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Turun yliopiston ylioppilaskunnan lausunto Opiskelijoiden
liikuntaliiton (OLL) liittokokousmateriaaleista
Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) kiittää mahdollisuudesta lausua Opiskelijoiden liikuntaliiton
liittokokousmateriaaleista. Ylioppilaskunta katsoo toimintasuunnitelman kirjauksien pääosin tukevan
liiton toimintaa ja päämäärää. TYYn näkökulmasta OLL on ensisijaisesti liikuntaedunvalvonnan
valtakunnallinen kattojärjestö ja suhtaudumme kriittisesti kisatapahtumien merkittävään osuuteen
OLL:n toimintasuunnitelmassa ja talousarviossa.
Nykyisessä tilanteessa emme näe edellytyksiä jäsenmaksun korotukselle. Emme myöskään voi puoltaa
esitettyä talousarviovaihtoehtoa B, koska siinä luovutaan meille tärkeistä osista. Katsomme, että
liittokokouksen on tehtävä selkeä valinta ja muokattava OLL:n toimintaa ja talouden rakennetta niin,
että OLL:ssa panostetaan liikuntatapahtumien sijaan koulutuksiin ja jäsenpalveluihin sekä järjestö- ja
sidosryhmätoimintaan.
Haluamme tuoda esiin huolemme siitä, että OLL käyttää paljon sekä taloudellisia että ajallisia
resursseja tapahtumien järjestämiseen ja koordinointiin, mikä koskettaa hyvin pientä osaa OLL:n
jäsenjärjestöjen jäseniä. Kiitosta saavat kuitenkin liikuntaedunvalvonnan, jäsenpalvelujen ja
viestinnän uudet toimintasuunnitelmakirjaukset. OLL:n tulee jatkossakin kartoittaa aktiivisesti
korkeakoulujen halukkuutta aloittaa uusia opiskelijoiden hyvinvointia tukevia hankkeita sekä tukea ja
kannustaa korkeakouluja hanketyöskentelyyn.

Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta
1.1. Liikkuva korkeakoulu -kokonaisuus
Edistetään hallitusohjelmaan kirjattua Liikkuva koulu / opiskelu -ohjelman laajentumista
korkeakouluihin. Vaikutetaan siihen, että korkeakouluympäristöt ja korkeakoululiikunnan suositukset
(2018) huomioidaan ohjelman toimenpiteissä ja rahoituksessa. Valmistellaan opetus- ja
kulttuuriministeriön liikunnallisen elämäntavan edistämisen hankerahoista valtakunnallinen Liikkuva
korkeakoulu -hanke, jolla osaltaan tuetaan ja koordinoidaan Liikkuva opiskelu -ohjelman
laajentumista korkeakouluihin.
Pidämme tärkeänä tavoitteena, että Liikkuva opiskelu –ohjelma laajentuu korkeakouluihin.
Opiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden ja opiskelukyvyn lisääminen on jaksamisen ja terveyden
kannalta tavoiteltavaa. Korkeakoululiikunnan suositukset ovat hyödyllinen ja konkreettinen
toimenpidelistaus koskien aktiivisempaa arkea, mutta toivoisimme OLL:lta vahvempaa apua ja tukea
paikalliseen liikuntaedunvalvontaan. Liikkumattomuuden aiheuttamat taloudelliset kustannukset sekä
inhimilliset haitat koskettavat koko yhteiskuntaa, joten liikkuva opiskelu –ohjelman laajentuminen
tukee myös SYL:n sukupolvipolitiikkateemaa.
1.2. Jäsenjärjestöjen ja korkeakoulujen liikuntatoimijoiden tukeminen
Tuetaan opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamia paikallisia korkeakoululiikunnan hankkeita.
Kartoitetaan korkeakoulujen halukkuutta liikunnallisten hankkeiden aloittamiseen ja annetaan tukea
hakemisesta kiinnostuneille. Kehitetään OKM:n, Opiskelijoiden Liikuntaliiton ja hanketukien saajien
välistä yhteistyötä. Tarjotaan asiantuntija-apua myös hankkeiden ulkopuoliselle fyysisen
aktiivisuuden edistämiselle korkeakouluissa
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Katsomme, että paikallisille korkeakoululiikunnan hankkeille tarjottava tuki ja neuvonta ovat OLL:n
ydintoimintaa, jossa liiton liikuntaedunvalvonnan osaamisesta on paljon apua.
Jäsenjärjestöt tarvitsevat myös koulutusta hankkeiden hakemiseen ja muun fyysisen aktiivisuuden
edistämiseen, mikä on erittäin tärkeä askel kohti oma-aloitteista liikuntaedunvalvontaa. Olemme
tyytyväisiä OLL:n tähän mennessä toteuttamaan valtakunnalliseen kampanjointiin esimerkiksi
istumisen vähentämiseksi, mutta toivoisimme vielä lisää apua ja tukea paikalliseen
liikuntaedunvalvontaan toimintakulttuurin muutoksen aikaansaamiseksi.
1.3. Liikunnan asema YTHS:n laajennuksessa
Vaikutetaan liikunnan palveluketju -mallin säilyttämisen puolesta YTHS:n hoitokäytännöissä. Tuetaan
YTHS:n ja paikallisten korkeakoululiikuntapalveluiden yhteistyötä. Tuetaan YTHS:n suunnitelmaa
siitä, että ensimmäinen laajentumisen jälkeinen yhteinen teema on liikunta. Suunnitellaan teemavuotta
yhdessä YTHS:n kanssa.
Korkeakoululiikunnan suositukset 2018 –julkaisun mukaan liikunnan palveluketju -mallin
toiminnassa on runsaasti vaihtelua valtakunnallisesti. Esimerkiksi Turussa selvittämämme mukaan
palveluketju toimii korkeakoulun ja YTHS:n välillä, mutta laajentuminen tuo mukaan kaupunkeja,
joissa korkeakoululiikuntapalveluja ei ole. Liikkumattomien ja vähän liikkuvien opiskelijoiden
merkittävä osuus on valtakunnallisesti tunnistettu ongelma ja kannustamme OLL:a rohkeaan
yhteistyöhön YHTS:n kanssa.
1.4. Yhdenvertaisuus liikunnassa ja liiton toiminnassa
Jalkautetaan uusi yhdenvertaisuussuunnitelma liiton toimintaan sekä seurataan ja arvioidaan sen
toteutumista. Jatketaan liikunnan yhdenvertaisuuden edistämistä kotimaisten järjestöjen kanssa.
Ajetaan aktiivisesti yhdenvertaisuutta opiskelijaliikunnan kansainvälisessä toiminnassa. Toteutetaan
kampanja liikunnan yhdenvertaisuuden puolesta.
Pidämme tärkeänä, että OLL on laatinut uuden yhdenvertaisuussuunnitelman ja haluaa jalkauttaa sen
sekä sisäisesti että ulkoisesti toimintaansa. On arvokasta, että OLL:ssa on luotu useita tavoitteita
yhdenvertaisuuden toteutumiseksi ja, että tavoitteiden toteutumista seurataan aktiivisesti. Katsomme,
että yhdenvertaisuuden edistäminen on tärkeä edunvalvonnallinen tehtävä, jolla voidaan monilta osin
madaltaa kynnystä lähteä liikkeelle.

