
PÖYTÄKIRJA	  Kevätkokous	  2017	  
	  
Sporticus	  ry	   	   	   	   	   	   	  
Liikunta-‐	  ja	  terveystieteiden	  opiskelijat	  
Jyväskylän	  yliopisto	  
	  
Aika:	  Tiistaina	  21.3.2017	  klo	  16:30	  
Paikka:	  Opiskelijatila	  
	  
Paikalla:	  Sami	  Viksten,	  Leevi	  Paavola,	  Sanna	  Palomäki,	  Petri	  Laaksonen,	  Ville	  
Rajalainen,	  Elina	  Lammi,	  Laura	  Nurmi,	  Emilia	  Collan,	  Henri	  Kanon	  (poistui	  17:00),	  
Antti	  Aalto,	  Volter	  Pietarinen,	  Matias	  Ovaska,	  Otto	  Raja-‐aho,	  Juho	  Puupponen	  
(poistui	  17:00),	  Jarkko	  Näppilä	  (poistui	  17:00),	  Joni	  Mollerus	  (poistui	  17:00),	  Perttu	  
Leppä	  (poistui	  17:00),	  Christina	  Liutu	  (poistui	  17:00),	  Akseli	  Louhisola	  (poistui	  
17:00),	  Henri	  Lahti	  (poistui	  17:00)	  
	  
 
 

1. Kokouksen	  avaaminen	  

Sami	  Viksten	  avasi	  kokouksen	  kello	  16:40	  

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:	  Sanna	  Palomäki	  valittiin	  kokouksen	  puheenjohtajaksi.	  Kokouksen	  

sihteeriksi	  valittiin	  Petri	  Laaksonen,	  pöytäkirjan	  tarkistajiksi	  Antti	  Aalto	  ja	  Otto	  

Raja-‐aho,	  ääntenlaskijoiksi	  Emilia	  Collan	  ja	  Volter	  Pietarinen.	  

	  

3. Kokouksen	  laillisuus	  ja	  päätösvaltaisuus	  

	   Esitys:	  Todettaneen	  kokous	  lailliseksi	  ja	  päätösvaltaiseksi.	  

	  	  	  	   	  

Päätös:	  Kokous	  on	  laillinen	  ja	  päätösvaltainen	  

	  

4. Työjärjestyksen	  hyväksyminen	  



Päätös:	  	  työjärjestys	  hyväksyttiin	  

	  

5. Esitellään	  hallituksen	  edellisen	  toimintavuoden	  tilinpäätös	  ja	  

toiminnantarkastajien	  kertomus	  

Esitys:	  Hyväksyttäneen	  tilinpäätös	  sekä	  tilintarkastajien	  kertomus.	  Sami	  Viksten	  

esitteli	  tilinpäätöksen.	  Otto	  Raja-‐Aho	  ja	  Mika	  Heikkilä	  esittelivät	  

toiminnantarkastajien	  kertomuksen	  

	  	  	  	   	  

Päätös:	  Hyväksytään	  tilipäätös	  sekä	  tilintarkastajien	  kertomus.	  

	  

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	  2016	  osalta.	  

	  

Päätös:	  Myönnetään	  tili-‐	  ja	  vastuuvapaus	  hallitukselle	  2016.	  

	  

7. Vahvistetaan	  toimintakauden	  2017	  toimintasuunnitelma	  ja	  talousarvio	  

	  

Esitys:	  Hyväksyttäneen	  toimintakauden	  2017	  toimintasuunnitelma	  ja	  talousarvio.	  

Sami	  Viksten	  esitteli	  vuoden	  2017	  talousarvion.	  Leevi	  Paavola	  esitteli	  vuoden	  

2017	  toimintasuunnitelman	  

	  

Päätös:	  Vahvistettiin	  toimintasuunnitelma	  ja	  talousarvio	  kaudelle	  2017.	  

	  

8. Hyväksytään	  Kreetta	  Lapinniemen	  eropyyntö	  hallituksesta	  ja	  valitaan	  hänen	  
tilalleen	  uusi	  hallituksen	  jäsen.	  

	  

Esitys:	  Hyväksyttäneen	  Kreetta	  Lapinniemen	  eropyyntö	  ja	  valittaneen	  hänen	  

tilalle	  Katariina	  Kekki.	  



	  

Päätös:	  Hyväksytään	  Kreetta	  Lapinniemen	  eropyyntö	  ja	  valitaan	  tilalle	  Katariina	  

Kekki.	  

	  

9. Muut	  esille	  tulevat	  asiat	  

	  

-‐	  Otto	  Raja-‐Aho	  nosti	  esille	  asian	  urheilijoiden	  	  

-‐	  Volter	  Pietarinen	  nosti	  esille	  opiskelijatilan	  materiaalien	  kunnioittammisen	  ja	  

laiminlyönnit	  

-‐	  Joni	  Oksanen	  ehdotti	  skeittilaudan	  hankintaa	  Sporticukselle	  

	  

Nämä	  asiat	  käsitellään	  seuraavassa	  Hallituksen	  kokouksessa	  22.3.2017	  

	  

10. Kokouksen	  päättäminen	  

	   Puheenjohtaja	  päätti	  kokouksen	  kello	  17:10	  

	  

	  

______________________________	  	   	   _____________________________	  

Sami Viksten, Puheenjohtaja (Sporticus)  Leevi Paavola, Varapuheenjohtaja 
       (Sporticus) 
 
 
_____________________________ 
Sanna Palomäki, Kokouksen puheenjohtaja 
 
 
 
Pöytäkirjantarkastajat 
 
 
____________________________   ______________________________ 
Antti	  Aalto	   	   	   	   	   	   Otto	  Raja-‐aho 


