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Sporticus ry 

Toimintakertomus 2016 
 

 

1. SPORTICUKSEN HALLITUS 2016 
 

Sporticus ry on liikuntatieteellisen tiedekunnan ainejärjestö, jonka jäsenistöön kuuluu tällä 

hetkellä vajaa 900 jäsentä. Yhdistyksen toimintavuosi on kalenterivuosi 01.01-31.12. Halli-

tuksen vastuualueet valitaan puheenjohtajaa lukuun ottamatta hallituksen järjestäytymis-

kokouksessa kauden alussa.  

 

Vuoden 2016 hallitus valittiin joulukuussa 2015 pidetyssä syyskokouksessa. Hallitukseen 

nimettiin puheenjohtajan lisäksi 13 jäsentä. 

 

Hallitus 2016 ja vastuualueet 

 
Eeva Laari   Sami Viksten 
Puheenjohtaja   Varapuheenjohtaja, yhteistyö (kevät 2016) 
Liikunnan yhteiskuntatieteet  Liikuntapedagogiikka 
 
Lotta Nyberg   Elina Lammi 
Varapuheenjohtaja, yhteistyö (syksy 2016)  Sihteeri 
Liikuntalääketiede   Liikuntabiologia 
 
Sean O’Leary   Laura Uimonen   
Rahastonhoitaja   Tiedottaja 
Liikuntapedagogiikka   Liikuntabiologia 
 
Julius Laukka   Mira Väyrynen 
Kopo-vastaava   Sopo-vastaava 
Liikuntapedagogiikka   Fysioterapia (maisteri) 

 
Kreetta Lapinniemi   Jani Laaksonen  
Kv-vastaava   Materiaalivastaava (kevät 2016)  
SpoSMaPro (maisteri)   Liikuntapedagogiikka 
 
Ville Vähäkoitti   Marianne Hietaranta 
Kv-vastaava   Tapahtumavastaava 
Liikuntabiologia   Terveyskasvatus 
 
Katariina Kekki   Leevi Paavola 
Tapahtumavastaava   Tapahtumavastaava 
Liikuntalääketiede (maisteri)  Liikuntapedagogiikka 
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Syyskokouksen 2015 jälkeen Eero Kauppi toimitti puheenjohtajalle eropyynnön ja hänen 

eronsa hyväksyttiin virallisesti kevätkokouksessa 2016. Kaupin tilalle valittiin viralliseksi hal-

lituksen jäseneksi Laura Uimonen, joka oli ollut mukana hallitustoiminnassa heti tammi-

kuusta 2016 lähtien.  
 
 

Sijaiset/täydennysjäsenet 

 
Ville Rajalainen   Vilja Sipilä 
Materiaalivastaava (syksy 2016)  Ympäristö- ja kehyvastaava (syksy 2016) 
Liikuntabiologia   Liikunnan yhteiskuntatieteet 
 
Heidi Louhelainen 
Tapahtumavastaava 
Terveyskasvatus (maisteri) 

 

Syksyllä 2016 kolme hallituksen jäsentä lähti vaihtoon, joten päädyimme ottamaan mukaan 

toimintaan kolme ns. sijaista: Ville Rajalainen, Heidi Louhelainen ja Vilja Sipilä. Sijaiset eivät 

olleet virallisia hallituksen jäseniä (heillä ei ollut päätösvaltaa), mutta he toimivat hallitus-

laisen roolissa. 
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2. SPORTICUKSEN TOIMINNAN KULMAKIVET 

 

Järjestön sääntöjen toiseen pykälään viitaten ainejärjestömme tärkeimpänä tehtävänä on 

ajaa jäsenistömme opiskelumahdollisuuksia ja ammatillisia etuja. Edistämme liikuntatie-

teellisen tiedekunnan opiskelijoiden hyvinvointia tukemalla heitä koulutus- ja sosiaalipoliit-

tisissa kysymyksissä, edustamalla opiskelijoita tiedekunnan eri kehitysryhmissä ja pitämällä 

yhteyttä opettajakuntaan. Järjestämme opiskelijoille erilaisia opintoihin, työelämään ja va-

paa-aikaan liittyviä tapahtumia. Kontaktoimme kansainvälisiä opiskelijoita ja autamme hei-

tä lähemmäksi suomalaista opiskelukulttuuria. Tuomme opiskeluyhteisöön vihreää näkö-

