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Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan (JYY) lausunto
Opiskelijoiden Liikuntaliiton (OLL) liittokokouksen
ennakkomateriaaleista
Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta lausuu Opiskelijoiden Liikuntaliiton liittokokouksen
ennakkomateriaaleista seuraavaa:
JYY toivoo liitolta selkeämpää määrittelyä siitä, mitä OLL:n tulee tehdä ja mikä on OLL:n rooli
liikuntajärjestönä. JYY toivoo myös, että jäsenkentän kannat näkyvät selkeämmin lopullisissa
liittokokousmateriaaleissa. Kentän mielipiteet edunvalvontatyön priorisoimisesta liiton
toiminnassa tulisi kirjata selkeästi liittokokousmateriaaleihin.
JYY keskittyy lausunnossaan seuraaviin asiakirjoihin: toimintasuunnitelma, liikuntapoliittinen
linjapaperi ja talousarvio. Järjestöllisen kehittämisen työryhmän materiaaleihin JYY on antanut
lausuntonsa aiemmin, ja se on luettavissa JYYn internetsivuilla: http://jyy.fi/wpcontent/uploads/2011/09/OLL_j%C3%A4ke_lausunto_JYY.pdf?9d7bd4. Järjestöllisen kehittämisen
työryhmän työskentelyn osalta JYY haluaa kuitenkin edelleen muistuttaa, että tärkeintä
työskentelyssä on OLL:n roolin ja prioriteettien määrittely. Suuret suuntaviivat ovat
kehittämisen välineitä, eivät mietinnöt siitä kuinka äänestäminen liittokokouksessa tapahtuu.
Lausunto rakentuu siten, että ensin kyseisestä asiakirjasta ja kirjauksesta tuodaan esiin
yleiskommentit, jonka jälkeen edetään kirjauksiin yksityiskohtaisemmin. Esitykset kirjausten
lisäyksistä, poistamisista tai muuttamisista on lihavoitu. Perustelut ja kommentit seuraavat
kirjauksien lisäys-, poisto- ja muutosesityksiä.

Toimintasuunnitelma
Toimintasuunnitelman osalta lopullista jaottelua tulee jatkossa kehittää. Jaottelun tulee olla
yhtenevä mahdollisten liitossa tapahtuvien rakenteellisten muutosten kanssa. Siksi on tärkeää
miettiä tarkasti, mitkä toimintasuunnitelman kirjaukset kirjataan minkäkin toimintasektorin alle.
Toimintasuunnitelman luettavuuden ja liiton kokonaisvaltaisen toimintakentän hahmottamisen
kannalta, JYY toivoo suunnitelmaan myös mainintaa siitä, että toimintasuunnitelmaan on kirjattu
vain erityiset ja ajankohtaiset asiat.

Liikuntapolitiikka


Vastuualueen nimeksi esitetään: Liikuntapolitiikka ja -edunvalvonta
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◦ JYYn mukaan OLL:n ydintoiminnan tulee olla korkeakouluopiskelijoiden
liikuntaedunvalvontaa ja -politiikkaa. Kirjauksen alle kuuluu myös useita
edunvalvonnallisia kirjauksia kuin liikuntatutorointi. Liikuntatutoroinnin kaikki toiminta ei
ole vain liikuntapolitiikan toteuttamista.


Istumisen vähentämisen ideapankki tulee yhdistää osaksi laajempaa kokonaisuutta,
esimerkiksi osaksi Liiku terveemmäksi -vuotta. Idepankkia tulee valmistella
yhteistyössä Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) kanssa.
◦ Teemavuoden yhteydessä on tarkoitus nostaa esiin myös palveluketjumallia. Tästä
syystä yhteistyö YTHS:n kanssa, myös istumisen vähentämisen osalta, sitoo eri kirjaukset
yhteen tarkoituksemukaiseksi kokonaisuudeksi.



Palveluketjumallin varmistaminen osana opiskeluterveydenhuoltoa tulee toteuttaa
yhteistyössä SYL:n ja SAMOK:n kanssa.
◦ Ylioppilaskuntien ja opiskelijakuntien kattojärjestöillä on hyvät verkostot YTHS:n kanssa,
ja siksi tavoitteita tulee edistää myös kattojärjestöjen kautta.



