
 FOKUS RY:N TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019 
  
”Perustasolla lähellä jokaista yhteiskuntatieteiden opiskelijaa toimii ainejärjestö Fokus.        
Fokuksen toiminnan lähtökohtana on opiskelijoiden etujen johdonmukainen puolustaminen.        
Etujärjestöluonteensa mukaisesti Fokus määrittelee ja suuntaa toimintansa tavoitteet ja         
kohteet, sekä yhdistää opiskelijat toimintaan näiden tavoitteiden puolesta osaksi laajempaa          
demokraattista rintamaa. Fokuksen tehtävänä on opiskelijoiden laajan joukkokamppailun        
organisoiminen opiskelijoiden yhteisesti asettamien tavoitteiden puolesta. Näistä tavoitteista        
tärkein on taistelu rauhan puolesta imperialismia vastaan, kamppailu demokraattisen         
valvonnan kehittämiseksi niin yliopistoissa ja korkeakouluissa kuin myös yhteiskunnassa         
yleensä, sekä opiskelijioden jokapäiväisten etujen ja oikeuksien puolustaminen” 
- Fokus-tiedote 3/75 
 
Käytetyt lyhenteet: YFI = Yhteiskuntatieteet ja filosofia 
 
1. YLEISTÄ 
  
Vuoden 2019 tärkeimmät teemat ovat yhteisöllisyys, Fokus-brändin vahvistaminen sekä         
laadukkaan toiminnan jatkuvuus. Fokus ry tullaan ainejärjestönä yhdistämään erityisesti         
luotettavuuteen ja huolellisuuteen kaikessa tekemisessään. Vuoden aikana kiinnitämme        
huomiota toimintatapoihimme ja vakiinnutamme tuleville vuosille kantavia käytänteitä.  
 
Tulevana vuonna panostamme Fokuksen uuden brändin kehittämiseen, mikä rakentuu etenkin          
aktiivisesta ja imagoamme vahvistavasta viestinnästä. Tulevana vuonna Fokus identifioituu         
yhä enemmän yhteiskuntatieteisiin huomioiden kuitenkin kokonaisvaltaisesti kaikki       
jäsenensä. Tavoitteenamme on joustava ja uudistumiskykyinen ainejärjestö, joka palvelee         
parhaimmalla  mahdollisella tavalla yhä laajempaa osallistujajoukkoa.  
 
Fokuksen vuoden 2019 tavoitteena on tulla entistä lähemmäs jäseniään. Tärkein          
periaatteemme on, että toimintaa tehdään aina jäsenistöä varten. Resurssimme käytetään          
jäsentemme eduksi, lisäksi jäsenille tarjotaan konkreettisia tapoja toimintaamme        
vaikuttamiseen ja siihen osallistumiseen. Toiminnassamme emme myöskään unohda        
aiempien vuosien onnistuneita uudistuksia. Vuoden aikana jatketaan hyvää poikkitieteellistä         
yhteistyötä useiden ainejärjestöjen kanssa, kerätään palautetta jäseniltä ja uusitaan         
onnistuneita projekteja.  
 
  
 
 



 
2. JÄSENISTÖ  
 
TAVOITTEET 
 
Tärkeintä on, että Fokuksen jäsenet tuntevat jäsenyyden merkitykselliseksi sekä         
hyödylliseksi. Jäseneksi liittymisen tulee olla mahdollisimman vaivatonta ja selkeää. Uudet          
opiskelijat otetaan avosylin vastaan yhteiskuntatieteiden pariin ja osaksi Fokus-yhteisöä.         
Tavoitteena on, että suurin osa yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen fukseista liittyy           
syksyllä Fokuksen jäseneksi. Jäsenistö kokee ainejärjestön omakseen sekä yhteisömme         
helposti lähestyttäväksi ja avoimeksi. 
 