kulmaa ympäristö- ja kehitysyhteistyön merkeissä sekä pyrimme kehittämään asiasta tie-

dottamista opiskeluyhteisössämme. Organisoimme jäsenille tuotteita, joilla nähdään ole-

van yhteistöllistävä vaikutus ja käytännön hyötyä opiskelun tiimellyksessä. Tekemällä yh-

teistyösopimuksia erilaisten yritysten kanssa hankimme jäsenistölle etuuksia. Lisäksi pi-

dämme yhteyttä tiedekuntamme pääaineisiin liittyvien ammattijärjestöjen kanssa. Tämän 

kaiken yllä mainitun toimivuuden mahdollistaa huolellinen taloudenhoito, jonka seurauk-

sena osaamme kanavoida varamme.  
 
 
 
 
 

 

 
 

Pullojuoksu-joukkue, Kostajaiset-joukkue  
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3. TOIMINTA VUONNA 2016 
 

Tässä osiossa kuvataan Sporticus ry:n toimintaa kuluneen kauden aikana ja arvioidaan vuo-

den alussa laaditun toimintasuunnitelman toteutumista. Kauden toiminta on osittain eritel-

ty vastuualueittain, mutta niiden toteuttamiseen on osallistunut koko hallitusjoukko. 

 

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa päätimme seuraavat päätavoitteet kaudelle 2016: 

 Hallituksen näkyvyys ja kuuluvuus 

o Ollaan siellä missä asioista puhutaan ja päätetään 

o Liikunnan opiskelijatilaan enemmän infoa meistä ja meidän toiminnasta 

 Koulutus- ja sosiaalipoliittisen toiminnan aktivointi ja kehittäminen 

o Vahvistaa yhteistyötä ammattijärjestöjen kanssa 

o Ollaan näkyviä tdk-muutoksissa (OPS, laitosten poistuminen jne.) 

o Järjestämme työelämäpäivän ja vahvistamme opiskelijoiden mahdollisuuksia 

saada työelämäkontaktia opintojen aikana 

 Kv-toiminnan aktivointi 

o Monessa mielessä, erityisesti huomioimme kv-maisteriohjelmien opiskelijat 

aiempaa aktiivisemmin 

 Edellisen kauden ylijäämän hyödyntäminen 

o Jäsenistön tukeminen monipuolisesti (esim. avustushakemuksen perustami-

nen) 

 

Näiden yllä mainittujen tavoitteiden eteen työskentelimme yhdessä koko hallituksen toi-

min pitämällä tavoitteet jatkuvasti mielessä pohtiessamme kauden toimintaa. Saavutimme 

asetut tavoitteet. Näistä ja muusta toiminnasta lisää seuraavissa alaluvuissa. Yhteisten ta-

voitteiden lisäksi jokainen hallituslainen teki omasta vastuualueestaan omat tavoitteet.  

 

 

 
Syksyn esittelykahveilla 
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3.1 Hallitustoiminta: kokoukset, tapaamiset ja koulutukset 

 

Kokoukset ja illanvietot 

 Hallituksen kokouksia 12kpl 

 Kevätkokous 8.3.2016; Syyskokous 22.11.2016 

 Hallitusiltamat 6 kpl: Pelailu- ja hengailuilta 26.1.2016; uimaretki Laajavuoren kylpy-

lään 8.3.2016; ruokailtama 19.4.2016; KesäHesa -tapaaminen 10.7.2016; Escapen 

tarjoama kiitosilta yhdessä uusien tutoreiden kanssa 31.8.2016; hallituskauden 

päättäjäiset 20.11.2016. Kauden aikana järjestetyt hallitusillat ovat tukeneet halli-

tuksen ryhmäytymistä, jokaisen ottaessa vastuu omasta roolistaan ryhmässä.  

 

Esiintymiset/esittelytilaisuudet 

 Hallituksen esittelykahvit Liikunnan aulassa keväällä 9.2.2016 (yhdessä Riemun 

kanssa) ja syksyllä 14.9.2016. Paikalla melkein koko hallitus. Paljon uusia jäsenyyk-

siä, haalarimerkkimyyntiä ja ISO määrä kahvia. 

 Liikuntatieteellisen tiedekunnan aloitustilaisuus uusille opiskelijoille 1.9.2016 

 Yliopiston avajaismessut Agoralla 6.9.2016 

 Hakijan päivä 11.11.2016. 

