
Sporticus Ry Toimintakertomus 2015 

 

 

 

 

1. Sporticuksen hallitus 2015 

 

Sporticus ry on liikuntatieteellisen tiedekunnan ainejärjestö, jonka jäsenistöön kuuluu 

tällä hetkellä vajaa 800 jäsentä, uusia jäseniä kerättiin kuluneen hallituskauden aikana 

150. Vuoden 2015 hallitus valikoitui joulukuussa 2014 pidetyssä järjestön 

vuosikokouksessa. Hallitukseen nimettiin puheenjohtajan lisäksi 14 jäsentä sekä 3 

varajäsentä. Varajäseniä ei hallituskauden aikana osallistettu hallitustehtäviin. 

Yhdistyksen toimintavuosi on 01.01-31.12.  

 
Vuonna 2015 hallituspestit jaettiin seuraavasti: 

 

Sanna-Kaisa Lintu   Henrik Wennman 

Puheenjohtaja   Varapuheenjohtaja 

Liikuntapedagogiikka  Liikuntapedagogiikka   

Sirkku Juntunen   Eeva Laari 
Sihteeri, KoPo-SoPo –vastaava  Taloudenhoitaja 
Liikunnan yhteiskuntatieteet  Liikunnan yhteiskuntatieteet 

Lotta Nyberg   Matleena Venemies 
Tiedotus- ja webvastaava  KoPo-SoPo -vastaava 
Terveystieteet (liikuntalääketiede)  Terveystieteet (terveyskasvatus) 

Heikki Puustinen   Mira Korpinen 
Yhteistyövastaava  Materiaalivastaava 
SOOL-yhteyshenkilö  Terveystieteet (terveyskasvatus) 
Liikuntapedagogiikka 

Juha Koskinen   Leevi Paavola 
Materiaalivastaava  Tapahtumavastaava 
Liikuntapedagogiikka  Liikuntapedagogiikka 

Emmi Telanne   Sami Viksten 
Tapahtumavastaava  Tapahtumavastaava 
Terveystieteet (terveyskasvatus)  Liikuntapedagogiikka 

Pauli Pylvänäinen   Iiris Kolunsarka 
KV-vastaava   KV-vastaava, 3MIOT-vastaava 
Liikuntapedagogiikka  Liikuntabiologia 
Salli Tommola 

Ympäristö- ja kehy-vastaava 

Liikuntabiologia 

 

 

 

2. Järjestön toiminta 

Järjestön sääntöjen toiseen pykälään viitaten ainejärjestömme tärkeimpänä tehtävänä 

on ajaa jäsenistönsä opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia etuja. Edistämme 

liikuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden hyvinvointia tukemalla heitä koulutus- ja 

sosiaalipoliittisissa kysymyksissä sekä edustamme opiskelijoita tiedekunnan eri 

kehitysryhmissä ja pidämme yhteyttä opettajakuntaan.  Järjestämme opiskelijoille 
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viihdetapahtumia, kontaktoimme kansainvälisiä opiskelijoita ja autamme heitä 

lähemmäksi suomalaista opiskelukulttuuria. Tuomme opiskeluyhteisöön vihreää 

näkökulmaa ympäristö- ja kehitysyhteistyön merkeissä sekä pyrimme kehittämään 

tiedotusta opiskeluyhteisössämme. Organisoimme jäsenille tuotteita, joilla nähdään 

olevan yhteistöllistävä vaikutus sekä käytännön hyötyä opiskelun tiimellyksessä. 

Hankimme jäsenistölle etuisuuksia yhteistyösopimusten merkeissä ajan hermolla olevien 

ja asiaankuuluvien yritysten kanssa valtakunnallisella tasolla. Tämän kaiken toimivuuden 

mahdollistaa huolellinen taloudenhoito, jonka seurauksena osaamme kanavoida 

varamme. Yhteisön sujuvan toiminnan mahdollistaa jatkuva yhteydenpito kokousten, 

neuvottelutilaisuuksien ja sähköpostin sekä muiden viestintäkanavien turvin. 

