimintaa 

käymällä kokouksissa tai sähköpostilistalta. Osallistutaan JYY:n ympäristökilpailuun.  

 

Bileet 

 

Järjestetään neljät tai viidet baaribileet, kevät- ja syyskauden päättäjäiset, laskiais- ja vappurieha, 

pikkujoulut, fuksibileet ja fuksiaiset. Henkilökuntaillat järjestetään oppiainekohtaisesti. Myydään jäsenille 

lippuja Kauppakadun approon. Osallistutaan yliopiston ainejärjestöjen yhteisten bileiden järjestämiseen.  

 

Tiedotus 

 

Tiedottamisella aktivoidaan jäseniä ja vahvistetaan mielikuvaa ainejärjestöstä foorumina, johon jokainen 

voi tulla ideoineen. Kehitetään verkkosivujen sisältöä ja ulkoasua ja aktivoidaan #fokus –irkkikanavaa 

yhteydenpitokanavana. Liitetään kaikki uudet opiskelijat mukaan sähköpostilistoille. Ainejärjestön 

listan fokus@lists.cc.jyu.fi lisäksi yhteydenpitokanavia ovat pääaineiden omat 

listat ykpopisk@lists.cc.jyu.fi, sos-opiskelijat@lists.cc.jyu.fi ja sostyo@cc.jyu.fi Turhaa postia ainejärjestön 

listalle pyritään välttämään, koska se vähentää mielenkiintoa listaa kohtaan. 

 

Kansainväliset asiat 

 

Otetaan omien tieteenalojen vaihto-opiskelijat mukaan tapahtumiin. Luodaan yhteyksiä mahdollista 

ulkomaanekskursiota varten. Seurataan JYY:n kv-valiokunnan toimintaa käymällä kokouksissa tai 

sähköpostilistalta.  

 

Ekskursiot 

 

Järjestetään Jyväskylä-ekskursion (ks. kulttuuri) lisäksi syksyllä matka johonkin toisaalle Suomeen ja 

tiedustellaan mielenkiintoa lähteä ulkomaille.  

 

Suhteet muihin ainejärjestöihin 

 

Jyväskylän yliopiston muihin ainejärjestöihin pidetään yhteyttä järjestämällä tiedekuntabileitä ja 

laskiaistapahtuma sekä illanviettoja tai muita tapahtumia. Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta järjestää 

tiedekunnan ainejärjestökokouksia. Ainejärjestöyhteistyöllä kehitetään edunvalvontaa ja koulutuspoliittisia 

asioita. Osallistutaan JYY:n ainejärjestötapaamisiin. Pidetään yhteyttä muiden yliopistojen kollega-

ainejärjestöihin. 

 

Työelämä 
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Välitetään kiinnostavia työpaikkailmoituksia ainekohtaisille sähköpostilistoille sekä 

tiedotetaan repalinja@lists.cc.jyu.fi – listasta ja rekrytointipalveluista. Parannetaan yhteyksiä VALOKE:een 

ja Talentiaan esittämällä toiveita alumni-illoista ja muista asioista. Tehdään yhteistyötä laitoksen kanssa 

alumni-tilaisuuksien järjestämisessä. Järjestetään työelämäekskursio. Verkkosivujen kehittämisessä otetaan 

huomioon työelämätietouden jakaminen. 

 

Talous  

 

Varat saadaan JYY:n toiminta-avustuksesta, jäsenmaksuista ja toimintaa järjestämällä. Tutkitaan 

mahdollisuuksia saada avustusta tapahtumien järjestämiseen paitsi JYY:lta, myös SVAL:lta ja Talentialta.  

 

Hallitus/nimikkeet  

 

Uuden hallituksen toiminnan helpottamiseksi laaditaan ohjeellinen työnjako hallituksen jäsenten kesken 

sekä ohjataan seuraajia tarpeen mukaan uuteen tehtävään. Vastuuta eri alueista jaetaan hallituksen 

jäsenten ja mahdollisuuksien mukaan jäsenistön kesken, mutta jokaiseen tämän toimintasuunnitelman 

sektoriin nimetään kyseisistä asioista viime kädessä vastaava henkilö. 
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