JYY toivoo, että toimintasuunnitelmaan lisätään kirjaus: Osana liiton edunvalvontatyötä
liitto valmistelee edunvalvonnan työvälineitä liiton jäsenjärjestöille ja niiden
jäsenjärjestöille. Näillä taustamateriaaleilla tarkoitetaan esimerkiksi oppaita,
taustapapereita ja muita vaikuttamismateriaaleja.
◦ JYY toivoo OLL:n priorisoivan toimintaansa kohti edunvalvontaa. Suuntamalla toimintaa
myös konkreettisesti liiton jäsenten suuntaan toimii OLL myös liikuntaedunvalvonnan
tukena paikallistasolla.

Palvelut
JYY toivoo, että OLL:ssa käydään tulevana toimintavuonna keskustelua siitä, mikä kisatoiminta
on tarkoituksenmukaista toimintaa liiton organisoimana. On tärkeää määritellä, mitkä kisat ovat
opiskelijoiden huippu-urheilua ja mitkä puolestaan kisatoimintaa. Myös kisatoiminnan ja huippuurheilun käsitteiden määrittelyä tulee pohtia. Tämä liittyy kiinteästi Opiskelijahuippu-urheilun
(OHU) sektorin siirtämisen valmisteluun Olympiakomitealle (OK). JYY näkee matalan kynnyksen
kisatoiminnan (OSM-kisat) perusteltuna osana OLL:n toimintaa.


Vastuualueen nimeksi esitetään: Palvelut ja kisatoiminta
◦ Palveluiden vastuualueelle kuuluu paljon konkreettista kisajärjestämistä ja paljon kisojen
järjestämisen ympärille liittyvää toimintaa, esimerkiksi koulutuksia kisajärjestäjille. Tästä
syystä JYY ehdottaa vastuualueen nimen muutosta. JYY katsoo, että kisatoiminnan tulee
näkyä pienimuotoisena OLL:n toiminnassa, vaikka OHU sektori siirtyy OK:lle.



OSM-kisojen sääntöjen uudistamisen ja kisakonseptin kehittämisen yhteydessä JYY toivoo
myös selkeää kuvausta OLL:n roolista kisarakenteessa.
◦ JYY toivoo OLL:n toiminnan siirtyvän kisatoiminnasta kohti liikuntaedunvalvontaa, ja siksi
OLL:n rooli kaikessa kisatoiminnassa on tehtävä selkeäksi.
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Opiskelijahuippu-urheilu


Toimintasuunnitelman taustapaperissa tulee tuoda vahvemmin ilmi liittokokouksen
2012 tahto Opiskelijahuippu-urheilun sektorin siirtämisestä Olympiakomitean
alaisuuteen.
◦ On itsestäänselvää, että OK:n kanssa käytävien neuvottelujen tavoitteena on molempia
osapuolia tyydyttävä ratkaisu opiskelijahuippu-urheilun uudelleenorganisoimiseksi.
Selvää on myös se, että neuvotteluja jatketaan tulevana toimintavuonna.
Toimintasuunnitelman tarkoitus on kuitenkin kuvata toiminnan kautta myös niitä
tavoitteita, joita liitto haluaa toimintavuoden aikana saavuttaa. Tästä syystä JYY toivoo
vahvempaa ilmausta siitä, että neuvottelujen tavoitetila on OHU:n siirtäminen OK:n
alaisuuteen. Nyt kirjauksessa on liikaa pelivaraa ja se tekee OLL:n tahtotilan
opiskelijahuippu-urheilun organisoimisessa epäselväksi. Kirjaus ei myöskään ole yhtenevä
liikuntapoliittisen linjapaperin kanssa, jossa tavoitetila tuodaan ilmi selkeästi.

