
Fokus ry:n osavuositoimintakertomus kaudelta 2017 
  

Yleistä 
  

Hallituksen toimikausi kestää koko vuoden 2017 eli ajanjakson 1.1.2017-31.12.2017. 

Vuosikokous pidetään keskiviikkona 29.11. ja siellä valitaan hallitus seuraavalle vuodelle. 

  
  
Hallitustyö ja kokoukset 
  

Vuoden 2017 hallituksessa toimivat puheenjohtaja Kari Suomalainen, varapuheenjohtaja 
Antti Ollikainen, sihteeri ja tiedotusvastaava Ronja Vauhkonen, talousvastaava Janne 
Toivonen. Lisäksi hallituksessa toimivat koulutuspoliittiset vastaavat Jenna Grundström 
(sosiologia), Hanna Muroma (yhteiskuntapolitiikka) ja Vilma Viitasaari (sosiaalityö), yritys- ja 
ulkosuhdevastaava Vera Kauppinen, kulttuurivastaava Sini Viander sekä 
tapahtumavastaava Jere Oksanen. Toimihenkilöinä toimivat tapahtumavastaavat Pinja 
Sojakka ja Sera Heikkilä, liikuntavastaava Mikki Leppä, sosiaalipoliittinen vastaava Ina 
Laukkanen, ympäristö- ja kehitysyhteistyövastaava Janina Ranta, kansainvälisyysvastaava 
Nelli Hanhineva sekä Fogue-vastaava Ida Loponen. 
  
Hallitus kokousti vuoden aikana kuusi (6) kertaa: 25.1., 28.3., 24.4., 7.9., 10.10., ja 29.11. Tämän 
lisäksi pidettiin yksi (1) yhdistyksen kokous 28.2. Yhdistyksen kokouksessa käsiteltiin toiminta- ja 
taloussuunnitelmat vuodelle 2017, hyväksyttiin vuoden 2016 tilinpäätös ja toimintakertomus sekä 
myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuoden 2016 hallitukselle. 
  
Hallitus piti aiemmista vuosista poiketen myös seitsemän (7) iltakoulua toiminnan suunnittelua 
varten: 6.3., 7.4., 8.5., 28.8., 21.9., 19.10. sekä 17.11. 

 
  

Jäsenistö 
  

Vuonna 2017 Fokus ry on saanut 81 uutta jäsentä 29.11. mennessä. Liittyneiden määrä on 
kasvanut viime vuodesta. Kasvanut määrä on selitettävissä tiedekuntauudistuksella, mutta 
myös onnistuneella uusien opiskelijoiden rekrytoimisella.  
  
  
  
Fuksiasiat 
  

Fokus teki aktiivista yhteistyötä yhteiskuntatieteiden muiden ainejärjestöjen kanssa, jotta 
uudet opiskelijat saatiin toivotettua tervetulleiksi yliopistoon pääaineiden puuttumisesta 



huolimatta. Ensin järjestettiin kahden viikon jakso YFIn yhteisiä tapahtumia, minkä jälkeen 
siirryttiin pääosin ainejärjestöjen omiin tapahtumiin. Hyvistä lopputuloksista huolimatta 
yhteistyössä oli paikoin puutteita niin tapahtumatoiminnan kuin koulutuspolitiikankin saralla, 
ja yhteistyön kehittymistä tulee seurata jatkossa. 
  
  

Opintoasiat ja korkeakoulupolitiikka 
 
Fokuksen hallituksen koulutuspoliittisina vastaavina ovat toimineet Hanna Muroma 
(yhteiskuntapolitiikka), Jenna Grundström (sosiologia ja suurkopo) ja Vilma Viitasaari 
(sosiaalityö). Vuoden 2017 aikana kopot ovat osallistuneet aktiivisesti henkilökunnan 
kokouksiin, laitoskokouksiin, erilaisiin työryhmiin ja kopovaliokunnan kokouksiin.  
  
