
Liikuntavaliokunnan kokous 1/2018 

31.1.2018 klo 16.15 

Ilokiven ruokalan takaosa 

Läsnä: 

Otto Kela, Puolue ry (puheenjohtaja) 

Fanny Ruonaniemi, Tosine ry (sihteeri) 

Joonas Haggren, JYY 

Jonna Varsa, JYY 

Anneli Mörä-Leino, YO-liikunta 

Jyri Salonen, Lööppi ry 

Sanni Kolsi, Varkaat ry 

Aleksiina Rinne, Dumppi ry 

Roosa Kari, Pörssi ry 

Toni Tikkanen, Radikaali ry 

Miko Kotiniemi, Pedago ry 

Bartlomiej Matula, Sputnik ry 

Aki Nikkinen, Syrinx ry 

Anni Nurmi, Emile ry 

Touko Saukkola, Tosine ry 

Satu Berggren, Magna Carta ry 

Karoliina Kivimäki, Asterix ry 

Netta Pihlajamäki, Svenska Klubben ry 

Siiri Hynönen, Sane ry 

Venla Kärkimaa, Sturm und Drang ry 

Ilona Jakonen, Sputnik ry 

  



1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja Otto Kela avasi kokouksen kello 16:15. 

 

2. Kokouksen laillisuuden toteaminen 

Kokous todettiin lailliseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

 

4. Pöytäkirjan 12/2017 tarkastelu 

Pöytäkirja tarkasteltiin yhteisesti läpi. 

 

5. Yliopistoliikunnan ja korkeakoululiikunnan kuulumiset 

Anneli Mörä-Leino Yliopisto/Korkeakoululiikunnalta saapui kokoukseen esittelemään 

itsensä ja YO- sekä korkeakoululiikunnan kuulumiset. 

Yliopisto kirjoitti kyseisenä aamuna, 31.1.2018 Rentukkaa koskevan sopimuksen, jonka 

myötä varmistui, että Rentukan Sali avautuu käyttöön myös liikuntamaksun maksaneille 

1.4.2018. Uudelle salille on saapumassa myös vielä lisää laitteita myöhemmin keväällä. 

Anneli esitteli Korkeakoululiikunnan nettisivuja, joilta tarkastelimme keväällä pyöriviä 

tai alkavia liikuntakursseja. Hän myös kannusti osallistumaan opintoihin liittyville 

liikuntakursseille. 

 

6. Kuulumiset 

Puolueen yhteiset liikuntavuorot muiden YFI-laitoksen opiskelijoiden kanssa pyörivät. 

Sturm und Drangin palloiluvuoro pyörii kieltenlukijoiden kanssa entiseen tapaansa. 

Tulossa myös lajikokeilua historialliseen miekkailuun, historiallisiin tansseihin sekä 

jousiammuntaan. Tähän lajikokeiluun etsinnässä vielä ainakin toinen ainejärjestö. 

Lööpin liikuntasektori tekee paljon yhteistyötä muiden viestinnän ainejärjestöjen 

kanssa, joiden kanssa heillä on myös yhteinen palloiluvuoro. Tulevana vuonna on 

tarkoitus myös säilyttää perinteiset viestijöiden sähly- sekä jalkapalloturnaukset. 



Varkailla, Emilellä ja Stimuluksella yhteinen liikuntavuoro, joka jatkuu tapansa 

mukaisesti. Emilellä suunnitelmissa järjestää luistelua, lajikokeilu trampoliiniparkkiin 

sekä pesäpallon tekniikkaharjoitukset. 

Dumpilla on tulossa lajikokeilu ilmajoogaan sekä NHL-konsolipeliturnaus. 

Pörssillä pyörivät futsalvuorot, sählyvuorot sekä ulkojäävuoro. Helmikuussa tulossa 

kokeilu hotjoogaan. 

Radikaalin viikoittaisen palloiluvuoron lisäksi keväälle tulossa lajikokeilu, jonka lajia ei 

vielä ole päätetty. 

Pedagolla pyörii palloiluvuoro ja keväälle tulossa myös yksi lajikokeilu. 

Sputnikilla oli edellisenä päivänä ollut Sputnik on ice -tapahtuma ja tarkoituksena 

harrastaa myös muita talvilajeja yhdessä. 

Syrinxin palloiluvuorojen lisäksi heillä myös varattu ulkojäävuoroja. Lajikokeiluun on 

tulossa kilpacheerleadingia ja tankotanssia. Heillä on suunnitteilla myös 

liikuntaleikkipäivä, jossa pelataan kaikille lapsuudesta tuttuja leikkejä. 

Tosineella kaksi liikuntavuoroa pyörii hyvällä menestyksellä. Lajikokeilu tulossa 

keväällä, mutta lajia ei ole vielä päätetty. 

Magna Carta osallistuu kieltenlukijoiden palloiluvuorolle. Tämän lisäksi ajatuksissa 

talviliikuntatapahtuma ja myöhemmin keväällä lajikokeilu. 

Svenska Klubben myös mukana kieltenlukijoiden palloiluvuorolla. Heillä on pitkästä 

aikaa nimetty liikuntavastaava, ja jäsenistössä paljon intoa uusille kokeilulle liikunnan 

osalta. 