Järjestötoiminta ja hallinto


Opiskelijahuippu-urheilun siirtämisen valmistelun tulee näkyä myös hallinnon
vastuualueella konkreettisena toimintasuunnitelmakirjauksena.
◦ Muutos on merkittävä liiton toiminnassa ja hallinnollisesti muutoksen tulee valmistautua.
Esimerkiksi talouden, henkilöstöhallinnon ja vastuualueiden sisältöjen määrittelytyön
myötä.



JYY toivoo, että OLL:ssa selvitetään esimerkiksi puolipäiväisen tiedottajan
palkkaamisen mahdollisuuksia.
◦ OLL:n viestintä on pirstaleista ja keskittyy vahvasti kisatoimintaan. Viestinnältä toivotaan
kuitenkin yhteistä linjaa ja monipuolisuutta.

Liikuntapoliittinen linjapaperi
Liikuntapoliittinen linjapaperi sisältää pääsääntöisesti hyviä linjauksia ja strategisia
suuntaviivoja liiton toiminnalle. Asiakohtien 1-3 tulisi kuitenkin sisältää tarkempia linjauksia ja
konkretiaa.
Erityisen iloinen JYY oli siitä, että linjapaperissa otettiin esiin useita yhdenvertaisuutta edistäviä
tekijöitä, kuten saavutettavuutta (kts. esim.. s. 2: rivi 12, 17, s. 2: rivit 2, 11, s. 3: 12, 26).
Liikkuva opiskelija voi hyvin


Opiskelija pitävät huolta jaksamisestaan liikunnan, ei vain korkeakoululiikunnan,
avulla.
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◦ Liikunta on arvokasta jaksamisen kannalta riippumatta siitä kenen järjestämiä palveluita
käyttää. Laajentamalla kirjausta liikuntaan voidaan myös laajentaa näkökulmaa
kuntapoliittiseen vaikuttamistyöhön opiskelijoiden liikunnan saralla.


JYY esittää poistettavaksi: Säännöllistä liikuntaa harrastava opiskelija kantaa
näin vastuuta itsestään ja yhteiskunnasta.
◦ Virkkeessä kuvastuu liian vahvasti yksilökeskeinen ajattelu liikkumisen vastuusta
sysättynä opiskelijalle.

Liikunta on arvostettu osa korkeakoulujen jokapäiväistä toimintaa


Korkeakoulujen tulee tukea opiskelijoiden liikuntatoimintaa kokonaisuudessaan, ei vain
kilpaurheilua. (s. 2, rivi. 28)
◦ Korkeakoulujen tulee tukea myös matalamman kynnyksen liikuntatoimintaa, esimerkiksi
ainejärjestö- ja harrastejärjestöjen osalta.

Hyvinvointi yhteiskunta mahdollistaa monipuolisen liikunnan
JYY jäi pohtimaan kyseisen linjapaperikohdan osalta sitä, mikä on liikunnan itseisarvo, jota
kirjauksessa halutaan perusteena tuoda esiin.


Sukupuolineutraalit peseytymistilat tulee muuttaa sosiaalitiloiksi.
◦ Sukupuolineutraaliuden esiin ottamisesta kiitosta. Sukupuolineutraalit pesutilat kuitenkin
liian spesifi termi.



S. 3, rivit 22-27 tulee erottaa kahdeksi kappaleeksi.
◦ Kappaleessa tuodaan esiin arkiliikunnan hyötyjä, mutta myös esteettömyyteen
liittyviä asioita. Nämä kappaleet tulisikin erottaa toisistaan hyötyliikunnan ja
esteettömyyden teemojen mukaisesti.

Talousasiakirjat
Liiton taloudenpidossa kuvastuu toiminnan volyymin pienentyminen. JYY pohtii onko
suunnitelma laadittu liian pessimistisesti. JYY toivoo, että hankerahalla toteutettaisiin
avustusten kriteerien puitteissa mahdollisimman innovatiivisia, edunvalvontaan ja liikuntapolitiikkaan keskittyviä projekteja.
JYY toivoo myös selvitystä puolipäiväisen viestinnän ammattilaisen palkkaamisen
mahdollisuuksista ja vaikutuksista OLL:n talouteen.
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