Fokus ry:n osavuositoimintakertomus kaudelta 2016
Yleistä
Hallituksen toimikausi kestää koko vuoden 2016 eli ajanjakson 1.1.2016-31.12.2016.
Vuosikokous pidetään maanantaina 29.11. ja siellä valitaan hallitus seuraavalle vuodelle.

Hallitustyö ja kokoukset
Vuoden 2016 hallituksessa toimivat puheenjohtaja Jenna Reunanen, varapuheenjohtaja
Joonas Haggren, sihteeri Saija Halme, talousvastaava Tiina Ohrling. Lisäksi hallituksessa
toimivat koulutuspoliittiset vastaavat Tuomo Virtanen (sosiologia), Enni Ailoranta
(yhteiskuntapolitiikka) ja Maria Niemelä (sosiaalityö), sosiaalipoliittinen vastaava Reetta
Kinnunen, Tiedotus-, viestintä- ja web-vastaava Kari Suomalainen sekä Yritys- ja
ulkosuhdevastaava Janne Nokkala. Toimihenkilöinä toimivat tapahtumavastaavat Jere
Oksanen joka toimi myös tapahtumatoimikuntavastaavana; Jenna Grundström joka toimi
myös fuksivastaavana sekä Mikko Piltonen joka toimi myös 3MIOT-vastaavana. Lisäksi
toimihenkilöitä olivat liikuntavastaava Matti Laukkarinen, kulttuurivastaava Iida Järvikangas,
kehitysyhteistyövastaava Milja Rauhansalo, ympäristövastaava Tuomas Raatikainen,
kansainvälisyysvastaava Maria Hakkarainen, Fogue-vastaava Saima Tossavainen ja
varainhankintavastaava Janne Lahtinen.
Hallitus kokousti vuoden aikana kuusi (6) kertaa - 13.1., 3.2., 30.3., 19.4., 21.9., 17.10..
Tämän lisäksi pidettiin yksi (1) yhdistyksen kokous 24.2. Yhdistyksen kokouksessa käsiteltiin
toiminta- ja taloussuunnitelmat vuodelle 2016, hyväksyttiin vuoden 2015 tilinpäätös ja
toimintakertomus sekä myönnettiin tili- ja vastuuvapaus vuoden 2015 hallitukselle.

Jäsenistö
Vuonna 2016 Fokus ry on saanut 46 uutta jäsentä 26.11. mennessä.

Fuksiasiat
Alkusyksystä järjestimme perinteiset tapahtumat fukseille, joissa fuksit pääsivät tutustumaan
hallitukseen sekä ainejärjestön toimintaan. Fuksit ovat olleet hyvin aktiivisesti mukana tänä
vuonna eri tapahtumissa. Tänä vuonna haalareiden tilaaminen on ollut fuksien vastuulla,
jonka suhteen fuksit ovat itse olleet hyvin aktiivisia, ja tästä syystä haalareita on jo päästy
kokeilemaan. Lisäksi fuksit järjestivät pikkujoulut 23.11. Ilokivessä.

Opintoasiat ja korkeakoulupolitiikka

Fokuksen hallituksen koulutuspoliittisina vastaavina ovat toimineet Enni Ailoranta
(yhteiskuntapolitiikka), Tuomo Virtanen (sosiologia) ja Maria Niemelä (sosiaalityö). Vuoden
2016 aikana kopot ovat osallistuneet aktiivisesti henkilökunnan kokouksiin, laitoskokouksiin,
erilaisiin työryhmiin ja kopovaliokunnan kokouksiin. Kopot ovat olleet mukana kokouksissa
joissa on keskusteltu vuoden 2017 opetussuunnitelmista. Vuonna 2016 on myös tehty uutta
opetussuunnitelmaa niin laitostasolla kuin oppiaineissa. Kopot ovat osallistuneet aktiivisesti
OPS- tapaamisiin laitostasolla, sekä omien oppiaineidensa sisällä. Lisäksi sosiaalityön
omaan OPS työryhmään on osallistuttu.
Keväällä järjestettiin kysely YFI-laitoksen opiskelijoille, jossa kysyttiin tyytyväisyyttä
suunnitelluista uudistuksista kandi- ja maisteriohjelmiin. Tulokset luettiin ja toimitettiin tämän
jälkeen laitokselle tutkittavaksi. Fokuksen kopot ovat tehneet yhteistyötä muiden YFI:n
kopojen sekä SYY:n kopon kanssa järjestemällä muunmuassa kopo-kuppeja tasaisin
väliajoin. Näin olemme pyrkineet jatkuvaan tiedonjakoon kaikkien YFI:n oppiaineiden
kesken.
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
Fokuksen tili on päässyt lihomaan viime kaudesta. Huolimatta siitä, että haalarimerkkien ja
3MIO-lippujen myynnit kutistuivat viime tilikaudesta, sekä siitä että Fokuksen
laulukirjainvestointi jäi loppuvuodelle, joten voitot tulevat näkymään vasta ensi vuoden tilissä.
Laulukirja keräsi mukavasti sponsorituloja yrityksiltä, ja näin ollen yritysyhteistyöpotti kasvoi
viime kaudesta. Suurimpina tulonlähteinä säilyvät SYY-yhteistyö, 3MIOT, merkkimyynti ja
jäsenmaksut. Yksi syy Fokuksen tilin karttumiseen oli se, että rahaa käytettiin viime kautta
vähemmän.