TOIMENPITEET 
  
Keräämme vuoden aikana, vähintään keväällä ja syksyllä, palautetta jäsenistöltä siitä, kuinka           
he toivovat Fokuksen toiminnan kehittyvän paremmin heitä palvelevaan suuntaan.         
Korostamme jäsenyyden tuomia etuja ja kehitämme jäsenetuja lisää. Järjestämme         
jäsentarrojen jakelun niin, että uudet jäsenet saavat tarran nopeasti. Nettisivuillamme on           
selkeät ohjeet jäseneksi liittymisestä, jäsenvastaavan yhteystiedot sekä jäsenedut näkyvästi.         
Hyödynnämme ainejärjestötila Kasvistoa matalan kynnyksen tapahtumissa sekä viestimme        
jäsenistöllemme Kasviston käyttömahdollisuuksista. Korostamme Fokuksen positiivista      
asennetta, avoimuutta sekä yhteisöllisyyttä kaikessa viestinnässä.  
  
2.1. UUDET OPISKELIJAT 
  
Uudet opiskelijat huomioimme vahvasti kaikessa syksyn toiminnassa ja panostamme         
erityiseesti fuksitapahtumiin. Mainostamme Fokuksen jäsenyyttä ja jäsenetuja uusille        
opiskelijoille jo ennen kuin he aloittavat opintonsa: panostamme näkyvyyteen sosiaalisessa          
mediassa ja teemme uusille opiskelijoille suunnatun fuksioppaan nettisivuillemme. Lisäksi         
Fokuksen tervehdys on mukana laitoksen uusille opiskelijoille lähettämässä infokirjeessä.         
Järjestämme Fokuksen haalareiden sovitustilaisuudet sekä tilaukset mahdollisimman aikaisin        
syksyllä. Jäsenistömme saa haalarit hyvissä ajoin ennen joulua.  
  
2.2. AIEMMIN OPINTONSA ALOITTANEET EI-JÄSENET JA PASSIIVISET       
JÄSENET 
  
Pyrimme muun muassa viestinnän, jäsenetujen sekä houkuttelevan toiminnan ja tarjottavien          
toimintamuotojen keinoin tavoittamaan tieteenalojemme opiskelijoita, jotka eivät vielä ole         
jäseniä. Pyrimme saamaan myös ei-aktiivisia jäseniä mukaan toimintaamme tarjoamalla         
matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuksia.  



 
3. TALOUS 

 
TAVOITTEET 
 
Taloudenpidossa panostetaan suunnitelmallisuuteen, huolellisuuteen ja täsmällisyyteen.      
Taloudesta on perillä koko hallitus, eikä se jää vain talousvastaavan vastuulle. Vuoden aikana             
varainhankintaa toteutetaan systemaattisesti ja monipuolisesti myös verkkomyyntiä       
hyödyntäen. Yhdistyksen varoja käytetään jäsenistön hyväksi erilaisen toiminnan ja etujen          
tarjoamisen myötä. Mahdollisuuksien mukaan haetaan myös toimintaa tukevaa rahoitusta         
ulkopuolisilta tahoilta.  
  
TOIMENPITEET 
 
Yhdistykselle laaditaan realistinen talousarvio, jota seurataan vuoden aikana tarkasti.         
Varmistetaan, että yhdistyksen kaikista varoista on ajantasaista tietoa, jolloin selkeytetään          
kokonaisvaltaisesti kirjanpitoa. Omaisuudesta ja kaikista myynneistä pidetään kirjaa niin         
paperisten kuin sähköisten lomakkeiden avulla. Kaikki budjetit tulee hyväksyttää         
talousvastaavalla.  
 
Tapahtumien osallistumismaksuissa ja Fokuksen oheistuotteiden myynnissä hyödynnetäään       
MobilePay ja Kide.app -maksusovelluksia. Oheistuotteiden myyntiä toteutetaan       
suunnitelmallisesti tapahtumissa sekä niiden ulkopuolella hyödyntäen myös alati kasvavaa         
verkkomyyntiä. Fokuksen hallituksesta nimitetty haalarimerkkivastaava huolehtii merkkien       
huolellisesta kirjanpidosta sekä itse verkkomyynnistä. Tulevana vuonna varainhankintaa        
toteutetaan myös uusien myytävien merkkien sekä Fokus-collegeiden avulla.  
 
