
Liikuntavaliokunnan kokous 2/2018 

21.2.2018 klo 16.15 

H306 

 

Läsnä: 

Otto Kela, Puolue ry (puheenjohtaja) 

Fanny Ruonaniemi, Tosine ry (sihteeri) 

Joonas Haggren, JYY 

Henna Törmänen, YO-liikunta 

Sanni Kolsi, Varkaat ry 

Satu Berggren, Magna Carta ry 

Netta Pihlajamäki, Svenska Klubben ry 

Anni Nurmi, Emile ry 

Aki Nikkinen, Syrinx ry 

Bartlomiej Matula, Sputnik ry 

Miko Kotiniemi, Pedago ry 

 

1. Kokouksen avaaminen  

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 16:16. 

 

2. Kokouksen laillisuuden toteaminen 

Kokous todettiin lailliseksi. 

 

3. Esityslistan hyväskyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Puheenjohtaja ehdotti esityslistan järjestyksen vaihtamista niin, että kohta 8. 

Tapahtumat siirretään kohdaksi 6. Tämän siirroksen myötä kuulumiset siirtyivät 

kohdaksi 7. ja ilmoitukset kohdaksi 8. Kohdasta 9. esityslista pysyi sellaisena, kuin se 

kokouskutsussa esitettiin. Puheenjohtajan ehdotus hyväksyttiin. 

 



4. Pöytäkirjan 1/2018 tarkastelu 

Edellisen kokouksen pöytäkirja tarkasteltiin yhteisesti läpi. 

 

5. Yliopistoliikunnan ja korkeakoululiikunnan kuulumiset 

Henna Törmänen Korkeakoulu- ja Yliopistoliikunnalta saapui vierailemaan ja 

kertomaan edustamansa tahon kuulumiset liikuntavaliokunnalle.  

Rentukan sali on avautunut ylioppilaskylän asukkaille. Laitteita saapuu lisää kevään 

mittaan. Muille käyttäjille avautuessa salin avaimista infotaan myöhemmin lisää. 

Korkeakoululiikunnan liikuntamaksuissa siirrytään ensi vuonna takaisin edellisvuosien 

malliin, jolloin liikuntatarra ostetaan kerralla koko vuodeksi. Tänä vuonna tarroja on 

ollut mahdollista ostaa syys-, kevät- ja kesäkaudelle erikseen. Mahdollisuus vain toisen 

lukukauden tarran ostamiselle säilyy siltikin, vaikka koko vuoden tarra otetaan takaisin 

käyttöön. Lukuvuositarra tulee kokonaisuudessaan edullisemmaksi, kuin nykyiset 

lukukausitarrat. 

Viime viikolla oli I love Korkeakoululiikunta -viikko, jonka tapahtumat olivat keränneet 

yleisesti ottaen hyvin suuren suosion.  

Edellä mainitun Korkeakoululiikunnan edellisviikon Kampuksen Dynamon kanssa 

yhteistyössä järjestetty futsalturnaus sujui myös erittäin hyvin, ja tämän seurauksena 

KaDy innostui mahdollisuudesta järjestää Korkeakoululiikunnan kanssa yhteistyössä 

koko syksyn mittaan pelattavan futsalsarjan, johon esimerkiksi ainejärjestöt voisivat 

muodostaa omat joukkueensa, jotka kilpailisivat toisiaan vastaan. 

Viime vuonna suuren suosion saavuttaneet Korkeakoululiikunnan luontoretket 

innostivat uuden järjestämiseen keväällä. Korkeakoululiikunta kysyi 

liikuntavaliokunnan yhteistyöhalukkuutta YTHS:n mielenterveyspäivän 18.4. 

yhteydessä järjestettävään luontoretken järjestämiseen. Liikuntavaliokunta piti 

ajatuksesta ja näytti vihreää valoa.  

Korkeakoululiikunnan kevät jatkuu uusien tuttujen pyöriessä ja uusien kurssien 

alkaessa. Astangajooga, vesijumppa, rinta- ja vapaauinti sekä selkä ja niska kuntoon 

ovat uusia keväällä alkavia kursseja. Näiden lisäksi Korkeakoululiikunta järjestää 

ilmajoogaworkshopin 15.3., joka keräsi niin suuren määrän kiinnostusta, että 

mahdollisuutta toiseen on alettu selvittämään. 

 

 



6. Tapahtumat 

6.1 Liikunta-appro 

Liikuntasektori on ollut yhteydessä JAMKOn kanssa ensi syksyn liikunta-approsta. 

Tapahtumalle on suunniteltu palkattavaksi koordinaattori, josta lisäinfoa tulee 

kevään aikana. Tulevana syksynä tapahtuma on tarkoitus laajentaa kaksipäiväseksi, 

jotta mahdollisimman moni pystyisi osallistumaan mahdollisimman moneen 

lajikokeiluun. Hinta pysynee samana kuin aikaisempina vuosina. Tapahtumalle on 

alustavasti suunniteltu ajankohdaksi lokakuun alkua. 

