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Lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokousmateriaalien
ennakkomateriaaleista

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta lausuu Opiskelijoiden Liikuntaliitto Ry:n liittokokousmateriaalien ennakkomateriaaleista seuraavaa:
JYYn mukaan OLL:n tulisi suunnata toimintaansa vahvemmin joko edunvalvontaan ja
pyrkiä huomioimaan kohderyhmä tarkoituksenmukaisesti. OLL:n tulisi näkyä opiskelijoille paremmin ja edistää vahvasti opiskelijoiden riittäviä ja helposti saavutettavissa
olevia liikuntamahdollisuuksia.
Lausunnossaan JYY pyrkii tuomaan esiin omia kantojaan siitä, mikä OLL:n toiminnassa
on erityisen tärkeää ja mikä ei puolestaan vaadi suurta panostusta OLL:n toiminnassa.
Kaikkia kirjauksia ei lausunnossa ole kommentoitu, sillä kyseiset kirjaukset nähdään
JYY:ssa hyvinä, eikä JYY:lla ole niihin lisättävää, poistettavaa tai muutettavaa.

TOIMINTASUUNNITELMALUONNOS
Liikuntapolitiikka
JYY on hyvin ilahtunut OLL:n tavoitteesta madaltaa opiskelijoiden kynnystä liikkumiseen. JYY toivookin, että tämä tavoite näkyy OLL:n toiminnassa mahdollisimman kattavasti, niin politiikan, palveluiden, jäsenetujen kuin toiminnankin osalta. Erityisen tärkeänä JYY näkee lähestyvien vaalien myötä OLL:n poliittisen vaikuttamistyön.
Alueellisen korkeakoululiikuntapalvelujärjestelmän laajentaminen: JYY lausui OLL:n liikuntapoliittisen ohjelman yhteydessä valtakunnallisesta liikuntapalvelujärjestelmästä
ja totesi, että OLL:n tulisi ensin panostaa riittävästi alueellisten liikuntapalvelujärjestel-

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA
Keskussairaalantie 2 | 40600 Jyväskylä | P. 014 260 3355 | Fax 014 260 3928

mien luomiseen ja niiden toimivuuteen. JYYn mukaan alueellisten liikuntapalvelujärjestelmien luomiseen tarvitaan aikaa ja panostusta, jotta saadaan luotua hyvät perustukset valtakunnalliselle järjestelmälle. JYY kiittää OLL:a siitä, että nyt toimintasuunnitelmaluonnoksessa alueellisten järjestelmien luomiseen panostetaan, mutta myös valtakunnallinen liikuntapalvelujärjestelmä tunnustetaan pitkän tähtäimen tavoitteena.
Alueellisten järjestelmien osalta Jyväskylä on mainittu vuoden 2011 painopisteeksi. JYY
kannattaa alueellisen liikuntapalvelujärjestelmän luomista, mutta toivoo, että OLL on
myös ylioppilaskuntiin aktiivisemmin yhteydessä asian tiimoilta, ja tähtää vaikuttamistyössään myös korkeamman tason päättäjiin, kuten kaupunkiin.
Lähtenyt Liikkumaan – hankkeen valtakunnallinen levittäminen: JYY muistuttaa, että
YTHS:llä vuosi 2011 on liikunnan teemavuosi, joten yhteistyön tekeminen liikunnan
edistämisen suhteen YTHS:n kanssa, etenkin ensi vuonna, on ajankohtaista. JYY ehdottaa yhteistä kampanjointia YTHS:n kanssa.

Palvelut
Jäsenetujen ylläpitäminen ja kehittäminen: JYY näkee kirjauksen merkittävänä, sillä se
on palvelu yksittäiselle opiskelijalle. Toimintasuunnitelmaluonnoksessa puhutaan
OLL:n profiilin nostamisesta, ja JYY:ssa uskotaan, että alennusten ja jäsenetujen kehittäminen tuo OLL:lle näkyvyyttä ja näin ollen nostaa myös liiton profiilia opiskelijoiden
keskuudessa.
Opiskelijoiden SM-kisakonseptin kehittäminen: on JYYn mukaan tärkeää, ja konseptia
pitäisi kehittää nimenomaan siihen suuntaan, että kynnys osallistua olisi mahdollisimman matala. Kuitenkin JYY toivoo, että kisakonseptin kuormittavuutta vähennettäisiin
yhdellä kuormittavuuspisteellä, ja mahdollisesti käyttöön vapautuneita resursseja siirrettäisiin esimerkiksi jäsenetujen ja palvelujen kehittämiseen.
Liikunnan sektoritapaamiset ja korkeakoululiikunnan ja seuratoiminnan yhteistyö -hanke: Sektoritapaamisia pidetään suorina ja tehokkaina väylinä yhteistyön kehittämiselle
eri liikuntatoimijoiden kesken. Seurojen ja korkeakoululiikuntojen yhteistyö voi muun
muassa edesauttaa OLL:n pyrkimyksiä alueellisten liikuntapalvelujärjestelmien luomisessa.
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Yhteistyötä korkeakoulujen liikuntatoimien verkoston ja valiokunnan kanssa: Kirjaus
keskittyy pääasiassa alueellisen ja valtakunnallisen yhteistyön kehittämiseen. JYY ehdottaa, että kirjaus siirretään liikuntapolitiikan toiseen kirjaukseen, alueellisen liikuntapalvelujärjestelmän yhteyteen, sillä JYY:ssa kirjaus nähdään liikuntapolitiikan sektorille
kuuluvana.
Opiskelijoiden EM-kilpailut ja futsalin EM-kisojen 2011 järjestelyt: Kilpailut ovat osa
OLL:n toimintaa, mutta huippu-urheiluun panostaminen ei JYYn mukaan saa olla OLL:n
toiminnan ydintä. JYY pitää kuormittavuuksia sopivina. JYY esittää OLL:lle huolensa
vuoden 2012 SELL-kisojen järjestäjän puuttumisen suhteen, sillä kisojen järjestelyihin
ja organisointiin tulisi olla riittävästi aikaa.
Akateeminen Wartti on osa akateemista perinnettä. Mutta JYYn kokemusten mukaan ei
Akateeminen Wartti enää houkuttele opiskelijoita, eikä konsepti ole nykypäivänä toimiva. Siksi JYYn kanta onkin, ettei Akateemista Warttia enää järjestetä. Jos liittokokous
päättää jatkaa Akateemisen Wartin järjestämistä, ehdottaa JYY Akateemisen Wartin
järjestämistä esimerkiksi muutaman vuoden välein.

