
Tapahtumakonseptit 2022 
 

Ulkotapahtumat / liikuntatapahtumat 
 

Fuksiolympialaiset 
 

Rento ja hauska ajanvietto - ilman alkoholia! 

  

Fuksiolympialaiset on fukseille suunnattu tapahtuma vastapainoksi muille iltatapahtumille. 

Perinteistä mökkiolympiaa noudattaen lajit voivat olla mitä kummallisempia ja hassumpia, vain 

taivas on rajana. Tarkoituksena erittäin matalankynnyksen tapahtuma niin osallistujille kuin 

järjestöillekin (budjetti pieni ja meininki DIY), urheilutaustaa tai lajiosaamista ei siis tarvita. 

Tarkoituksena ryhmäyttää ja viettää yhdessä mukava ilta. Elo-syyskuu on vielä sen verran lämmintä 

aikaa että pihalla on mukava temmeltää. 

  

Esimerkkilajit; 

Pyllypallo (palloa kuljetetaan vuorotellen takapuolella 

Tuo tutorille (yhdessä etsitään asia x ja tuodaan tutorille: esim. Haalarit, sisu, vettä jne. 

Mölkyn/saappaan/kepin heitto eri tavoilla 

Sokkomuna (kananmunaa kuljetetaan sokkona tietty matka muut joukkuelaiset ohjaavat) 

Suo laulu (annetaan sanoja esim tähti, matka, rakas.. joukkueet yrittävät laulaa muut joukkueet 

suohon = laulavat koviten kappaletta jossa sana mainitaan) 

 

RaSeVa - Rastiseikkailu Vanhuksille / Kostajaiset 
 

Fuksiaiset, mutta fuksit järjestääkin rastikierroksen vanhemmille opiskelijoille. Kannattaa järjestää 

keväällä eikä heti syksyllä. Uudet opiskelijat vähän päässyt tottumaan opiskelijaelämään. 

 

Pulkkamäki 
 

Laskemaan pulkkamäkeä ainejärjestön kanssa. Hyviä pulkkamäkiä ovat Laajavuori (jos haluaa pitkät 

laskut ja pitkän mäen kiivetä, löytyy myös kota) ja Mäki-Matin perhepuiston puoli Harjusta. Harjulla 

on ehkä jopa kovempi vauhti mäkeä laskiessa, joten ei yhtään huonompi vaihtoehto.  

 



Ulkopelailut 
 

Ulkopelejä rastimeiningillä. Yhdellä esim katukoris, toisella futis, sitten mölkkyä jne! Yhdellä rastilla 

tietty aika ja sitten vaihdetaan. Mikä mahtava tapa nauttia hyvästä kevät/syyskelistä! 

 

"Ainejärjestö" goes Megazone 
 

Liikuntakokeilu Seppälän Megazoneen. 

 

Liikuntaturnaus 
 

Kutsu muita ainejärjestöjä mukaan ja järjestäkää turnaus esim. pesäpallon tai jalkapallon merkeissä. 

 

Rengasakrobatia, ilmajooga ja tankotanssi -liikuntakokeilut 
 

Jyväskylän Ready Set Polella (RSP) pääsee kokeilemaan ilmajoogaa, rengasakrobatiaa ja 

tankotanssia. 

 

Boulderointi -liikuntakokeilu 
 

Seppälän Boulderpajaan yhteyttä ja järjestäkää liikuntakokeilu boulderoinnin merkeissä. Hyvä ryhmä 

koko on noin 10-15 henkilöä. 

 

Trampolin park 
 

Trampolin park lajikokeilu Keljossa! Tapahtumaan luulisi saavan JYYn liikunta-avustusta. 

 

Superfutis 
 

Superfutis.fi sivustolta saa vuokrattua kuplafutiksia, joilla voi järjestää parin tunnin pelailut! 

 

  



Etätapahtumat 
 

Etäkeittiö 
 

Etäyhteydellä (esim. Zoom tai Discord) kokataan yhdessä. Menu voi olla jokaisen oma 

vapaavalintainen tai sitten päätetään ennakkoon mitä ruokaa tehdään. 

 

Etäbingo 
 

Bingoa perinteiseen tyyliin, mutta etänä. Kaalimadolta pyytää yhteistyötä, jos saisi sitä kautta 

palkinnot. 