Sosiaalipolitiikka
Fokuksen sosiaalipoliittiseen toimintaan on kuulunut lautapeli-illat kerran kuussa tai
harvemmin. Keväällä kävimme luovuttamassa verta ja katsomassa Jyväspeksin
teatteriesitystä. Myös yliopiston ja JYY:n sosiaalipoliittisista asioista on pyritty tiedottamaan
jäsenistölle aktiivisesti. Tapahtumat ovat olleet alkoholittomia.

Kulttuuri

Fokus osallistui kulttuuritoiminnassa tänä vuonna Jyväskylän kaupunginteatterin Jekyll &
Hyde -musikaaliin helmikuussa sekä 7.12. Lumiukko -sinfoniaan. Osallistuminen on ollut
suhteellisen hyvää ja palaute positiivista.
Fokus yritti saada yhteistyötä Tampereen yhteiskunta-alan opiskelijoiden kanssa esimerkiksi
excursion puitteissa, mutta tämä jäi toteuttamatta. Lisäksi yhteistyötä heräteltiin Hiisi
-panimon kanssa, mutta aika tänä vuonna loppui kesken. Molempia kesken jääneitä
yhteistöitä voisi hyvin jatkaa tulevana vuonna.

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.
20.1 Vuoden avajaisbileet Lillukassa
11.2. Sosiaalityön tutkimus päivien vietto illanvietto
18.2 Ystävänpäiväsitsit Puolueen ja Mephiston kanssa
21.2 Ravintolapäivä
24.2 Lautapeli-ilta
25.2 3MIOT # 13
27.2 Talviturnajaiset Stimuluksen, Pörssin ja Dumpin kanssa
3.3 YFI:n Lumirieha
15.3 Fokuksen avantouintikokeilu
17.3 3MIOT # 14
16-18.3 Sosiologipäivät 2016
30.3 Mitä? Musaa ja masalaa
7.4 Jekyll & Hyde musikaali + kulissikierros
14.4 Svennomania-sitsit Imagon, Emilen, Parkun ja Pörssin kanssa
18.4 Huhtikuun liikuntaeksursio Jyväskylän boulderpajalle
20.4 Poikkitieteellinen vappuappro Dumpin, Linkin, Pedagon, Varkaiden ja Stimuluksen
kanssa

21.4 Vappuvilske Dumpin, Emilen, Parkun ja Stimuluksen kanssa
21.4 3MIOT #15
22.4 YTK-olympialaiset
25.4 Fokus lähtee katsomaan Jyväspeksiä
27.4 Poikkitieteelliset vappusitsit Dumpin, Parkun ja Stimuluksen kanssa
28.4 Fokuksen puistohengailu
30.4 Fokuksen vappuaatto
1.5 Vappupiknik
8.6 Fokuksen, Puolueen ja Mephiston kesäillanvietto I
29.6 Fokuksen, Puolueen ja Mephiston kesäillanvietto II
27.7 Fokuksen kesähengailu
4.9 YFI-Piknik
6.9 Fokuksen uusien ilta
7.9 Fokuksen sauna-ilta
14.9 Fuksiaiset
15.9 ABC-sitsit Dumpin ja Emilen kanssa
15.9 3MIOT #16
20.9 Fokuksen lautapeli-ilta
28.9 Fuksisitsit

6.10 Muffin sale
10. -16.10 JYY Kehitysyhteistyöviikko
11.10 Fokuksen laavuretki
13.10 3MIOT #17
25.10 Yhteiskuntapolitiikan lyhtyilta
25.10 Fokuksen lokakuun liikuntaekskursio: Dancehall
1.11 Kyykkä-ilta
2.11 Fokuksen hallitustehtävien esittelyiltama
8.11. Talentia uusien ilta
9.11 Sosiaalityön illanvietto
22.11 Sosiologian lyhtyilta
23.11 Fokuksen pikkujoulut
24.11 YTK-hautajaissitsit Puolueen, Mephiston ja Stimuluksen kanssa
24.11 3MIOT #18

