
Fokuksen toimintakertomus kaudelta 2007-2008 

 

 

Toiminta kuluneella kaudella oli monipuolista ja aktiivista.  

 

Hallituksessa toimivat puheenjohtaja Klaudia Kokkola, varapuheenjohtaja Olli-Pekka Koljonen, 

sihteeri Johanna Liikanen, taloudenhoitaja Janne Kumpulainen, sosiaalityön opintovastaava Juho 

Suortti, sosiologian opintovastaava Pirita Mäkinen, yhteiskuntapolitiikan opintovastaava Noora 

Kolehmainen, ulkosuhdevastaava Tuomo Leinonen, bilevastaava Kaisa Päivinen, bilevastaava Jenni 

Luoto, tapahtumavastaava Markus Eneberg, tiedotus- ja webvastaava Mikko Hyyryläinen, 

ympäristövastaava Kristiina Lampinen, julkaisuvastaava Ville Kokkonen, kv-vastaava Joni 

Jantunen sekä kulttuurivastaava Tuija Korpela. 

 

Fokuksen hallitus kokoontui 9 kertaa: 15.2.2007 (19 osallistujaa), 8.3.2007 (20), 3.4.2007 (16), 

24.4.2007 (22), 10.9.2007 (30), 9.10.2007 (28), 29.10.2007 (11), 26.11.2007 (10), 16.1.2008 (29). 

Vuosikokous järjestettiin 30.1.2008 Opinkiven saunalla. 

 

Kokouksiin osallistuivat jäsenistöstä: Maiju Seppänen, Saara Hirvonen, Minna Valkeapää, Enni 

Hyypiä, Annika Raninen, Saara Ruotsalainen, Gerda Ausmaa, Milka Laitila, Janne Pitkänen, Mikko 

Eneberg, Joanna Viinikka, Janni Liimatainen, Juho Kiiskilä, Kaisa Rantanen, Anna Halonen, Niina 

Laaksonen, Lea Tamminen, Katariina Hänninen, Joni Karppinen, Leena Hjelt, Leena Bågman, 

Johanna Teräväinen, Mikko Merikivi, Teppo Mäkinen, Katri Tuomi, Karoliina Saranpää, Hanna 

Korhonen, Otto Hannikainen, Johannes Rundgren, Risto Kalenius, Jukka Hytönen, Laura Juhola, 

Meri Mihailov, Sebastian Rytkölä, Annu Kankaanranta, Janne Koskenniemi, Elina Saha, Kristiina 

Sandén, Anna Turunen, Suvi Maarit Makkonen, Iiro-Artturi Kivinen. 

 

 

Fokuksen kauden tapahtumat toimintasektoreittain: 

 

 

Bileet 

 

Järjestettiin seuraavat tapahtumat: Vuorilammen laskiaisbileet, Sitsit x 2 (kevät: Lööpin, Parkun ja 

Linkin kanssa, teemana supersankarit ja fiktiohahmot. syksy: Tosineen kanssa, teemana Halloween-

naamiaiset), Baaribileet Gigglingissä maaliskuussa, Vappuaatto Lillukassa +osallistuminen 

Amazing Race Jyväskylään, Vapunpäivän piknik Harjulla, Fuksiaiset + baaribileet yhdessä 

Mephiston ja Puolueen kanssa, Saunailtoja (Opinkivi, Kortepohja, Kirjailijatalo) Näistä ehkä 

erikseen, voisi mainita kauden päättäjäiset Kirjailijatalolla ja Opinkiven hallitus esittäytyy -illan, 

tenttisaunoja, Kauppakadun Appron lippujen myynti jäsenistölle, Pikkujoulut  

 

 

Julkaisut 

 

Toimitettiin touko- ja kesäkuussa 32-sivuinen ainejärjestölehti  lähetettäväksi uusille opiskelijoille. 

Jyväskylän yliopistopainossa   tuotetun lehden painosmäärä oli 200 kappaletta, joiden lisäksi lehden   

saattoi lukea järjestön verkkosivuilta. Kustannukset katettiin   myymällä ilmoitustilaa, mainostajina 

Nordea, SVAL, Sosiaalipoliittinen yhdistys, Westermarck-seura ja Talentia. 

 

 

 

 

 



Kansainvälisyys 

 

Tavoitteena kauden alussa oli tavoittaa kansainväliset vaihto- ja tutkinto-opiskelijat, keskittyen 

erityisesti vaihto-opiskelijoihin. Pyrittiin saamaan heitä mukaan Fokuksen aktiviteetteihin. Koko 

kauden ajan oli vaikeuksia saada kansainvälisten opiskelijoiden ja kv-tutorien yhteystietoja, vaikka 

niitä pyydettiin erikseen useasta lähteestä(Laitoksen kv-henkilöltä, JYY:n kv-vastaavalta, kv-

tutorien sähköpostilistalta). Vuoden 2007 loppuun mennessä oltiin saatu muutaman, tarkemmin 

noin viiden vaihto-opiskelijan sähköposti ja yhteiskuntatieteilijöitä tutoroivien yhteystietoja myös 

muutama. Lähetettiin saaduille yhteystiedoilla satunnaisesti tietoa Fokuksen tapahtumista, joiden 

oletettiin saattavan kiinnostaa vaihtareita. Ulkomaalaisia opiskelijoita havaittiin ainakin kahdesti 

Fokuksen tapahtumissa: Kerran opinkiven saunalla hallituksen esittäytymistilaisuudessa syksyllä ja 

toinen Fokuksen pikkujouluissa. 

