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Sporticus ry on liikunta‐ ja terveystieteiden opiskelijoiden yhdistys. Sen tavoitteena on
edistää ja tukea jäsentensä opiskelumahdollisuuksia Jyväskylän yliopistossa ja erityisesti
liikunta‐ ja terveystieteiden tiedekunnassa. Lisäksi Sporticus ry järjestää jäsenistölleen
urheilutapahtumia, opintomatkoja, juhlia sekä muuta virkistystoimintaa.
Toimintakauden 2007‐2008 tapahtumat on kuvattu alla lyhyesti. Työssä on pyritty
esittämään suuria linjoja välttäen yksityiskohtaista kerrontaa.
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TOIMIHENKILÖT

Sporticus ry:n hallitus 2007‐2008:
Puheenjohtaja:
Varapuheenjohtaja:
Koulutuspoliittinen vastaava:
Talousvastaava:
Sihteeri:
Kv‐vastaava:
Tarjoiluvastaava:
Tapahtumavastaava:
Tiedottaja ja nettivastaava:
Tutorvastaava:
Jäsen:
Jäsen:
Jäsen:
Jäsen:

Mikko Huhtiniemi
Henna Haapala
Henna Törmänen
Tommi Mäkinen
Silja Mäkelä
Piia Haakana
Ritva Taipale
Jussi Mäkitervo
Joonas Salminen
Heikki Kutinlahti
Maarit Haarma
Lilja Karvonen
Eva‐Greta Snäll
Olli Iso‐Mustajärvi

Toimintaan on aktiivisesti osallistunut myös muita henkilöitä.

