
Fokus ry:n toiminnan tavoitteet kaudelle 2009-2010 

 

 
Hallitustyö ja kokoukset 

 

Fokuksen hallitus pitää säännöllisesti kokouksia, joihin on kaikilla vapaa pääsy. Tarpeen mukaan 

perustetaan erilaisia tiimejä ja työryhmiä, jotka kokoontuvat harkintansa mukaan. Hallitus pyrkii 

järjestämään jäsenistölle monipuolista toimintaa ja huomioimaan työssään tasapuolisesti kaikki 

ainejärjestön opiskelijat ja pääaineet. Fokus tarjoaa harkinnan mukaan jäsenilleen etuja esimerkiksi 

tapahtumien osallistumismaksuissa. 
 

Opintoasiat ja korkeakoulupolitiikka 

 

Pidetään yllä kommunikaatiokanavia tiedekunta- ja laitosneuvostoon sekä pääaineiden 

yksikköpalavereihin. Seurataan tarkasti muutoksessa olevaa yliopistomaailmaa. Erityisesti pidetään  

silmällä Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen tutkintorakenneuudistusta ja laitoksen 

opetuksellisen sisällön laatua ja monipuolisuutta koskevia muutoksia. Kuunnellaan jäsenistöä ja 

kerätään mielipiteitä opiskeluun vaikuttavista hallinnollisista päätöksistä ja toimitetaan ne 

eteenpäin. Toimitaan yhteistyössä muiden tiedekunnan ja erityisesti laitoksen ainejärjestöjen kanssa 

opinto- ja korkeakoulupoliittisissa asioissa. Järjestetään henkilökunnan ja opiskelijoiden 

yksikkökohtaisia kahvihetkiä ja muita tapaamisia. 

 

Bileet 

 

Perinteisten bileiden (Vuorilammen laskiaisrieha, sitsit, fuksiaiset, ainejärjestön esittäytymisilta, 

pikkujoulut) lisäksi järjestetään vähintään kahdet baaribileet sekä muita illanviettoja. Jatketaan 

Kortepohjan tenttisaunaperinnettä. Harkitaan vuosijuhlan järjestämistä. Jatketaan yhteistyötä 

muiden ainejärjestöjen kanssa. 

 

Tutorointi 

 

Fokus osallistuu yhdessä laitoksen kanssa tutoreiden valintaan. Syksyn toiminnan suunnittelu 

yhdessä tutoreiden kanssa aloitetaan jo keväällä. Fuksit tutustutetaan Fokuksen toimintaan 

järjestämällä kaikkien aineiden yhteisiä illanviettoja ja muuta toimintaa. Tuetaan rahallisesti 

tutoreiden fukseille järjestämää toimintaa. 

 

Liikunta 

 

Seurataan liikuntavaliokunnan toimintaa ja tiedotetaan yliopiston liikuntatapahtumista. Järjestetään 

viikoittain Fokuksen liikuntavuoro sekä mahdollisuuksien mukaan muita liikunta- ja 

ulkoilutapahtumia. 

 

Kulttuuri 

 

Tiedotetaan Fokuksen listalla valikoidusti kiinnostavista kulttuuritapahtumista. Järjestetään museo- 

ja teatterikäyntejä. Mennään porukalla katsomaan stand up -komiikkaa Seisomapaikkaklubille, 

jonka kanssa neuvotellaan mahdollisista eduista fokuslaisille. Osallistutaan Amazing Race 

Jyväskylä -tapahtuman järjestämiseen. 

 

 

 

 



Ympäristö 

 

Pyritään jatkamaan ympäristötiimin toimintaa. Jatketaan ympäristönäkökohtien huomioimista 

tapahtumia järjestettäessä. Seurataan ympäristövaliokunnan toimintaa ja osallistutaan JYY:n 

ympäristökilpailuun. Järjestetään siivoustempaus esimerkiksi vapun yhteydessä. Pidetään 

säännöllisesti Fokuksen kahvihetkiä. 

 

Tiedotus 

 

Tiedotus tapahtuu pääasiassa Fokuksen sähköpostilistan ja nettisivujen kautta. Pyritään siirtämään 

tiedotusta sähköpostilistalta nettisivuille ja kannustetaan ihmisiä tutustumaan Fokuksen 

nettisivuihin ja foorumiin. Hallituksen jäsenet koulutetaan käyttämään Fokuksen nettisivuja. 

Liitetään kaikki uudet opiskelijat Fokuksen sähköpostilistalle. Lista on tarkoitettu ensisijaisesti 

Fokuksen tapahtumista tiedottamiseen sekä tiedekunnan, laitoksen ja ylioppilaskunnan tiedotteille. 

Kiinnitetään huomiota listan tarkoituksenmukaiseen käyttöön. 

 

Julkaisutoiminta 

 

Toimitetaan Fogue-lehti, joka lähetetään uusille opiskelijoille hyväksymiskirjeen mukana. 

Mahdollisuuksien mukaan toimitetaan toinen Fogue syksyllä. Hankitaan mainoksia julkaisuihin. 

 

Kansainväliset asiat 

 

Pyritään ottamaan Fokuksen pääaineiden vaihto-opiskelijat mukaan Fokuksen toimintaan. 

Huomioidaan tiedotuksessa myös vaihto-opiskelijat. 

 

Ekskursiot 

 

Jatketaan kotimaan- ja työelämäekskursioiden järjestämistä. Tiedotetaan mahdollisista SVOL-

Jyväskylän, Talentian ja Westermarck-seuran ekskursioista. Kiinnostuksen mukaan järjestetään 

ulkomaanekskursio. 

 

Ulkosuhteet 

 

Pidetään yhteyttä muihin ainejärjestöihin, tiedeseuroihin, ammatti- ja opiskelijajärjestöihin sekä 

JYY:hyn. 

 

Työelämä 

 

On todettu tarve järjestää työelämäaiheisia tapahtumia, kuten alumni-iltoja. Parannetaan 

tiedonsaantia työelämään liittyen.  

 

Talous 

 

Varat saadaan pääasiallisesti JYY:n toiminta-avustuksesta, jäsenmaksuista ja tapahtumien 

pääsymaksuista. Mahdollisia lisätuloja saadaan julkaisujen mainoksista. 

 

 