Vuonna 2017 Fokuksen kopot ovat tiivistäneet yhteistyötään muiden YFI-laitoksen 
ainejärjestöjen sekä SYY-Jyväskylän kopojen kanssa. Uuden Yhteiskuntatieteiden ja 
filosofian kandidaattiohjelman myötä koulutuspoliittista toimintaa pyrittiin yhtenäistämään 
valitsemalla ainejärjestöiden keskuudesta YFI-laitoksen koulutuspoliittisen 
opiskelijatoiminnan johtaja, eli suurkopo. Sisäistä viestintää on parannettu aktiivisella 
yhteydenpidolla ja tiedon jaolla kopojen kesken. Lisäksi ulkoista viestintää on parannettu 
lisäämällä tiedotusta. Kopoja pyrittiin tuomaan lähemmäs opiskelijoita näkymällä 
kampuksella kahvitilaisuuksien merkeissä. Syksyllä 2017 Fokuksen kopot järjestivät kaksi 
kahvitusta yhdessä muiden YFI-laitosten kopojen kanssa. Ensimmäisen kahvitilaisuuden 
tarkoituksena oli tehdä kopot tutuksi etenkin ensimmäisen vuoden opiskelijoille. Toinen 
kahvitilaisuus oli nimeltään palautekahvit, jossa kerättiiin YFI-laitoksen opiskelijoilta 
nimetöntä vapaamuotoista palautetta. Palautetta saatiin runsaasti ja sitä välitetään 
eteenpäin. 
 
Syksyllä 2017 YFI-laitoksen kopot tekivät kannanoton YFI-laitokselle koskien 
opinto-ohjausta, vastaavuustaulukoiden myöhästymistä uutta opetussuunnitelmaa käyttöön 
otettaessa sekä harjoittelukäytänteitä. Kopot saivat kannanotosta paljon positiiivista 
palautetta opiskelijoilta ja se otettiin myös henkilökunnan taholta hyvin vastaan. 
Vastauksena opinto-ohjauksen puutteeseen laitos on käynnistänyt opiskelijoiden 
ohjauskioskin, joka on toistaiseksi järjestetty kaksi kertaa. Myös YFI-laitoksen kopot ovat 
olleet ohjauskioskeissa paikalla. Loppuvuonna 2017 julkaistaan myös YFI-laitoksen kopojen 
yhteinen kopokooste, joka kokoaa yhteen vuoden tärkeimmät koulutuspoliittiset asiat.  
  
Kaikissa oppiaineissa järjestettiin opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteisiä tapaamisia 
Lyhty-iltojen ja/tai oppiainekahvien merkeissä. Yhteisissä tapaamisissa pyrittiin rennoissa 
merkeissä tutustuttamaan etenkin uusia opiskelijoita henkilökunnan jäseniin ja annettiin 
opiskelijoille mahdollisuus esittää opintoihin liittyviä kysymyksiä. Näihin yhteisiin 
tapahtumiin osallistuttiin aktiivisesti ja palaute oli positiivista. 
  
  



 

Talous 
  

Fokus on pyrkinyt tänä vuonna laittamaan rahaa tililtä liikkeelle, ja alkuvuonna tehdyssä 
talousarviossa Fokuksen tulot jäivät pienemmiksi kuin menot. Arvion negatiivisuus johtuu 
siitä, että pyrittiin suurempaan taloudelliseen panostukseen esimerkiksi tapahtumiin. 
Fokuksen tämän vuoden toiminta onkin myötäillyt tehtyä talousarviota. 
 
Myös tavarahankintoja on tehty huomattavasti. Haalarimerkkejä on tilattu, roll up ostettu ja 
Fokuksen oma maskotti hankittu. Tavarahankinnoilla on pyritty parantamaan Fokus ry:n 
näkyvyyttä ainejärjestönä.  
 
Fokuksen myymät tuotteet, varsinkin haalarimerkit, ovat myyneet tänä vuonna hyvin. Myös 
3MIO-liput ovat myynet hyvin tänä vuonna. Suurimpina tulonlähteinä säilyvät SYY-yhteistyö, 
3MIOT, merkkimyynti ja jäsenmaksut.   
  

