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Pitelet hyppysissäsi kesän 2015 fuk-
si-Fogueta. Jos olet vasta opiskelijaksi 
hyväksytty lukemaan sosiologiaa, so-
siaalityötä tai yhteiskuntapolitiikkaa, 
lämpimät onnittelut!

Valintasi ei ole ollut huono - päinvas-
toin, se on mitä mainioin sijoitus tule-
vaisuuteen. Tämä julkaisu on suunnat-
tu erityisesti sinulle, tuleva fuksi.

Tähän lehteen on koottu laidasta lai-
taan erilaisia kirjoituksia ainejärjestö 
Fokuksen jäsenistöltä. Toivottavasti 
kirjoitukset herättävät ”yhteiskuntatie-
teellisesti relevantteja” ajatuksia, mie-
lipiteitä ja intoa, miksei vastaväitteitä 
ja kritiikkiäkin. Yhteiskuntatieteilijä 
tarvitsee niitä kaikkia.

Seuraavilla sivuilla pääset kurkistamaan 
muun muassa pian valmistuvan sossun 
aatoksiin, kuulet kuinka Fokuksen - 
tosin vain osaksi - omistamalla ravi-
lupaus-Estellellä hirnuu sekä palataan 
viime vuoden vuosijuhlien tunnel-
miin.

Tervetuloa kettulaumaan, fuksi. 
Tavataan syksyllä!

Sara Niskanen 
Päätoimittaja

Hyvä fuksi!
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Ainejärjestöillä on tärkeä roolinsa yliopistoyhteisössä 
niin opiskelijakulttuurin, kuin opiskelijapolitiikankin 
saralla. Korkeakoulupolitiikkaa Fokuksen nimissä to-
teuttavat ennen kaikkea koulutuspoliittiset vastaavat, 
jotka seuraavat tiedekunnan ja laitoksen tapahtumia, 
valmiina reagoimaan vääryyksiin kuin kunnon yhteis-
kuntatieteilijät ainakin.

Lukuisat vapaa-ajan toiminnan järjestämisestä vastaavat 
hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt puolestaan pitävät 
huolta siitä että juuri sinulla ja monilla kaltaisillasi on 
runsas valikoima tapahtumia odotettavissa myös alka-
vana lukuvuonna. Aiempien tapahtumiemme pohjalta 
arvaillen luvassa lienee muun muassa sitsejä, kulttuuri-
vierailuja eri kohteisiin, opintopiiritapaamisia, lautape-
li-iltoja, liikuntavuoroja ja -vierailuja sekä jäsenistölle 
avoimia kokouksia ja loppuvuodesta 2015 myös vuo-
sijuhlat.

Fokuksen hallitus koostuu hallituksen varsinaisista jäse-
nistä sekä toimihenkilöistä, jotka vastaavat jonkin tietyn 
vastuualueen toiminnasta. Yhdistyslain asettamissa raa-
meissa olemme kevyt ja ketterä tiimi joka haluaa tie-

tää mitä opiskelijoillemme kuuluu ja mitä kehitettävää 
meidän tai Jyväskylän yliopiston toiminnassa jäsentem-
me mielestä on. 

Jäsenille on tarjolla lukuisia väyliä osallistua Fokuksen 
toimintaan. Kokouksiin ja tapahtumiin osallistuminen 
on mahdollista kaikille eikä sido mihinkään. Jäsenet 
voivat myös olla itse yhteydessä hallitukseen, osallistua 
Fokuksen tapahtumatoimikunnan tapaamisiin tai jopa 
hakeutua itse hallitukseen vuodelle 2016.

Yhteiskuntatieteilijälle yhdistystoiminta ainejärjestössä 
on paitsi mielekäs harrastus, myös ikkuna työelämän 
tehtäviin ja vastuisiin - ei vähiten ammattiyhdistys- ja 
yritysyhteistyömme kautta. Suomi on yhdistysten maa 
ja yhdistystoiminta voi opettaa monia sellaisia taitoja, 
jotka muutoin jäisivät opintojen aikana hankkimatta. 
En halua valehdella, voi järjestötyö olla rankkaakin. Ta-
kaan kuitenkin että tästä opinsaunasta poistuu jokainen 
siihen astunut muutamaa lämpöastetta viisaampana.

Tanja Lehto 
Fokuksen väistyvä puheenjohtaja 2015

Tervehdys vanha kettu 
taikka aloittava opiskelija! 
Jos opiskelet sosiaalityötä, sosiologiaa tai yhteiskuntapolitiikkaa, 
on Fokus sinun ainejärjestösi! Katso jäsenedut ja liittymisohjeet s. 18!



5

Sattumien ja rohkeuden  
         summa
Syksyllä 2007 Agoran Martti Ahtisaari –salissa pidettiin käänteentekevä markkinoinnin lu-

ento. Harva muistaa olleensa paikalla - sisällöstä puhumattakaan - mutta ilman takarivissä 

tapahtunutta kohtaamista eräs merkittävä suomalainen seminaari olisi jäänyt syntymättä.
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”Teidän pitäisi tutustua, 
kun olette molemmat 
tuollaisia bisnesmiehiä.”

Kymmenottelijanakin kunnos-
tautunut Sami Itani tuskin aavisti, 
miten oikeassa olikaan esitelles-
sään ystävänsä Jyri Lindénin ja 
Hans-Peter Siefenin toisilleen. 
Luentosalista alkoi tuttavuus, joka 
on vuosien mittaan vienyt Jyväs-
kylää bisnesmaailman kartalle. 
Jyri ja ”Hape” tunnetaan nykyään 
vuosittaisen suuren bisnessemi-
naari Nordic Business Forumin 
perustajina.