 

6.2 Liikuntavaliokunnan yhteistapahtuma 

Liikuntasektori on selvitellyt mahdollisuuksia ja päätynyt liikuntavaliokunnan 

yhteistapahtuman sijoittuvan Kortepohjan läheisyyden luontoon, todennäköisesti 

ainakin Haukanniemeen. Ensin olisi tarkoitus tehdä pieni talvinen kävelylenkki, 

jonka jälkeen siirtyä porukalla Ylioppilaskylän johonkin saunatilaan viettämään 

iltaa saunomisen ja vapaan seurustelun merkeissä. Tapahtumalle alustavasti 

suunniteltiin ajankohdaksi 5.3. Tapahtumalle ehdotettiin tehtävän myös 

jonkinnäköinen ilmoittautumissysteemi.  

 

6.3 Luontoretki 

Kuten jo aikaisemmin Korkeakoululiikunnan kuulumisten yhteydessä ehdotettiin, 

liikuntavaliokunnan kevään luontoretki toteutunee yhteistyössä 

Korkeakoululiikunnan kanssa YTHS:n mielenterveyspäivänä 18.4. Liikuntasektorin 

alustavat suunnitelmat luontoretken järjestämisestä ympäristösektorin kanssa 

päätettiin jättää hautumaan. 

 

7. Kuulumiset 

Tosineen vuorot pyörivät tavalliseen tapaan, viime viikolla heidän joukkue osallistui jo 

aikaisemmin mainittuun futsalturnaukseen. 



Syrinxin kilpacheerleading kokeilu oli eilen ja keräsi yhteensä 12 osallistujaa. 

Ulkojäävuorot pyörivät edelleen ja keräävät hyvin osallistujia. Maaliskuussa tulossa 

tankotanssikokeilu ja suunnitteilla vielä jopa kolmas lajikokeilu keväälle. 

Svenska Klubbenille on tehty Facebook-ryhmä liikunnasta kiinnostuneille jäsenille, 

jossa tarkoitus aktivoida liikkumaan, löytää liikuntaseuraa ja informoida helposti 

erilaisista liikuntamahdollisuuksista. Lajikokeilua keväälle suunnitellaan. 

Magna Carta osallistui myös edellä mainittuun futsalturnaukseen. Kieltenlukijoiden 

palloiluvuorot pyörivät normaaliin tapaansa. Maaliskuussa on suunnitelmissa järjestää 

tapahtuma, jossa pelaillaan erilaisia talvisia ulkoliikuntalajeja.  

Sputnikilla oli laskiaistiistaina mäenlaskutapahtuma. Suunnitelmissa järjestää vielä 

laturetki lähialueen laavulle ja luistelua vielä kevään aikana. 

Pedagon viikoittainen palloiluvuoro jatkuu normaaliin tapaan. Viime tiistaina oli 

mäenlaskutapahtuma ja eilen muiden opettajaopiskelijoiden kanssa talvipelitapahtuma. 

Emilellä oli luistelua kampuksen kentällä ja ensi kuussa lajikokeilu 

Trampoliiniparkissa. Viikoittaisella vuorolla oltiin kokeiltu palloilun sijaan kuntopiiriä, 

joka keräsi monia innostuneita. 

Varkailla oli viime viikolla luistelua puistokoulun jäällä noin kymmenen hengen 

voimin. Ensi kuun alussa lajikokeilu Trampoliiniparkkiin. 

Yhteiskuntatietelijöiden palloiluvuoroilla on alkanut näkymään enemmän aktiivisuutta 

ja uusia kasvoja. 

 

8. Ilmoitusasiat 

Ilmoitusasioissa ilmeni, että Sputnikin mäenlaskutapahtuma oli herättänyt jonkun verran 

kiinnostusta myös vaihto-opiskelijoissa. 

 

9. Liikuntatutorointi 

9.1 Liikuntatutorhaku auki 1.2.-28.2. 

Liikuntatutorhaku on käynnissä vielä viikon ja puheenjohtaja muistutti  ja 

kannusti liikuntavaliokuntaa hakemaan kaikkia tähän. 

Liikuntatutorkoordinaattorin palkkaamisen mahdollisuudesta ja tarpeellisuudesta 



on keskusteltu liikuntasektorin kanssa, mutta minkään näköisiä päätöksiä asiasta 

ei ole vielä tehty. Muistutettiin myös liikuntatutorin tehtävän olevan erillinen 

normaalin tutorin pestiin. Valittujen liikuntatutoreiden koulutus aloitetaan jo 

kevään aikana ja se tehdään ainakin osittain yhteydessä JAMKOn 

hyvinvointitutoreiden kanssa. 

 

10.  Muut esille tulevat asiat 

Kysyttiin osallistumisavustusten maksimimäärästä ainejärjestölle vuodessa, ja JYYn 

liikuntavastaava kertoi sen pyörivän käytännössä noin 500 eurossa per vuosi. Todettiin 

myös Vivecan palloilusalin osallistujalistan olevan vanhentunut ja liikuntasektori lupasi 

viedä viestin eteenpäin Korkeakoululiikunnalle, kun Törmänen oli jo kerennyt 

kokouksesta poistua. 

 

11. Seuraavat kokoukset 

Seuraavat kokoukset ovat 19.3. ja 16.4.  

 

12. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 17.34. 

 

 

 

 


