Fokus ry:n osavuositoimintakertomus kaudelta 2015
Yleistä
Hallituksen toimikausi kestää koko vuoden 2015 eli ajanjakson 1.1.2015-31.12.2015. Vuosikokous
pidetään maanantaina 16.11., ja siellä valitaan hallitus seuraavalle vuodelle.
Vuoden aikana keskityttiin järjestämään monipuolisia tapahtumia ja tehtiin entistä enemmän
yhteistyötä muiden ainejärjestöjen kanssa - myös sellaisten, joiden kanssa ei aiemmin ole
yhteistyötä tehty.

Hallitustyö ja kokoukset
Vuoden 2015 hallituksessa toimivat puheenjohtaja Tanja Lehto (erosi 11.5.), jonka jälkeen
puheenjohtajana jatkoi aiemmin varapuheenjohtajana toiminut Bella Forsgren.
Varapuheenjohtajina toimivat 11.5. alkaen Riitu Pirkkalainen, joka toimi myös
ympäristövastaavana, ja Tuomo Virtanen, joka lisäksi toimi yritys- ja ulkosuhdevastaavana.
Sihteerinä toimi 11.5. asti Riitu Pirkkalainen ja sen jälkeen Jenna Reunanen, joka toimi lisäksi
yhteiskuntapolitiikan koulutuspoliittisena vastaavana. Taloudenhoitajana toimi Veli-Matti Heiska
1.9. asti, josta lähtien pestinhaltijana toimi Joonas Haggren, joka toimi lisäksi liikuntavastaavana.
Lisäksi hallituksessa toimivat sosiaalityön koulutuspoliittinen vastaava Marianne Väyrynen,
sosiologian koulutuspoliittinen vastaava Jyrki Virta, sosiaalipoliittinen vastaava Reetta Kinnunen
sekä tiedotus- ja web-vastaava Ville Hakala. Lisäksi toimihenkilöinä toimivat
kansainvälisyysvastaava Elina Hietala, joka erosi 22.9., fuksivastaava Enni Ailoranta,
kulttuurivastaava Janita Repo (joka erosi 27.10.), 3miot-vastaava Kristiina Simula,
tapahtumavastaavat Mikko Piltonen, Oula Palttala ja Tiina Ohrling, kehitysyhteistyövastaava Milja
Rauhansalo sekä Fogue-vastaava Sara Niskanen, joka toimi 22.9. alkaen myös
kansainvälisyysvastaavan pestissä. Vaikka jäsenistön vaihtuvuus olikin aiempiin vuosiin verrattuna
suhteellisen suurta, toimi hallitustyöskentely silti hyvin.
Hallitus kokousti vuoden aikana kuusi (6) kertaa - 22.1., 10.2., 13.4., 5.5., 22.9., 27.10.. Tämän
lisäksi pidettiin kaksi (2) yhdistyksen kokousta, 10.3. sekä 11.5. Yhdistyksen kokouksissa muun
muassa käsiteltiin toiminta- ja taloussuunnitelmat vuodelle 2015, hyväksyttiin vuoden 2014
tilinpäätös sekä toimintakertomus, minkä lisäksi myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuoden 2014
hallitukselle. Toisessa yhdistyksen kokouksessa valittiin yhdistykelle uusi puheenjohtaja sekä
muokattiin hallituksen pestijakoa.

Jäsenistö
Fokus sai vuonna 2015 53 uutta jäsentä. Luku oli hieman pienempi kuin edeltävänä vuonna.

Fuksiasiat
Alkusyksyn tapahtumissa teimme itsemme tutuksi fukseille, ja fuksien osallistuminen tapahtumiin
on ollut hyvinkin aktiivista. Hallituksen vastuulla oleva haalareiden tilaus viivästyi, mutta haalarit
ovat tilauksen alla. Fuksien järjestettäväksi tuli tänäkin vuonna pikkujoulut, jotka pidetään 1.12.

Opintoasiat ja korkeakoulupolitiikka
Fokuksen hallituksessa toimivat sosiaalityön, sosiologian ja yhteiskuntapolitiikan koulutuspoliittiset
vastaavat. Tämän vuoden kopovastaavat (Marianne Väyrynen, Jyrki Virta ja Jenna Reunanen)
osallistuivat aktiivisesti yksikkökokouksiin, laitoskokouksiin sekä erillisten työryhmien, kuten Okeryhmän, Hops-työryhmän ja harjoittelu-työryhmän kokouksiin. Lisäksi kopot osallistuivat
säännöllisesti JYYn Opinto- ja tiedevaliokunnan kokouksiin sekä tapahtumiin.
Tänä vuonna tiedekuntatasolla puhuttiin monista muutoksista, joita kopot ovat seuranneet
tarkkaan. Jo vuoden alussa selvisi, että LOOP-rakennusta ei rakenneta ollenkaan. Tiedekunnan
tulevaisuudensuunnitelmat eli mahdollinen jakautuminen taas on ollut puheenaiheena koko
vuoden. Syksyllä keskusteltiin uuden, vuonna 2017 voimaan tulevan opetussuunnitelman
valmistelutyöstä, joka aloitetaan vuoden 2016 keväällä sekä Yfi-laitoksen muutosta Opinkivelle.
Kopot tekivät myös paljon yhteistyötä Puolueen, Mephiston ja SYYn kopojen kanssa. Muun
muassa yhteisen opiskelijatiedotteen ja laitoksen muutoksiin liittyvien tapaamisten merkeissä.
Kaikissa oppiaineissa järjestettiin opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteisiä tapaamisia lyhty-iltojen
muodossa. Näihin tapahtumiin osallistuttiin aktiivisesti ja palaute oli hyvää. Rennossa mielessä
toteutetuissa tapahtumissa pyrittiin tutustuttamaan varsinkin uusia opiskelijoita henkilökunnan
jäseniin, sekä antamaa vastauksia mahdollisiin opintoihin liittyviin kysymyksiin.