 

 

3. Toimintakertomus 

Toimintakertomuksessa kuvataan Sporticus ry:n toimintaa kuluneen kauden 

aikana ja arvioidaan vuoden alussa laaditun toimintasuunnitelman toteutumista. 

Toimintakertomuksessa on otettu huomioon hallituksen yhdessä tekemä 

toimintasuunnitelma, jonka toteutumista arvioidaan tässä tekstissä. 

 

Vuonna 2015 hallituksen suuret linjat määriteltiin toimintasuunnitelmaa tehdessämme. 

Hallitus on keskittänyt toimintaansa erityisesti tiedottamisen kehittämiseen, 

yhteistyösopimusten solmimiseen sekä materiaalipuolen uudistamiseen. 

Tavoitteenamme on ollut myös lisätä koulutus- ja sosiaalipoliittisten henkilöiden 

näkyvyyttä opiskelijoiden keskuudessa. 

 

Puheenjohtajisto 

 

Kuluneella kaudella puheenjohtajiston tehtäväksi asetettiin kokousten mahdollistavat 

toimenpiteet, hallituksen ryhmäytyminen, järjestön näkyvyyden ylläpito ja uusien 

jäsenten hankinta, yhteistyön vaaliminen Liikunnan Riemun kanssa ja viestinnän 

tehostaminen.   

 

Kokouksia järjestettiin kauden aikana 13 kappaletta, joiden avulla toiminta pysyi 

järjestäytyneenä. Kauden aikana järjestetyt hallitusillat ovat tukeneet ryhmäytymistä, 

jokaisen ottaessa vastuu omasta roolistaan ryhmässä. Järjestö on ollut hyvin esillä koko 

hallituskauden aikana hallituksen aktiivisuuden vuoksi. Sporticus on tehnyt kauden 

aikana uusia yhteistyösopimuksia, parantanut viestintäänsä verkossa, ollut aktiivinen 

tapahtumajärjestäjä, järjestänyt hallituskahvit liikunnan käytävillä, edustanut 

fuksisaunalla,  sponsoroinut liikuntatapahtumia, edustanut Hakijan päivässä sekä 

järjestömessuilla jne. Näkyvyys poiki 150 uutta jäsentä kauden aikana. 

 

Liikunnan Riemun kanssa toteutetussa yhteistyössä vedettiin hallituskauden aikana 

tiukkaa linjaa. Yhteistyötä tulee vaalia jatkossa ja puheenjohtajiston on hyvä käydä 

hallituskauden alussa keskinäinen neuvottelu tulevan vuoden toimintamalleista. 

Tulevaisuudessa puheenjohtajiston ehdotuksena on vaatia ulkopuolisilta toimijoilta 
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kirjallinen anomus avustuksia hakiessa. Näin mahdollistetaan selkeä viestintä eri 

järjestöjen välillä ja budjetti pysyy ajan tasalla. 

 

Viestinnän tehostaminen jäi tällä kaudella pitkälti tiedottajan vastuulle. Puheenjohtajisto 

koki tämän olleen täysin riittävä harppaus tiedotuksen näkökulmasta, joten vastuu 

annettiin ehdottomasti henkilölle, joka teki tiedotuksen parissa esimerkillistä työtä. 

 

Tulevalla hallituskaudella puheenjohtajisto voi miettiä millainen tiedotuskanava on 

kätevin informoidessa hallitusta toiminnasta. Missä määrin Facebook ja Whatsapp ovat 

osana hallitusviestintä. Tähän kannattanee pyytää palautetta hallituksessa toimivilta 

henkilöiltä pitkin kautta. 

 

Sihteeri 

 

Sihteerin rooli oli tällä kaudella kopo-sopo -asioista vastaavan henkilön toinen pesti. 

Sihteeri toimi kokouksissa kirjurina, huolehti yhdessä hallituslaisten kanssa 

kokoustarjoiluista ja piti huolta pöytäkirjojen puhtaaksikirjoituksesta sekä välittämisestä 

hallitukselle kokousten jälkeen. 

 

Tulevalla kaudella voi miettiä sihteerin pestin liittämistä johonkin toiseen hallituspestiin 

tai pitää se kokonaan omanaan. 