  
4. TAPAHTUMAT 

  
TAVOITTEET 
 
Tapahtumat toteutetaan mahdollisimman laadukkaasti ja niin, että ne houkuttelevat väkeä          
kaikista Fokuksen oppiaineista sekä vuosikursseista. Panostamme etenkin tapahtumien        
monipuolisuuteen sekä poikkitieteellisyyden lisäämiseen. Fokus ry on yhteiskuntatieteellinen        
järjestö, joka haluaa myös profiloitua sellaisena. Vuoden aikana järjestämme myös pienempiä           
tapahtumia, jotka voivat olla tarkemmin tietyistä asioista kiinnostuneille suunnattuja.         
Kehitämme myös tapoja tuoda jäsenistöä mukaan tapahtumien järjestämiseen. 
 
 



 
TOIMENPITEET 
 
Lisäämme poikkitieteellisyyttä tapahtumien järjestämisessä. Osallistumme ja aloitteellisesti       
pyydämme monipuolisesti eri ainejärjestöjä mukaan tapahtumien järjestämiseen.       
Järjestetämme tapahtumia, jotka kannustavat yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen esimerkiksi       
toteuttamalla ’Fokus goes’ -tyylisiä tapahtumia, joiden avulla jäsenistö tutustuu läheisiin          
harrastusmahdollisuuksiin ja palveluihin, sekä mahdollisesti tekee hyväntekeväisyyttä.       
Syksyllä järjestämme fuksiaiset ja vuoden lopuksi YFI-risteilyn yhteistyössä filosofian         
ainejärjestö Mephiston ja politiikan tutkimuksen ainejärjestö Puolueen kanssa. Jäsenistöä         
tuodaan mukaan tapahtumien järjestämiseen esimerkiksi erilaisten tiimien avulla.        
Ilmoitamme kaikista tapahtumista vähintään kolme viikkoa ennen tapahtuman ajankohtaa         
sekä Facebookissa, että Fokuksen omalla sähköpostilistalla. 

 
4.1. SITSIT JA BILEET 
 
Markkinoimme 3miot –bileitä aktiivisesti ja olemme näkyvästi paikalla. Järjestämme syksyn          
ensimmäisinä päivinä Uusien ilta –bileet. Järjestämme syys-lokakuussa fuksisitsit ja         
fuksiaiset. Panostamme erityisesti vappuun ja fuksisyksyyn. Hyödynnämme Kide.appia        
sitsilippujen ja muiden lippujen myynnissä. Pyrimme huomioimaan mahdollisimman paljon         
jäsenten toiveita. Hyödynnämme yliopiston ilmaisia tiloja, kuten Tiliaa ja Boomboxia          
tapahtumien järjestämisessä. 
  
4.2. VUOSIJUHLAT 
 
Järjestämme loppuvuodesta Fokuksen 45. vuosijuhlat, joihin kootaan vuosijuhlatiimi        
varapuheenjohtajan johtamana. Järjestämme vuosijuhlaviikolla myös muita tapahtumia       
juhlavuoden kunniaksi sekä huomioimme sen ainejärjestölehti Foguessa.  
 
  
5. HYVINVOINTI 
 
TAVOITTEET 
 
Fokuksen tarkoituksena on edistää opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia ja tiedottaa         
opiskelijoiden hyvinvointia koskevista asioista. Tavoitteenamme on edistää       
hyvinvointitoiminnan näkyvyyttä ja tuoda se kokonaisvaltaiseksi osaksi Fokusta, sekä         
uudistaa toimintamuotoja ja kehittää myös poikkitieteellistä hyvinvointitoimintaa.       
Korostamme Fokuksen roolia opiskelijoiden yhteisenä yhteisönä, joka toimii jäsenistönsä         
eduksi. Otamme huomioon kaikki jäsenet yhdenvertaisesti ja laadimme        
yhdenvertaisuussuunnitelman parantamaan jäsenistön hyvinvointia sekä kokemusta      



yhdenvertaisesta ainejärjestöstä. 
 