 
 
 
Sosiaalipolitiikka 
 
Sosiaalipoliittinen vastaava kävi JYY:n sopovaliokunnissa ja tiedotti erityisesti Facebookissa 
sosiaalipolitiikkaan kuuluvista tapahtumista ja uutisista. Keväällä järjestettiin noin kerran kuussa 
lautapeli-iltoja, nyt syksyllä niitä oli harvemmin. Keväällä oli myös mahdollisuus osallistua 
Fokuksen yhteiseen verenluovutukseen. Sosiaalipolitiikka näkyi myös Fogue-lehdessä, jossa 
informoitiin artikkelilla uusien tukien muutoksista korkeakouluissa. Kesällä sosiaalipoliittinen 
vastaava osallistui Mielenterveyden ensiapu 2 kurssille JYY:n sosiaalipoliittisen valiokunnan 
kautta. 
 
  
  

Kulttuuri 
 
Kulttuuritoiminta lähti keväällä käyntiin museokierroksella Alvar Aalto -museoon. Lisäksi         
keväällä käytiin myös tutustumassa pienpanimo Hiisin tuotantoon ja toimintaan. Fokus          
myös hankki perinteisesti halukkaille liput samaan JyväSpeksiin näytökseen. 
 
Syksyllä fokuslaiset pääsivät tutustumaan hieman erilaiseen sitsikulttuuriin       
Helsinki-ekskursion merkeissä. Sen lisäksi Fokus oli mukana järjestämässä Suurin         
Suomen lippu -tapahtumaa marraskuussa ja kulttuurivuosi pistettiin pakettiin Abakuksen         
kanssa järjestettävällä teatteriretkellä Peter Pan -musikaaliin.  
  



 

Liikunta 
  

Keväällä Fokuksen liikuntavuoroja järjestettiin kaksi kertaa viikossa, joilla mukana olivat          
myös Puolue sekä Mephisto. Kevätkauden tapahtumina järjestettiin boulderoinnin sekä         
avantouinnin liikuntakokeilut, Lumirieha sekä YTK-olympialaiset. 
  
Yliopiston tilajärjestelyistä johtuen syksyn liikuntavuorot järjestettiin uusissa tiloissa kerran 
viikossa. Syksyn liikunnallisina tapahtumina järjestettiin dancehall-tanssitunti, laavuretki sekä 
kyykkäilta. 
  
  

Tapahtumat 
  

Tapahtumia järjestettiin tänäkin vuonna runsaasti ja yhteistyössä useiden eri ainejärjestöjen 
kanssa. 
  
Tammikuu 
11.1. Fokus-sitsit 
18.1. Poikkitieteelliset kevätkauden avajaiset 
25.1. Fokuksen hallituksen kokous 
27.-28.1. JYYn järjestöseminaari 
 
Helmikuu 
2.2. Akateemisen kyykän Jyväskylän mestaruusturnaus 
3.-4.2. Hallitusten välinen perehdyttämisreissu Putkilahdella 
7.2. Suomalaisuus-sitsit Tosinen kanssa 
15.2. Ystävänpäiväsitsit 
16.2. Lautapeli-ilta Pörssin kanssa Shaker 
21.2. Lätkässä Fokukseen 
23.2. 3miot 
28.2. Fokuksen yhdistyksen kokous 
 
 
Maaliskuu 
2.3. Talvispektaakkeli Puoluen kanssa 
6.3. Hallituksen iltakoulu 
8,3, Mitä-verkoston naistenpäivän tapahtuma 
9.3. Eksistentiaaliahdistuskaljat 
15.3. Keskusteluilta verkko-opetuksesta 



20.3. Lautapeli-ilta, Passion 
22.3. SYYn työelämäsauna 
23.3. 3miot 
28.3. Fokuksen hallituksen kokous 
29.3. JYY:n dokkari-ilta 
29.3. Tramppa 
30.3. Haalariompeluilta, Kasvisto 
31.3. Alvar Aalto -museo 
 
