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Turun
yliopiston
ylioppilaskunnan
lausunto/kommentit
Opiskelijoiden liikuntaliiton liittokokousmateriaaleista

Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) lausuu vuoden 2018 talousarviosta seuraavaa.
-

Talousarvio on selkeä ja taustamateriaalista käy ilmi tulojen ja menojen perustelut.

-

Haluamme nostaa esiin varautumisen tärkeyden talouden suunnittelussa.
Materiaalista käy ilmi, että OLL:ssa on käyty keskustelua siitä, miten esimerkiksi
toimittaisiin tilanteessa, jossa jäsenmaksutulot, avustuksen määrä
tai
hankerahoitus pienenisi. Talousarvion perusteella nykyisellään liitto pystyy
suoriutumaan toiminnoistaan juuri ja juuri nykyisillä tuloilla. Toivoisimme, että
liittokokouksessa tuotaisiin esiin konkreettisemmin se, mitä OLL pitää
toiminnassaan keskeisimpänä ja mistä voidaan tarvittaessa luopua/mistä
vapauttaa resursseja keskeisimpien tavoitteiden toteuttamiseksi. Mitkä ovat ne
toiminnot, jotka halutaan erityisesti säilyttää?

-

Mille aikavälille kohdistuisi arvioitu 50000 euron kustannus Lapinrinteen
remontista ja mitä kuluja nämä ovat? Miten kulut on arvioitu ja mihin arvio
perustuu? Miten kulut katetaan?

-

Onko mietitty riittävästi digitalisaation tuomia hyötyjä matka-, majoitus- ja
päivärahakustannusten pienentämiseksi?

-

TYY ehdottaa jatkossa kahta sektoritapaamista vuodessa, toinen alkuvuodesta ja
toinen syksyn suunnittelua silmällä pitäen toukokuussa tai syyskuun alussa. Lisäksi
tulee miettiä sektoritapaamisten merkitystä niiden yo- ja opiskelijakuntien osalta
(esim TYY) joiden omaan toimintaan liikuntapalvelut eivät esimerkiksi vahvan
paikallisen korkeakoululiikuntaorganisaation toiminnan vuoksi enää kuulu.
Meidän osaltamme sektoritapaamisista ja verkostoitumisesta sekä asiantuntijoiden
tapaamisesta hyötyy eniten OLL:n yhteistoimintajäsen CampusSport, joka jo
osallistuu yhteistoimintajäsenten tapaamisiin.

Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmassa on hyvin nostettu esiin yhteistoimintajäsenten
hyväksi tehtävä työ ja annettava asiantuntijuus. Tämä ansaitsisi TYYn mielestä myös
erityisen sijan toimintasuunnitelmassa vuodelle 2018. Asiantuntija-avun tarjoaminen sekä
säännölliset tapaamiset, joissa korkeakoululiikunnan järjestäjät voivat oppia toisiltaan ja
verkostoitua ovat tärkeitä. Näihin TYY toivoo erityistä panostusta siksi, että CampusSport
on vahva toimija Turun alueella. Toivomme myös tukea mahdollisesti hankerahoituksen
saavalle Satakuntaan sijoittuvalle uudelle korkeakoululiikuntatoimijalle.

Turun yliopiston ylioppilaskunta
Ylioppilastalo A
Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku

Sähköposti: tyy@utu.fi
Puhelin: +358 44 796 1067
www.tyy.fi

LAUSUNTO
28.9.2017

Toimintasuunnitelmasta vuodelle 2018 TYY lausuu seuraavaa
-

Toimintasuunnitelmaluonnoksen 2) Koulutukset ja jäsenpalvelut osio on sitä
toimintaa, johon toivomme OLL:n panostavan jatkossa erityisesti.

”Jatketaan paikallisten Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamien korkeakoululiikunnan
hankkeiden tukemista ja annetaan asiantuntijatukea hanketukien hakemisesta
kiinnostuneille. Kehitetään edelleen OKM:n, Opiskelijoiden Liikuntaliiton ja hanketukien
saajien välistä systemaattista yhteistyötä.”
-

Toivoisimme tämän olevan myös lisääntyvää toimintaa ja aktiivista edistämistä.
OLL:n tulisi olla tätä tavoitetta toteuttaessaan aktiivinen nimenomaan
korkeakoulujen suuntaan. Pyrkikää tuomaan korkeakoulupaikkakutien paikalliset
toimijat yhteen kiinnostumaan korkeakoululiikuntatoiminnan aloittamisesta.
Kannustakaa korkeakouluja aloittamaan toiminta tai yhteistyö muiden
korkeakoulujen kanssa. Ei siis vain tukea niille, jotka tekevät itse aloitteen.
Käyttäisimme ”jatketaan” verbin sijaan lisätään tai kartoitetaan halukkuutta
hankkeiden aloittamiseen aktiivisesti OLL:n suunnalta.

-

Liikuntatuutoroinnin tukeminen on erittäin keskeistä ja tärkeää toimintaa, jonka
vaikutukset näkyvät paikallisella tasolla jäsenille ja opiskelijoille hyvin. Tähän TYY
toivookin lisääntyvää panostusta ja liikuntatuutoroinnin näkyvyyden lisäämistä
sekä markkinointimateriaalia. CampusSport koordinoi liikuntatuutorointia Turussa
ja toivoisimmekin tukenne suuntautuvan heille. OLL voisi olla mukana luomassa
liikuntatuutoroinnista paikallisesti vaikuttavaa toimintaa, ja viedä viestiä
liikuntatuutoroinnista myös kaupunkien ja kuntien suuntaan esimerkiksi julkaisuja
kirjoittamalla. Opiskelijat hyötyvät eniten liikuntatuutorista, jolla on kattavat tiedot
paikkakunnan tarjonnasta. Tällaisen liikuntatuutorin koulutukseen tarvitaan
resursseja ja OLL voisikin miettiä, olisiko tähän kohdistettavissa varoja
liikuntatuutorointia järjestäville tahoille.

Yleiset kommentit toimintaan tuleville vuosille:
Keskeistä:
Keskittyminen ydintoimintoihin ja laadukkaaseen ja kattavaan kansalliseen työhön, joka
näkyy konkreettisesti jäsenjärjestöille, yhteistoimintajäsenille ja opiskelijoille
valtakunnallisesti.
Toiminta jalkautuu korkeakoululiikuntojen ja jäsenjärjestöjen tueksi entistä enemmän
digitalisaatiota hyödyntäen.
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Vaikuttaminen kansainvälisesti ja Olympiakomiteaan (jolla jo on arkiliikuntaa koskeva
hanke/projekti) tulee olla toissijaisen tärkeää ja tähän käytettävän resurssin määrä
mielestämme vähäinen.
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