1. Edunvalvonta
Liikunta‐ ja terveystieteiden opiskelijoiden etujen ajaminen on yhdistyksen tärkein ja
kriittisin tehtävä, jota pyritään toteuttamaan laajalla rintamalla kaikin mahdollisin keinoin.
Toimikauden edunvalvontatyötä sävytti erityisesti yhdistyksen ja sen jäsenten
verotuskohteluun liittyneet asiat. Toinen suuri opiskelijoiden etuja koskeva asia oli
terveystieteilijöiden liittyminen Sporticuksen vahvuuteen. Toukokuussa järjestetyssä
ylimääräisessä vuosikokouksessa päätettiin hyväksyä terveystieteiden opiskelijoiden
ainejärjestön TEKO ry:n ja Sporticus ry:n sulautuminen yhdeksi suureksi yksiköksi.
Käytännössä TEKO ry lakkautetaan syksyn 2008 aikana ja terveystieteiden opiskelijat
liitetään suoraan Sporticuksen jäsenrekisteriin.
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Yhdistys on selvittänyt mahdollisuutta liittyä Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liiton SOOL
ry:n jäseneksi. Asiaa lähdettiin ajamaan vuosien pohdinnan ja jäsenten toivomusten
seurauksena. SOOL ry ei kuitenkaan hyväksynyt hakemustamme. Perusteena oli se, ettemme
ole lähtökohtaisesti opettajaksi opiskelevien yhdistys, sillä jäsenistöömme kuuluu muidenkin
alojen ja ammattiryhmien opiskelijoita.
Ainejärjestön edustajia on opiskelijajäseninä lukuisissa eri työryhmissä, toimikunnissa,
neuvostoissa, hallituksissa ja muissa tärkeissä ryhmissä, joissa käsitellään opiskelijoita
koskettavia asioita. Sporticus ry:n korkeakoulupolitiikkaa hallitsee näkemys, jonka mukaan
kaikissa yliopistollisissa päättävissä elimissä käsitellään opiskelijoiden asioita vähintäänkin
välillisesti, joten niissä on myös oltava opiskelijaedustus.
Sporticus
ry:llä
on
myös
valtakunnallinen
liikuntatieteiden
opiskelijoiden
edunvalvontatehtävä, sillä liikuntatieteiden laitos vastaa yksin maamme liikunnanopettajien
koulutuksesta.
2. Virkistystoiminta ja ‐tilat
Sporticus ry järjesti virkistystoimintaa läpi toimintakautensa. Tenttibileitä järjestettiin
kuukausittain perinteiseen tapaan. Lisäksi pyrimme laajentamaan tapahtumatarjontaa sitsien
muodossa, jotka järjestettiin yhteistyössä taloustieteilijöiden kanssa. Keväällä järjestettävä
laskettelureissu jouduttiin perumaan vähäisen osanottajamäärän vuoksi. Tulevalla
toimintakaudella matkan ajankohtaa ja sisältöä tulee tarkistaa.
Liikunnan väki ja Sporticus järjestivät kauden aikana useita urheilutapahtumia ja –turnauksia.
Maaliskuussa pelattiin liikunnan futisjoukkueen organisoima Futsalpuulaakiturnaus ja
huhtikuussa pelattiin saman porukan järjestämät opiskelijoiden jääkiekon SM‐kisat. Syksyllä
2007 yhdistys järjesti Top Sport Experience –seikkailukilpailun Jyväskylän maastoissa.
Lisäksi yhdistyksen jäsenet olivat mukana useissa muissa opiskelijaliikuntatapahtumissa.
Liikunnan rakennuksen opiskelijatilassa on toimikauden aikana tarjottu pientä korvausta
vastaan kahvin ja teen keittämismahdollisuus. Lisäksi tilaan hankittiin pelikonsoliksi x‐box,
joka tosin varastettiin, sekä digiboxi television katselemiseksi. Tilassa on myös edelleen kaikki
tarpeelliset fasiliteetit opiskelijoiden elämän helpottamiseksi.
Eläkkeelle jäänyt liikuntapedagogiikan professori Martti Silvennoinen lahjoitti yhdistykselle
mittavan kirjakokoelman ruumiinkulttuurin ja yhteiskuntapolitiikan sisältöalueelta. Hän
toivoi, että kirjat auttavat esimerkiksi opinnäytetöiden tekijöitä. Kirjat löytyvät
opiskelijatilasta, mistä niitä saa lainata omantunnon mukaan.
3. Varainhankinta
Yhdistys keräsi toimikaudella varoja jäsenmaksuilla, järjestämällä erilaisia tapahtumia, sekä
varainkeruuprojekteilla, joista saadaan tuloja. Toimintakauden merkittävintä talkootoimintaa
edusti Jyp Jyväskylä Oy:n hyväksi tehty talkootyö.
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5. Vuosikurssit
Sporticus toimii yhteistyössä vuosikurssien yhteyshenkilöiden kanssa. Vuosikurssit ovat
toimineet aktiivisena osana yhdistystä muun muassa hankkimalla varoja omaan ja yhteiseen
toimintaan. Neljäs vuosikurssi järjesti keräämillään varoillaan kurssimatkan toukokuussa.
6. Hallinto
Yhdistyksen hallintoa on hoitanut sen vuosikokouksessa valitsema hallitus. Hallituksen
kokoonpano on määritelty yllä. Hallitus kokoontui kuukausittain sekä piti aktiivisesti yhteyttä
sähköpostin avulla.
Yhdistyksen sääntöjen muutos‐ ja nimenvaihdosprosessi on toimikauden aikana saatu
valmiiksi. Yhdistyksen virallinen nimi muuttui Jyväskylän liikuntayhdistys ry:stä Sporticus
ry:ksi. Yhdistyksen toiminnan tehostamiseksi on pyritty perustamaan erilaisia työryhmiä,
joista tähän mennessä Kopo‐työryhmän toiminta on vakiintunut. Muiden työryhmien rooleja
tullaan selvittämään seuraavalla toimikaudella.
Ainejärjestön tiedotustoiminta jäsenilleen ainejärjestöä koskevista asioista on ollut aktiivista.
Liikunta‐listoille on tiedotettu harkinnanvaraisesti opiskelijoita koskevista tärkeistä asioista.
Lisäksi jäsenistöä on kehotettu liittymään muille tiedotuslistoille, mikäli he haluavat kuulla
yliopiston tai ylioppilaskunnan asioista.
Sporticus ry:n oma ilmoitustaulu on myös toiminut tiedotuskanavana.

Jyväskylässä 7.10.2008
………………………………..
Mikko Huhtiniemi, pj
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