28.11-2.12 Charity exhibition // Hyväntekeväisyystaidetta
7.12 YFI-risteily
7.12 Fokus menee sinfoniaan! Lumiukko

Tiedotus, nettisivut ja julkaisut
Viestinnässä Fokuksen toimintaan palautettiin kuukausitiedotteen lähettäminen 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.
Nettisivuja pidettiin edellisten vuosien tavoin ajan tasalla ja toimimattomia osia korjailtiin.
Suuria muutoksia ei tehty. Sosiaalisessa mediassa päätoimisena tiedotuskanavana käytettiin
Facebookia. Instagramia käytettiin tunnelmien välittämiseen tapahtumista.
Fokuksen sähköpostilistan moderoinnissa kiinnitettiin viestien asiallisuuden lisäksi huomiota
viestien määrään ja viestien läpipääsyä porrastettiin tarvittaessa.
Jäsenten vaikutusmahdollisuuksista toimintaan pidettiin huolta kyselyiden avulla. Kyselyihin
kuuluivat yleinen jäsenkysely, hallitushakukysely sekä tyytyväisyyskysely tiedekunnan
rakennemuutoksista ja niistä tiedottamisesta.

Ympäristö
Ympäristövastaava oli mukana ympäristövaliokunnan toiminnassa, sekä tiedotti Fokuksen
jäsenistöä valiokunnan, sekä muiden toimijoiden tapahtumista ja toiminnasta. Lokakuu oli
yliopistolla maailmanpelastuskuukausi. Kampuksilla vietettiin neljää erilaista aiheeseen
liittyvää teemaviikkoa: Kehitysyhteistyöviikko ja Energiansäästöviikko 10.10-16.10, Reilun
kaupan viikko 24.10.-30.10 sekä Ympäristöviikko 31.10.-6.11. Ympäristövastaava osallistui
näistä aktiivisesti varsinkin JYYn Ympäristöviikon suunnitteluun.

Kehitysyhteistyö ja kansainvälisyys
Kehitysyhteistyövastaava oli mukana kehitysyhteistyövaliokunnan toiminnassa sekä tiedotti
Fokuksen jäseniä kyseisen valiokunnan tapahtumista ja toiminnasta. Vuoden aikana Fokus
muun muassa osallistui yhdessä kehyvaliokunnan kanssa ravintolapäiviin ja erinäisiin
myyjäisiin, joiden tuotto lahjoitettiin JYY:n intiaprojektiin Bijoliyan kyläyhteisöiden
voimaannuttamiseksi. Vuosittainen Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL:n) koordinoima ja
ulkoministeriön rahoittama kehitysyhteistyöviikko oli jälleen kerran menestys. Viikon
teemana oli tänä vuonna Agenda2030. Erityisesti elokuva- ja dokumentti illat keräsivät paljon
opiskelijoita paikalle.
Kansainvälisyyden saralla vaihtareiden kanssa yhteistyö on ollut aktiivisempaa kuin
edellisenä vuonna. Vaihtareiden kanssa on onnistuttu luomaan yhteinen kanava
Facebookissa, jonka kautta niin keväällä olleiden ja syksyllä tulleille vaihtareille on voitu
välittää tietoa Fokuksen tapahtumista. Tämän lisäksi vaihtareiden kanssa on onnistuttu

järjestämään yhteistä toimintaa. AIESEC Jyväskylän kanssa on sovittu yhteistyöstä ja
yhteisen toiminnan kehittämisestä.

Yritys- ja ulkosuhteet
Fokus ry uusi yhteistyösopimuksensa anniskeluravintola Ruman ja kampaamo Lumon
kanssa. Ravintola Freetimen kanssa suunniteltu yhteistyö kaatui olemassa oleviin
sitoumuksiin, mutta Ruman sulkiessa ovensa koittaa tarve ja samalla mahdollisuus viritellä
yhteistyötä muiden ravintoloiden kanssa. Kumppanuutta tarjottiin lukuisille yrityksille ja
organisaatioille eritoten laulukirjaprojektin yhteydessä.
Fokus ry myi vuonna 2016 valmistuneeseen laulukirjaan (250 kpl) mainostilaa Tikkurila
Oyj:lle, Osuuskauppa Keskimaalle, Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:lle sekä Jyväskylän
Yliopistopainolle. Edellä mainituista toimijoista ainoastaan Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut
ry oli Fokuksen jo ennestään tuttu kumppani. Myyty mainostila auttoi pienentämään
laulukirjan hintaa jäsenistölle merkittävästi.
Fokus ry on jättänyt tarjouspyynnön Fokuksen omalla logolla varustetun kangaskassin
valmistamista varten. Tilaus kangaskasseista tehdään joulukuun 2016 loppuun mennessä.
Varainhankinnan osalta budjetoitu tavoite ylitettiin.