Talous
Fokuksen taloudellinen tilanne on pysynyt suunnilleen samana viime kaudesta ja tuloskin on
mahdollisesti voitollinen. Tänä vuonna Fokuksella ei ollut suuria yksittäisiä menoeriä vaan menot
jakautuivat tasaisesti kaikkiin tapahtumiin näkyen
Suurimmat tulot olivat myös tänä vuonna SYY yhteistyö, 3MIOT ja jäsenmaksut. Myös
haalarimerkkimyynti kasvoi loppuvuodesta myös merkittäväksi tulonlähteeksi uusien merkkien
myötä.

Sosiaalipolitiikka
Fokuksen sosiaalipoliittiseen toimintaan on kuulunut lautapeli-illat kerran kuussa, verenluovutus
kerran lukukaudessa, leffa-ilta ja opintopiiri. Tapahtumat ovat olleet alkoholittomia.

Kulttuuri
Fokuksen kulttuuriin kuului tänä vuonna Kulttuurivaliokunnan kirpputoriin osallistumista, Kaksi lensi
yli käenpesän- teatterinäytös Jyväskylän kaupunginteatterilla ja vierailu Jyväskylän sinfoniaan.
Osallistujia oli kussakin tapahtumassa mukavasti ja palaute oli positiivista.

Liikunta
Liikuntavuoroja järjestettiin Keväällä Puolueen kanssa 1 viikossa uudessa hienossa U2salissa.
Syksyllä taas siirryttiin 2 liikuntavuoroon ja U1:een Lisäksi järjestettiin perinteiset
liikuntatapahtumat eli lumirieha sekä YTK:n Vappu Olympialaiset, jotka onnistuivat mainiosti.

Fokuksella oli myös jalkapallotreenejä ja osallistuttiin syksyllä Futis Puulaakiin. Keväällä taas oli
OSM-salibandy, jossa Fokuksella oli joukkue rentosarjassa.

Tapahtumat
Tapahtumia järjestettiin runsaasti ja aktiivisesti, minkä lisäksi tapahtumia järjestettiin monien eri
ainejärjestöjen kanssa.

29.1. KETTU IRTI! - kauden avajaisbileet Lillukassa
10.2. Lautapeli-ilta
12.2. Ystävänpäiväsitsit Woodstock-teemalla Puolueen kanssa
14.2. Ravintolapäivä
19.2 3MIOT #7
3.3. Fokuksen opintopiiri
5.3. Supernatural-sitsit Pörssin, Ynnän, Sputnikin
12.3. Lumirieha Puolueen ja Mephiston kanssa
14.3. Yksi lensi yli käenpesän -teatterivierailu
19.3 3MIOT #8
8.4. Lautapeli-ilta
18-.4 OSM-salibandy
19.4. Eduskuntavaalivalvojaiset
21.4. Verenluovutus
23.4. Wappuvilske Dumpin & Stimuluksen kanssa
23.4 3MIOT #9
26.4. Yhteiskuntatieteellisen tdk:n vappuolympilaiset
27.4. Vappuappro Dumpin ja Stimuluksen kanssa
30.4. Vappuetkot
1.5. Vappupiknik
16.5. Ravintolapäivä
17.5. Pihapelejä ja piknik
19.5. Sosiaalityön pääsykoekahvitus
2.6. Pääsykoekahvitus
10.6. Kesäillanvietto
16.6. Kesäillanvietto Puolueen kanssa
24.6. Kesäillanvietto Puolueen kanssa

1.7. Kesäillanvietto Puolueen kanssa
8.7. Kesäillanvietto Puolueen kanssa
15.7. Kesäillanvietto Puolueen kanssa
22.7. Kesäillanvietto Puolueen ja Mephiston kanssa
12.8. Kesäillanvietto Puolueen ja Mephiston kanssa
19.8. Kesäillanvietto Puolueen ja Mephiston kanssa
26.8. Kesäillanvietto Puolueen ja Mephiston kanssa
2.9. Fokuksen uusien ilta Helmessä
8.9. Saunailta Opinkivellä
14.9. Lautapeli-ilta
16.9. Fuksiaiset kohujulkkis-teemalla
17.9 3MIOT #10
22-23.9 Yliopiston futispuulaaki
30.9. YFI:n Disney-fuksisitsit
22.10 3MIOT #11
27.-29.10. Vaatekeräys
31.10 Vuosijuhlasitsit Jyväshovissa
1.11. Sillissauna
3.11. Sosiaalityön lyhtyilta
4.11. Halloween -leffailta Lillukassa
10.11. YKP:n lyhtyilta
13.11. Vaatekaapin kamaluudet -sitsit Dumpin ja Tampereen arkkitehtiopiskelijoiden kanssa
18.11. Lautapeli-ilta
18.11. Sosiologian lyhtyilta
19.11. Verenluovutus
19.11 3MIOT #12
21.11. Ravintolapäivä
1.12. Pikkujoulut
9.12. YFI-risteily Puolueen ja Mephiston kanssa

