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Turun yliopiston ylioppilaskunnan lausunto Opiskelijoiden
liikuntaliiton (OLL) liittokokousmateriaaleista
Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) kiittää mahdollisuudesta lausua Opiskelijoiden
liikuntaliiton liittokokousmateriaaleista. Ylioppilaskunta näkee toimintasuunnitelman
uudet tavoitteet pääosin liiton toimintaa ja päämäärää tukevina ja edistävinä. OLL on
ensisijaisesti liikuntaedunvalvonnan valtakunnallinen kattojärjestö ja TYY suhtautuu
kriittisesti OLL:n tapahtumatoimintaan. Haluamme tuoda esiin huolemme siitä, että OLL
käyttää paljon sekä taloudellisia että ajallisia resursseja tapahtumien järjestämiseen ja
koordinointiin, joihin osallistuu suhteellisen pieni osa jäsenistöstä. Kiitosta saavat
kuitenkin
liikuntaedunvalvonnan,
jäsenpalvelujen
ja
viestinnän
uudet
toimintasuunnitelmakirjaukset.

Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta
Uutta toimintaa:
Jatketaan
eduskuntavaalija
hallitusohjelmavaikuttamista
OLL:n
hallitusohjelmatavoitteiden ja vaikuttamissuunnitelman pohjalta. Järjestetään tempaus,
jolla kerätään huomiota OLL:n vaalitavoitteille.
Tehdään maakuntavaalien vaikuttamistyötä yhteistyössä SYL:n, SAMOK:n, Akavan
Opiskelijoiden ja STTK Opiskelijoiden kanssa. Hyödynnetään Olympiakomitean
maakuntavaaleihin liittyviä materiaaleja.
Koemme, että on tärkeää, että OLL on esillä sekä eduskunta- että maakuntavaaleissa
tuomassa opiskelijoiden vaalitavoitteita esiin. Liikkumattomuuden aiheuttamat
taloudelliset kustannukset sekä inhimilliset haitat koskettavat koko yhteiskuntaa ja täten
tukevat mm. SYL:n sukupolvipolitiikkateemaa. TYY kannustaa OLL:a tekemään yhteistyötä
eri opiskelijajärjestöjen kanssa maakuntavaalien lisäksi myös eduskuntavaaleissa
näkyvyyden ja vaikuttavuuden parantamiseksi.
Lisätään tietoisuutta korkeakoululiikunnan suosituksista suoraan korkeakouluihin ja
koulutetaan jäsenjärjestöjä oma-aloitteeseen liikunnan edunvalvontaan. Painopiste on
rahoituksessa ja istumisen vähentämisessä.
Koemme, että jäsenjärjestöjen kouluttaminen on erittäin tärkeä askel kohti oma-aloitteista
liikuntaedunvalvontaa. Olemme tyytyväisiä OLL:n tähän mennessä toteuttamaan
valtakunnalliseen
kampanjointiin
istumisen
vähentämisestä,
ja
esimerkiksi
Korkeakoululiikunnan suositukset 2018 -julkaisu on saanut laajalti huomiota sekä
valtakunnallisesti että paikallisesti. Julkaisussa esitetyt konkreettiset toimenpiteet koskien
aktiivisempaa arkea ovat askel oikeaan suuntaan, mutta toivoisimme vielä lisää apua ja
tukea
paikalliseen
liikuntaedunvalvontaan
toimintakulttuurin
muutoksen
aikaansaamiseksi.
Kaikki toimintasuunnitelman jatkuvan toiminnan hankkeet näemme positiivisina. OLL:n
tulee jatkossakin kartoittaa aktiivisesti korkeakoulujen halukkuutta aloittaa uusia
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opiskelijoiden hyvinvointia tukevia hankkeita sekä tukea ja kannustaa korkeakouluja
hanketyöskentelyyn.

Koulutukset ja jäsenpalvelut
Uusi toiminta:
Tehdään systemaattinen suunnitelma, jolla saadaan kaikki opiskelijatoimijat OLL:n
jäseniksi.
Kehitetään OLL:lle oma sidosryhmätapahtuma.
Kehitetään jäsenpalveluja yritysyhteistyön keinoin. Lanseerataan jäsenyhteisöjen käyttöön
oppaita esimerkiksi yritysyhteistyön aloittamisesta ja liikuntatapahtumien järjestämisestä.
Koemme kaikki koulutuksen ja jäsenpalveluiden uuden toiminnan tavoitteet positiivisiksi.
Jotta OLL olisi kansainvälisesti merkittävä ja sekä jäsenjärjestöille että
yhteistyökumppaneille houkutteleva toimija, on tärkeää, että OLL:n näkyvyyttä ja
tunnettavuutta parannetaan. Koemme, että kaikki toimintasuunnitelman uudet kohdat
tukevat tätä tavoitetta. Erittäin positiivista on myös se, että OLL pyrkii vakauttamaan
taloudellista tilannettaan aktiivisesti.
Jatkuvan toiminnan tavoitteet ovat edelleen relevantteja. Haluaisimme kuitenkin, että OLL
huomioisi vielä paremmin jäsenjärjestöjen palvelutarpeiden erilaisuuden. Jäsenjärjestöjen
on nähtävä OLL:n jäsenyys houkuttelevana ja jäsenjärjestöä hyödyttävänä. Järjestöjen
palvelutarpeita voisi kartoittaa esimerkiksi kyselyn avulla, jonka perusteella tehtäisiin
kohdennettua viestintää.
Liikunnan sektoritapaamisten vähentyminen kolmesta kahteen kertaan vuodessa on
positiivinen muutos viime vuoteen verrattuna. Koemme sen olevan järkevä linjaus sekä
taloudellisten että ajankäytöllisten resurssien näkökulmista.