 

Tapaamiset 

 Yliopiston rakenneuudistus - Liikuntatieteellisen tiedekunnan tapaaminen 

27.4.2016: Eeva Laari, Julius Laukka, Mira Väyrynen, Ville Vähäkoitti 

 Liikuntatieteellisen tdk:n johtoryhmän tapaaminen 12.9.2016: Eeva Laari, Ville Vä-

häkoitti, Mira Väyrynen.  

 

JYY:n tilaisuudet/koulutukset 

 Järjestöseminaari 29.–30.1.2016: 3 hallituksen jäsentä: Mira Väyrynen, Ville Vähä-

koitti ja Kreetta Lapinniemi. 

 Ainejärjestöjen verkostoitumistilaisuus 5.4.2016: 10 hallituksen jäsentä 

 

Koulutukseen liittyvät tapaamiset, tapahtumat ja kokoukset 

 OPS-seminaarit: Liikuntakasvatuksen laitos 22.1.2016, terveystieteiden laitos 

19.4.2016, liikuntabiologian laitos 25.4.2016. Sporticus tarjosi tilaisuuksissa kahvia 

ja syötävää. Tilaisuuksiin osallistui kyseisten laitosten Sporticuksen hallitusedusta-

jat. 

 Laitoskokouksissa puheenvuorot: Liikuntakasvatuksen laitoskokoukset 25.4 (Eeva 

Laari ja Julius Laukka, 7.11.2016 (Eeva Laari, Sean O’Leary, Vilja Sipilä, Kreetta La-

pinniemi); terveystiedon laitoskokoukset 23.5.2016 (Eeva Laari), 23.11.2016 (Eeva 

Laari, Katariina Kekki, Mira Väyrynen ja Heidi Louhelainen), liikuntabiologian laitos-

kokous 16.11.2016 (Eeva Laari, Ville Rajalainen, Elina Lammi, Ville Vähäkoitti ja Lau-
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ra Uimonen). Syksyn laitoskokouksissa Sporticus tarjosi pientä purtavaa vihoviimeis-

ten laitoskokousten kunniaksi. 

 JYY:n, liikuntatieteellisen tdk:n johdon ja Sporticuksen yhteinen OPS-tapaaminen 

21.9.2016: Eeva Laari, Lotta Nyberg, Julius Laukka. 

 Yliopiston opetussuunnitelmaseminaarit 16.3, 29.9 ja 28.11: Eeva Laari 

 Liikuntatieteellisen tdk:n kehittämispäivä 25.5.2016: Eeva Laari 

 Dekaanin tapaaminen 25.10: Eeva Laari, Lotta Nyberg, Julius Laukka, Elina Lammi, 

Ville Rajalainen, Kreetta Lapinniemi. 

 

3.2. Jäsenyys ja jäsenedut 

 

Sporticuksessa on kauden 2016 päättyessä jäseniä yhteensä 873. Uusia jäseniä kerättiin ku-

luneen hallituskauden aikana noin 170.  

 

Uusien jäsenten hankintaan liittyvä toiminta 

 Hallituskummittelut.  

Jokainen hallituksen jäsen piti lyhyen Sporticus-esittelyn yhdelle fuksiryhmälle syys-

kyyssa 2016. Tässä tilaisuudessa kerrottiin meidän toiminnasta ja tilaisuudessa oli 

myös mahdollista liittyä jäseneksi. 

 Fuksiopas.  

Keväällä 2016 teimme fuksioppaan, joka korvasi Sporticus-infolapun. Fuksioppaat 

painettiin Yliopistopainossa ja ne lähetettiin tiedekunnan infokirjeessä uusille 

fukseille kesällä 2016.  

 Tiedote kv-opiskelijoille.  

Kv-maisteriohjelmaan hyväksytyille sekä tiedekuntaamme vaihto-opiskelijaksi tule-

ville lähetettiin kv-vastaaviemme tekemä infokirje Sporticuksesta.  

 

 
Otteita Sporticuksen fuksioppaasta 
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3.3. Yhdistyksen talous 

 

Kauden alussa uudelle rahastonhoitajalle Sean O’Learylle myönnettiin laajat käyttöoikeu-

det Sporticuksen päätiliin. Eeva Laarin laajat käyttöoikeudet säilytettiin. Hallitus, puheen-

johtajan ja rahastonhoitajan johdolla, seurasivat vuoden mittaan yhdistyksen rahatilannet-

ta sekä taloussuunnitelman toteumaa. Pitäydyimme hyvin suunnitelmassa. 