Jyri Lindén tuli yliopistoon opis-
kelemaan yhteiskuntapolitiikkaa ja 
mietti vielä silloin uraa politiikan 
saralla. Nuorempana hän oli pa-
nostanut aitajuoksuun ja menesty-
nyt, mutta jo fuksivuonna tie alkoi 
viedä yrittäjyyden suuntaan urhei-
lun tai politiikan sijaan.

”Aloin ymmärtää, että 
politiikka ei todellakaan 
sovi minulle.” 

”Tempo on liian hidasta: politii-
kassa tapahtuu neljässä vuodessa 
yhtä paljon kuin kvartaalin aikana 
yrityksessä.” 

”Lisäksi ärsyttää liian vahva ide-
ologinen keskustelu ja se, että ih-
miset tuntuvat olevan jo valmiiksi 
päättäneet mielipiteensä”, Jyri 
pohtii.

Sekä Jyrillä että Hapella oli yrittä-
jätaustaa, minkä myötä juttu alkoi 
luistaa ensitapaamisesta lähtien. 
Kaverukset alkoivat kiertää semi-
naareja Suomessa ja ulkomailla, ja 
seminaarien käytännönläheinen 

anti puhutti.

”Tosi konkreettista juttua, jota 
kertoivat ihmiset, jotka olivat jo 
saavuttaneet jotakin. Se iski nuo-
ren miehen tajuntaan älyttömästi. 
Muodostui unelmaksi, että joku 
päivä olisi kiva tehdä itse tällaista.”

Sattumalla on ollut oma tärkeä 
osansa Jyrin, Hapen ja Nordic 
Business Forumin tarinassa. Dra-
maattinen käännekohta koettiin 
vuonna 2009, jolloin Hape louk-
kasi Alpeilla pahasti polvensa ja 
joutui pitkäksi ajaksi sairaalaan. 
Hyvänä puolena oli se, että sairas-
vuoteella oli aikaa miettiä ja suun-
nitella.

”Hape soitti sairaalasta 
innostuneena ja sanoi, 
että nyt hän tietää, mitä 
me aletaan tehdä.”

Syntyi kaksikon järjestämä en-
simmäinen valmennusseminaari, 
joka oli kotikutoinen, mutta on-
nistunut. Puhujat löydettiin kave-
ripiiristä ja yleisöä oli paikalla 80 
henkilöä. Osallistumismaksu oli 
kymmenen euroa henkilöä koh-
den ja se kului kokonaisuudessaan 
taukotarjoiluihin.

”Yleisö kuitenkin tykkäsi ja kaik-
ki olivat tosi innoissaan. Hyvän 
kokemuksen jälkeen tuli ajatus, 
että seuraavaksi tehdään tämä tosi 
isosti. Jälkeenpäin mietittynä oli 
hauskaa, että kymmenen euroa 
maksaneen valmennuksen jälkeen 
unelmoitiin heti maailmanlaajui-
sesta jutusta”, Jyri naureskelee.

Seuraavana vuonna osallistujamää-
rä kohosi 700 henkilöön, mutta se 

oli vasta alkusoittoa. Maaliskuisena 
sunnuntaiaamuna vuonna 2010 
Jyrin puhelin soi. Taas langan 
päässä oli intoa puhkuva visionää-
ri.

”Hape soitti ja sanoi, että tuodaan 
Al Gore Suomeen! Maanantaina 
sitten alettiin etsiä Al Goren nu-
meroa. Sitä ei toki löytynyt, mutta 
toimiston numero saatiin.”

”Soitimme sinne, että po-
jat Jyväskylästä terve – 
meillä olisi tällainen semi-
naari ja haluaisimme herra 
Goren sinne.”

”Neuvottelut kestivät puoli vuotta 
ja monta kiveä oli käännettävänä. 
Yksi isoimmista ongelmista oli se, 
että yrityksemme liikevaihto ei 
ollut edes neljäsosaa Goren puhu-
japalkkiosta. Pantattiin kaikki vä-
häinenkin omaisuus, jotta saatiin 
pankista lainaa. Sen ja kumppa-
nuusmyyntien avulla saatiin lopul-
ta rahat kasaan.”

Yhdysvaltain varapresidentin ja 
Nobel-voittajan tuominen Suo-
meen oli läpimurto Nordic Bu-
siness Forumille. Yleisötavoite 
ylittyi kirkkaasti ja tapahtuma toi 
Jyväskylään myös kansainvälisiä 
vieraita.

”Al Gore veti huikean pu-
heen ja oli muutenkin yksi 
ammattimaisimpia tyyp-
pejä, joita olen nähnyt.”

”Oli mahtavaa nähdä, millä pietee-
tillä hän valmistautui ja teki taus-
tatyönsä yksityiskohtia myöten. Se 
teki syvän vaikutuksen.”

Seminaarit ovat hyvä tapa 
kannustaa ihmisiä elämään 
täysillä.”

”
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Nordic Business Forum on kyen-
nyt monta vuotta pitämään yllä 
korkeaa profiilia. Järjestäjien mis-
siona ei ole pelkästään yksittäinen 
tapahtuma, vaan pitkäjänteinen 
työ ja yrittäjähenkisyyden levit-
täminen.

”Asetimme Goren jälkeen pitkän 
tähtäimen tavoitteeksi olla vuon-
na 2021 yksi maailman merkittä-
vimmistä bisnesseminaareista. Se 
on iso tavoite ja kuva, jota kohti 
kuljetaan ja työskennellään. Se-
minaarit ovat hyvä tapa kannustaa 
ihmisiä elämään täysillä.”

