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TAVOITTEET
Kokousten järjestäminen
Hallituksen hitsaaminen yhteen
Yhdistyksen puheenjohtajan työtehtävien
hoitaminen yhdistyslain mukaisesti & hyvän
hallinnon periaatteita noudattaen
Uusien opiskelijoiden haaliminen Sporticuksen
jäseniksi kesä-syksyllä
Yhteistyön vaaliminen Liikunnan Riemun
kanssa
Viestinnän tehostaminen yhdessä viestintä
vastaavan kanssa
Yhteistyö viestintävastaavan kanssa
Pj:n ja muun hallituksen avustaminen
Yhteydenpito tiedekuntaan(?)

Ympäristömerkin saaminen Sporticukselle
Kehy ja ympäristökokouksissa käyminen
Ympäristönäkökulman kehittäminen ja
parempi esiin tuominen, lisää
ympäristötapahtumia tai ympäristöteema
osaksi joitain tapahtumia
Kehy-toiminta näkyvämmäksi ja
kehytapahtumia osaksi Sporticuksen toimintaa
(Yhteistyö materiaalin kanssa?
Ympäristöystävällisiä tuotteita)

-

-

TOIMENPITEET
Valmistelu
Esityslistojen kokoaminen
Kokousten koolle kutsuminen
Tiedottaminen ja Sporticus-markkinointi
Talkoiden organisointia

VASTUUHENKILÖ
Puheenjohtaja:
Sanna-Kaisa Lintu

Yhteistyö eri vastuualueiden kanssa (tapahtumat,
tiedotus, kopo-sopo jne.)
Osallistuminen tiedekuntaneuvoston kokouksiin
Vuorovaikutus hallituksen jäsenten kesken ja
aktiivisuus kokouksissa
Ajoittainen kokousten vetovastuu
Osallistuminen JYY:n ympäristökilpailuun.
Ympäristönäkökulman huomioiminen
tapahtumissa
Jyyn kirppikset, Sporticus-torin/aikapankin
markkinoiminen
Muuta?

Varapuheenjohtaja:
Henrik Wennman

Ympäristö- & kehy:
Salli Tommola

-

-

Ajankohtaisista asioista tiedottaminen
jäsenistölle eri kanavia pitkin: sähköpostilistat,
facebook, nettisivut
Nettisivujen uudistus ja ylläpito;
selkeyttäminen, ajan tasalla pito, nostaminen
suurempaan rooliin Sporticuksen
tiedotukanavana sekä jäsenistölle että
yhdistyksen ulkopuolisille henkilöille (esim.
tulevat opiskelijat, yhteistyökumppanit)
Selkeyttää eri viestintäkanavien käytänteitä ja
roolia tiedotuksessa (sähköpostilistat, nettisivut,
some)
Olla hereillä tiedekunnan, muiden
ainejärjestöjen, Liikunnan Riemun sekä koko
yliopiston tapahtumista
SOOL yhteistyön säilyttäminen hyvänä
Jäsenistölle parempien arkietujen hankkiminen
ja vanhojen yhteistyösopimusten säilyttäminen
Yhteistyön tehostaminen poikkitieteellisesti
Uusien yhteistyömahdollisuuksien edistäminen
ja kynnyksen madaltaminen (esim.
ekskursioiden järjestäminen?)

-

-

-

-

Yhdistyksen rahaliikenteen hoitaminen
Yhdistyksen kirjanpidon tekeminen
Jäsenrekisterin ylläpito

-

Perehdytystä nettisivujen tekoon ulkopuoliselta
henkilöltä
Nettisivujen uudistus ja ylläpito (selkeämmät
osiot: informaatio yhdityksestä eri kohderyhmille,
tapahtumakalenteri, kuvat tapahtumista,
yhteystiedot jne jne)
Kuukauden liikuntalaisen valintasysteemin
selkeyttäminen: rungon luominen (esim.
syyskuussa esittelyssä fuksien mamma ja pappa,
joulukuussa vuoden opiskelija ja tammikuussa
uusi hallitus)
Kuukausittainen uutiskirje jäsenistölle
Selkeä tiedotus ja viestintä