 

Taloudessa tapahtuneet muutokset 

 Lopetettiin vsk 2009 tili. Varat siirrettiin Sporticuksen päätilille. Siirretty summa 

(423,35€) on korvamerkitty kyseiselle vuosikurssille.  

 Avattiin vsk 2016 –tili. 

 Yliopiston tilat tulivat syksyllä 2016 maksullisiksi. Tämä ei aiheuttanut paljonkaan 

muutoksia toimintaamme, koska yliopisto maksaa ainejärjestöjen varaukset.  

 

Jäsenmaksut olivat jälleen kerran merkittävä tulonlähde yhdistyksellemme, mutta sen li-

säksi teimme seuraavat talkoot varainhankintamielessä:  

 Ruka-talkoot 4.-10.4.2016: 7 Sporticuksen jäsentä/opiskelijaa 

 Jyväskylän yliopiston henkilökunnan kevätpiknik: 4 hallituksen jäsentä 

 Rukan MC-kilpailujen talkoot 4.–11.12.2016: 31 Sporticuksen jäsentä/opiskelijaa 

 

3.4. Liikunnan opiskelijatila 

 

Sporticus on aktiivisesti järjestellyt ja varustanut Liikunnan opiskelijatilaa.  

Opiskelijatilaan tehdyt hankinnat 

 Reilun Kaupan kahvia ja teetä; kahvimaitoa; tiskien pesutarvikkeita yms. 

 Toimistotarvikkeita (teippi, nitoja, kyniä, kirjekuoria yms.) 

 Ladattavat paristot ja laturi, puhelinlaturi eri latauspäillä, kenkälusikka 

 Laadukkaat biljardikepit ja -telineet 

 Uusia lautapelejä, FIFA17-peli 

 PS4-pelikonsoli (vielä hankinnassa). Taustalla opiskelijoiden tekemä adressi ja halli-

tuksen asiasta tekemä kysely. 
 

 
Päivän piristys (15.3), toivepurkin ehdotusten pohjalta tehtyjä hankintoja (3.10) 
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Lisäksi olemme seuraavilla teoilla pyrkineet lisäämään hallituksen ja toimintamme näky-

vyyttä opiskelijatilassa 

 Sporticuksen tapahtumataulu 

 Hallituksen kuvat ja yhteystiedot ilmoitustaululla 

 Sporticuksen ja Riemun yhteinen vuosikello seinällä 

 Toivepurkki, johon jäsenet saivat kirjoittaa toiveita ja palautetta hallitukselle. Purkin 

sisältö käsiteltiin aina seuraavassa hallituksen kokouksessa. 

 

Hankintojen ja näkyvyyden lisäksi halusimme piristää pienillä teoilla opiskelijoiden kiireistä 

arkea. Niinpä silloin tällöin toivotimme liikuntalaisille mukavaa päivää laittamalla opiskelija-

tilaan tarjolle välipalaa (hedelmiä ja herkkuja)   

 

3.5. Tapahtumat 

 

Tenttarit ja muut isot juhlat 

 Sitsit 25.1.2016, Aalto-Sali 

 Himoshumallus 14.3.2016 

 Vappuhulinat: Vappusitsit 28.4 (yhteistyö Pedagon ja Varkaiden kanssa) maakunta-

ajelu ja saunailta 29.4, lentopallo-ottelu ja sillis, Paavo Nurmen lakitus, Lutakon pe-

lailut 30.4. Piknik Harjulla 1.5. 

 Biitsiturnaus 23.5.2016, Tuomiojärven kentät. Noin 60 osallistujaa. 

 Uusien bileet 1.9.2016, London. Noin 450 osallistujaa.  

 Pelitenttarit 14.11: Osallistujia 32 paria ja monta katsojaa 

 Liikunnan risteily 12.–13.12.2016. Osallistujia 282 

 

 

 
Maakunta-ajelu (29.4), Sillis (30.9), Työelämäpäivän tarjoilut (19.4), Ystävänpäiväbingo (12.2) 
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Matalan kynnyksen alkoholittomat tapahtumat 

 Ystävänpäiväbingo 12.2.2016, OT: Heikon jäätilanteen takia rusettiluistelu vaihtui 

ysätävnpäiväbingoon. Noin 30 osallistujaa. 

