Sporticus ry.
Liikunta- ja terveystieteiden opiskelijat
TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 1.09.2008–31.08.2009
Tavoitteet
Yhdistyksen olemassaolo riippuu paljolti sen ylläpitämisestä ja käytännön hallinnon organisoimisesta. Yhdistys tarvitsee elinvoimaisen hallinnon mutta myös innokkaan jäsenistön ylläpitämään
toimintaa. Täten kauden tärkeimmäksi tavoitteeksi nousee yhdistyksen toiminnan tekeminen mielekkääksi niin hallinnolle kuin jäsenillekin. Hallinnon sitouttaminen luottamustehtäviinsä on olennainen osa yhdistyksen toiminnan sujuvuutta ja tavoitteellisuutta.
Yhdistys voi yllämainitun toiminnan jälkeen keskittyä muihin tavoitteisiinsa, jotka ovat perusteltu
niin yhdistyksen säännöissä kuin käytännön toiminnassa. Sporticus on perustettu jäsenistöänsä varten ja sen tarkoitus on edistää ja valvoa opiskelumahdollisuuksia liikunta- ja terveystieteellisessä
tiedekunnassa. Tämä tarkoittaa toimimista opiskelijoiden ja tiedekunnan henkilökunnan välissä
vuorovaikutuksessa molempien osapuolien kanssa.
Toimintaa yhdistyksessä on paljon, ja se ei aina ole selkeästi erottuvaa vaan ne ymmärretään vuosikurssien omaksi toiminnaksi. Yhdistys on kuitenkin toiminut kaikessa taustavaikuttajana. Tiedotustoiminta tuleekin olemaan kaudella tärkeässä roolissa, jotta jäsenistö saadaan tietoisiksi sekä yhdistyksen että sen alaisten vuosikurssien järjestämistä tapahtumista ja niiden työnjaosta. Tiedotusta on
hyvä toteuttaa aktiivisesti myös hallituksen kokouksista, ajankohtaisista tapahtumista sekä eri tiedekunnan työryhmissä olevista tärkeistä asioista, jotka koskettavat opiskelijoita.
1. Edunvalvonta
Sporticus valvoo ja edistää liikuntatieteiden opiskelijoiden opiskelumahdollisuuksia ja puuttuu tarvittaessa havaittuihin epäkohtiin. Pyrkimyksenä on reagoida nopeasti opiskelijoilta tulleisiin ehdotuksiin niin opiskeluympäristön kuin – mahdollisuuksien parantamiseksi. Käytännössä edunvalvontaa toteutetaan asettamalla erilaisiin toimielimiin opiskelijajäseniä ja -edustajia ja heidän toimintaansa koordinoivalla perustetulla koulutuspoliittisella eli kopo-työryhmällä (perustettu kaudella
2006–2007). Sporticus tulee pyydettäessä ehdottamaan opiskelijajäseniä eri työryhmiin sekä pyrkii
olemaan aktiivisesti mukana tiedekunnan kolmen laitoksen toiminnan kehittämisessä. Hallituksen
jäsenet pyrkivät osallistumaan aktiivisesti JYYn valiokuntatyöskentelyyn. Myös jäsenistöä kannustetaan tähän mm. tiedottamalla kokouksista. Vaihto-opiskelijoiden edunvalvonnasta vastaa hallituksen kv-vastaava. Kansainväliseen kommunikointiin ja vaihto-opiskelijoiden saavuttamiseksi on
perustettu oma sähköpostilista (liikunta-international@lists.jyu.fi), jonka käyttö on alkanut lupaavasti. Hallituksen tavoitteena on saada vaihto-opiskelijat mukaan koko yhteisön toimintaan kutsumalla heitä eri tapahtumiin, sekä pyytämällä heiltä edustajaa hallitustoimintaan.
2. Virkistystoiminta ja –tilat
Sporticus järjestää tai on mukana järjestämässä liikuntatieteiden opiskelijoille virkistystoimintaa eri
muodoissaan. Tämä on yksi merkittävimmistä toimintamuodoista jäsenistön suuntaan ja tarjonnasta
tiedottaminen on tärkeässä roolissa. Tarjonnan monipuolistaminen on myös yksi tavoite, mutta
huomioida tulee järjestävien tahojen/henkilöiden kuormittavuus sekä työn jakaminen mahdollisim-