2. Koulutukset ja jäsenpalvelut
Ylläpidetään korkeakoululiikunnan tietopankkia. Panostetaan jatkuvaan ja laajaan tiedottamiseen
sekä tietopankin nostoihin. Seurataan tietopankin käyttöä.
Päivitetään OLL:n tarjoamaa liikuntatuutorointi-koulutusta, materiaaleja ja muuta asiantuntijatukea
syksyllä 2019 toteutetun valtakunnallisen kyselyn pohjalta. Tuetaan liikuntatuutoroinnin kehittymistä
ja laajentumista valtakunnallisesti. Järjestetään valtakunnallisia ja paikallisia koulutuksia. Seurataan
Unkarin opiskelijoiden liikuntaliiton liikuntatuutoroinnin kehittämishanketta ja hyödynnetään
mahdollisia tuloksia.
Tarjotaan jäsenille tapaturmavakuutus ja musiikintoisto-oikeudet liikuntatapahtumiin. Tarjotaan
jäsenille alennuksia liikuntatapahtumiin ja -palveluihin. Kartoitetaan mahdollisuuksia uusiin
jäsenpalveluihin esimerkiksi yritysyhteistyön avulla. Tuotetaan OLL:n nettisivuille selkeä kooste
jäseneduista
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Työvaliokunta jakaa keskenään kummijäsenyhteisöt ja kiertää tapaamassa heitä. Tutustutaan
paikallisiin liikuntatoimiin ja toimintaympäristöihin kummitapaamisten yhteydessä.
Koordinoidaan korkeakoulujen liikuntatoimien verkostoa. Järjestetään
verkostotapaaminen yhdessä paikallisjärjestäjän kanssa kahdesti vuodessa.

