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Lausunto Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL)
liittokokouksen ennakkomateriaaleista
Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta lausuu Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokouksen
ennakkomateriaaleista seuraavaa:
JYY ottaa lausunnossaan kantaa erityisesti opiskelijahuippu-urheilun (OHU) muutokseen sekä
meneillään olevan järjestöllisen kehittämisen työryhmän esityksiin OLL:n ohjausmalleista. JYY
näkee näiden asioiden olevan merkittäviä OLL:n ensi vuoden toimintaa määrittäviä
kokonaisuuksia, ja siksi haluaa lausunnossa keskittyä niihin. Lisäksi JYY ottaa lausunnossaan
kantaa myös AYY:n liittokokousaloitteeseen, sillä aloitteeseen liittyvä keskustelu liittyy vahvasti
myös kysymykseen OLL:n ohjauksesta.

OLL:n ohjausmallit
Viime vuosina ilmoilla on ollut tyytymättömyyttä OLL:n toimintaa kohtaan, ja tästä syystä onkin
tervetullutta, että järjestöllisen kehittämisen työryhmä on perustettu. Työryhmän toiminta ei ole
vielä tähän mennessä täysin vakuuttanut, ja JYY olisi kaivannut enemmän taustatietoa syistä ja
seurauksista, joita eri ohjausmalleista koituisi. Myös esimerkiksi SWOT analyysi ohjausmalleista
olisi voinut olla paikallaan arvioitaessa mallien välisiä eroja.
JYY tunnistaa tämänhetkisen ohjausmallin ongelmat ja sekavuuden, sillä vaikuttamista tapahtuu
sekä suoraan OLL:oon että keskusjärjestöjen kautta, ja usein on epäselvää missä asioissa tulisi
vaikuttaa suoraan OLL:oon ja missä ensin keskusjärjestöön. JYY näkee, että paras
vaihtoehto OLL:n ohjausmalliksi on malli nro 1. Ensimmäisen mallin ongelmana on
kuitenkin liittokokouskäytäntö, jonka mukaan keskusjärjestöt eivät saa käyttää ääniä
liittokokouksessa silloinkaan jos tarpeeksi äänivaltaisia ei saada paikalle ylioppilaskuntien ja
opiskelijakuntien toimesta. JYY ymmärtää, että asia on ongelmallinen etenkin opiskelijakuntien
kannalta, kun riskinä on, että ääniä jää käyttämättä. JYY ehdottaa sääntömuutosta siltä osin,
että keskusjärjestöillä olisi edelleen valta käyttää ääniä, mikäli ylioppilakunnilta ja
opiskelijakunnilta ei tule tarpeeksi äänivaltaisia osallistujia liittokokoukseen. Myös säännöissä
mainittu rajaus siitä kuinka montaa ääntä yksi edustaja voi käyttää, voisi olla suurempi kuin
nykyinen kolme. Tällä tavoin liittokokousta saataisiin muutoinkin kevennettyä, sillä
todennäköisesti edustajia osallistuisi liittokokoukseen nykyistä vähemmän.

AYY:n liittokokousaloite
Aalto-yliopiston ylioppilaskunta (AYY) on tehnyt liittokokoukselle aloitteen, jossa se esittää OLL:n
lakkauttamista, ja täten nostaa esiin keskustelun liiton tarpeellisuudesta ja roolista. Keskustelu
nähdään tärkeänä, mutta JYY kokee, että keskustelua tulisi käydä myös keskusjärjestöissä. Myös