 Touhutorstait: Pihaleikit 22.9, syysretki 6.10, pimeät leikit 20.10, tietovisa 3.11, bin-

go 17.11. Osallistujia mukavasti. Kaikki tapahtumat olivat matalan kynnyksen alko-

holittomia tapahtumia.  

 Approjen jälkeinen Sillis opiskelijatilassa 30.9.2016. Pöydät notkuivat kaikkea syötä-

vää ja juotavaa, suuri osanotto. 

 Sporticuksen pikkujoulut 23.11, OT ja Liikunnan ympäristö. Ohjelmassa mm. joulu-

tarjottavaa, tietovisa, glögiä + tähtien ihastelua ulkona. 

 

Työelämätapahtumat 

 Työelämäpäivä 19.4.2016 Liikunnalla.  

Ensimmäisessä osuudessa esittelyssä Nuoli, Taja, SOOL ja OAJ. Toisessa osuudessa yh-

teensä 14 alumnin puheenvuorot (LBI, LYT, LPE ja TER). Osallistujia yhteensä noin 130 

opiskelijaa. Sporticus tarjosi työpäivässä syötävää ja juotavaa. Alumneja ja järjestöjen 

edustajia kiitettiin mm. uniikilla Sporticus-kangaskassilla. Tapahtuma oli erittäin onnisu-

tunut. Päätettiin, että jatkossa järjestetään tällainen joka kevät yhdessä tiedekunnan 

kanssa. 

 Jyväskylä-ekskursio 19.10.  

Vierailimme viiden liikunta-alan toimijan luona Jyväskylässä: Firstbeat, LIKES, Jyväskylän 

kaupungin liikuntapalvelut, KIHU ja AVI:liikunta. Osallistujia yli 50. Sporticus tarjosi osal-

listujille lounaan Ilokivessä ja kiitti esiintyjiä taukohuoneen kahvi- ja keksipaketilla. 

 

Opiskelijat pitivät molemmista tilaisuuksista ja toivoivat tällaisia lisää, opintoihin kuuluvina. 

Sporticus välitti nämä terveiset tiedekunnalle.  

 

 
Verenluovutuspäivä (27.10), Walking Dinner (7.11), Touhutorstai: pihaleikit (22.9.) 

 

Muut tapahtumat 

 Verenluovutuskilpailu 12.4. Kilpailu Abakuksen kanssa. Samassa perustettiin Sporti-

cuksen oma veriryhmä. 

 Verenluovutuspäivä 27.10. Jatkettiin tärkeän asian tiedottamista järjestämällä toi-

nen verenluovutuspäivä 
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 Walking Dinner 7.11.2016. Tapahtumaan osallistui 12 paria. Ihka ensimmäinen 

Sporticuksen Walking Dinner. 

 Perjantaiarvonta (30.9, 7. 10, 14.10, 21.10, 28.10, 4.11, 11.11, 18.11.). Rento arvon-

tatilaisuus perjantaisin opiskelijatilassa. 

 

Sporticus oli mukana näissä tapahtumissa 

 Liikunnanopettajapäivät 5.–6.2.2016. Sporticuksella oli kahvia yms. opiskelijoille ja 

päiville osallistuneille opiskelijatilassa sekä jakoi Liikunnan huppareita niitä tilanneil-

le osallistujille. 

 Kostajaiset 22.2.2016. Sporticuksen hallituksella oma joukkue  voitto! 

 Bänditenttarit 18.4.2016, Rentukka. Tapahtuma oli erittäin onnistunut. Paikalla noin 

150–200 Liikunnan opiskelijaa. 

 Mestaruussitsit 19.4. Yhteistyössä Stimuluksen, Dumpin ja Pörssin kanssa. 

 Pullojuoksu 19.9.2016. Hallitusjoukkue ”The Spectacular Sporticus”  hopeasija! 

 Approt 29.9: Ennätysmäärä lippuja Sporticuksen jäsenille – 162kpl! 

 Kolmiot 6kpl (25.2, 17.3, 21.4, 15.9, 13.10, 24.11). Kolmiot on n. 10 eri ainejärjestön 

yhteinen tapahtuma, joiden lipunmyyntituotoista osa ohjataan suoraan ainejärjes-

töille. Kolmiot on viimeisen kolmen vuoden aikana ollut merkittävä osa yhdistyk-

semme varainhankintaa. Maaliskuun Kolmio-myynnin delegoimme Riemulle ja li-

punmyyntituotot jaoimme heidän Riemu-gaalan tukemiseen. 