Jyri haluaa kuitenkin tehdä selvän 
eron yrittäjyyden ja yrittäjähen-
kisyyden välille. 

”Yrittäjähenkisyys on sitä, 
että ymmärtää ottaa vas-
tuuta omasta elämästään 
ja pystyy vaikuttamaan 
omilla teoillaan.” 

”Itse asiassa monen yrittäjän olisi 
mielestäni parempi mennä muille 
töihin, jolloin oma spesifi osaami-
salue tulisi hyödynnettyä parem-
min.”

Jyri itse on peruskoulussa tapahtu-
van yrittäjyyskasvatuksen hedel-
mä. Yläasteella hän pääsi mukaan 
vuosi yrittäjänä –ohjelmaan, jonka 
puitteissa hän teki koululaislehteä.

”Se oli rankkaa, mutta tosi opetta-
vaista. Kaikki tehtiin itse: myytiin 
mainokset ja kirjoitettiin jutut. En 
oppinut silloin yrittäjäksi, mutta 
yrittäjähenkiseksi kylläkin.”

”Ymmärsin, että omilla 
jutuilla voi vaikuttaa ja 
kannattaa kehittää it-
seään.”

”Nyt yrittäjyys on vahva osa omaa 
identiteettiä. Tuntuisi varmaan 
haastavalta olla jollain muulla 
töissä. Tykkään tästä, mitä me 
nykyään tehdään. Saan olla te-
kemisissä johtavien ajattelijoiden 
kanssa. Eihän tämän parempaa op-
pimisalustaa ole”, Jyri kiittelee.

Omat opinnot ovat jääneet kas-
vuyrittäjyyden myötä sivurooliin, 

mutta Jyrin aikeena on saada 
kandin tutkinto kasaan lähitule-
vaisuudessa. Hän on saanut viime 
aikoina tehtyä kursseja esseesuo-
rituksina.

”Esseet ovat minulle sopiva opis-
kelutapa ja yliopisto on joustanut 
hyvin. Tapa on hyvin hidas, mut-
ta sillä pääsen eteenpäin ja saan 
opintoja aikaiseksi. Se oli muuta-
man vuoden hukassa.”

”Yhteiskuntapolitiikan opinnot 
antavat sellaista pohjaa, johon 
voi legopalikoita kiinnittää. Ne 
ovat yleissivistäviä ja ymmärrystä 
lisääviä opintoja. Keskimäärin ih-
misillä on tosi huono käsitys siitä, 
mitä yhteiskunnassa tapahtuu”, 
Jyri harmittelee.

Teksti & kuvat: Miika Lähdeniemi

Politiikassa tapahtuu neljässä 
vuodessa yhtä paljon kuin kvar-
taalin aikana yrityksessä.”

”

7
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Tiedekuntamme tuore, vuo-
den virassa ollut yhteiskun-
tapolitiikan professori Tiina 
Silvasti tulee kaikille opiske-
lijoille tutuksi jo fuksivuoden 
syksyn kursseilla.

Opiskelusta yhteiskuntatie-
teiden ja filosofian laitoksella 
Silvasti nostaa merkittävänä 
esiin vuoden voimassa olleen 
tutkintouudistuksen, jonka 
myötä laitoksella on kaikkien 
pääaineiden yhteiset peruso-
pinnot.

Yleisemmät ja laajemmat 
perusopinnot ovat Silvastin 
mukaan askel kohti euroop-
palaisempia opintoja ja käde-
nojennus liikkuvuudelle. 

Kun tulee puhe siitä, mihin 
sosiaalitieteet tieteenalana ja 

painotuksineen ovat tule-
vaisuudessa liikumassa, esiin 
nousee vahvasti kestävä ke-
hitys sekä ekososiaalinen 
ajattelutapa.

”Tulee ymmärtää, että eko-
systeemin hyvinvointi on 
ihmisten hyvinvoinnin poh-
jana”, Silvasti linjaa. Muun 
muassa globaalia ruokaturvaa 
tutkinut Silvasti nostaa esille 
myös sen, että ympäristön- 
sekä ilmastonmuutos ovat 
tulossa uudella ja voimak-
kaammalla tavalla sosiaalitie-
teiden sisään -  erottamatto-
maksi osaksi.

Painotuksista Silvasti nostaa 
esiin myös globaalin muu-
toksen sekä kansainvälisyys-
kysymykset. ”Geopoliittinen 
sijaintimme tulee näkymään 

Professori Tiina Silvasti puhuu opiskelusta, tieteestä ja sitkeydestä

Yliopisto on kestävyyslaji
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Professori Tiina Silvasti puhuu opiskelusta, tieteestä ja sitkeydestä

tetaan niiden tehokkuutta ja 
dynaamisuutta sekä opiskeli-
jan päämäärätietoisuutta. 

Silvasti sanoo, että työnan-
tajien tulevaisuuden tarpeita 
on hankala ennustaa ja ko-
rostaa, että keskittymällä it-
selleen mielekkäisiin asioihin 
trendeistä piittaamatta voi 
menestyä. 

Lisäksi on tärkeää hoitaa 
kunnolla kaikki ne asiat, 
joihin ryhtyy – niin pääsee 
pitkälle.

Tätä alleviivatakseen Sil-
vasti kertoo, etteivät hänen 
urasuunnitelmansa olleet 
opintojen aikana vielä ko-
vinkaan selkeät. Itseään kiin-
nostavien aiheiden parissa 
motivoituneesti työsken-

Yliopisto on kestävyyslaji
entistä enemmän”, Silvasti 
ennakoi. 