 
 
Huhtikuu 
3.4 Verenluovutus 
4.4. Pörssin hallitusiltama 
6.4. Panimokierros Hiisillä 
7.4. Hallituksen iltakoulu 
11.4 Lautapeli-ilta 
12.4. Merkkimarkkinat 
12.4. Mestaruussitsit, Escape 
18.4. Sitsit, Passion 
19.4. Vappuappro 
20.4. Vappuvilske 
20.4.3miot 
24.4. Hallituksen kokous 
24.4. Luokkaeroahdistuskaljat, Passion 
25.4. Speksi 
26.4. Sosiologian oppiainekahvit 
26.4. SYYn vappusitsit, Ilokivi 
27.4. Räkäläkierros (Fokuksella ei järjestysvastuuta) 
28.4. Beerbong w/ YK & Parku 
29.4. Puistohengailu 
30.4. Vappu, Ruthin vintti 
 
Toukokuu 
8.5. Hallituksen iltakoulu 
 
 
Syyskuu 
28.8. Hallituksen iltakoulu 



29.8. YFI:n Uusien ilta Karaoke Bar Helmessä 
30.8. Kampus piknik, Sossu-ilta 
31.8. Fuksien saunailta, Opinkivi 
1.9. YFI-kävely 
3.9. YFI-piknik 
4.9. B&W pörssin kanssa @Time 
5.9. Lautapeli-ilta, Passion 
6.9. Yliopiston avajaiset 
6.9. JYY:n avajaisbileet 
7.9. Hallituksen kokous 
7.9. Poikkarit 
11.9. Ahdistuskaljat 
13.9. Laitoksen utopiapäivä, illalla Lutakossa jatkot 
14.9. Fokussauna 
14.9. Kolmiot 
18.9. Fokuksen luontoretki laavulle 
20.9. Fuksiaiset 
21.9. Hallituksen iltakoulu 
25.9 Lautapeli-ilta 
26.9. SYY-Jyväskylän uusien ilta, Opinkivellä 
27.9. Fuksisitsit, Helena 
 
Lokakuu 
3.10. Kopokahvit 
5.10. Kauppakadun Approbatur 
9.10. Yhteiskuntapolitiikan oppiainekahvit 
10.10. Hallituksen kokous 
11.10. Järjestösitsit 
11.10. Baaribileet w/ radikaali @Bra2 
12.10. 3miot 
13-14.10 Mökkireissu 
18.10. HerkkuAppro 
19.10. Hallituksen iltakoulu 
23.10. Sosiaalityön lyhtyilta (henkilökunnan ja opiskelijoiden illanvietto) 
(24.10. Talentian uusien ilta) 
25.10. Sitsit w/ Parku ja Sane 
(26-27.10 Sosiaalipolitiikan päivät) 
30.10. Kyykkä w/ Linkki 
 



 
Marraskuussa 
1.11. Kauhukaraoke w/ Emile 
7.11. Työelämätapahtuma SYYn kanssa 
8.11 lautapeli-ilta 
9.-10.11. Helsinki-ekskursio 
10.11. Hakijan päivät, Agora 
13.11. Harjoitteluinfo kello 14-16 
13.11. Ahdistuskaljat 
14.11. Kopojen palautekahvit 
15.11. Paskat sitsit 
16.11. Ohjauskioski 14-15.30 
16.11. Dokkari-ilta 
16.11. 3miot 
17.11. Hallituksen iltakoulu 
18.11. Vuosijuhlat 
19.11. Sillis 
20.11. Hallituspestien esittelyilta @ Kasvisto 
21.11. Sosiologian lyhtyilta 
25.11. Suurin Suomen lippu -tapahtuma  
29.11. Hallituksen kokous 
29.11. Syyskokous 
30.11. Pikkujoulut 
 
Joulukuu 
4.-5.12. YFI-risteily 
13.12. Peter Pan -musikaali 
 
  
  

Tiedotus, nettisivut ja julkaisut 
  

Viestinnässä jatkettiin kuukausitiedotteen lähettämistä sähköpostilla jäsenistölle. Tiedotteella 
pyrittiin erityisesti kokoamaan Fokuksen tulevan kuukauden tapahtumat yhteen 
helppolukuiseen pakettiin. Lisäksi uusia opiskelijoita varten koottiin sähköinen Fokuksen 
aloituspakkaus, jossa esitellään Fokuksen keskeisimmät tiedotuskanavat. 
  
