
PÖYTÄKIRJA Kevätkokous 2016 
 
Sporticus ry       
Liikunta- ja terveystieteiden opiskelijat 
Jyväskylän yliopisto 
 
Aika: Tiistaina 8.3.2016 klo 16:15 
Paikka: Opiskelijatila 
 
Paikalla: Eeva Laari, Elina Lammi, Kreetta Lapinniemi, Sanna Palomäki, Heidi 
Louhelainen, Joni Oksanen, Otto Raja-aho, Ville Vähäkoitti (saapui 16:16), Mira 
Väyrynen (saapui 16:16), Janne Nurminen (saapui 16:25, lähti 16:48), Basam 
(saapui 16:25, lähti 17:04), Ville Oksanen (saapui 16:25, lähti 16:55), Volter 
Pietarinen (saapui 16:35), Henna Salonvaara (saapui 16:35) 
 
 
 

 

1. Kokouksen avaaminen 

 Puheenjohtaja Eeva Laari avasi kokouksen klo 16:15 

 

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjan 
tarkastajien valinta 

Esitys: Valittaneen kokouksen puheenjohtajaksi hallituksen ulkopuolinen 

yhdistyksen jäsen, sihteeri, ääntenlaskijoiksi kaksi paikalla olevaa yhdistyksen 

jäsentä ja pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi paikalla olevaa yhdistyksen jäsentä. 

Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Joni Oksanen, sihteeriksi Elina 

Lammi, ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi Kreetta Lapinniemi ja Otto 

Raja-aho. 

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 Esitys: Todettaneen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

     Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4. Työjärjestyksen hyväksyminen 

Työjärjestys hyväksyttiin 



  

 

5. Esitellään vuoden 2015 tilinpäätös ja toiminnantarkastajien kertomus 

Esitys: Hyväksyttäneen tilinpäätös sekä tilintarkastajien kertomus. Eeva Laari 

esitteli tilinpäätöksen. Sanna Palomäki esitteli toimintakertomuksen. 

     Päätös: Tilinpäätös ja tilintarkastajien kertomus hyväksyttiin. 

 

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden 
myöntämisestä hallitukselle tai muista toimenpiteistä, joihin suoritettu tilien ja 
hallinnon tarkastus antaa aihetta 

 

Esitys: Myönnettäneen tili- ja vastuuvapaus hallitukselle kauden 2015 osalta. 

Päätös: Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin hallitukselle kauden 2015 osalta. 

 

7. Vahvistetaan toimintakauden 2016 toimintasuunnitelma ja talousarvio 

 

Esitys: Hyväksyttäneen toimintakauden 2016 toimintasuunnitelma ja talousarvio. 

Eeva Laari esitteli kauden 2016 toiminta- ja taloussuunnitelman. 

Päätös: Vahvistettiin toimintasuunnitelma ja talousarvio kaudelle 2016. 

 

8. Hyväksytään Eero Kaupin eropyyntö hallituksesta ja valitaan hänen tilalleen 
Laura Uimonen 

 

Esitys: Hyväksyttäneen Eero Kaupin eropyyntö ja valittaneen hänen tilalle Laura 

Uimonen 

Päätös: Hyväksytään Eero Kaupin eropyyntö ja Laura Uimonen hyväksytään 

hallituksen jäseneksi. 

 

9. Muut esille tulevat asiat 

- Basam toivoi kahvin lisäksi mehutiivistettä opiskelijatilaan.  

- Otto Raja-aho toivoi hedelmiä satunnaisesti opiskelijatilaan.  



- Volter Pietarinen ehdotti laminointikoneen hankkimista.  

- Sanna Palomäki ehdotti korkeamman tuolin hankkimista opiskelijatilan 

tietokoneelle.  

- Joni Oksanen ehdotti kitaran varakieli paketin ostamista ennen mahdollista 

vahinkoa. Jatkossa olisi syytä kiinnittää tarkemmin huomiota ostettavan 

tavaran laatuun: uudet biljardikepit ovat laadultaan heikkoja ja nyt jo yksi 

rikkoutunut. Myös biljardikepeille ehdotettiin säilytystelinettä 

turvallisemman säilytyksen takaamiseksi. 

 

Joni Oksanen muistutteli JYY:n toiminnasta. Mikäli Sporticuksen jäsenet 

toivoisivat jotain liikuntatapahtumia, kannattaa esimerkiksi Joniin olla 

yhteydessä. Rentukka on menossa remonttiin, toiveita saa esittää, sillä vielä ei 

ole päätöksiä tehty Rentukan tulevaisuuden suhteen.  

 

Sanna Palomäki nosti esille kuntosalissa pyörivät tutkimushankkeet ja jumpat. 

On hieman epäselvää, minkä tutkimusten aikana saliin voi mennä ja milloin sinne 

ei ole asiaa. Sporticus selvittää kuntosalin käytön oikeuksia. Tämän osion asiat 

nostetaan esille 10.3.2016 pidettävässä hallituksen kokouksessa. 

 

 

10. Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17:20 

 

 

______________________________   _____________________________ 

Eeva Laari, Puheenjohtaja    Sami Viksten, Varapuheenjohtaja 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat 

 

 



____________________________   ______________________________ 

Kreetta Lapinniemi     Otto Raja-aho 