Vaativassa ja muuttuvassa 
akateemisessa maailmassa 
pärjäämisen kannalta Silvasti 
pitää erittäin tärkeänä, että 
jokainen etsii oman tapan-
sa tehdä töitä sekä löytää 
itseään kiinnostavat aiheet; 
vain mielekkäiden asioiden 
parissa jaksaa viettää lukuisia 
hetkiä ahkeroiden.

Opintojaan juuri aloittavia 
fukseja sekä jo pidemmällä 
opinnoissaan olevia hän neu-
vookin lukemaan opintoko-
konaisuuksia, jotka tuntuvat 
itsestä kiehtovilta. 

Nykyään opinnoista puhut-
taessa kuitenkin usein paino-

nellyt Silvasti on kuitenkin 
edennyt väitöskirjatutkijasta 
aina professoriksi asti.

Tekemisen mielekkyyden 
ohella professori painottaa 
vahvasti turhautumisensieto-
kyvyn tärkeyttä. 

Pettymyksiä ja vastoinkäy-
misiä tulee varmasti, olipa 
kyse sitten tenttiarvosanasta, 
kurssisisällöistä tai tutkimus-
rahoituksesta; näin hetki-
nä tarvitaan sitkeyttä jatkaa 
kohti myötämäkiä. Silvasti 
kiteyttääkin yliopistomaail-
man olevan kestävyyslaji.

Teksti & kuva: 
Riitu Pirkkalainen

9
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Meillä YFI-laitoksella ollaan 
kuin yhtä suurta perhettä, ja 
myös SYY-Jyväskylä haluaa 
toivottaa sinut lämpimästi ter-
vetulleeksi porukkaan.

SYY ry (Suomen Yhteiskun-
ta-alan ylioppilaat) on Yhteis-
kunta-alan korkeakoulutetut 
ry:n opiskelijajärjestö. SYY-Jy-
väskylä taas on yksi SYYn pai-
kallisyhdistyksistä.

Meiltä saat tietoa mm. siitä, 
minkälaisiin töihin yhteiskun-
tatieteilijä valmistuu, millaiset 
ovat työllistymisnäkymät ja 
miltä näyttävät alamme palk-
katilastot. Järjestämme erilaisia 
työelämään liittyviä tapahtumia 
kuten alumni-iltoja ja työpaik-
kavierailuja.

Esimerkiksi keväällä teimme 
mahtavan reissun Helsinkiin 
Ulkoasiainministeriöön ja Yh-
dysvaltain suurlähetystöön. 
Unohtaa ei sovi myöskään le-
gendaarisia vapun aloittavia 
vappusitsejä!

Järjestötoiminta on yhteiskun-
tatieteilijälle ikään kuin epävi-
rallinen mutta puolipakollinen 
sivuaine, joka avaa ovia harjoit-
teluihin ja työelämään.

Suosittelen lämpimästi rohkais-
tumaan ja hyppäämään mukaan 

järjestöhommiin heti fuksivuon-
na! SYY-Jyväskylä odottaa si-
nua. 

SYY-Jyväskylällä on muuten 
kunnia järjestää tänä syksynä 
isot kansalliset SYY-Päivät. Pys-
yhän kuulolla ja tutustu meihin 
lisää blogissa ja Facebookissa.

Syksyllä nähdään!

Anna Kokkonen 
SYY-Jyväskylän puheenjohtaja 
sekä muu hallitus

Nyt on SYY hymyillä!
Onnittelut viisaasta valinnasta! Muuttuva maailma kaipaa meitä 
yhteiskuntatieteilijöitä, yhteiskunnan asiantuntijoita. 

10
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Edvard Westermarck, (1862-1939) 
mitä suurenmoisia salaisuuksia uh-
keat viiksesi ovatkaan saaneet kuulla 
lipuvan allaan hymyilevien huulten 
lävitse! 

Edvard, sinä suurisydäminen nal-
le, joka heikon terveytesi johdosta 
jouduit lapsuutesi viettämään sisällä 
istuskellen muiden tenavien mitel-
lessä voimiaan urheilullisissa puh-
teissa. Sielläkö möllöttäessäsi aloit 
kirjallisuutta niin rakastaa, että vielä 
arvostettuna tutkijana kannoit kahta 
hevoskuormallista kirjoja mukana 
pitkin kaunista Marokkoa tehdessäsi 
kenttätutkimusta? 

Koto-Suomessa sytyteltiin päreitä 
ja haettiin avannosta vettä, kun sinä 
seikkailit ympäri Villiä Orienttia tar-
kastellen jokaista vähäpätöisintäkin 
vieraan kulttuurin yksityiskohtaa 
pyöreiden silmälasiesi läpi alati tark-
kaavaisella, mutta lempeällä katseella. 

Edvard, sinä aikaasi edellä ollut va-
paamieli, jo vuonna 1936 vastustit 
homoseksuaalisuudesta rankaisemis-
ta, kritisoit uskontoja ja ymmärsit 
moraalin olevan sosiaalinen luomus! 

Olit arvostettu tieteilijänä sekä Suo-
messa että kansainvälisesti, ja vaikka 
tutkimuksesi kuului aikansa ehdotto-
maan intellektuaaliseen yleistietoon, 
olit aikalaistesi mukaan lämmin ja 
vilpitön persoona. 