Tapahtumat
Uusi toiminta:
Selvitetään Helsingin mahdollisuuksia hakea EUSA Games -kisoja vuodelle 2026.
Järjestetään liiton 95-vuotisjuhla sekä kaikille avoin liikunta- & hyvinvointiseminaari.
Jatkuva toiminta:
Koordinoidaan
Opiskelijoiden
SM-kisoja.
Tuetaan
OSM-kisojen
järjestäjiä
mahdollisimman matalan osallistumiskynnyksen luomisessa erityisesti rentosarjoihin.
Annetaan asiantuntija-apua vuoden 2020 SELL Student Games –tapahtuman
järjestämisessä.
TYY on huolissaan tapahtumien painoarvon suuruudesta OLL:n toiminnassa.
Mielestämme OLL on ensisijaisesti liikuntaedunvalvontajärjestö, jonka toiminnan kärki
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tulisi olla edunvalvonnassa ja sen jäsenjärjestöjen oma-aloitteisen liikuntaedunvalvonnan
tukemisessa eikä tapahtumien järjestämisessä.
Ymmärrämme suurten liikuntatapahtumien kuten OSM:n roolin OLL:n näkyvyyden ja
tunnettavuuden tukena, mutta pohdimme, onko tarpeen käyttää näin runsaasti resursseja
tapahtumaan, joka koskettaa suhteellisen pientä osaa OLL:n jäsenjärjestöjen opiskelijoista.
OLL:n koordinoimat tai järjestämät tapahtumat ovat pitkälti kilpatoimintaa. OLL:n
toiminnan keskeinen tavoite on kuitenkin arkiaktiivisuuden lisääntyminen ja istumisen
vähentyminen. Jos tapahtumia järjestetään jatkossakin yhtä suurilla resursseilla kuin nyt,
tapahtumia voisi suunnitella ja kehittää yhä laajemmalle joukolle opiskelijoita huomioiden
erityisesti matalan kynnyksen liikuntatapahtumat.

Järjestöt ja viestintä
Uusi toiminta:
Kehitetään liiton sähköistä alustaa liiton materiaalien ja dokumenttien jakamista varten ja
viestitään siitä tehokkaammin.
Jatkuvaa toimintaa:
Viestintää kehitetään systemaattisesti ja erityinen painopiste on edunvalvontaan liittyvässä
viestinnässä. Viestinnällä pyritään saamaan OLL:n edunvalvonta- ja vaikuttamistyölle
valtakunnallista näkyvyyttä.
Haluamme kiittää OLL:a siitä, että viestintä on kehittynyt paljon ja OLL:lla näyttäisi olevan
halua kehittää sitä yhä paremmaksi. Jäsenjärjestöjen toiveet viestinnän kehittämisestä on
otettu hyvin vastaan ja etenkin sisäinen viestintä OLL:n ja jäsenjärjestöjen välillä on
parantunut. Myös kolmikielinen viestintä saa kiitosta. Toivoisimme kuitenkin vielä
helpommin lähestyttävää materiaalia, jota voisimme hyödyntää viestinnässä opiskelijoille.
Uutiskirjeet ovat informatiivisia, mutta hukkuvat helposti sähköpostiviestien tulvaan.

Hallinto
Uusi toiminta:
Haetaan isompaa yleisavustusta, jonka avulla palkataan jäsenasiantuntija.
Jatkuva toiminta:
Kasvatetaan liiton omarahoituspohjaa keskittymällä yritysyhteistyöhön ja jäsenpohjan
vahvistamiseen strategian mukaisesti.
Kehitetään ja vahvistetaan liiton asiantuntijuutta.
Näemme jäsenasiantuntijan palkkaamisen erittäin positiivisena ja liiton toimintaa
kehittävänä asiana. Haluamme esittää kuitenkin huolemme siitä, mitä jäsenasiantuntijan
palkkaamiselle tapahtuu, jos yleisavustusta ei saada. Mielestämme jäsenmaksun
korottaminen ei ole vaihtoehto.
Jäsenpohjan vaihtelu heikentää OLL:n asemaa
valtakunnallisena, merkittävänä järjestönä. Koemme tärkeäksi, että OLL kehittää
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jäsenpalveluitaan jäsenjärjestöjen tarvitseman tuen mukaisesti ja jäsenasiantuntijan
palkkaaminen nähdään merkittävänä keinona tämän tavoitteen saavuttamiseksi.
Jatkuvan toiminnan tavoitteet koemme tärkeiksi. Etenkin liiton omarahoituspohjan sekä
liiton henkilökunnan asiantuntijuuden vahvistaminen ovat tärkeitä tekijöitä OLL:n
tunnettavuuden ja merkittävyyden kehittämisessä.

Turussa 27.9.2018

Inari Harjuniemi
ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja
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