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Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta
Jyväskylän yliopisto

PÖYTÄKIRJA/VUOSIKOKOUS 2011

YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2011
Aika: Keskiviikkona 10.10.2011 kello 18.00
Paikka: Opinkiven sauna, Keskussairaalantie 2, 40100 JYVÄSKYLÄ
Paikalla: Johanna Paukku, Hanna Vartia, Jussi Saarinen, Minna Palovuori, Toni Turu, Tommi Virtanen,
Hilkka Aronen, Markus Åberg, Eemeli Jokinen, Jaakko Ropponen, Antti Karjalainen, Santeri Paajanen,
Maria Kotiranta, Essi Mustonen, Niina Karstunen, Petra Ihalainen, Lasse Saari, Jaakko Ahokas, Jonne
Silonsaari, Aapo Autio, Pauli Pylvänäinen, Mikko Laitinen, Mikko Huhtiniemi, Vera Pelkonen

Käsiteltävät asiat
1. KOKOUKSEN AVAUS
-

Hallituksen puheenjohtaja Johanna Paukku avasi kokouksen klo 18.14.

2. KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN, SIHTEERIN, ÄÄNTENLASKIJOIDEN JA
PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA
Esitys: Valittaneen puheenjohtajaksi hallituksen ulkopuolinen yhdistyksen jäsen, sihteeri,
ääntenlaskijoiksi kaksi paikalla olevaa yhdistyksen jäsentä ja pöytäkirjan tarkastajiksi kaksi
paikalla olevaa yhdistyksen jäsentä.
Päätös:
- Puheenjohtajaksi valittiin Mikko Huhtiniemi
- Sihteeriksi Hanna Vartia
- Ääntenlaskijoiksi Jussi Saarinen ja Tommi Virtanen
- Pöytäkirjan tarkastajiksi Petra Ihalainen ja Essi Mustonen

3. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous on kutsuttu koolle sääntöjen mukaisella tavalla, ja siitä on tiedotettu kaksi viikkoa
aikaisemmin opiskelijoiden sähköpostilistoilla.
Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. TOIMINTAKERTOMUS KAUDELTA 2010—2011
Yhdistyksen toimintakertomuksen laatii vuosittain yhdistyksen hallitus. Päävastuussa sen
kokoamisesta on yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, joka myös vahvistaa kertomuksen
allekirjoituksellaan.
Esitys: Hyväksyttäneen toimintakertomus kaudelta 2010—2011. (Liite 1.)

Päätös: Hyväksyttiin
5. TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO KAUDELTA 2010—2011
Esitys: Hyväksyttäneen tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto. (liitteet 2 ja 3)
Päätös: Hyväksyttiin.

6. TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN HALLITUKSELLE
Esitys: Myönnettäneen tili- ja vastuuvapaus hallitukselle kauden 2010—2011 osalta.
Päätös: Myönnettiin.

7. KAUDEN 2011—2012 JÄSENMAKSU JA JÄSENMAKSUN KERÄYSTAVAN VALINTA
Jäsenmaksut olivat kautena 2010—2011:
-

15 euroa/1.vsk ja 2.vsk

-

8 euroa/3.vsk sekä maisteri- ja sivuaineopiskelijat

-

4 euroa/4.vsk, 5.vsk, n.vsk ja vaihto-opiskelijat.

Esitys:
-

15 euroa / 1vsk. ja 2.vsk

-

10 euroa / 3.vsk

-

7 euroa/ 4.vsk, 5.vsk, n.vsk, sivuaineopiskelijat ja maisteriopiskelijat

-

3 euroa/ vaihto-opiskelijat

-

Perusteluja: kannustaisi opiskelijoita liittymään Sporticukseen jo ensimmäisenä vuotena.
Vaihto-opiskelijat monesti mukana vain yhden lukukauden, joten jäsenmaksun ei tarvitsisi olla
niin korkea.

-

Jäsenmaksu kerätään edellisvuosien tapaan

Päätös: Uudet jäsenmaksut hyväksyttiin.

8. SÄÄNTÖMUUTOKSET

Yhdistyksen sääntöjen muuttamiseen vaaditaan, että muutosesitystä on vuosikokouksessa tai
yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa kannattanut vähintään 3/4 yhdistyksen läsnä olevista
jäsenistä.
Esitys: Muutetaan yhdistyksen sääntöjä niin, että yhdistyksen toimintavuosi ja tilikausi on tästä
lähtien 1.1.—31.12. Yhdistys pitää kaksi vuosikokousta: syyskokouksen viimeistään 15.12. ja
kevätkokoukseen viimeistään 15.3.. Syyskokouksessa valitaan yhdistykselle hallitus, esitellään
vuosikertomus ja päätetään sen hyväksymisestä, valitaan tilintarkastajat ja määrätään yhdistyksen
jäsenmaksu ja keräystapa. Kevätkokouksessa esitellään yhdistyksen tilinpäätös ja tilintarkastajien
lausunto, päätetään tilinpäätöksen hyväksymisestä ja edellisen kauden hallitukselle tili- ja
vastuuvapauden myöntämisestä sekä hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio. (Liite 4.)
Päätös: Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.