Nettisivut laitettiin uuteen uskoon Nelli Noran toimesta. Sosiaalisessa mediassa 
päätoimisena tiedotuskanavana käytettiin Facebookia ja Instagramin sekä Snapchatin rooli 



toisina tiedotuskanavina vahvistui. Instagramia ja Snapchatia käytettiin myös tunnelmien 
välittämiseen tapahtumista ja Snapchatissa järjestettiin sekä hallituksen että jäsenistön omia 
päiviä, jossa jokainen vuorollaan pääsi kuvaamaan fokuslaisille päiväänsä. 
  
Fokuksen sähköpostilistan moderoinnissa kiinnitettiin edelleen viestien asiallisuuden lisäksi 
huomiota viestien määrään ja viestien läpipääsyä porrastettiin tarvittaessa. 
  
Jäsenten vaikutusmahdollisuuksista toimintaan pidettiin huolta kyselyiden avulla. Kyselyihin 
kuuluivat yleinen jäsenkysely sekä hallitushakukysely. 
 
Vuosittainen ainejärjestölehti Fogue valmistui kesäksi ja lähetettiin hyväksymiskirjeissä 
kaikille yhteiskuntatieteiden ja filosofian tutkinto-ohjelmaan ja sosiaalityötä opiskelemaan 
hyväksytyille opiskelijoille. 
 
Yritys- ja ulkosuhteet 
 
 Fokus ry solmi hallituskauden 2016-2017 aikana 6 uutta kalenterivuoden mittaista 
yhteistyösopimusta Food & Bar Passionin, pizzeria Pasargadin, olutravintola Teerenpelin, Karaoke 
bar Helmen, escaperoom WayOutin sekä ravintola Taikurin kanssa. Lisäksi tehtiin kolme 
tapahtumasidonnaista tai muuten lyhytaikaista sopimusta kuntosali Fresh Fitnessin, ruoan 
kotiinkuljetuspalvelu Woltin ja pukuvuokraamo  Jyväskylän Juhla-asun kanssa. Näiden lisäksi Fokus 
ry tekee yhteistyötä Jyväskylän kaupunginteatterin, SYY:n, Talentian, JYY:n sekä Yhteiskunta-alan 
korkeakoulutetut ry:n kanssa. 
  

Ympäristö ja kehitysyhteistyö  
  

Ympäristö -ja kehitysyhteistyövastaava oli mukana ympäristö- ja 
kehitysyhteistyövaliokuntien toiminnassa (muun muassa Kortepohjan vedenkulutuspäivät 
ja Reilun kaupan banaani-tempaus yliopistolla), sekä tiedotti Fokuksen jäsenistöä 
valiokuntien, sekä muiden toimijoiden tapahtumista ja toiminnasta. Lokakuu oli yliopistolla 
maailmanpelastuskuukausi. Kampuksilla vietettiin neljää erilaista aiheeseen liittyvää 
teemaviikkoa: Kehitysyhteistyöviikko 16.-22.10, Reilun kaupan viikko 23.-29.10 sekä 
Ympäristöviikko 9.-15.10. Ympäristö -ja kehy-vastaava osallistui näiden järjestämiseen.  
 
Ympäristö -ja kehitysyhteistyövastaava järjesti marraskuussa yhdessä Emilen, Tosineen ja 
Parkun vastaavien kanssa dokumentti-illan Death by Design, joka kertoi 
kulutuselektroniikan eettisistä ja ekologisista ongelmista.  