Tärkein perintösi meille tieteen-
tekijöille lienee löytämäsi Wes-
termarck-efekti. Tutkimuksissasi 
huomasit, että ihmiset eivät tunne 
seksuaalista vetovoimaa kasvin-
kumppaneihinsa, kuten sisaruksiin, 
mutteivät myöskään läheisiin, joihin 
ei ole biologista sukulaissuhdetta. 
Epäilit tämän johtuvan evoluution 
myötä kehittyneestä biologisesta 
vietistä. 

Kun aikalaisesi vielä kuolasivat Sig-
mund Freudin kokaiininhuuruisille 
oidipusteorioille, sinä luotit tutki-
mustietoosi ja sanoit insestin välttä-
misen olevan ihmiselle synnynnäistä 
– näkemys, joka on myöhemmin 
voittanut täydellisesti freudilaisen 
hulluuden!

Vaikka sinut muistetaankin kansain-
välisesti parhaiten teoriasta, joka kä-
sittelee ihmistä hyvin psykologiselta 
ja biologiselta kannalta, olet silti en-
nen muuta sosiologi.

Kuolemaasi seuranneena vuonna 
1940 oppilaasi perustivat kunniaksesi 
Westermarck-seuran, joka on nois-
ta ajoista asti toiminut lepäämättä 
suomalaisen sosiologian edistäjänä. 
Kuolit vain 71-vuotiaana, eivätkä 
tiemme siksi milloinkaan kohdan-
neet. Siispä toivotankin Sinulle: Hy-
vää yötä, suloinen prinssi.

Teksti & kuvat: Jyrki Virta

Tämä on rakkaudentunnustus suurelle suomalaiselle 
filantroopille, tieteilijälle ja ennen kaikkea sosiologille. 

Westermarck-seura järjestää vuosittain Sosiologipävät, yhteiskuntatieteellisen konferenssin, jossa 
kuullaankansainvälisiä ja kotimaisia luennoitsijoita ja ajankohtaisia sosiologisia keskusteluja. Tapah-
tuma järjestetään vuosittain eri kaupungeissa ja sen ympärillä on paljon muuta toimintaa, kuten 
opiskelijoille suunnattua illanviettoa. Tapahtuma on yleensä Westermarck-seuran jäsenille maksu-
ton ja siihen osallistuu vuosittain noin 500 henkeä: tutkijoita, sosiologian opiskelijoita ja muita so-
siologiasta kiinnostuneita. 

Vuonna 2016 sosiologipäivät järjestetään Jyväskylässä. 

www.westermarck.fi
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On tärkeää 
pitää huolta 
myös itsestään

Nelli Kähärä, 26 vuotta on 
kotoisin Kangasniemeltä. 
Vuonna 2007 hän muutti Jy-
väskylään ja aloitti sosionomi 
(AMK)-opinnot JAMKissa. 
Noihin aikoihin myös psyko-
logian opinnot kiinnostivat ja 
myöhemmin heräsi halu saada 
yhteiskuntatieteellistä osaa-
mista. Nelli aloitti sosiaalityön 
opinnot vuonna 2010, ja on 
nyt opintojensa loppuvaihees-
sa, työstää parhaillaan graduaan 
ja myös, työskentelee täysipäi-
väisesti sosiaalityöntekijänä.

Missä olet töissä ja mitä 
teet? Miten päädyit nykyi-
seen työpaikkaasi?

Olen tällä hetkellä töissä sosi-
aalityöntekijänä J-Napissa eli 

Jyväskylän nuorten aikuisten 
palvelukeskuksessa, jossa teh-
dään aikuissosiaalityötä 18-29-vuotiaiden 
kanssa. Olin ensin harjoittelussa 
Hannikaisenkadun sosiaaliase-
malla aikuissosiaalityössä ja tie-
dustellessani harjoittelun jälkeen 
töitä minut ohjattiin kysymään 
J-Napista. Aloitin täällä 2013 
keväällä sijaisena, sitten jatkoin 
kesätyöntekijänä ja vuoden 2014 
alusta aloin työskentelemään ko-
kopäiväisesti.

J-Napin asiakkailla on hyvin 
erilaisia ongelmia ja monien ti-
lannetta kuvaa ongelmien kasau-
tuminen. Asiakkaiden ongelmat 
ovat usein pitkälle menneitä, 
he voivat olla asunnottomia tai 
heillä voi olla päihde- ja mie-
lenterveysongelmia. Tilannetta 
vaikeuttaa usein kannattelevien 

verkostojen puute.  J-Napissa 
pyrimme ratkaisukeskeisyyteen 
ja asiakkaiden motivointiin, ak-
tivointi ei täällä ole asiakastyön 
ydin. Palvelumme tarkoitus on 
olla kiinnipitävää sellaisille asi-
akkaille, joilla on vaikeuksia 
sitoutua muihin palveluihin. 
Tehtävämme on löytää nuorille 
palveluja, jotka vastaavat heidän 
tarpeisiinsa, mutta kuitenkin 
niin, ettemme pompota heitä 
palvelusta toiseen.

Asiakastyö tarkoittaa konkreet-
tisesti keskusteluja nuoren kans-
sa arkisista asioista, kuten esi-
merkiksi päihteiden käytöstä tai 
siitä, miten asiakas jaksaa. Työ 
voi olla myös asuntohakemusten 
täyttämistä ja lähetteiden teke-
mistä erilaisiin palveluihin. Ra-

12
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Parhaimpia ovat pienet hetket, 
jolloin nauretaan yhdessä 

asiakkaan kanssa.”