 

Viinijoogaa 
 

Lattia tyhjäksi ja yksi henkilö vetämään joogaa etäyhteydellä. Viinijoogassa vain viinit mukana.  

  



Kulttuuritapahtumat 
 

"Oma ala" kohtaa 
 

Tapahtuma, jossa kutsutaan saman alan ainejärjestöjä järjestämään yhdessä isoa tapahtumaa. 

Tapahtuman järjestämisen vastuuta voi kierättää joka vuosi eri paikkakunnilla. Ohjelma kannattaa 

olla 2- tai 3-päiväinen, jos oletetaan ulkopaikkakuntalaisia. Ohjelmaan voi kuulua esimerkiksi: 

  

Perjantai - saunailta (vieraat saapuvat paikalle, joten päivälle kannattaa olla vain iltaohjelmaa, 

vieraiden yhteinen majoittaminen voi olla myös ohjelmaa) 

  

Lauantai - Aamulla yritysesittelyitä, päivällä yhteinen ruokailu ja illalla pöytäjuhlat 

  

Sunnuntai - Sillisaamiainen 

  

Nimestä esimerkki; Kemiat Kohtaa (vuosiluku). 

 

Työelämäpäivä 
 

Kutsutaan alumneja tai oman alan yrityksiä esittelemään työnkuvaansa / yrityksiään. Tapahtumaa 

varten kannattaa varata luentosali ja mahdollinen etäyhteys. Iltaohjelmaksi voi järjestää alumnien 

kanssa vaikka saunaillan tai sitsit. 

 

Kirjakerho 
 

Idea: 

- Kaikille lukemisesta ja kirjoista kiinnostuneille 

- Kirjakerhoon osallistuminen ei vaadi sitoutumista ja sinne voi liittyä milloin vain.  

- Saa valita itse, osallistuuko seuraavan kirjan lukemiseen ja millä panostuksella.  

- Tapaamisajankohdat ja kirjan teema/genre sekä itse kirja valitaan yhdessä kirjakerholaisten kanssa. 

Jokaisella on siis vaikutusvaltaa näihin. 

  

Tapaamiset: 

- Noin kerran kuussa tai muu sopiva aikaväli 



- Rauhallisessa paikassa, jossa on hyvä keskustella. Esim. kirjaston Alkulähde on ollut hyvä.  

- Ajankohdat sovitaan yhdessä kirjakerholaisten kanssa esim. doodle-kyselyn kautta. 

- Pieni tee/kahvi/keksitarjoilu sopii hyvin keskustelun yhteyteen. 

- Keskustellaan luetun kirjan herättämistä ajatuksista vapaasti ja rennosti. Alkuun hyvä pitää 

fiiliskierros. 

- Saa tulla myös kuuntelemaan muiden ajatuksia, jos ei ole kirjaa halunnut/jaksanut/ehtinyt lukea 

eikä spoilerit haittaa. 

  

Kirjan ja teeman/genren valinta: 

- Tehdään ajoissa ennen seuraavaa tapaamista, jotta lukuaikaa uudelle kirjalle jäisi sopivasti ja kirjan 

ehtii hankkia käsiinsä. 

- Kirjan valintaan on hyvä varata noin viikko aikaa, pari kolme päivää per vaihe. 

- Pyritään ehdottamaan erilaista kuin edellinen kirja, jotta lukemisto pysyy monipuolisena. 

- Teema/genre arvotaan kirjakerholaisten ehdotuksista. Jokainen saa ehdottaa yhtä, mutta ei ole 

pakko. 

- Kirja äänestenään kirjakerholaisten ehdotuksista. Jokainen saa ehdottaa yhtä, mutta e i ole pakko. - 

Ehdotukseen olisi hyvä lisätä pieni esittely (esim. takakansiteksti), jotta äänestäminen on 

helpompaa. 

- Esimerkki: Yhteensä 4 postausta FB-ryhmään. Ehdota teemaa/genreä kommentteihin, ehdota 

arvottuun teemaan/genreen sopivaa kirjaa kommentteihin, äänestä seuraavaa kirjaa sekä 

äänestyksen voittanut kirja. 

 