Opiskelijoiden huippu-urheilu
Huippu-urheilun sektoriin JYY toivoo lisättävän kohdan: ”Huippu-urheilun ja opiskelun
yhdistäminen”. JYYn mukaan OLL:n tulee ensisijaisesti olla edunvalvojan roolissa, joten
OLL:n tulisi tehdä SYL:n kanssa yhteistyötä joustavien opiskelumahdollisuuksien edistämiseksi, jotta myös opiskelija-urheilijoilla olisi yhdenvertaiset mahdollisuudet suorittaa opintojaan urheilun rinnalla.

Järjestötoiminta ja hallinto
Osallistuminen nuorten aikuisten liikunnan strategiaprosessiin: JYY näkee strategian
luomisen erinomaisena, ja toivoo, että resurssit hankkeen toteuttamiselle löytyvät.
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Vahvistetaan liiton profiilia kansainvälisenä toimijana: JYY näkee OLL:n ensisijaisena
toimintakenttänä edunvalvontatyön kansallisella tasolla, joten kansainvälisyyteen ei
JYYn mukaan tule käyttää enempää resursseja kuin kirjauksen kuormittavuudessa on
määritelty.

Viestintä
Kohderyhmälle osuva viestintä auttaa muun muassa liiton profiilin kohottamisen tavoitteessa, joten viestinnän kehittäminen nähdään JYY:ssa myös siitä syystä mainiona
tavoitteena. Kolmikielisen viestinnän JYY näkee haasteellisena, sillä kolmikielisyyden
tavoittelu tarkoittaa myös resurssien lisäämistä. JYY myös muistuttaa, että OLL:n sääntöjen mukaan liiton viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi, joten mikäli linjaus kolmikielisyydestä olisi, että englannista tulisi suomen ja ruotsin ohella liiton kieli, tulisi myös
sääntöjä siltä osin muuttaa. JYY toteaa, että kaiken viestinnän ei ole tarkoituksenmukaista olla englanniksi, mutta osan yleismateriaalien kääntämistä englanniksi, pidetään hyvänä.

TALOUSARVIOLUONNOS
Toimintasuunnitelmaluonnoksen mukaan OLL palkkaisi palvelusihteerin, jonka vastuualueella olisi pääasiassa tällä hetkellä yhdelle hallituksen jäsenelle kuuluvia tehtäviä.
JYY näkee palvelusektorin kehittämisen erittäin tärkeänä OLL:n jäsenistön näkökulmasta. Palveluiden kehittäminen lisäisi tietoisuutta liitosta opiskelijoiden keskuudessa.
OLL:n talousarvioluonnos ehdottaa OLL:n jäsenmaksun korottamista, joka perustuu
muun muassa suunnitelmiin palkata liitolle palvelusihteeri. Vaikka JYY näkee palveluiden kehittämisen tärkeänä, ei JYY ole tällä hetkellä valmis kannattamaan palvelusihteerin palkkaamista, mikäli siitä aiheutuu jäsenmaksun korotus. JYY peräänkuuluttaa
laajempia perusteluja jäsenmaksun korottamiselle, jotta JYY voisi hyväksyä jäsenmaksun korotuksen liittokokouksessa.
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SÄÄNTÖMUUTOSLUONNOS
OLL:n ehdotus sääntömuutoksesta ei JYYn mukaan aiheuta merkittäviä muutoksia
vaan selkeyttää sääntöjä hallituksen valitsemisen osalta. Tästä syystä JYY pitää sääntömuutosta hyvänä.

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta
Johanna Pietiläinen

Minna Oinas

Hallituksen puheenjohtaja

Pääsihteeri

Lisätietoja:
Sosiaalisihteeri Karoliina Vainikainen | 010 423 4504 | sosiaalisihteeri@jyy.fi
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