 Kastajaiset 17.10. 

 Terkkalaisten iltama 16.11.2016, Lyhty. Terkan tutoreiden, Tajan ja Sporticuksen 

yhdessä järjestämä iltama. N. 100 osallistujaa. 

 Tanssiaiset 2.12.2016. Tapahtuma on Liikunnan vuosikurssien järjestämä, mutta 

Sporticus on tänä vuonna tukenut tapahtumaa hankkimalla Hyvä Ope –

kiertopalkintopokaalin sekä ostamalla tilaisuuteen valokuvaajan. 

 

Osallistuminen näihin tapahtumiin 

 Talvipäivät 19.–21.2.2016, Rovaniemi: 32 osallistujaa 

 

3.6. Tiedottaminen 

 

Edellisvuosien tapaan lähetimme jokaisen kuukauden alussa kuukausitiedotteen, jossa oli 

koottuna kaikki tärkeät Sporticuksen ja tiedekunnan tapahtumat ja tilaisuudet. Facebook, 

nettisivut ja vsk-sähköpostilistat olivat tärkeimmät tiedotuskanavamme opiskelijatilan nä-

kyvyyden lisäksi. Nettisivujen kanssa oli hieman ongelmia keväällä, mutta saimme ne kor-

jattua syksyyn mennessä. 

 

Kehitimme kuluneella kaudella Kuukauden Liikuntalainen –juttusarjaa. Kehittelimme sille 

tietyt kuukausittaiset teemat, joiden perusteella KL-jutun henkilö valitaan: tammikuu = 

vuoden sitsaaja; helmikuu = hyvä ope -äänestyksen voittaja; maaliskuu = äänestys; huhti-
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kuu = hallituksen nosto; syyskuu = fuksien Mamma ja Pappa; lokakuu = hallituksen nosto: 

marraskuu = äänestys: joulukuu = vuoden liikuntalainen. 

 

Koimme tärkeänä palautteenkeruun jäsenistöltämme, koska sitä kautta pystyimme kehit-

tämään toimintaamme. Opiskelijatilan toivepurkin lisäksi toteutimme elokuussa 2016 jä-

senkyselyn. Palaute oli erittäin positiivista ja se sisälsi myös paljon uusia ideoita, joita py-

rimme ottaa käytäntöön syksyllä 2016. 

 

 
Sporticuksen nettisivut ja Facebook-sivu 

 

3.7. Koulutus- ja sosiaalipolitiikka 

 

Tällä kaudella panostimme paljon koulutus- ja sosiaalipolitiikkaan. Tulokset näkyvät mm. 

kohdassa 3.1, mutta tässä niitä lisää. 

 

Edustukset tiedekunnan ja laitosten työryhmissä 

 Tiedekuntaneuvosto: Julius Laukka, varajäseninä Eeva Laari ja Marianne Hietaranta 

 OKR: Mira Väyrynen, Heidi Louhelainen, Lotta Nyberg (Terveystieteiden laitos); Sa-

mi Viksten, Julius Laukka (Liikuntakasvatuksen laitos) 

 

Kopo- ja sopo-tilaisuudet ja toimet 

 Kopo- ja sopo-vastaavamme osallistuivat vuoden aikana aktiivisesti JYY:n valiokun-

tien kokouksiin. Ammensimme sieltä paljon tietotaitoa meidän omaan toimintaan. 

 Vaadimme liikuntakasvatuksen laitoksen pitämän OPS-seminaarin jälkeen myös lii-

kuntabiologiaa ja terveystieteitä järjestämään omat OPS-seminaarit. Ne järjestettiin 

keväällä 2016. 

 Opintotukiuudistukset. Laitoimme jäsenille infoa kaavailluista uudistuksista ja pi-

dimme niistä myös infotilaisuuden Liikunnan aulassa 30.3.2016 

 Sopo-vastaavamme lähetti kuukausittain liikuntalaisille koontikirjeen, jossa kerrot-

tiin ajankohtaisista sopo-asioista 
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 Kopo-vastaavamme selvittää alkoi syksyllä 2016 selvittää mahdollisuutta tenttiä 

opiskelijanumerolla. Asia on edennyt hyvin syksyn aikana. 