TOIMENPITEET 
 
Hyvinvointitoimintaa uudistetaan järjestämällä rohkeasti uuden konseptin tapahtumia, kuten        
brunssit, kokkausillat ja erilaiset hyväntekeväisyystapahtumat. Fokus tekee tänä vuonna         
oman yhdenvertaisuussuunnitelman, jota tulisi noudattaa kaikessa Fokuksen toiminnassa.        
Yhdenvertaisuussuunnitelmasta tulee ilmi muun muassa yhdistyksen tavoitteet       
yhdenvertaisuuden suhteen sekä toimenpiteet ja se julkaistaan koko jäsenistölle. 
 
  
5.1. SOSIAALIPOLITIIKKA 
 
TAVOITTEET  
 
Tavoitteena on järjestää monipuolisia tapahtumia, kuten lautapeli-iltoja,       
verenluovutustapahtuma ja erilaisia brunsseja sekä iltamia, jotka tavoittavat Fokuksen jäseniä          
tasapuolisesti ja niistä löytyisi jotain jokaiselle. Pyrimme siihen, että koko hallitus on            
tietoinen hyvinvointiin ja yhdenvertaisuuteen liittyvistä asioista ja teemoista. Aktiivisen         
viestinnän avulla pyrimme tiedottamaan jäsenistöä sosiaalipoliittisista asioista.  
 
TOIMENPITEET 
 
Fokus tiedottaa jäseniään ajankohtaisista ja jäseniä koskevista sosiaalipoliittisista asioista         
sekä mainostamme opiskelijoille suunnattuja hyvinvointiin liittyviä palveluja, kuten        
Opiskelijan Kompassia ja hyvis-toimintaa. Pyrimme aktivoimaan jäseniä mukaan Fokuksen         
toimintaan ja korostamme, että ainejärjestön toiminta on avointa kaikille sen jäsenille           
tasapuolisesti. Tiedotamme jäsenistöä Fokuksen yhdenvertaisuussuunnitelmasta ja sen       
merkityksestä. Otamme tapahtumissa huomioon hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä       
järjestämällä esimerkiksi stressivapaan iltaman ja brunssin, jossa keskustellaan hyvinvointiin         
liittyvistä teemoista.  
 
 
5.2. LIIKUNTA 
 
Tavoitteenamme on aktivoida jäsenistöämme enemmän liikunnan pariin. Pyrimme        
järjestämään erityisesti ilmaisia matalan kynnyksen liikuntatapahtumia.. Jatkamme yhteisten        
liikuntavuorojen järjestämistä Puolueen ja Mephiston kanssa. Tarkoituksena on pitää         
osallistumiskynnys liikuntavuoroille matalana järjestemällä liikuntavuorot     
tapahtumamuotoisesti vuoro kerrallaan. Laadimme myös monipuolisia lajikokeiluja eri        
liikuntamuotojen pariin. Mainostamme myös yliopisto- ja korkeakoululiikunnan palveluita.        
Olemme avoimia mahdollisuuksille ja teemme ainejärjestöjen välistä yhteistyötä esimerkiksi         



jalkapalloturnauksien ja akateemisen kyykän saralla.  
 
5.3. KULTTUURI 
  
Tavoitteenamme on kehittää kulttuuritoimintaa monipuolisesti. Jatkamme matalan kynnyksen        
kulttuuritapahtumien, kuten museovierailujen järjestämistä aktiivisesti. Pyrimme myös       
järjestämään kulttuuriexcursioita, joihin on mahdollisuus saada jäsen- tai ryhmäalennusta.         
Tavoittelemme mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä muiden kulttuurivastaavien kanssa.       
Tuemme JyväSpeksiä rahallisesti ja mainostamme lipunmyyntiä jäsenistöllemme.       
Tavoitteena on ennen kaikkea tarjota jäsenistölle monipuolisia ja kulttuurisesti         
mielenkiintoisia tapahtumia. 
 