Tiedottaja/web:
Lotta Nyberg

Yhteydenpito SOOLin jäsenistöön ja
osallistuminen SOOLin järjestämiin
koulutustapahtumiin
Kontaktien luominen ja yhteydenpito Sporticuksen
ulkopuolisiin tahoihin
Yrityskontaktointi (mitä yht.työkumppaneita
haluttaisiin?)
- Opiskelijoiden kannustaminen yhteistöitä
koskeviin ideoihin sekä osallistuminen toteutuksen
suunnitteluun
Rahastonhoitajan tehtävän haltuunotto -->
tehtävän hoitaminen sääntöjen sekä ohjeiden
mukaisesti
Hallituslaisten informointi rahatilanteesta
Jäseneksi liittymisen ohjeistuksen selkeyttäminen

Yhteistyövastaava:
Heikki Puustinen

Taloudenhoitaja:
Eeva Laari

-

-

Kopo/sopo enemmän esille
à Helppo ottaa yhteyttä
Hyvis-opettajien hyödyntäminen
Tukea yliopiston linjaa esteettömään
opiskeluun
Kiusaamisen nollatoleranssi
Selvittää mitä kuuluu anonyymille tenttimiselle
ja mahdollisuuksista lisätä e-tenttimistä
Yhteistyö erityisesti tapahtumavastaavien ja
ympäristövastaavan kanssa
Opiskelijatilan ja ainejärjestötapahtumien
osallistumiskynnys kaikille matalaksi

-

Laatutavaraa jäsenistön tarpeen mukaan
Uutta sopivin väliajoin

-

Yhteistyö muiden ainejärjestöjen kanssa
à Tarjontaa vaihtaritapahtumille
Vaihto- ja maisteriopiskelijoiden integroiminen
suomalaisten kanssa
Syksyllä aloittavien vaihto-opiskelijoiden
huomiointi
Englanninkieliset tapahtumat: sitsit,
international day
Matalan kynnyksen tapahtumia
àOpiskelijayhteysön tiivistäminen
Kevätiristeily järjestäminen
Markkinoinnin tehostaminen

-

-

-

Osallistuminen JYY:n kopo- ja sopovaliokunnan
kokouksiin aina mahdollisuuksien mukaan
Esittely spostilla/facebookissa à helppo ottaa
yhteyttä
Esittäytyminen hyviksille
Häirintäyhdyshenkilön esitteleminen
Mainos opiskelijatilasta à kaikkien meidän
olohuone

KOPO ja SOPO:
Matleena Venemies &
Sirkku Juntunen

Tuotekartoitus jäsenille
Tuotemyynti tapahtumissa
Opiskelijatilan varustus: Opiskelijoiden toiveesta
foamroller ja radio opiskelijatilaan (muuta?)
Uusi tuote (?)
Tiedekunnan kv-opiskelijoiden tavoittaminen
sähköpostilistan sekä facebookin kautta, Sporticus
in English -kanavan päivittäminen ahkerasti
International-day & englannin kieliset Sitsit
Tehdään meihin hallituksen jäseniin ja etenkin kvvastaavien lähestymisestä helppoa: mukana
tapahtumissa ja kontaktoidaan kv-opiskelijota

Materiaalivastaavat:
Juha Koskinen
Mira Korpinen

Bileiden lisäksi monipuolinen kattaus helposti
lähestyttäviä tapahtumia (Retkeilyreissu, leffaillat
yms.)
Kevätristeilyn markkinoinnin kehittäminen

Tapahtumavastaavat:
Emmi Telanne
Leevi Paavola
Sami Viksten

KV-vastaavat:
Iiris Kolunsarka
Pauli Pylvänäinen

-

Poikkitieteellisyyttä
àEnemmän muiden tiedekuntien tapahtumien
markkinointia

-

Markkinointiin johdonmukaisuutta, SOME kanavien hyväksikäyttö (jotain muuta?)
Yhteydenpito Riemun kanssa tapahtumia
järjestettäessä (yhteinen vuosikello tapahtumiin
liittyen?)