”
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ha-asioistakin puhutaan, mutta 
ne eivät korostu täällä niin paljon 
kuin muualla. Ryhmätoiminnan 
järjestäminen on tärkeä osa työ-
tämme ja lisäksi pyrimme jal-
kautumaan nuorten asuinalueil-
le, tekemään kotikäyntejä sekä 
järjestämään erilaisia tapahtumia. 
Toiminnan kehittäminen on 
olennainen osa työtämme. Tar-
koituksenamme on esimerkiksi 
lisätä näkyvyyttämme sosiaalises-
sa mediassa.

Miten päädyit opiskelemaan 
sosiaalityötä ja mitkä olivat 
syyt alalle hakeutumiseen?

Hakeuduin opiskelemaan sosi-
aalityötä, koska haluan päästä 
vaikuttamaan yhteiskunnallisiin 
asioihin. Lisäksi halusin oppia 
ymmärtämään laajoja yhteis-
kunnallisia ilmiöitä ja sosiaalisia 
ongelmia kuten eriarvoistumista. 
Sosiaalityö on käytännönläheistä 
ja työkenttä on laaja, joten valin-
nanvaraa riittää. Alalla työllistyy 
myös hyvin. Olen kiinnostunut 
myös sosiaalityön tutkimukses-
ta. Olen lukijatyyppi ja seuraan 
myös vapaa-ajalla sosiaalityön 
tutkimusta ja muita alaan liittyviä 
ajankohtaisia uutisia ja ilmiöitä.

Millaista on ollut opiskella 
sosiaalityötä Jyväskylän yli-
opistossa?

Mielestäni sosiaalityön opiskelu 
Jyväskylän yliopistossa on ollut 
helppoa. Olen pystynyt yhdis-
tämään opiskeltuja asioita käy-
täntöön ja työssäni olen pystyn 
linkittämään tieteellistä tietoa 
omaan työhöni. Opiskelukaverit 
ja henkilökunta ovat mukavia. 

Oppiainettamme opiskelevat 
ihmiset ovat samanhenkisiä ja 
helposti lähestyttäviä. Lisäksi olen 
pystynyt hyvin valitsemaan, mis-
sä järjestyksessä suoritan opinto-
jani ja mitä sivuaineita opiskelen.

Onko käsityksesi sosiaalityöstä 
muuttunut opintojesi aikana?

Käsitykseni sosiaalityöstä on 
muuttunut.  Esimerkiksi, kun 
aloitin sosionomi-opintoni, olin 
vielä nuori ja osa sosiaalityötä 
koskevista käsityksistäni oli naii-
veja. Mitä enemmän olen pe-
rehtynyt esimerkiksi sosiaalityön 
historiaan ja erilaisiin kulttuurei-
hin, sitä enemmän olen oppinut 
siitä, mitä sosiaalityö voi olla. Nyt 
käsitykseni sosiaalityöstä on rea-
listisempi. Olen miettinyt paljon 
myös sitä sovellunko itse alalle ja 
onko tämä sitä, mitä haluan teh-
dä.

Mikä on parasta sosiaalityössä?

Parasta ovat asiakkaat. Parhaim-
pia ovat pienet hetket, jolloin 
esimerkiksi nauretaan yhdessä 
asiakkaan kanssa. Tulen iloiseksi 
siitä, jos näen, että asiakas on saa-
nut työskentelystä jotain irti ja se 
on auttanut häntä eteenpäin. On 
mukavaa saada työstä kiitosta ja 
hyvää palautetta. Hyvät työkave-
rit piristävät arkea.

Millaiset asiat ovat työssäsi 
vaikeimpia? Ovatko jotkin 
työtilanteet pelottavia?

Täytyy myöntää, että joskus 
pelkään aggressiivisilta vaikut-
tavia asiakkaita. Olen kuitenkin 

huomannut, että pelko johtuu 
omista ennakkoajatuksistani ja 
asiakastilanteessa huomaan, et-
tei syytä pelkoon ole. Keskus-
telut raha-asioista voivat joskus 
olla melkoista vääntämistä, mikä 
on ymmärrettävää, koska asi-
akkaiden taloudellinen tilanne 
on usein niin tiukka. Turhau-
tuminen saattaa näissä tilanteissa 
purkautua sosiaalityöntekijään. 
Vaikeinta on kuitenkin se, kun 
tulee tunne, että asiakasta koh-
dellaan väärin tai törkeästi. Sil-
loin itsessäni herää vastareaktio ja 
halu puolustaa asiakasta. Mieles-
täni vääryyksistä vaikeneminen 
on ihan yhtä väärin kuin niiden 
tekeminen. 

Mitä haluaisit sanoa uusille 
sosiaalityön opiskelijoille?

Haluaisin sanoa, ettei sosiaalityö 
ole niin vakavaa! Jos ala kiinnos-
taa, niin kannattaa tehdä opinnot 
loppuun, vaikka epäilyksen het-
kiä joskus tulisikin. Oman po-
lun löytäminen voi tuntua aluksi 
haastavalta, mutta olen sitä miel-
tä, että jokainen lopulta löytää 
oman juttunsa. Haluaisin myös 
sanoa sen, että on tärkeää pitää 
huolta omasta itsestään. On tär-
keää levätä ja tehdä asioita, joista 
pitää. Opintojen aikana on mah-
dollista lähteä vaikka vaihtoon tai 
pitää välivuosi, jos tuntuu siltä, 
että opinnot alkavat puuduttaa. 
Omasta hyvinvoinnista on hyvä 
opetella pitämään huolta jo opis-
keluaikana, sillä se on erittäin 
tärkeä taito työelämässä jaksami-
seen.