 Selvitimme tiedekuntamme sivutoimipisteen Vuokatin liikunta- ja hyvinvointitekno-

logian opiskelijoiden kuulumisia ja toiveita Sporticuksen suhteen 

 Veimme viestiä yliopiston ruoka-aikojen lyhenemisestä ja paperisten ruokalipukkei-

den poistumisesta. Palautteenannon seurauksena ruoka-aikoja pidennettiin ja pa-

periset ruokalipukkeet palautettiin. 

 Liikuntabiologian opiskelijoille tehtiin kysely opintoihin liittyen. 

 

3.8. Materiaali 

 

Materiaalissa keskityimme opiskelijatilan varustamiseen (kts. kohta 3.5), mutta teimme 

myös muutamia muita hankintoja ja jäsentuotteiden tilausta. 

 

Materiaalihankinnat ja jäsentuotteet 

 Liikunnan hupparitilaus. Syksyllä 2016. Tilauksia 270. Sporticus tarjosi jäsenille bro-

deerauksen. 

 Sporticus-kangaskassi. Kiitoksena työelämäpäivässä esiintyneille, lahjoitimme heille 

uniikin Sporticus-kangaskassin. 

 Lukutuoli Liikunnan kirjastoon (Sporticus toivoi, tdk hankki) 

 Haalarimerkkitilaus. Tilasimme uusina merkkeinä seuraavat: Liikunnan risteily 2016 

-merkki, tanssiaiset -haalarimerkki, L-muotoinen heijastinmerkki. 

 Hyvä Ope –kiertopalkinto. Ennen on hankittu jokaiselle Hyvä Ope -voittajalle oma 

pysti. Jatkossa kiertopalkintona 

 Bingispalloja Liikunnan bingispelaamista varten. 

 

3.9. Kv-toiminta 

 

Tänä vuonna keskityimme suuresti kv-toiminnan kehittämiseen (kts. kohdat 3.1, 3.2, 3.4 ja 

3.6). Näissä kohdissa mainitun kv-toiminnan lisäksi kv-vastaajamme herättivät henkiin kv-

opiskelijoille tarkoitetun postituslistan. Jatkossa liikuntalaisten vsk-listoille lähtevät tiedot-

teet (mm. kk-tiedote ja tapahtumaspostit) lähetetään myös englanninkielisenä Sporticus-

english -nimiselle listalle. Listaa on jo hyödynnetty aktiivisesti syksyn 2016 aikana. Kv-

opiskelijoille järjestettiin oma iltama opiskelijatilassa 26.9.2016. Tavoitteena oli saada tila 

tutuksi sekä kertoa Sporticuksen toiminnasta.  

 

3.10. Ympäristö- ja kehytoiminta 

 

Sporticuksen ympäristö ja kehytoiminta oli keväällä 2016 hieman puutteellista, koska vas-

tuualueelle ei nimetty / ei riittänyt ketään hallituslaista. Syksyllä 2016 saimme toimintaan 

ns. sijaisen/täydennysjäsenen, jolloin toiminta heräsi uudestaan henkiin: 
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 Muovimukit. Hankimme niitä lisää kestäviä keväällä. Niitä on pitkin vuotta hyödyn-

netty myös erinäisissä kahvituksissa yms., täten vähennetty ylimääräistä jätettä. 

 Sporticus sai JYY:ltä ympäristömerkin 2015 

 Reilun Kaupan kahvittelut Liikunnan aulassa 13.10.2016. Tarjosimme Reilun Kaupan 

viikolla opiskelijoille Reilun kaupan kahvia, teetä, suklaata ja banaaneja.  

 Urheiluvälinekeräys 7.-11.11.2016. Kerätyt liikuntavaatteet ja -välineet lahjoitettiin 

Liike ry:lle, joka toimittaa ne Tansaniaan. 

 Sporticus tukirahallisesti muutamaa jyväskyläläistä hyväntekeväisyysjärjestöä. 

 Osallistumme vuosittain tiedekuntamme opettajan organisoimaan Liikunnan joulu-

puukeräykseen, joka on osa Nuorkauppakamarin valtakunnallista lahjakeräystä. 

 

3.11. Yhteistyö 

 

Sporticus teki kauden 2016 aikana paljon yhteistyötä erinäisten tahojen kanssa. Alla eritel-

tynä yhteystyötahot ja meidän toimintamme heidän kanssaan. 