 

 

 

Kulttuuri 

 

25.3.07 käytiin Ilokivessä katsomassa JYT:in näytelmä Helgen elämä. (10 hlöä) 

30.4.07 osallistuttiin JYY:n ja JAMKO:n yhdessä ainejärjestöjen kanssa järjestämään Amazing 

Race Jyväskylä- vapputapahtumaan pitämällä Laajavuoressa yksi tapahtuman toimintarasteista.  

(7 hlöä) 

8.5.07  oli yhteislähtö Sinfiksen kevätkonserttiin Taulumäelle. (3 hlöä) 

9.10.07  oli Fokus-alennus elokuvaan Kikin lähettipalvelu Kampus Kinossa. (11 hlöä) 

24.11.07  käytiin katsastamassa Seisomapaikkaklubi Ilokivessä. (7 hlöä) 

 

Lisäksi levykerhon toiminta jatkui parilla kokoontumisella aktiivijäsenten ansiosta. Pyrkimyksenä 

oli myös lisätä jäsenistön omatoimista kulttuurin kulutusta informoimalla laajasti, mutta 

valikoidusti Jyväskylän kulttuuritarjonnasta noin kerran kuukaudessa sähköpostilistalle laitetulla 

postauksella. 

 

Liikunta 

 

Fokuksen liikuntavuosi 2007 oli liikuntavastaavan silmin varsin perinteikäs. Ainejärjestön 

liikuntavuorolla pelattiin joukkuepelejä ja osallistujia riitti mukavasti läpi vuoden. Keväällä Fokus 

osallistui futsal-puulaakiin ja yösählyturnaukseen. Syksyn alkajaisiksi Fokus totesi suurista 

odotuksista huolimatta jalkapalloilun karun haastavuuden yliopiston futis-puulaakissa. Lisäksi 

ainejärjestöporukan voimin käytiin kahteen otteeseen keilaamassa ja syyssunnuntaisin pelailtiin 

ultimatea. Perinteistä kenties arvokkain, Fokuksen Cooperin testi, juostiin niin keväällä kuin 

syksylläkin. 

 

 

Opintoasiat ja koulutuspolitiikka 

 

Tavoitteena oli luoda suhteita laitoksen suuntaan. Tähän liittyen myös kahvihetki-perinne 

elävöitettiin, ja kahvihetkiä järjestettiin useita kertoja jokaisessa aineessa. Syksyllä osallistuttiin 

tutkintouudistusprosessiin kirjoittamalla kannanottoja, keskustelemalla aiheesta sekä yleisesti 

tekemällä yhteistyötä yksiköiden kanssa. Opiskelijaedustus oli yksikkökokouksissa, 

laitosneuvostossa, tiedekuntaneuvostossa. opetuksen laadun kehittämisprojektissa sekä YFI-

laitoksen laaturyhmässä. JYY-yhteistyötä pyrittiin pitämään yllä esim. käymällä opinto- ja 

tiedevaliokunnan kokouksessa. Fokuksen opintotiimi kokoontui kerran keväällä sekä kerran 

syksyllä. Jo edellisenä vuonna alkanut palautejärjestelmän kehittäminen jatkui OPLAA:ssa. Tehtiin 

yhteistyötä YFI:n ainejärjestöjen kanssa sekä alkusyksystä oman laitoksen tutoreiden kanssa.  



Tiedotus 

 

Fokukselle hankittiin oma palvelin (www.fokusry.net). Lisäksi siirryttiin käyttämään Joomla 

Content Management Systemiä sivujen pohjana, joka helpotti sisällön lisäämistä ja muokkaamista. 

Samalla myös webbisivujen ulkonäkö uudistettiin. Tiedotukseen käytettiin webbisivuja sekä 

sähköpostilistaa. 

 

 

Ympäristö 

 

Ympäristövastaava osallistui kauden alussa JYY:n ympäristökoulutukseen 14.2.2007. Perinteeksi 

muodostuneita kahvihetkiä ainejärjestöhuoneella pidettiin 29.4. ja 10.10.2007 sekä 15.1.2008. 

Kahvihetkissä tarjoiltiin reilun kaupan kahvia sekä luomutuotteista valmistettuja leivonnaisia. 

Vapun aattona 30.4.2007 järjestettiin siivoustempaus, jolloin kerättiin roskia väliltä Kortepohja- 

keskusta. Perustettiin syksyllä Fokukselle ympäristötiimi ja sille oma sähköpostilista. 

Ympäristötiimi kokoontui yhteensä 5 kertaa, ja järjesti Fokuksen syysretken Laajavuoren 

luontopolulle 14.10.2007. Ympäristötiimiläiset kävivät Harjun luontomuseossa 14.12.2007. Fokus 

osallistui JYY:n ympäristökilpailuun, ja  sille myönnettiin ympäristömerkki vuodelle 2008. 

 

Ulkosuhteet ja ekskursiot 

 

Fokus suuntasi bussilla exculle kohti Puolaa ajalla 5.11.07 - 11.11.07.  Exculle osallistui yhteensä 

44 opiskelijaa, joista n. 40 olivat fokuslaisia. Matkanjohtajana toimi fokuslainen Juho Suortti. 

 

 

 

 