  
6. KOULUTUSPOLITIIKKA  
 
TAVOITTEET 
 
Koulutuspolitiikan tavoitteena on varmistaa, että Fokus on edustettuna jokaisessa         
tiedekunnan, laitoksen, oppiaineen sekä opinto- ja tiedevaliokunnan kokouksessa sekä         
jokaisessa fokuslaisten opintoja ja opiskeluympäristöä koskevassa työryhmässä. Lisäksi        
haluamme ylläpitää yhteistyötä oman laitoksen ainejärjestöjen, hallopedien ja        
ylioppilaskunnan kanssa. Pidämme huolen siitä, että Fokuksen toiminta ja osallistuminen          
nähdään tärkeänä osana kehittämistyötä myös laitoksen ja tiedekunnan puolesta. Pyrimme          
lisäämään vuorovaikutusta opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä. 
 
Varmistamme, että koulutuspolitiikkaan liittyvistä asioista tiedotetaan kattavasti, jotta        
jokainen opiskelija on tietoinen heitä koskevista asioista ja muutoksista laitoksen,          
tiedekunnan ja yliopiston sisällä sekä valtakunnallisella tasolla. Jatkamme        
yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksen koulutuspoliittisen opiskelijatoiminnan johtajan eli        
suurkopon pestin kehittämistä yhdessä Puolueen ja Mephiston kanssa sekä varmistamme          
suurkopon tehtävien hoitamisen jatkuvuuden tulevina vuosina. Haluamme ideoida uusia         
toimintoja sekä edelleen säilyttää aiempia tapahtumia, kuten lyhtyillat, kopokaljat tai -kahvit           
ja ohjauskioskit, mutta pyrimme lisäämään niiden osallistujamääriä ja täten tuomaan          
kopotoimintaa lähemmäs opiskelijoita. 
 
 
 
  
 
 



 
TOIMENPITEET 
 
Koulutuspoliittiset vastaavamme käyvät säännöllisesti kokouksissa ja lisäksi tapaamme        
tarvittaessa laitoksen ja tiedekunnan johtoa. Lisäämme yhteistyötä hallopedien kanssa ja          
pyrimme saamaan heitä käymään esimerkiksi kokouksissa ja kopotapahtumissa. Järjestämme         
jatkossakin kopotapahtumia sekä oppiaineiden henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteisiä        
iltoja. Lisäksi tiedotamme ajankohtaisista koulutuspoliittisista asioista aktiivisesti Fokuksen        
tiedotuskanavilla. 
 
 
7. TIEDOTUS JA MAINONTA 
 
TAVOITTEET 
 
Tavoitteenamme on, että jäsenemme ovat tietoisia ajankohtaisista asioista ja tapahtumista,          
myös hallituksen päätöksistä ja linjauksista. Viestinnässä panostamme visuaaliseen ja         
yhtenäiseen ilmeeseen eri tiedotuskanavissa. Fokus on myös aktiivisesti ja näkyvästi esillä           
sosiaalisessa mediassa. Näillä toimilla vahvistamme Fokuksen imagoa. Tulevana vuonna         
tiedotuksessa ja mainonnassa huomioimme entistä paremmin vaihto-opiskelijat.  
  