Sanella on suunnitelmissa kaksi lajikokeilua tulevalle vuodelle, mahdollisesti crossfit ja 

jousiammunta lajeina. Tämän lisäksi mielessä mahdollinen pyöräilyreissu 

Vaajakoskelle Pandan tehtaalle. 

 

7. Ilmoitusasiat 

Puheenjohtaja muistutti Laajavuoren Happy Hours -tuntien opiskelijaystävällisistä 

hinnoista. 

 

8. Tapahtumat ja tuleva toiminta 

 

8.1 Hyvinvointihulinat 13.2 



Ruusupuistolla hyvinvointimessut, jossa on mukana paljon eri toimijoita 

hyvinvoinnin eri osa-alueilta. Ohjelma tiedotetaan heti sen varmistuessa. 

Linkki Facebook-tapahtumaan 

https://www.facebook.com/events/172418483533742/.  

 

8.2 Liikuntavaliokunnan vuosi 2018 

Liikunnasta kiinnostuneita kannustettiin keksimään uusia tapahtumia 

liikuntavaliokunnalle tulevalle vuodelle. Pohdittiin yhdessä myös, 

millaisia kokouksia halutaan jatkossa pitää. Ehdotuksina kuultiin 

edellisvuodelta tuttu venyttelykokous ja kokouksen pitäminen jollakin 

Jyväskylän alueen tulistelupaikalla. Pohdittiin myös, että tulistelupaikalla 

olisi helpompi vierailla vapaamuotoisemman tapaamisen myötä, jonka 

jälkeen iltaa voisi jatkaa saunaan. Vapaamuotoisemmaksi tapaamiselle 

ehdotettiin paikaksi myös Jyväskylän satamassa sijaitsevaa kotakahvilaa ja 

luistelurataa. Näiden lisäksi kaivataan myös lisää ehdotuksia, joissa 

liikuntavastaavat ja liikunta-aktiivit voivat tavata rennoissa merkeissä 

liikuntavaliokuntien ulkopuolella. 

JYY aikoo järjestää tulevana vuonna kaksi perinteistä cooperia, joista 

ensimmäistä suunnitellaan vapun tienoille. Keväälle suunnitelmissa on 

myös pyöränhuoltotapahtuma JYPSin kanssa. Syksyllä tulossa toisen 

cooperin lisäksi Liikunta-appro. 

Lisäksi valiokuntalaisia muistutettiin osallistumisavustuksista ja 

mahdollisuuksista käyttää liikuntaan budjetoituja varoja esimerkiksi 

vierailevien puhujien tai kouluttajien vierailuihin. 

 

9. Liikuntatutorointi 

Liikuntatutoreiden haku aukeaa 1.2.2018 tavallisen tutorhaun yhteydessä. 

Liikuntatutorointiin kaivataan lisää näkyvyyttä ja aktiivisuutta tulevana vuonna. 

Mietittiin esimerkiksi liikuntatutoroinnin kohdeyleisön laajentamista fukseista myös 

vanhempiin vuosikursseihin sekä aktiivikauden ulottamista syksyn lisäksi myös 

keväälle. Palkkiona toiminnasta Korkeakoululiikunnan liikuntatarra. JYY on myös 

pohtinut liikuntatutorkoordinaattorin toimea tutortoiminnan tueksi. 

https://www.facebook.com/events/172418483533742/


Pohdittiin yhteisesti myös liikuntatutoroinnin ja tavallisen tutoroinnin yhteyttä. Koettiin, 

että on hyvä pitää ne erillisinä, jotta liikuntatutorointiin voisi panostaa mahdollisimman 

paljon. Niitä ei koettu kuitenkaan myöskään toisiaan poissulkeviksi, sillä tavallisella 

tutorilla on myös tärkeä merkitys liikunnan kannalta. 

Liikuntatutoreilla on yhteinen koulutus kuin muilla tutoreilla, jonka lisäksi myös oma 

perehdytys. Viime vuonna liikuntatutoreille järjestettiin kaksi omaa koulutusta. 

 

10. Liikunta-avustuksella tuettujen tapahtumien loppuraportit 

Mietittiin ja kyseltiin kiinnostusta raporttien kierrättämiseen paperisena versiona. 

Toimivammaksi tavaksi ehdotettiin nopeampaa läpikäyntiä niin, että tuella avustetuista 

tapahtumista tehdään kooste, joka näytetään valiokunnassa. Ehdotus sai kannatusta.  

Tänä vuonna on tullut vain yksi hakemus avantouintiin. 

 

11. Muut esille tulevat asiat 

JYYn liikuntavastaava muistutti Whatsapp-ryhmästä liikunta-aktiiveille. 

 

12. Seuraavat kokoukset 

Sovimme tulevien kokousten ajankohdiksi 21.2., 19.3. ja 16.4. 

Valiokunnan vapaamuotoiselle tapahtumalle suunniteltiin alustavasti ajankohtaa 

maaliskuun alkuun, ehdotettuja päiviä oli esimerkiksi 5. tai 6.3. 

 

13. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 17:45. 

 