 

Tiedotus/Web 

 

Näkyvimmät muutokset hallituksen toiminnassa näkyvät internetsivujen selkeämmässä 

asettelussa sekä ulkoasun uudistamisessa. Nettisivut ovat olleet koko hallituskauden 

ajan tasalla niin tapahtumien kuin ajankohtaisten juttujen tiimoilta. Nettisivut on saatu 

vastaamaan laajemmin ja tehostetummin opiskelijoiden tarpeita sekä samalla ne 

edustavat nyt paremmin ainejärjestöämme myös ulkopuolisille tahoille. 

 

Tiedotusvastaavan johdolla teimme selkeän linjauksen Sporticuksen Facebookin 

kautta tapahtuvalle viestinnälle. Sporticus-ryhmä säilytettiin jäsenistön sisäisenä 

viestintäkanavana ja hallituksen tiedotus keskitettiin puolestaan Sporticus-

sivulle. Sporticus-sivuilla hallitus on tiedottanut ahkerasti järjestön tapahtumista 

ja muista ajankohtaisista asioista. Jäsenistön ja hallituksen viestintäkanavien 

erottaminen toisistaan on ollut varsin toimiva ja käytännöllinen ratkaisu 

informaation jakamiseksi. Suosittelemme linjauksen säilyttämistä myös tulevalla 

hallituskaudella. 

 

Kolmantena uudistuksena mainittakoon sähköpostitse lähetettävä ja nettisivuilla 

julkaistava kuukausikirje, johon koottiin Sporticuksen omia sekä yliopiston yleisiä 

tapahtumia selkeäksi infopaketiksi. Kuukausikirjeen otti käyttöön jo vuoden 2014 
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hallitus, mutta tällä toimintakaudella sen merkitystä tapahtumamarkkinoinnissa 

ja muussa viestinnässä jäsenistölle lisättiin huomattavasti. 

 

Yhteistyö 

 

Yhteistyön lisääminen eri tahojen kanssa oli tällä hallituskaudella keskiössä. Saimme 

yhteydenottoja eri liikunta-alan yrityksiltä pitkin vuotta ja loimme monia uusia 

yhteistyökuvioita toimijoiden kanssa. Arkietujen lisääminen oli tuotu esille myös 

toimintasuunnitelmassamme. Uusia sopimuksia luotiin näihin yrityksiin: Boho & Keittiö, 

Addnature, Fitra, Mysteeri Jyväskylä, Brothers (loppui syyskuussa) ja Sporttiliike. 

Tulevana hallituskautena yhteistyövastaavan olisi hyvä luoda hallituksen kanssa 

yhteistyön kehittymistä tukeva suunnitelma. Suunnitelman tarkoituksena olisi tehdä 

yhteistyökuviosta yhtenäisempi ja taata ”laatu määrän sijaan”.  

 

Yhteistyövastaavan tehtäväksi määrittelemämme poikkitieteellinen yhteistyö jäi tällä 

hallituskaudella vähemmälle. Toki vaalimme tätä poikkitieteellisyyttä järjestämällä 

esimerkiksi sitsejä eri ainejärjestöjen kanssa sekä olemalla mukana tiiviisti 3MIOt 

toiminnassa. Tämän tyyppinen yhteistyö on pitkälti tapahtumavastaavien vastuulla, eikä 

ole kuormittanut yhteistyövastaavaamme tällä hallituskaudella. 

 

Yksi merkittävimmistä ulkopuolisista yhteistyötahoista tänä vuonna oli SOOL (Suomen 

opettajaksi opiskelevien järjestö). SOOL on nostanut viime vuosien aikana profiiliaan 

ainejärjestössämme ja sen tiimoilta olemme saaneet yhteydenottoja myös muilta 

valtakunnallisilta järjestöiltä yhteistyön tehostamisen näkökulmasta (NUOLI). 

Yhteistyökuvioiden jatkumo jätettiin seuraavan hallituksen päätettäväksi. 