TOIMENPITEET 
 
Tiedotus keskitetään Facebookiin, sähköpostiin ja Fokuksen nettisivuille sekä näiden rinnalla          
hyödynnämme myös Instagramia. Fokuksen viestinnässä panostamme yhä enemmän        
englanninkieliseen tiedotukseen. Jatkamme kuukausitiedotteen sekä blogin julkaisemista.       
Fokuksen nettisivuja päivitetään jatkuvasti yhä paremmin jäseniään palvelevammaksi ja         
luodaan uutta sisältöä jäsenistön toiveiden mukaan. Nettisivuille päivitämme myös         
aktiivisesti muun muassa tapahtumakalenteria sekä kokouspöytäkirjoja. Huolehdimme siitä,        
että sivuja päivitetään englanniksi. Hallitus ja toimihenkilöt pitävät yllä Fokuksen näkyvyyttä           
julkaisemalla sisältöä tapahtumista. Hallituksen sisäisessä viestinnässä käytetään       
WhatsAppia, Facebookia sekä Google Driveä. Myös suunnitteilla olevista tapahtumista         
tiedotetaan hallituksen sisällä.  
 
7.1. JULKAISUTOIMINTA 
 
Vuonna 2019 ainejärjestölehti Fogue on vuosijuhlanumero. Perinteisen uusille opiskelijoille         
suunnatun sisällön lisäksi Foguessa julkaistaan vanhoissa numeroissa ilmestyneitä        
artikkeleita. Fokuksen 45. juhlavuoden kunniaksi blogissa julkaistaan tämän vuoden Foguen          
tapaan vanhempia kirjoituksia menneiltä vuosilta. Tenttiarkiston kehittämistä jatketaan.  



 
8. TYÖELÄMÄYHTEYDET  
 
TAVOITTEET 
 
Edistämme Fokuksen jäsenistön työelämätietoja ja -taitoja järjestämällä työelämä- ja         
alumnitapahtumia sekä tekemällä tiivistä yhteistyötä alamme ammattiliittojen kanssa.        
Kehitämme työelämätapahtumiemme konsepteja sekä järjestämme enemmän      
työelämätapahtumia sekä excursioita. Viestimme jäsenistöllemme heitä mahdollisesti       
kiinnostavista työelämätapahtumista, -kursseista sekä muista tilaisuuksista.  
 
TOIMENPITEET 
 
Järjestämme vuoden aikana vähintään yhden alumnitapahtuman, mahdollisesti yhteistyössä        
laitoksen tai ammattiliittojen kanssa. Pidämme yllä yhteistyösuhteita ammattiliittojen kanssa,         
olemme mukana ammattiliittojen opiskelijatapahtumissa ja hyödynnämme suhteita       
ammattiliittoihin järjestäessämme työelämätapahtumia. Huolehdimme läheisistä suhteista      
SYY-Jyväskylä ry:hyn ja Talentia Keski-Suomi ry:hyn nimeämällä hallituksestamme        
yhteyshenkilöt kyseisiin järjestöihin.  
  
 
9. YRITYS- JA ULKOSUHTEET 
 
TAVOITTEET 
 
Fokuksen tavoitteena on jatkaa yhteistyötä toimivaksi todettujen yhteistyökumppaneiden        
kanssa, sekä solmia uusia yhteistyökuvioita jäsenistön palautekyselyn ja toiveiden pohjalta.          
Tavoitteenamme on monipuolistaa yhteistöitä niin, että sopimukset ja edut hyödyttävävät          
mahdollisimman laajaa jäsenistöä. Haalarisponsorointia kartoitetaan jo yhteistyösopimuksia       
laatiessa ja koitetaan saada haalarisponsorointi osaksi sopimusta. Koko hallitus osallistuu          
uusien yhteistyösopimusten pohdintaan ja tartutaan jäsenistöltä tuleviin ehdotuksiin        
kartoittaen niiden mahdollisuutta. Sekä Fokuksen jäsenet että yhteistyökumppanit hyötyvät         
yritysyhteistöistä ja kaikki osapuolet kokevat yhteistyön mielekkääksi. Yritysyhteistyö on         
jatkuvaa, järjestelmällistä ja hallituskaudet ylittävää. Koko hallitus on tietoinen yhteistöiden          
sisällöistä ja ehdoista, ja tapahtumissa hyödynnetään yhteistyökumppaneita. 
 
