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1. Turun yliopiston ylioppilaskunnan lausunto Opiskelijoiden liikuntaliiton (OLL)
liittokokousmateriaaleista
Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) kiittää mahdollisuudesta lausua Opiskelijoiden
liikuntaliiton liittokokokousmateriaaleista. Ylioppilaskunta katsoo toimintasuunnitelman
kirjauksien pääosin tukevan liiton toimintaa ja päämäärää. TYYn näkökulmasta OLL on
ensisijaisesti liikuntaedunvalvonnan valtakunnallinen kattojärjestö.
Toimintasuunnitelma
Uudessa strategiassa painottuva hyvinvointi tulisi TYYn näkemyksen mukaan kirjoittaa
sisään näkyvämmin myös toimintasuunnitelmaan, sillä teemaa ei suoraan
toimintasuunnitelmassa mainita, vaikka toimintojen voidaankin katsoa tämän
perustehtävän mukaisiksi.’
Liikuntapolitiikan ja edunvalvonta –osan kirjaukset ovat pääosin hyviä.
Korkeakouluympäristön liikunnallistamiseen ja päivittäisen istumisen vähentämiseen
tähtäävä Liikkuvan korkeakoulu –toiminta on tärkeää ja OLL:n tehtävien ytimessä.
Koronapandemian
vuoksi
korkeakouluympäristön
ja
ylipäätään
opintojen
liikunnallistamiselle on tällä hetkellä suuri tarve. Lisäksi korkeakoulut tarvitsevat tukea ja
malleja rohkaista liikunnallistamaan opetustilanteita, etenkin etämuotoisen opiskelun
jatkuessa. Muista osion kirjauksista TYY painottaa, että YTHS:n laajentuminen on tilaisuus,
jonka OLL:n kannattaa hyödyntää yhteistyön lisäämiseksi.
OLL:n jäsenpalvelut ja tapahtumat –osio sisältää hyviä ja konkreettisia toimia, kuten
kummitoimintaa, palveluita ja tapahtumia sekä liikuntatoimien tukemista, joihin
panostaminen on Ylioppilaskunnan näkemyksen mukaan merkityksellistä ja tuo liittoa
lähemmäs jäsenjärjestöjään.
Olemme toistuvasti kritisoineet tapahtumien suurta painoarvoa OLL:n toiminnassa, sillä
pidämme OLL:ää ennen kaikkea edunvalvontajärjestönä.
Talousarvio ja keskipitkän aikavälin taloussuunnitelma
On tärkeää, että OLL on tunnistanut talousarvion taustapaperissaan skenaarion, jossa
rahapelitoiminnan tuotoista jaettavat liikuntajärjestöjen toiminta-avustukset pienenevät
tulevaisuudessa ja huomioi sen tekijänä, joka potentiaalisesti vaikuttaa voimakkaasti liiton
tulonlähteisiin. TYY katsoo kuitenkin aikaisempien lausuntojensa mukaisesti, että OLL:n
tulee panostaa yritysyhteistyöhön ja muuhun varainhankintaan jäsenmaksun korotuksien
sijaan. Keskipitkän aikavälin taloussuunnitelmaan tulisikin kirjata konkreettisia toimia
tämän tavoitteen edistämiseksi.
TYY tunnistaa OLL:n toimintaympäristöön ja rahoitukseen liittyvät huolet ja toivoo, että
OLL pystyy tasapainottamaan tilanteensa niin, että henkilöstön lomautuksilta
vältyttäisiinh.
Olemme toistuvasti kritisoineet OLL:n tapahtumatoiminnan suurta osuutta
talousarviossa. TYY katsoo, että tapahtumatoiminnan osalta OLL:n tulisi avata myös
tapahtumatoiminnan kehitystä viime vuosilta, kuten osallistujamäärien kehittymistä ja
osallistujien kokemuksia tapahtumista, jotta pystyisimme paremmin arvioimaan
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toiminnan laajuutta ja merkitystä. TYY pitää liittoa ensisijaisesti edunvalvontajärjestönä.
Ylioppilaskunta ehdottaa, että tapahtumien osallistumismaksuja tarkistettaisiin ylöspäin.
TYY esittää, että varainhankinnan mahdollisuuksia tarkasteltaisiin erityisesti osana
satavuotisiin valmistautuessa ja sitä edistettäisiin esimerkiksi alumnitoimijaverkon avulla.
Esitys strategiaksi ja strategian taustapaperi
TYY haluaa kiittää aikaisemmin painottamamme mukaisesti, että OLL on kiinnittänyt
hyvinvointi-teeman selkeästi osaksi liiton strategiaa ja toimintoja. Opiskelijoiden
hyvinvoinnin
ja
liikuntakulttuurin
tukeminen
mahdollisimman
suuren
kokonaisvaikuttavuuden aikaansaamiseksi on Ylioppilaskunnan näkemyksen mukaan
liiton strategiassa hyvä suunta. TYY jakaa näkemyksen liiton tunnistamista kriittisistä
menestystekijöistä toiminnalleen, joista vastuullinen taloudenpito ja taloudellisen
vakauden saavuttaminen ovat epäilemättä tärkeimpiä seikkoja liiton toiminnan ja
asiantuntijuuden turvaamiseksi.
Uusi strategia ja talouden tasapainottaminen ja uusien tulonlähteiden löytäminen ovat
tärkeitä toimia, jotta OLL pystyy turvaamaan toimintansa myös tulevaisuudessa
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