 

Materiaali 

 

Niin ikää materiaalikaksikkomme uudisti linjauksiaan edellisvuosiin verraten. 

Tavoitteena oli hankkia laatua määrän sijaan ja luoda mahdollisesti uusi ”Liikunnan 

tuote”. Yhteistyösopimukset menivät uusiksi Top Sportin purkaessa yhteistyösopimus 

Sporticuksen kanssa, jonka myötä  Intersport astui kuvioihin mukaan.  Jäsenedut saatiin 

säilytettyä edelleen kattavina ja kattavammat tuotetoimitukset mahdollistivat suuren 

liikunnan hupparitilauksen vuoden loppupuolella. Huppareita tilattiin reilut 300 

kappaletta. Sijoitimme tähän siivun Sporticuksen vuosibudjetista tukemalla jäsenistöä 

tarjoamalla brodeerauksen paitoihin. 

 

Huppareiden menekki oli erinomaista ja tuotteen laadusta tykättiin niin, että liikunnan 

huppari tullaan viemään helmikuussa 2016 järjestettäville liikunnanopettajapäiville 

tilattavaksi. 

 

Materiaalivastaavat hankkivat jäsenistölle kauden aikana hyvinvointia tukevia välineitä 

kirjaston jumppapalloista biljardivälineistön huoltoon. Lisäksi materiaalivastaavat olivat 

mukana hankkimassa liikunnanopiskelijoille vapaavuoroja liikunnan tiloista. Tässä 

kohtaa vastasimme opiskelijoiden tarpeeseen, nimittäin aiheesta oli tullut useita 
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kyselyitä opiskelijoiden puolelta edellisen vuoden aikana. Vapaavuorojen 

toteuttamistapaa punnittakoon tulevaisuudessa lisää; säilytetäänkö tietyt lajit ja 

tasoasteet vapaavuoroilla. 

 

Materiaalivastaavat organisoivat hallituskauden aikana myös haalarimerkkikilpailun, 

jonka seurauksena saimme 4 uutta Liikunnan merkkiä opiskelijoille hankittavaksi.  

 

KoPo, Sopo 

 

Tällä kaudella toimme kouluts- ja sosiaalipoliittisia henkilöitä näkyvämmäksi 

opiskelijoillemme. Toteutimme opiskelijatyytyväisyyskyselyn syksyllä 2015. Lähetimme 

henkilöistä sähköpostilistoille kuvallisen infoviestin, sisältönä koulutus- ja 

sosiaalipoliittisenvastaavan toimenkuva. Rohkaisimme opiskelijoita olemaan enemmän 

yhteydessä hallitukseen koulutuspoliittisissa kysymyksissä. Kaiken kaikkiaan 

yhteydenottoja ei tullut, vaikka profiilia nostettiinkin.  

 

Tiedekunnassa toteutumassa oleva opetussuunnitelmauudistus on niin ikään ollut 

koulutus- ja sosiaalipoliittisten henkilöiden huulilla. Opiskelijaedustajana 

liikuntakasvatuksen laitoskokouksessa ollut hallituslainen piti hyvää palautetta saaneen 

puheenvuoron opetussuunnitelmauudistuksiin liittyvistä teemoista. Kokouksen tiimoilta 

opiskelijoille päätettiin järjestää yhteinen tilaisuus, jossa opetussuunnitelman 

kehittämistä pohditaan yhdessä (30.11.). Laitos järjestää myös 

opetussuunnitelmatyönkehittämiseen liittyvä kyselyn, jota Sporticus on tukenut 

lahjoittamalla palkintoja vastaajien kesken suoritetussa arvonnassa. 

 

Tulevalla hallituskaudella olisi hyvä pyrkiä edelleen nostamaan näiden henkilöiden 

profiilia hallituksessa ja tuoda opiskelijoiden oikeuksia esille selkeästi. 