TOIMENPITEET 
 
Sopimukset ovat esillä Google Drivessä yritys- ja ulkosuhdekansiossa ja ne ovat koko            
hallituksen saatavilla. Yritys- ja ulkosuhdevastaavalle luodaan oma sähköposti, ja viedään          
materiaalia Driveen jatkuvuuden edistämiseksi. Hankimme vähintään yhden uuden        



ravintolayhteistyökumppanin edellisen tilalle, sekä kartoitamme mahdollisuutta kahvilan       
kanssa tehtävään yhteistyöhön.  
 
Tiedotamme ja muistutamme jäsenistöä eduista, sekä kannustamme antamaan palautetta.         
Kehitämme yrityksille suunnattua markkinointia ja luodaan mahdollisuuksien mukaan        
valmiita yhteistyöpaketteja, joilla lähestyä uusia yhteistyötahoja.  
 
 
10. KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 
  
TAVOITTEET 
 
Kansainvälisen toiminnan tavoitteena on saavuttaa laitoksen kansainväliset opiskelijat        
aiempaa paremmin ja saada heidät osallistumaan Fokuksen tapahtumiin entistä enemmän.          
Huolehdimme, että olennainen tieto Fokuksen toiminnasta ja tapahtumista löytyy myös          
englanniksi. Teemme yhteistyötä laitoksen ja muiden kv-toimijoiden kanssa.        
Tavoitteenamme on lisäksi kiinnittää huomiota kansainvälisten opiskelijoiden       
edunvalvontaan. 
 
TOIMENPITEET 
 
Kokoamme nettisivuille englanninkielisen infopaketin, jossa kerrotaan Fokuksen toiminnasta,        
Fokukseen liittymisestä ja Fokuksen viestintäkanavista. Teemme aktiivisesti yhteistyötä        
kv-tutoreiden ja muiden kv-toimijoiden kanssa, jotta saamme ajankohtaisen tiedon         
kulkemaan kansainvälisille opiskelijoille. Huolehdimme, että tapahtumat ja muut tiedotteet         
kirjoitetaan myös englanniksi ja mahdollistamme tapahtumiin osallistumisen myös        
kansainvälisille opiskelijoille. Edunvalvonnan saralla kartoitamme, mikä kansainvälisten       
opiskelijoiden tilanne laitoksella on ja pyrimme edustamaan heitä aiempaa paremmin.  
 
  
11. YMPÄRISTÖ JA KEHITYSYHTEISTYÖ 
  
TAVOITTEET 
 
Ympäristötoiminta otetaan laajasti mukaan Fokuksen tapahtumiin ja yleiseen toimintaan.         
Fokus järjestää vuoden aikana monipuolisesti ympäristö-, kehitysyhteistyö- ja        
hyväntekeväisyystapahtumia ja edistää Reilu Yliopisto -hanketta olemalla reilu ainejärjestö.         
Tavarahankinnoissa ja tarjoiluissa pyrimme eettisyyteen ja tuemme paikallista tuotantoa.  
  
 
 



TOIMENPITEET 
 
Järjestämme monipuolisesti erilaisia ympäristöteemaisia tapahtumia, kuten esimerkiksi       
ilmasto- ja ympäristöteemaiset sitsit. Osallistumme tai toteutamme rahankeräystapahtuman        
vuoden aikana, sekä teetämme mahdollisuuksien mukaan uuden haalarimerkin, josta         
ohjaamme tuotot hyväntekeväisyyteen. Tapahtumissa suositaan eettistä ja paikallisesti        
tuotettua ruokaa ja kertakäyttöastioiden sijaan käytetään kestoastioita. Tapahtumien jälkeen         
kierrätetään kaikki jätteet ja vältetään ruokahävikkiä. Jatkamme yhteistyötä Jyväskylän         
ympäristötoimijoiden, kuten JYY:n ympäristövaliokunnan kanssa. Osallistumme JYY:n       
kehitysyhteistyövaliokunnan toimintaan sekä autamme järjestämään erilaisia tapahtumia       
kuten kehitysyhteistyöviikko. Selvitämme myös muita yhteistyö- tai       
osallistumismahdollisuuksia Jyväskylän toimijoiden kanssa. Osallistumme JYYn      
järjestämään ympäristökilpailuun.  
 