Tiedotus, nettisivut ja julkaisut
Ainejärjestön tapahtumien ja uutisten tiedottamiseen käytettiin ainejärjestön sähköpostilistaa,
Facebook-sivua sekä myös fokuslaisille suunnattua Fokuskansa-ryhmää Facebookissa.
Sähköpostilistalle välitettiin myös jäsenistölle relevantit viestit JYYn tapahtumista, tiedekunnan

sekä laitoksen uutisista sekä muita yhteiskuntatieteilijöille mahdollisesti mielenkiintoisia viestejä.
Viestinnän saralla ei valitettavasti jatkettu viikko- ja kuukausitiedotteiden hyvää perinnettä.
Fogue julkaistiin perinteisesti fuksinumerona alkukesästä, juhannuksen kynnyksellä. Painoksen
teemana oli paluu fuksipainotteiseen sisältöön edellisen 40-vuotisjuhlanumeron historian muistelun
jälkeen. Lehtiä otettiin tänä vuonna pieni, vain 150 kpl:een painos, sillä julkaisua ei ollut tarkoitus
myydä, vaan jakaa uusille opiskelijoille. Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta postittikin perinteisesti
Foguet niille vastavalituille opiskelijoille, joiden ainejärjestö Fokus on.

Ympäristö
Ympäristöseikkoihin on tänä vuonna keskitytty erityisesti tehostamalla tapahtumissa syntyvien
jätteiden kierrätystä sekä muokkaamalla kokoustamiskäytäntöjä ekologisemmiksi. Esityslistojen
tulostamisesta on siirrytty niiden näyttämiseen sähköisessä muodossa. Vuoden alussa hankitut
kestomukit ja -lautaset ovat auttaneet vähentämään kertakäyttöastioista syntyvää jätettä. Lisäksi
tarjoilujen ekotehokkuuteen niin kokouksissa kuin tapahtumissakin on kiinnitetty erityistä huomiota.
Näiden lisäksi ympäristövastaava laati Fokukselle tulevaisuuteenkin katsovan ja toiminnan
perusperiaatteita linjaavan ympäristöstrategian. Ympäristövastaava osallistui JYYn
ympäristövaliokunnan kokouksiin ja tiedotti jäsenistölle ympäristöön liittyvistä relevanteista
tapahtumista ja uutisista.

Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys
Kehitysyhteistyövastaava oli aktiivisesti mukana kehitysyhteistyövaliokunnan toiminnassa ja hoiti
tiedotusta kehy-tapahtumista ja -uutisista jäsenistölle ansiokkaasti. Vuoden aikana Fokus muun
muassa osallistui yhdessä Kehitysyhteistyövaliokunnan kanssa kolmeen ravintolapäivään.
Kokkasimme intialaista ruokaa ja saadut tuotot lahjoitettiin Intiaan, Bijoliyan kyläyhteisöiden
voimaannuttamiseksi sekä SPR:n kautta Nepaliin. Fokus järjesti myös osana Suomen
ylioppilaskuntien liiton koordinoimaa ja ulkoasianministeriön rahoittamaa kehitysyhteistyöviikkoa
vaatekeräyksen, jossa kerättiin vaatteita Keski-Suomen alueen vastaanottokeskuksiin
turvapaikanhakijoille; keräys oli menestys ja lahjoituksia sekä hyvää palautetta tuli runsaasti.
Kansainvälisyyden saralla yhteistyö vaihtareiden kanssa oli verraten pientä. Kuitenkin esimerkiksi
suurin osa tapahtumakutsuista on kirjoitettu myös englanniksi, ja näin vaihtareita on kannustettu
osallistumaan Fokuksen tapahtumiin.

Yritys- ja ulkosuhteet
Fokus säilytti kaikki edeltäneet yhteistyökumppanit myös toimintakauden 2015 aikana. Muuten
pääsimme kauden alussa laadittuun toimintasuunnitelman tavoitteisiin olosuhteiden sallimalla
tavalla. Samalla pystyimme säilyttämään haalareita koskevan sponsorirahan määrän, joka saattaa
jopa nousta hieman korkeammaksi suhteessa edeltäneeseen vuoteen.
Ulkosuhteiden puolella teimme tavoitteiden mukaisesti enemmän yhteistyötä muiden YFI:n
ainejärjestöjen kanssa. Tästä osoituksena esimerkiksi kesän läpi järjestetyt hengailuillat.