 

Yhteistyökumppanuudet/jäsenedut 

 Escape, Fitra, Foodin, Intersport Keskusta, Kampus Data, Laajavuori Jyväskylä, M 

Room, Polkupyörätori, Trainer4You, Vastuskuminauhat.fi 

 

Annetut avustukset 

 Avustuslomake jäsenistölle. Jäsenistöllä on ollut kauden 2016 mahdollisuus hakea 

omiin tapahtumiin tai toimintaan avustusta Sporticukselta. Hakemuksia tuli vuoden 

aikana 3kpl, ja kaikille myönnettiin avustusta (ykkösten Kostajaiset-tapahtumaan, 

lyttiläisten naisopiskelijoiden tapahtumapäivään/verkostoitumispäivään ja SpoS-

MaPro-opiskelijoiden Moose Cup -tapahtumaan). 

 Jyväspeksi. Tuettiin heidän toimintaa 50 eurolla. 

 

Yhteistyö ammatti- ja opiskelijajärjestöjen kanssa 

 SOOL: Hallituksen yhteyshenkilönä Sami Viksten 

 Nuoli: Hallituksen yhteyshenkilönä Ville Vähäkoitti 

o Nuoli ry: siirryimme kannatusjäsenestä jäsenjärjestöksi 

 Taja: Hallituksen yhteyshenkilönä Mira Väyrynen 

o Tajan opiskelijaverkoston hallituksen jäsen Mira Väyrynen ja varajäsen Kata-

riina Kekki.  

o Saimme 500€ avustuksen Tajalta 

Kaikki yllä mainitut järjestöt esittelivät toimintaansa kevään työelämäpäivässä. 

 

Yhteistyötilaisuudet 

 Feel Vegas-tilaisuus syksy 2016: Katariina Kekki, Mira Väyrynen ja Kreetta Lapin-

niemi osallistuivat. 
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 Edustaminen Riemugaalassa 25.4.2016. Sporticuksen edustajina Eeva Laari ja Sami 

Viksten. Eeva Laari piti lyhyen puheenvuoron.  

 Vastuskuminauha-koulutukset Liikunnalla 25.–26.10.2016: 40 osallistujaa. 

 Valmentajakahvit yhteistyössä Riemun kanssa (syksy 2016). Tilaisuuksia syksyn ai-

kana 3kpl, osallistujia yhteensä sadoittain. 

 

 
Sporticuksen hallitus edustamassa Riemugaalassa  

(Kuva Samuli Sironen ja Eetu Raitanen) 

 

3.12. Muu toiminta 

 

Huomionosoitukset ja muistamiset 

 Muistimme Liikunnan henkilökuntaa joulukoreilla 

 Kiitimme Mira Korpista ja Elias Huhtista heidän avusta Liikunnan hupparitilauksissa 

 Kiitimme Minna Hirvosta ja Anni-Liina Ikosta Fuksiopas-avusta 

 Muistimme Liikunnan Riemun hallitusta hienosta työstä liikuntalaisten eteen ja kii-

timme heitä hyvästä yhteistyöstä 

 

 

 
Reilun Kaupan kahvittelut (13.10), Himoshumallus (14.3), Liikunnan henkilökunnan muistaminen 
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4. TOIMINNAN JATKUVUUDEN VARMISTAMINEN 
 

Hallitus on tehnyt toiminnastaan edellisvuosien tapaan hallitustestamentit seuraavan halli-

tuksen toimintaa helpottaakseen. Jokaisen osa-alueen vastuuhenkilö on listannut toiminta-

kautensa aikana tehdyt asiat tarkasti ylös, jotta uusi vastuuhenkilö pystyy jatkamaan työtä 

siitä mihin on jääty. Lisäksi tällaisella toimintamallilla varmistamme järjestön kehityksen oi-

keaan suuntaan. Testamentista löytyy hyviksi koetut asiat ja kehitettävät seikat. 

 

 
 

 
Eeva Laari, Sami Viksten, Lotta Nyberg, Elina Lammi, Sean O’Leary 

 
Laura Uimonen, Julius Laukka, Mira Väyrynen, Jani Laaksonen, Kreetta Lapinniemi 

 
Ville Vähäkoitti, Katariina Kekki, Marianne Hietaranta, Leevi Paavola 

 

Lisäksi mukana menossa syksyllä 2016 Ville Rajalainen, Heidi Louhelainen ja Vilja Sipilä 

 

 
 Yhdistyksen edustajat 

 

 

 Puheenjohtaja Eeva Laari  Varapuheenjohtaja Lotta Nyberg 