 
12. HALLINTO 
  
TAVOITTEET 
 
Kehitämme hallitustoiminnan läpinäkyvyyttä ja avoimuutta sekä edistämme sitä, että         
jäsenistö tuntee Fokuksen hallinnollisen rakenteen sekä tietää tavat vaikuttaa Fokuksen          
toimintaan. Fokuksen säännöt ovat yhdistyksen toiminnan kannalta mielekkäät ja hyvän          
hallintotavan sekä yhdistyslain mukaiset. Jatkamme uuden tiimipohjaisen mallin        
vakiinnuttamista ja kehittämistä edellisen vuoden pohjalta.  
  
TOIMENPITEET 
 
Hallituksen jäsenet perehdytetään tehtäviinsä huolellisesti oman toimialueensa osalta, minkä         
lisäksi järjestetään hallituksen yhteinen perehdyttämisviikonloppu ja kannustetaan       
osallistumaan JYY:n ja muiden tahojen järjestämiin hallitustyöskentelyä tukeviin        
koulutuksiin.  
 
Tiimipohjaisen mallin toimivuutta edistetään tiimien säännöllisellä kokoontumisella,       
tiiminjohtajien yhteistyöllä sekä panostuksella niin hallituksen kuin tiimien sisäiseen         
viestintään. Tarkastelemme säännöllisesti vuoden aikana toimintasuunnitelman ja       
talousarvion toteutumista laadukkaan toiminnan takaamiseksi. 
 
12.1. HALLITUS 
 
Pidämme huolta siitä, että hallituksen jokaisella jäsenellä on kokonaisvaltainen kuva          
hallituksen toiminnasta. Pyrimme mahdollisimman sujuvaan sisäiseen viestintään, jotta        
kaikki hallituslaiset pysyvät tietoisina ja ajan tasalla. Tarkoituksena on tavata myös           



kokousten ulkopuolisina aikoina ja järjestää yhteistä virkistystoimintaa hallitukselle        
yhteishengen edistämiseksi. Tavoitteena on kaikkien hallituslaisten aktiivinen osallistuminen        
toiminnan kehittämiseen. 
  
12.2. TOIMIHENKILÖT 
 
Toimihenkilöt ovat yhtä tärkeässä asemassa hallituksessa kuin hallituksen jäsenet ja          
erottamaton osa yhteistä hallitusryhmää. Tietyn toiminnan osan vastaavalla henkilöllä on          
päävastuu, mutta toimihenkilöiden on tarkoitus olla toiminnassa aktiivisesti mukana. Ainoana          
erotuksena on laillisen vastuun puuttuminen. 
  
12.3. JÄSENTEN VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET 
 
Yhdistyksemme tärkein ohjenuora on, että teemme toimintaamme jäseniämme varten.         
Varmistamme jäsenten mahdollisuudet vaikuttaa yhdistykseen kutsumalla jäsenistö niin        
yhdistyksen kuin hallituksen kokouksiin. Kokouskutsut lähetetään hyvissä ajoin ja         
tavoittavien viestintäkanavien kautta sekä muotoillaan helposti lähestyttävällä tavalla.        
Fokuksen talous- ja toimintasuunnitelmat päätetään yhdistyksen kokouksessa, jossa jokaisella         
jäsenellä on mahdollisuus vaikuttaa päätöksiin. Osallistamme jäsenistöä Fokuksen toiminnan         
kehittämiseen ja tapahtumien suunnitteluun, otamme fuksit mukaan suunnitteluun heti         
syksyllä. Varmistamme jatkuvan kehittymisen ja jäsenistön kuulemisen keräämällä palautetta         
ja muokkaamalla toimintaamme palautteen pohjalta. 