 

Kehy/ympäristö 

 

Kehy- ja ympäristövastaava toimi tänä vuonna esimerkillisesti tuoden jälleen uutta tälle 

osa-alueelle. Näkyvimmät uudistukset olivat kierrätyslaatikkojen hankinta 

opiskelijatilaan, uusina tulleet reilun kaupan viikko, Liike Ry:n varustekeräyksen 

organisointi yhdessä KV-osaston kanssa ja hyväntekeväisyysbingo tapahtumatiimin 

kanssa. Lisäksi kehy-vastaavamme toimi keväällä järjestetyssä poikkitieteellisessä 

hyväntekeväisyysjuoksussa organisaattorina sekä toimeenpani pj:n kanssa jokavuotiset 

siivoustalkoot.  

 

Kehy/ympäristövastaava toteutti myös Sporticuksen varoilla tehdyn lahjoituksen hyväksi 

katsomaansa kehityskohteeseen sekä suomeen että ulkomaille. Lahjoituksia 

hyväntekeväisyystarkoitukseen kerättiin niin ikää koko ainejärjestön toimesta 

osallistumalla joulupuukeräykseen tukemalla vähävaraisten perheiden joulua. 

 

Tavoite ympäristötoiminnan näkyvyydestä toteutui hallituskauden aikana. Niin ikää 

toivottu yhteistyö materiaalitoimikunnan kanssa toteutui materiaalipuolen 
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laatukeskittämisen seurauksena. Mikä toimii samalla myös ympäristöystävällisenä 

ratkaisuna. 

 

Sporticus hakee jälleen tänä vuonna ympäristömerkkiä, joka myönnettiin 

ainejärjestöllemme viime hallituskaudelta.  

 

Tulevalla hallituskaudella myös opiskelijoiden ideoita ympäristö- ja kehytoiminnan 

lisäämiseksi voisi haalia enemmän. 

 

Tapahtuma 

 

Tapahtumien järjestämiseen liittyvä kysely edellisen hallituksen aikana loi 

tapahtumatiimille tavoitteen järjestää enemmän matalan kynnyksen tapahtumia, joissa 

viihteelle lähtemisen sijaan voitaisiin keskittyä myös urheiluun tai muuhun yhdessä 

tekemiseen. Tämä olikin tapahtumatiimin yksi hallituskauden tavoitteista ja sitä 

toteutettiin edellisvuosien tavoin säilyttämällä hyviä alkoholittomia ja 

matalankynnyksen tapahtumia (hallituskahvit, syysretki, pikkujoulut, sillis. 

hyväntekeväisyys bingo…) 

 

Liikuntalaisten laaja tapahtumatarjonta on rajoittanut osallistumistamme 

poikkitieteellisiin tapahtumiin viime vuosina. Tähän haluttiin hallituskaudella muutosta 

pyrkimällä markkinoimaan myös muiden ainejärjestöjen järjestämiä tapahtumia. Oman 

työntäyteisen tekemisen ohella olisimme voineet toteuttaa tätä osa-aluetta 

kattavammin. Järjestimme hallituskauden aikana poikkitieteellisiä sitsejä sekä olimme 

mukana 3MIOt konseptissa edellisvuoden tapaan.  

 

Tulevalla hallituskaudella uusi hallituksen toimintaan ja tapahtumien toimivuuteen 

liittyvä kysely voisi olla taas ajankohtainen, jotta opiskelijoiden tyytyväisyys näkyvällä 

hallitusosa-alueella taataan edelleen.  

 

Tapahtumatiimin konkarit ovat tehneet tällä kaudella pyyteetöntä ja esimerkillistä työtä 

niin markkinoinnin kuin tapahtumaorganisoinnin puolella. Tulevalla hallituskaudella 

toivomme pystyvämme vaikuttamaan myös mammojen ja pappojen toimintaan siten, 

että vuosikurssien vastuulla olevat tapahtumat tulevat markkinoiduksi tehokkaasti. Näin 

varmistamme tapahtumien suosion ja jatkuvuuden opiskelijoiden keskuudessa. 

 

Toimintasuunnitelman tavoitteen mukaisesti, emme onnistuneet järjestämään tänä 

vuonna kevätristeilyä osallistujakadon vuoksi. Ensi kaudella mietimme ehkä risteilyn 

järjestämisen ajankohtaa uudelleen. 