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

OLL:n sektoritapaamisessakin todettiin, asia on ensin keskusjärjestöjen sisäinen päätös. JYYssä
halutaan myös antaa järjestöllisen kehittämisen työryhmälle mahdollisuus tehdä selvitystyönsä
laadukkaasti loppuun saakka ennen kuin aletaan tekemään suuria päätöksiä. Päätöksenteon
tueksi on tärkeää saada kaikki mahdollinen informaatio. Esimerkiksi opintotukea tunnutaan
kehittävän edelleen ennen kuin edellisten muutosten vaikutuksia on arvioitu, mikä ei pitkässä
juoksussa ole kestävä ratkaisu. JYYn mukaan näin ei pidä tehdä liikuntaliitonkaan
kehittämisessä. JYY ei tällä erää kannata AYY:n aloitetta myöskään siitä syystä, että uuden
liikuntajärjestön perustamisen myötä liikunnan edunvalvonta on muutoksessa, ja myös näiden
muutosten vaikutukset halutaan ensin katsoa ennen kuin ryhdytään niin järeisiin toimiin kuten
lakkauttamaan OLL:a.
JYYssä myös uskotaan, että tyytymättömyys OLL:a kohtaan johtuu osin myös siitä, että OLL:n
toimista ei välttämättä tiedetä kovin tarkkaan, ja toiminta ei näin olleen näyttäydy täysin
läpinäkyvänä. JYY uskoo, että yksi syy tähän on OLL:n heikko resurssointi viestintään, joka
heijastuu suoraan liiton tunnettavuuteen ja maineeseen. JYY toivookin viestintää edelleen
tehostettavan.

Opiskelijahuippu-urheilun (OHU) muutos
JYYn omassa liikuntatoimintastrategiassa painotetaan matalan kynnyksen liikuntaa, ja JYY onkin
esittänyt kritiikkiä OHUa kohtaan. JYY kuitenkin ymmärtää sen tosiasian, että OHU:n rooli OLL:n
rahoituksessa on merkittävä. JYY kaipaa kuitenkin tarkempaa selvitystä niistä taloudellisista
vaikutuksista, joita eri vaihtoehdot toisivat tullessaan. Toivottavasti lisää tietoa saadaan
viimeistään liittokokouksessa kannan muodostamisen tueksi. JYY näkee, että OLL:n resurssit
ovat jo nyt melko pienet, ja toivoo, että mikä tahansa vaikutus OHU:n muutoksesta seuraisi, se
ei ainakaan merkittävästi pienentäisi OLL:n henkilöresursseja eikä loisi taloudellista painetta
myöskään jäsenjärjestöjen suuntaan.

Toimintasuunnitelmaluonnos
Liikuntapolitiikka
Liikuntapolitiikan osalta JYY näkee tärkeänä, että korkeakoululiikuntaa kehitetään edelleen
alueellisesti. Jyväskylässä kehitystyö on tällä hetki jumiutuneessa tilanteessa ja JYY toivookin,
että työhön päästäisiin jälleen kiinni. Tätä edesauttaisi huomattavasti esimerkiksi se, että
ammattikorkeakoululakiin saataisiin kirjaus liikunnan järjestämisestä. Tähän ja yleisesti
alueellisten korkeakoululiikuntojen kehittämiseen JYY toivoo OLL:lta vahvaa panosta.

Palvelut
JYY edunvalvontajärjestönä näkee OLL:n jäsenedut melko pienenä osana liiton toimintaa, mutta
JYYn jäsenistölle jäsenedut ovat yksi niistä merkittävistä kanavista, joiden kautta liitto voi tehdä
itseään tunnetuksi ja tästä syystä JYY toivoo, että jäsenetuja saataisiin lisää. Toki tähän ei tule
käyttää kohtuuttomia resursseja, mutta JYY toivoo kuitenkin, että toimintasuunnitelman kirjaus
ei sentään rajaisi pois jäsenetujen lisäämistä. Jäsenetujen tulisi myös olla monipuolisempia ja
niistä tulisi tiedottaa paremmin myös OLL:n kautta.
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Viestintä
JYYn mukaan OLL:n viestintää tulisi edelleen kehittää, vaikka pieniä parannuksia siihen onkin
viime vuosina saatu. Tästä syystä JYY näkee hyvänä, että toimintamalleja viestinnän laadun
parantamiseksi kehitetään. JYY toivoo myös, että useana vuonna esillä ollut nettisivu-uudistus
vihdoin toteutettaisiin.
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