
Fokuksen toimintasuunnitelma kaudelle 2008-2009 
 

Opintoasiat 

 

Osa-alueen päätavoitteena on opiskelijoiden parempi tiedonsaanti ja vaikutusmahdollisuudet 

kaikissa opintoihin liittyvissä asioissa.  Kopo-tiimin toimintaa jatketaan eri aineiden 

opintoasiainvastaavien johdolla. Tiimi ideoi uusia vaikuttamisen keinoja, joista tiedotetaan 

hallituksen kokouksissa. Oplaa-ryhmä pyritään pitämään aktiivisena. Tiedonkulkua laitos- ja 

tiedekuntaneuvoston ja yksikköjen suuntaan pyritään parantamaan aktivoimalla hallinnon 

opiskelijajäseniä tiedottamaan kokouksissa käsitellyistä asioista.  Tuodaan opiskelijanäkökulmaa 

tutkinnonuudistukseen ja opetussuunnitelmaan liittyvissä asioissa. Pyritään järjestämään 

säännöllisesti henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteisiä kahvihetkiä. 

 

Tutorointi 

 

Osallistutaan yhdessä laitoksen kanssa tutoreiden valintaan. Pyritään muodostamaan ainejärjestön 

johdolla jo keväällä fuksitiimi, joka ideoi syksyn ohjelmaa. Fuksit tutustutetaan toisiinsa ja 

Fokuksen toimintaan järjestämällä kaikkien aineiden yhteisiä illanviettoja ja muuta toimintaa. 

Tuetaan rahallisesti tutoreiden fukseille järjestämää toimintaa. 

 

Liikunta 

 

Seurataan liikuntavaliokunnan toimintaa. Järjestetään viikoittain Fokuksen liikuntavuoro ja 

kiinnostuksen ja mahdollisuuksien mukaan muita liikunta- ja ulkoilutapahtumia. 

 

Julkaisutoiminta 

 

Toimitetaan kiinnostuksen mukaan 1-2 numeroa Fogue-lehteä, joista toinen on fuksinumero, joka 

lähetetään uusille opiskelijoille hyväksymiskirjeen mukana. Pyritään hankkimaan sponsoreita 

lehtiin. 

 

Kulttuuri 

 

Tiedotetaan Fokuksen listalla valikoidusti kiinnostavista kulttuuritapahtumista.  Järjestetään museo- 

ja teatterikäyntejä, joita Fokus tukee rahallisesti. Mennään porukalla katsomaan stand up  

-komiikkaa Seisomapaikkaklubille. Kiinnostuksen mukaan 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. 

 

Bileet 

 

Perinteisten jokavuotisten bileiden (fuksiaiset, ainejärjestön esittäytymisilta jne.) lisäksi järjestetään 

bileitä tarpeen mukaan.  Pidetään myös baaribileitä ja harkitaan vuosijuhlien järjestämistä ja 

vuosijuhlaperinteen elvyttämistä. 

 

 



Tiedotus 

 

Tiedotus tapahtuu pääasiassa Fokuksen sähköpostilistan ja nettisivujen kautta. Pyritään siirtämään 

tiedotusta sähköpostilistalta nettisivujen suuntaan ja kannustamaan ihmisiä rekisteröitymään 

Fokuksen foorumille. Uudet hallituksen jäsenet koulutetaan käyttämään Fokuksen nettisivuja. 

Liitetään kaikki uudet opiskelijat Fokuksen sähköpostilistalle. Periaatteena pidetään, että Fokuksen 

ulkopuoliset tahot eivät saa lähettää viestejä listalle ilman tiedotusvastaavan lupaa.   

 

Kansainväliset asiat 

 

Pyritään ottamaan Fokuksen aineiden vaihto-opiskelijat mukaan Fokuksen toimintaan.  

Muodostetaan Fokuksen vaihto-opiskelijoille oma sähköpostilista, jonka kautta kv-vastaava 

tiedottaa englanniksi Fokuksen tapahtumista. Pyritään muodostamaan englanninkielinen ryhmä 

fuksiaisiin. 

 

Ekskursiot 

 

Pyritään elvyttämään työelämäekskursioiden järjestämistä. Tiedotetaan mahdollisista SVOL-

Jyväskylän ja Talentian ekskursioista. Kiinnostuksen mukaan pyritään järjestämään 

ulkomaanekskursio. 

 

Ulkosuhteet 

 

Pidetään yhteyttä muihin ainejärjestöihin esim. järjestämällä yhteisiä tapahtumia. Kehitetään 

edunvalvontaa ja opintoasioita yhteistyössä tiedekunnan muiden ainejärjestöjen kanssa. Pidetään 

yhteyttä tiedeseurojen opiskelijajäsenten kanssa.  

 

Työelämä 

 

Ylläpidetään suhteita SVOL Jyväskylään ja Talentiaan ja osallistutaan yhdistysten järjestämille 

työelämäekskursioille ja alumni-iltoihin.  

 

Talous 

 

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

pääsymaksuista. 

 

 

Hallitusorganisaatio 

 

Pohditaan hallituksen koon pienentämistä. Pyritään ylläpitämään eri sektoreiden tiimien toimintaa. 

 

 


