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JYYn lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL)
hallitusohjelmatavoitteista
Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (JYY) kiittää Opiskelijoiden Liikuntaliittoa (OLL) mahdollisuudesta lausua liiton hallitusohjelmatavoitteista 2015-2019 sekä kommentoida päivitettyä
järjestöstrategiaa.
JYY kiittää liikuntaliittoa siitä, että hallitusohjelmatavoitteet keskittyvät nyt puhtaasti opiskelijoiden liikuntaedunvalvontaan, jonka tulee olla liiton ydintoimintaa. Järjestöstrategian osalta
JYY näkee tehtyjen pienien muutosten olevan merkittäviä yhdenvertaisuuden kannalta. Muutokset strategiaan ovat hyviä ja riittäviä ennen uuden strategian tekoa.
Korkeakoululiikunnan arvostus näkyviin
JYY pitää teemaa erinomaisena ja kaikkia tavoitteita oleellisina. Tavoitteet ovat liiton ydintoimintaa ja yhteneviä liikuntapoliittisen ohjelman kanssa. JYY haluaa kuitenkin tarkentaa liikuntapalveluiden roolia opiskelijapalautekyselyissä ja korkeakoulujen rahoituksessa. Jo nyt valtakunnallisessa Kandipalaute -kyselyssä on hyvinvointiin ja liikuntaan liittyviä kysymyksiä. Kaikki
kysymykset, kuten liikuntaan littyvät, eivät vaikuta korkeakoulujen rahoitukseen. Mikäli liitto
toivoo opiskelijapalautekyselyiden suhteen liikuntapalvelujen vaikuttavan suoraan korkeakoulujen rahoitukseen, tulee kirjausta tarkentaa. Kirjaukseen tulee lisätä maininta liikuntakysymysten lisäämisestä nimenomaisesti niihin opiskelijapalautekyselyjen kysymysosioihin, joilla on
vaikutusta rahoitukseen. Konkreettisina toimina JYY toivoo hallitusohjelmaan toimia erityisesti
vähän liikkuvien aktivoimiseksi ja istumisen vähentämiseksi.
Terveydenhuollosta saumattomasti liikuntapalveluihin
Tavoitteet ovat hyviä ja ulottuvat laajemmalle yhteiskuntaan, vaikka keskiössä on edelleen
opiskelijoiden liikuntaedunvalvonta. JYY pitää tärkeänä kaikkia teeman tavoitteita. JYY toivoo
kuitenkin kolmannen tavoitteen (“Liikunta osaksi pitkäaikaistyöttömiesn ja syrjäytyneiden työllistämis- ja kuntouttamissuunnitelmia”) prioriteettia nostettavan teeman toiseksi tärkeimmäksi
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tavoitteeksi. Syrjäytyminen on vakava yhteiskunnallinen ongelma, joka heijastuu etenkin nuoriin
aikuisiin, juuri siihen ikäluokkaan, jonka eteen ylioppilasliike tekee edunvalvontatyötä. YTHS:n
liikunnan mini-interventio on tärkeä osa opiskeluterveydenhuollon ja opiskelijaliikunnan välistä
yhteistyötä, siksi JYY iloitsee tästä hallitusohjelmatavoitteesta. JYY kuitenkin toivoo, että sekä
YTHS:lle että muuhun opiskeluterveydenhuoltoon taataan riittävät resurssit, jotta liikunnan
mini-interventio voi toimia suunnitellusti.
Yhdenvertaiset liikuntapalvelut kaikille
Yhdenvertaiset ja moninaiset liikuntapalvelut ovat jokaisen oikeus. JYY näkee hallitusohjelmatavoitteen yhdenvertaisuuden kannalta merkittävänä. JYY näkee kuitenkin hankalana sen, että
liikuntapaikkojen vuorojaosta tehtäisiin tarkkoja kansallisia periaatteita. Tilanteet eri kunnissa
vuorojaon suhteen vaihtelevat, ja liikuntapaikkakapasiteetit ovat erilaisia eri alueilla. Tästä
syystä JYY ei kannata kansallisten periaatteiden vaatimista hallitusohjelmaan, vaan näkee asian
pikemmin kuntapoliittisena kysymyksenä ja toivoo tavoitteen poistettavan. JYY toivoo liitolta
tukea kuntapoliittiseen vaikuttamiseen, jotta opiskelijat olisivat tasa-arvoinen käyttäjäryhmä
liikuntapaikkojen vuorojaossa juuri siellä missä tarvitaan. Monipuoliset lähiliikuntapaikat lisäävät
liikuntapaikkojen saavutettavuutta, ja siksi JYY toivoo, että tavoitteet liikuntapaikkojen
saavutettavuudesta ja lähiliikuntapaikoista yhdistetään yhdeksi kirjaukseksi. Viimeisen tavoitteen osalta JYY toivoo selkeämpää kirjoitusasua.
Lopuksi JYY huomauttaa, että hallitusohjelmatavoitteiden numerointi oli virheellinen. Lisäksi
JYY toivoo huutomerkkien poistamista otsikoista, jotta hallitusohjelmatavoitteet saavat
arvoisensa kieliasun. JYY haluaa myös muistuttaa, että vaikuttava ja tehokas
hallitusohjelmavaikuttaminen vaatii suunnitelmallisuutta ja pitkäjänteisyyttä. Tästä syystä JYY
toivoo liitolta strategiaa sen suhteen kuinka tavoitteita tullaan viemään eteenpäin.
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