Teksti & kuvat: Marianne Väyrynen

Mielestäni vääryyksistä vaikeneminen on 
ihan yhtä väärin kuin niiden tekeminen. ”

”
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Jyväskylän Yliopiston Yliop-
pilaskunnan Kehitysyhteistyö- 
valiokunnan eli Kehyn ja Fo-
kus ry:n  vapaaehtoiset häärä-
sivät yhden viikonlopun val-
mistellen Urban Tadka Indian 
Restaurantia, jolla kerättiin 
varoja JYYn kehitysyhteistyö 
kohteeseen Bijoliyan kyläyh-
teisöjen voimaannuttamiseen 
Intiassa. 

Lisäksi JYY tukee mallieko-
kylien kehittämistä ja raken-
tamista Intiassa Bharatpurin 
maaseutualueella.

Tarjottavaksi valmistui katti-
lallinen maukasta kookoscur-
ry-linssikeittoa, pari pellillistä 

porkkanachutney-toasteja, 
banaani- ja mangolassia sekä 
jälkkäriksi Gulab Jamuneja 
sekä banaanikakkua.

Asiakkaiden määrä löi kok-
kimme ällikällä ja keitto pääsi 
loppumaan valitettavan no-
peasti, mutta onneksi ruokai-
lun ohessa sai nauttia myös 
intilaisesta musiikista sekä 
uniikin kuoron UniSoundsin 
hindinkielisistä lauluista livenä! 

Halutessaan sai myös kastimer-
kin otsaan muistoksi.

Ravintolapäivä on vain yksi 
esimerkki tapahtumista joi-
den järjestelyyn voit ottaa osaa 

Kehyn tai Fokuksen vapaa-
ehtoisena. Vuoteen mahtuu 
jos jonkunlaista touhuamista 
ja häppeninkiä ja mikä paras-
ta vapaehtoiset pääsevät itse 
vaikuttamaan omien kiinnos-
tuksen kohteidensa mukaan 
järjestettävien tapahtumien 
sorttiin ja laatuun. 

Eli ei muuta kun touhuamaan 
joukolla yhdessä!

Milja Rauhansalo 
Fokuksen Alumni- ja 
kehitysyhteistyövastaava

Ravintolapäivä
Helmikuun alussa eräänä sunnuntaina vietettiin Jyväskylän yliopistossa ra-
vintolapäivää intialaisen ruuan merkeissä.  

15
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Ainejärjestömme Fokus oli täyt-
tämässä neljäkymmentä vuotta, 
mikä yleensä tarkoittaa vähin-
tään yksiä akateemisia pöytäjuh-
lia vuoden mittaan. Koska ilmei-
sesti se ei tuntunut riittävän, niin 
halusimme parhaamme mukaan 
tehdä koko vuodesta yhtä juhlaa.

Itse sain kunnian toimia tämän 
ajan Fokus ry:n puheenjohtaja-
na, luotsaamassa lähes kahden-
kymmenen hilpeän fokustoimi-
jan porukkaa. 

Juhlahumun ohessa joillain tästä 
porukasta oli onneksi myös halua 
lähteä tutkimaan, mitä kaikkea 
40-vuotiseen historiaamme on 

sisältynyt ja ketkä ovat aikanaan 
olleet Fokuksessa tekemässä sitä 
samaa, mitä me nyt vuorostam-
me teimme. 

Vakavissaan mietimme myös 
historiikin julkaisua. Nopeasti 
tosin ilmeni, että tätä historiik-
kityötä tulisi hankaloittamaan 
muun muassa Fokuksen ar-
kistojen homehtuminen parin 
yliopiston rakennuksen muka-
na, jonka wanhemmat toimijat 
kertoivat tapahtuneen muutama 
vuosi sitten.

Tästä huolimatta saimme kalas-
teltua kohtalaisen paljon haja-
naista historiatietoa ainejärjes-

tömme toiminnasta, esimerkiksi 
tarinoita lopettamisen partaalla 
käymisestä 70-luvun lopun nuo-
risopolitiikan ylikuumenemisen 
myötä, ekskursioista Intiaan jos-
kus 80- tai 90-luvulla ja aktiivi-
sesta sählynpelailusta.

Mielellämme tarinoimme ai-
heesta pidemmältikin jos joku 
tätä työtä haluaa jatkaa eteen-
päin.

Ihan kaikkea vuoden aikana 
suunnittelemaamme emme siis 
saavuttaneet, mutta jotain kui-
tenkin.

Vuoden lopuilla laskimme, että 

Ketun vuosi 2014
Vuoden 2014 alkaessa monelle Jyväskylän Yliopiston yhteiskuntatieteilijälle 
ainakin yksi asia oli selvä: syksyllä pidettäisiin kekkerit. 
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olimme järjestäneet tai olleet 
mukana järjestämässä noin kuut-
takymmentä erilaista tapahtumaa 
muutaman hengen kokoontu-
misajoista yli sadan hengen ta-
pahtumiin. Päälle vielä kokouk-
set, yliopiston hallintoelimissä 
vaikuttaminen, liikuntavuorot. 

Eli olihan tuossa, Vappuo-
lympialaiset, lautapeli-iltoja, 
YFI-risteily ja mitä vielä. Plus 
tietenkin ne vuosijuhlat. Koko 
vuoden huipentumana yli sadan 
hengen pöytäjuhlat Aalto-salissa 
oli täysin arvoisensa huipentuma 
vuodelle. Samalla 40-vuotisjuh-
la oli mahdollisesti eniten työtä 

vaatinut yksittäinen seikkailu, 
johon Fokus on vuosien mittaan 
lähtenyt. Ja olihan meillä muka-
vaa.

