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1. Kokouksen avaaminen 
 
Puheenjohtaja Eeva Laari avasi kokouksen. 
 

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien (2) ja ääntenlas-
kijoiden (2) valitseminen 
 
Esitys: Valittaneen puheenjohtajaksi hallituksen ulkopuolinen yhdistyksen jäsen, 
sihteeri, ääntenlaskijoiksi kaksi paikalla olevaa yhdistyksen jäsentä ja pöytäkirjan 
tarkastajiksi kaksi paikalla olevaa yhdistyksen jäsentä. 
 
Päätös: Puheenjohtajaksi Noora Kakko, sihteeriksi Elina Lammi, pöytäkirjan tar-
kastajat Henna Salonvaara ja Volter Pietarinen ja ääntenlaskijoiksi Toni Turu ja 
Otto Raja-aho. 
 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus sekä paikalla olevien, äänioikeutettu-
jen jäsenten määrän toteaminen 
 
Kokous on kutsuttu koolle sääntöjen mukaisella tavalla, ja siitä on tiedotettu kak-
si viikkoa aikaisemmin opiskelijoiden sähköpostilistoilla ja opiskelijatilassa. 
  
Esitys: Todettaneen kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
  
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Paikalla 52 Sporticuksen 
jäsentä. 

  
 

4. Esityslistan hyväksyminen 
 

Esitys: Hyväksytään esityslista. 
 
Päätös: Hyväksyttiin. 



 
5. Sääntömuutosehdotus 

 
10 § Hallitukseen, joka hoitaa yhdistyksen hallintoa ja sen toimintaa, kuuluu puheenjohtaja ja vä-
hintään yhdeksän (9) ja enintään neljätoista (14) jäsentä. Kultakin tiedekunnan laitokselta pyri-
tään valitsemaan kolme (3) jäsentä hallitukseen.  

 
Esitys: Korvataan sana ”laitokselta” sanalla ”tieteenalaryhmältä” 

  
 Päätös: Hyväksyttiin. 
 

6. Toimintakertomus kaudelta 2016 
 

Yhdistyksen toimintakertomuksen laatii vuosittain yhdistyksen hallitus. Päävas-
tuussa sen kokoamisesta on yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, joka myös 
vahvistaa kertomuksen allekirjoituksellaan.  

Esitys: Hyväksyttäneen toimintakertomus kaudelta 2016. 

Päätös: Hyväksyttiin toimintakertomus. 

 
7. Kauden 2017 jäsenmaksu ja jäsenmaksun keräystavan valinta 

 
Jäsenmaksut olivat kaudella 2016: 
-          15 euroa/1.vsk ja 2.vsk 
-          10 euroa/3.vsk 
-          7 euroa/4.vsk, 5.vsk, n.vsk, maisteri- ja sivuaineopiskelijat 
-          3 euroa/vaihto-opiskelijat 

 
Esitys: Säilytettäneen jäsenmaksut ja niiden keräystapa edelliskauden kaltaisina. 

Päätös: Jäsenmaksut ja niiden keräystapa säilytetään ennallaan. 

 
8. Valitaan seuraavan toimintavuoden hallituksen puheenjohtaja ja vähintään 

yhdeksän (9) ja enintään neljätoista (14) varsinaista hallituksen jäsentä 
 
Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallitukseen tulee valita puheenjohtaja sekä vä-
hintään yhdeksän (9) ja enintään neljätoista (14) jäsentä. Lisäksi hallitusta muo-
dostettaessa pyritään huomioimaan kolmen laitoksen, jatkossa tieteenalaryhmi-
en, välinen tasapaino: tavoitteena saada vähintään kolme (3) edustajaa jokaiselta 
laitokselta.  



Esitys: Valittaneen hallitus ehdolle asettautuneista henkilöistä, ja tarvittaessa 
suoritetaan äänestys. Valitaan ensin hallituksen puheenjohtaja ja tämän jälkeen 
muut hallituksen jäsenet. Lisäksi ehdotetaan kolmen varajäsenen valitsemista. 
Hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi valitaan eniten ääniä saaneet ehdokkaat.  

EHDOKKAAT HALLITUKSEN JÄSENIKSI: 
 
         

Nimi Vsk Laitos  Nimi Vsk Laitos 

Elina Lammi 3 LBI  Henna Salonvaara 4  TER 

Vilja Sipilä 3 LYT  Emilia Collan 1 LPE 

Seán O’Leary (vara) 2 LPE  Esa Kuivanto (vara) 1 LPE 

Matias Ovaska 2 TER  Leevi Paavola 5 LPE 

Laura Nurmi 2 LPE  Anni Liina Ikonen 4 LYT 

Ville Rajalainen 2 LBI  Antti Löppönen 1 TER 

Kreetta Lapinniemi 2 LYT     

Katariina Kekki (vara) 2 TER     

Volter Pietarinen 2 LBI     

Noora Ruuskanen 1 LYT     

Petri Laaksonen 1 LPE     

 
 
Päätös: Sami Viksten valitaan puheenjohtajaksi.  

Yllä olevat ehdokkaat hyväksytään hallitukseen, joista kolme varajäsentä 
nimetty erikseen (Sean O’Leary, Katariina Kekki ja Esa Kuivanto). 

 
9. Toiminnantarkastajien (2) ja varatoiminnantarkastajien (2) valinta 

 
Yhdistyksen sääntöjen mukaan vuosikokouksen tehtävänä on valita yhdistykselle 
kaksi toiminnan- tai tilintarkastajaa sekä heille varajäsenet. Mikäli heitä ei kui-
tenkaan onnistuta nimeämään syyskokouksen yhteydessä, olisi syytä jättää hei-
dän hankkiminen uuden hallituksen tehtäväksi. 



Esitys: Valittaneen yhdistyksen toiminnantarkastajaksi kaksi henkilöä sekä vara-
jäsenet. Kuitenkin mikäli heitä ei löydy, päätettäneen antaa seuraavalle hallituk-
selle tehtäväksi tilintarkastajien hankkiminen. 

Päätös: Otto Raja-aho ja Suvi Oikarinen valittiin Sporticuksen toimintakauden 
2016 toiminnantarkastajiksi. Varatilintarkastajiksi valittiin Matias Ovaska ja Mika 
Heikkilä. 

 
10. Muut esille tulevat asiat 

 
Ei muita asioita. 
 
 

11. Kokouksen päättäminen 
 
Kokous päättyy 17:28. 
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Pöytäkirjantarkastajat 
 
 
 
Henna Salonvaara    Volter Pietarinen 

 