man monelle. Kuukausittainen toimintasuunnitelma on liitteenä tai nähtävissä www-sivuilla osoitteessa http://www.sporticus.fi/.
Sporticus järjestää kuukausittaisten tapahtumien lisäksi tarvittaessa muita virkistystilaisuuksia.
Esimerkiksi vuosikurssit ovat tässä toiminnassa tärkeässä asemassa virkistystilaisuuksien järjestäjinä. Vuoden aikana tullaan kyselemään jäsenistön toiveita tapahtumista, ja siten kokeilemaan uudenlaisia toimintamuotoja. Näiden tapahtumien kulut pyritään kattamaan osaksi jäsenmaksuista.
Opiskelijatilan kehittäminen edelleen liikuntatieteiden opiskelijoiden oleskelutilaksi jatkuu edelleen. Uusia hankintoja tehdään tarpeen ja toivomusten perusteella harkiten. Kahvin ja teenkeittomahdollisuudesta on hyvä tiedottaa jäsenistöä, samoin kyseisen palvelun toimintasäännöistä. Tilan
siivoaminen kuuluu kaikille jäsenille, mutta hallituksella on erityinen huoltovastuu. Hallituksesta
valitaan tarjoiluvastaava/emäntä, jonka tehtävänä on huolehtia kahviotilan tykötarpeiden riittävyydestä ja tilan siisteydestä.
3. Varainhankinta
Yhdistys kerää tarvitsemansa varat jäsenmaksuilla. Lisäksi se järjestää erilaisia tapahtumia ja varainkeruuprojekteja, joista saadaan tuloja. Jäsenhankintaa tullaan jatkamaan aktiivisesti ja yhdistyksen toimintaa tullaan muokkaamaan yhä enemmän jäsenistöä huomioivaan suuntaan. Yhdistys pyrkii tarjoamaan alennuksia erilaisista tapahtumista ja varusteista niin Liikunnalla kuin sen ulkopuolellakin. Jäsenmaksutulot pyritään käyttämään pääsääntöisesti oman jäsenistön virkistystoimintaa
sekä hallintokuluihin.
4. Vuosikurssit
Vuosikurssit tulevat toimimaan yhä selkeämmin osana Sporticusta. Vuosikurssien toimintaa osana
yhdistystä pyritään selkeyttämään ja luomaan toimintamalli jokaisen vuosikurssin toiminnasta Sporticuksen yhteydessä. Sporticus toimii yhteistyössä vuosikurssien yhteyshenkilöiden kanssa, ja pyrkii
sitouttamaan heidät myös yhdistyksen toimintaan. Vuosikurssit toimivat aktiivisesti hankkimalla
varoja omaan ja yhteiseen toimintaan. 4. vuosikurssi järjestää keväällä keräämillään varoilla kurssimatkan. Tulevalla kaudella hallituksen haastavana tehtävänä on selvittää, miten vuosikurssimatkoja voidaan järjestää tulevaisuudessa muuttuneiden verotusohjeiden alaisuudessa.
5. Hallinto
Yhdistyksen hallintoa hoitaa vuosikokouksessa valittava hallitus. Hallituksesta pyritään muodostamaan laaja ja monipuolinen, jotta se kattaa kaikkien kolmen laitoksen edunvalvonnan tarpeet. Hallituksen jäsenten vastuualueita selkeytetään ja sitoutumista luottamustehtävään painotetaan. Uuden
hallituksen kouluttamista ja tarvittavan järjestötoimintatiedon jakamista tullaan tehostamaan, ja
mahdollisuuksien mukaan toimimaan yhteistyössä Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan kanssa.
Toiminnan tehostamiseksi hallitus muodostaa työryhmiä, joihin kaikilla jäsenillä on mahdollisuus
osallistua (koulutuspoliittinen työryhmä, vapaa-ajantyöryhmä, tarvittaessa muita).
6. Muuta

Yhdistyksen sääntöjä ja toimintakenttää muutetaan siten, että se paremmin vastaa koko tiedekunnan
opiskelijoiden tarpeita. Olemme näin myös suorittamassa JYY:n ajamaa ainejärjestöreformia, jonka
tarkoituksena on luoda suurempia yksiköitä vastaamaan tiedekuntatason edunvalvonnasta. Jyväskylän yliopistossa toimii tällä hetkellä ainoastaan kaksi yhdistystä, jotka operoivat tiedekuntatasolla:
Pörssi ry. sekä Sporticus ry. Näin ollen painoarvomme ylioppilaskunnassa on merkittävä.
Jyväskylä 7.10.2008

Mikko Huhtiniemi
Puheenjohtaja
Liitteet: Kuukausittainen toimintasuunnitelma 2008-2009

Liite toimintasuunnitelmaan
KUUKAUSITTAINEN TOIMINTASUUNNITELMA 1.11.2007–31.08.2008
Lokakuu
•
•
•

Vuosikokous
Kastajaiset
Sitsit 29.10. yhdessä Emilen kanssa

•
•

Oktoberfest-bileet 6.11. Vuorilammella yhdessä Pedagon kanssa
Tenttibileet (Karibia-bileet) 3. vsk

•
•

Tanssiaiset 5.12. 1.-4. vsk
Pikkujouluristeily 15.12. (Kimmo Laaksonen)

•
•

Tammikuun tenttarit (pulkkajuoksu) 3. vsk. & 4. vsk
Laskettelureissu (Liikuntavastaava)

•
•

Ystävänpäivätapahtuma (Liikuntavastaava)
Kostajaiset 1. vsk

•
•

Bänditenttarit (Rentukassa) 4. vsk
Lumirieha ( Liikunta- & Bilevastaava)

•
•

Tenttarit 3. vsk
Opiskelijoiden jalkapallon SM-kisat

•
•
•
•
•
•

Vappupuhe 1. vsk Pappa
Vappupiknik (Sporticus)
Kevätristeily
Kurssimatka by 4. vsk
”Hallitusilta”
RETK.I09 – Vaelluksen peruskurssi jäsenistölle (varmistuu keväällä)

Marraskuu

Joulukuu

Tammikuu

Helmikuu

Maaliskuu

Huhtikuu

Toukokuu

Kesä-heinäkuu
• Uusille opiskelijoille Sporticus-esittely hyväksymiskirjeen mukana
• Kesätenttarit (Sporticus / Bile- / Liikuntavastaava)
• Yhdistyksen kirjanpidon kokoamista ja tiliasioiden hoitoa
•
Elokuu
•

Back to Business – Uusien bileet ( 4. vsk. )