 

KV 

 

Kansainvälisten asioiden vastaavat olivat tänä vuonna yhteydessä vaihto-opiskelijoihin 

järjestämällä kansainvälisesti markkinoitua ohjelmaa International Hang Out Dayn, 

International coffee -tapahtuman ja salibandyyn keskittyvän Moose Cupin merkeissä. 
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Tapahtumien järjestäminen oli hallituksen toimintasuunnitelmassa ja toteutui Hang Out 

Dayn osallistujakatoa lukuun ottamatta hyvin. Ensi vuonna markkinoimme tapahtumaa 

enemmän, jotta tieto tapahtumasta menee perille. 

 

Yhteistyötä edistettiin niin ikää poikkitieteellisesti markkinoimalla kansainvälisiä sitsejä 

opiskelijoillemme. Tapahtuma oli menestys ja luvassa on varmasti jatkoa tällä saralla. 

Poikkitieteellisyyttä yritettiin vaalia enemmän KV-vastaavien toimesta, mutta 

yhteistyötä oli hankalaa pitää yllä. 

 

Sporticuksen hallitus kokonaisuudessaan voisi keskittää toimintaansa ensi kaudella 

kansainvälisyys teemaan. Tapahtumat olisi aina hyvä linkata myös Sporticus in English 

facebook ryhmään sekä jakaa sähköpostit myös englanniksi. Niin ikään vaihto-

opiskelijoille järjestettävä Sporticus info voisi olla toimiva tapaaminen 

ainejärjestötietouden lisäämiseksi. 

 

KV vastaavistamme toinen toteutti myös 3MIOt vastaavan tehtäviä toimintakauden 

aikana. 

 

Talousvastaava 

 

Talousvastaavan homma on hallitushommista näkymättömin, mutta ehkä yksi 

tärkeimmistä pesteistä. Kausittain talousvastaavan hommat menevät saman rutiinin 

mukaan, johon tänäkin vuonna kuuluivat taloussuunnitelman tekeminen, laskujen 

maksaminen, käteislippaasta huolehtiminen, kirjanpidon tekeminen, tilinpäätöksen 

tekeminen, veroilmoituksen tekeminen, jäsenrekisteristä huolehtiminen yhdessä 

sihteerin kanssa sekä osallistuminen JYY:n koulutuksiin 

 

Tänä vuonna taloutemme on ollut hyvissä kantimissa ja organisoitua. Hallitus on ollut 

tietoinen budjeteista pitkin hallituskautta ja rahaa on suunnattu huomioon ottaen koko 

jäsenistön hyvinvointi. Talousvastaava käyttää apunaan Tappio -laskentaohjelmaa, jonka 

avulla näemme selkeästi mihin Sporticuksen varoja on käytetty hallituskauden aikana. 

 

Talousvastaava on pitänyt tällä kaudella huolen siitä, että pysymme 

budjettisuunnitelmassa. Tulevaisuudessa talousvastaava ja hallitus voisivat 

kommunikoida enemmän siten, että esimerkiksi hallituksen kuluerittely olisi esillä 

hallituksen kokouksissa 4 kertaa vuodessa. 
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4. Toiminnan jatkuvuuden varmistaminen  

Hallitus on tehnyt toiminnastaan edellisvuoden tapaan hallitustestamentit seuraavan 

hallituksen toimintaa helpottaakseen. Jokaisen osa-alueen vastuuhenkilö on listannut 

toimintakautensa aikana tehdyt asiat tarkasti ylös, jotta uusi vastuuhenkilö pystyy 

jatkamaan työtä siitä mihin on jääty. Lisäksi tällaisella toimintamallilla varmistamme 

järjestön kehityksen oikeaan suuntaan. Testamentista löytyy niin hyviksi koetut asiat 

kuin kehitettävät seikat hallituspestissä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimintakertomus on hyväksytty hallituksen toimesta hallituksen ylimääräisessä 

istunnossa 29.11.2015 (korjausehdotukset pyydetty sähköisesti) 

 

 

 

_____________________________________  

Sanna-Kaisa Lintu, Sporticus RY puheenjohtaja 