9. KAUDEN 2011—2012 HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA
Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallitukseen tulee valita puheenjohtaja sekä vähintään yhdeksän
(9) ja enintään neljätoista (14) jäsentä. Lisäksi hallitusta muodostettaessa pyritään huomioimaan
kolmen laitoksen välinen tasapaino.
Esitys:
-

Tuleva hallitus sitoutuu toimimaan 31.12.2012 asti hyväksyttyjen sääntömuutosten perusteella
(kohta 8).

-

Ehdotettiin Hilkka Arosta seuraavan kauden puheenjohtajaksi.

-

Hallituksen jäseniksi ehdokkaita oli yhteensä 17, jotka jakautuivat oppiaineittain seuraavasti:
o Liikuntabiologia 2
o Liikuntapedagogiikka 9
o Liikunnan yhteiskuntatieteet 6

Päätös:
-

Hilkka Aronen valittiin kauden 2011—2012 puheenjohtajaksi.

-

Liikuntabiologian laitoksen ehdokkaat Petra Ihalainen ja Niina Karstunen valittiin suoraan
hallitukseen.

-

Muiksi hallituksen jäseniksi äänestyksen jälkeen valittiin:


Liikuntapedagogiikan opiskelijat Jaakko Ahokas, Eemeli Jokinen, Antti
Karjalainen, Santeri Paajanen, Minna Palovuori, Jaakko Ropponen ja Toni
Turu



Liikunnan yhteiskuntatieteiden opiskelijat Maria Kotiranta, Johanna Paukku,
Vera Pelkonen, Lasse Saari ja Jonne Silonsaari.

10. TULEVAN TOIMINTAKAUDEN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO
Yhdistyksen sääntöjen mukaan hallituksen tehtävänä on esitellä vuosikokoukselle tulevan
toimintakauden toimintasuunnitelma sekä talousarvio. Uudelle kaudelle valittu hallitus sitoutuu
noudattamaan toimintasuunnitelmaa. (Liite 5.)
Esitys: Hyväksyttäneen toimintasuunnitelma ja talousarvio.
Päätös: Hyväksyttiin.

11. TILINTARKASTAJIEN JA VARATILINTARKASTAJIEN VALINTA
Yhdistyksen sääntöjen mukaan vuosikokouksen tehtävänä on valita yhdistykselle kaksi
tilintarkastajaa sekä heille varajäsenet. Mikäli heitä ei kuitenkaan onnistuta nimeämään
vuosikokouksen yhteydessä, olisi syytä jättää heidän hankkiminen uuden hallituksen tehtäväksi.
Esitys: Valittaneen yhdistyksen tilintarkastajaksi kaksi henkilöä sekä varajäsenet. Kuitenkin
mikäli heitä ei löydy, päätettäneen antaa hallitukselle tehtäväksi tilintarkastajien hankkiminen.
Päätös: Varsinaisiksi tilintarkastajiksi valittiin Mikko Laitinen ja Markus Åberg.

12. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
-

Kokous päätettiin klo. 20.06

-

§2 Yhdistyksen toimintavuosi on 01.09.-31.08 
§5 Yhdistys kokoontuu vuosikokoukseensa ennen lokakuun 15. päivää vuosittain. 
7 § Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.

esitellään hallituksen kertomus edellisen toimintavuoden toiminnasta, tilit ja
tilintarkastajien kertomus,

2.

päätetään toimintakertomuksen hyväksymisestä,

3.

päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tili- ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle tai muista toimenpiteistä, joihin suoritettu tilien ja
hallinnon tarkastus antaa aihetta,

4.

valitaan seuraavan toimintavuoden hallituksen puheenjohtaja ja vähintään yhdeksän
(9) ja enintään neljätoista (14) varsinaista hallituksen jäsentä,

5.

Vahvistetaan tulevan toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio,

6.

valitaan tilintarkastajat kuluvaksi toimikaudeksi,

7.

määrätään yhdistyksen jäsenmaksu ja valitaan sen kerääjät,

8.

käsitellään kokouksen muut asiat.