Historia ei tähän tietenkään 
lopu, vaan Fokus porskuttelee 
yhä etiäpäin samalla kieli enem-
pivähempi poskessa -mentalitee-
tilla kuin ilmeisesti aina ennen-
kin.

Uusille opiskelijoillemme voin 
todeta, että virheitä omana 
opiskeluaikana voi tehdä ja tu-
lee tehtyä, mutta mikään ei ole 
hauskempaa ja opettavaisempaa 
kuin tehdä niitä hyvässä poru-

40-vuotisjuhla oli mahdollisesti 
eniten työtä vaatinut yksittäinen 
seikkailu, johon Fokus on vuosien 
mittaan lähtenyt.”

”
kassa. Siihen yliopiston järjestö-
toiminta tarjoaa loistavat puitteet 
- ja samalla voi saada enem-
män hyvää aikaan kuin mitä 
itse välttämättä ymmärtääkään. 

Viisikymppisiä odotellessa,

Lasse Heikkilä 
Fokuksen puheenjohtaja 2014

Kuvat: Jyri Kiuru
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hevonen. ”Ei tarvitse ostaa, minä 
voin lahjoittaa”, kuului oitis vastaus 
ja näin villi idea oli saanut alkunsa.

Ajatus oli hyvä vielä seuraavanakin 
aamuna, joten sanoista teoiksi ja Fo-
kus hevosenomistajaksi! Kuluja ei 
kauramoottorista koidu, sillä idean 
isä hoitaa viulut Fokuksen osalta.

Estelle suoritti toukokuun lopussa 
opetuslähdön ja aloittaa varsinaisen 
kilpailu-uransa mahdollisesti jo lop-
puvuonna. Vaikka tuleva kilpaur-

heilija onkin, Estelle on varsin lunki 
tapaus perusluonteeltaan. Tätä yri-
tin eräässä keskustelussa selventää:

”Estelle on sellainen sopivan laiskan-
pulska - tekee tarvittavan, mutta ei 
yhtään ylimääräistä”, kuvailin.

”No sehän on sitten kuin tyypillinen 
fokuslainen”, oli vastaus.

Niin tai näin, klassikoksi muodostu-
nut sanonta sen tiivistää: kaikilla on 
rahaa, harvoilla hevonen.

Fokus lienee Suomen ainoa aine-
järjestö, jolla on oma ravihevonen. 
Tarkalleen ottaen vain 2,5 prosentin 
omistusosuus, mutta kunnon karva-
tukko joka tapauksessa! Kyseessä on 
kolmivuotias raviprinsessa Estelle, 
joka on sulattanut kettukansan sy-
dämen.

Tarinan taustalla on punaviinin 
sävyttämä illanvietto, jossa tuli pu-
heeksi erään fokuslaisen hevoshar-
rastus. Joku meni tokaisemaan, että 
pitäisiköhän Fokuksen ostaa oma 

Ainejärjestöön liittyminen takaa opiskelijalle lukuisia etuja. Hyppäämällä mukaan Fokuksen toimintaan esi-
merkiksi verkostoidut näppärästi tuleviin kollegoihisi ja parhaimmillaan kartutat käytännön taitoja työelä-
mää ajatellen. Fokuksen jäsenenä saat myös rahanarvoisia etuja sekä alennuksia yhteistyökumppaneiltamme.

Fokukseen liittyminen on helppoa: 15€:n kertamaksulla saat ikuisuusjäsenyyden! Jäsenyytesi voit todistaa 
kätevästi Fokus-tarralla, joka kiinnitetään voimassaolevan opiskelijakorttisi alakulmaan.

Liity Fokus ry:n jäseneksi
Kertamaksu takaa ikuisuusjäsenyyden!

Jäsenedut ja tarjoukset yhteistyökumppaneiltamme:

KAMPAAMO LUMO 

Kaikki parturikampaamopalvelut 
-20% (ei koske opiskelijoiden 

tekemiä töitä).

ANNISKELURAVINTOLA RUMA 

KE & TO 
Ilmainen narikka klo 24 asti.

PE & LA 
Juomat Ruma-tuntien mukaisin 

hinnoin klo 24 asti.

Kettukansalla on oma hevonen
Teksti & kuvat: Miika Lähdeniemi
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Euroopan huippu-DJ Mr Switch, ranskalainen trumpetin ihmelapsi 
Lucienne Renaudin Vary sekä Tähdet, tähdet -suosikki Waltteri Torikka… 

Siinä mahtavia solistinimiä Jyväskylä Sinfonian syyskaudelta. 
60-vuotisjuhlavuosi huipentuu upeisiin konsertteihin 

Teatteritalolla keskiviikkoiltaisin klo 19.

Opiskelijaliput vain 12 €.

Seuraa meitä Facebookissa, Twitterissä sekä Instagramissa!
 

www.jyvaskylasinfonia.fi | Liput: puh. (014) 266 0110 | www.lippu.fi



19

Euroopan huippu-DJ Mr Switch, ranskalainen trumpetin ihmelapsi 
Lucienne Renaudin Vary sekä Tähdet, tähdet -suosikki Waltteri Torikka… 

Siinä mahtavia solistinimiä Jyväskylä Sinfonian syyskaudelta. 
60-vuotisjuhlavuosi huipentuu upeisiin konsertteihin 

Teatteritalolla keskiviikkoiltaisin klo 19.

Opiskelijaliput vain 12 €.

Seuraa meitä Facebookissa, Twitterissä sekä Instagramissa!
 

www.jyvaskylasinfonia.fi | Liput: puh. (014) 266 0110 | www.lippu.fi



20