liikuntatoimien

Järjestetään verkkokoulutus Opiskelijoiden SM-kisojen (OSM) järjestäjille. Kehitetään OSMkisajärjestäjille sähköinen materiaalipaketti.
Katsomme, että OLL:n tulee yhä panostaa jäsenpalveluviestintään, kuten tietopankista viestimiseen ja
sen hyödyntämiseen. Lisäksi OLL:n tulee painottaa koulutuksissa ei-kilpailullista toimintaa, koska
kilpailutoimintaan osoitetaan yhä liian suuri osa resursseja.
Liikuntatuutorointi on merkityksellistä toimintaa, joten pidämme arvokkaana, että OLL kehittää
koulutusta ja tarjoaa asiantuntijatukea. Kummijäsenyhteisöjen kierroksilla OLL voisi painottaa niitä
paikkakuntia, joilla on esimerkiksi korkeakoulu liikunnan suositusten mukaan eniten tehtävää, sillä
valtakunnallisia eroja on paljon. Esimerkiksi Turun yliopiston kaikissa kampuskaupungeissa ei ole
korkeakoululiikuntapalveluja tarjolla.
Toivomme, että OLL huomioisi vielä paremmin jäsenjärjestöjen palvelutarpeiden erilaisuuden.
Järjestöjen on nähtävä OLL:n jäsenyys houkuttelevana ja hyödyttävänä liikuntaedunvalvontaa
tukevana kokonaisuutena. Järjestöjen palvelutarpeita voisi kartoittaa esimerkiksi kyselyn avulla, jonka
perusteella tehtäisiin kohdennettua viestintää.

3. Tapahtumat
Osallistutaan Lahdessa järjestettävään SELL Student Games -tapahtumaan. Tuetaan tapahtuman
järjestämistä asiantuntija-avulla. Järjestetään SELL-kisojen kutsuvierasohjelma.
Koordinoidaan OSM-kisoja ja kehitetään kisojen markkinointia opiskelijoiden keskuudessa. Ohjataan
OSM-kisojen järjestäjiä luomaan mahdollisimman matala osallistumiskynnys erityisesti
rentosarjoihin. Ylläpidetään vuorovaikutusta liiton ja kisajärjestäjien välillä.
Markkinoidaan EUSA Games -kisoja lajiliitoille. Valitaan ja ilmoitetaan urheilijat kisoihin. Tuetaan
osallistumista asiantuntija-avulla ennen kisoja ja kisojen aikana. Tuetaan kilpailijoita tarvittaessa
myös kilpailujen jälkeen.
TYY katsoo, että tapahtumien toiminnallinen ja taloudellinen painoarvo on jo ennestään liian suuri
OLL:n toiminnassa, emmekä puolla liikuntatapahtumabudjetin kasvattamista. Mielestämme OLL on
ensisijaisesti liikuntaedunvalvontajärjestö, jonka toiminnan kärki tulisi olla edunvalvonnassa ja sen
jäsenjärjestöjen oma-aloitteisen liikuntaedunvalvonnan tukemisessa, ei tapahtumien järjestämisessä.
OLL:n koordinoimat tai järjestämät tapahtumat ovat pitkälti kilpatoimintaa. OLL:n toiminnan tavoite
kuitenkin on, että opiskelijat liikkuisivat terveytensä kannalta riittävästi. Mikäli tapahtumia
järjestetään vielä tulevaisuudessa, ne voisi suunnata laajemmalle joukolle opiskelijoita. OLL tulisi
tarjota asiantuntija-apua etenkin jäsenjärjestöille ja korkeakoululiikuntapalveluja tuottaville
järjestöille erityisesti matalan kynnyksen liikuntatapahtumien järjestämiseen.
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4. Järjestö- ja sidosryhmätoiminta
Osallistutaan kotimaisten kattojärjestöjen (esimerkiksi Olympiakomitea, Allianssi ja SOSTE)
toimintaan. Painotetaan kotimaisten kattojärjestöjen toiminnassa OLL:n arvoja, erityisesti tasaarvoa, yhdenvertaisuutta, liikunnan monimuotoisuutta ja ”kaikki liikkuu” –ajattelua.
Osallistutaan FISU:n ja EUSA:n liittokokouksiin sekä ENAS Forumiin. Tuetaan Suomen edustajia
kansainvälisissä opiskelijaurheilujärjestöissä. Edistetään OLL:lle tärkeitä arvoja, kuten
yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä matalan kynnyksen liikuntaa.
Järjestetään Opiskelijoiden Liikuntaliiton sidosryhmätapahtuma Unelmien liikuntapäivänä.
Kehitetään alumnitoimintaa järjestämällä oma tapahtuma alumneille. Hyödynnetään alumnien
tietotaitoa liiton toiminnassa. Kartoitetaan OLL:n alumniverkosto. Kehitetään konsepti Vuoden
alumnin palkitsemiseksi.
Katsomme, että OLL:n tulee panostaa ennen kaikkea jäsenjärjestötoimintaan, jossa on paljon
kehitettävää. Toiminnan keskeinen ongelma on, että jäsenjärjestöt kokevat OLL:n etäiseksi, minkä
perusteella voidaan tarkastella jäsenyyden tarvetta. Yksittäiset tapahtumat eivät tuo vielä OLL:a
lähemmäs jäsenjärjestöjä.
Kannatamme alumnitoiminnan kehittämistä, koska alumneissa on paljon potentiaalia koko liiton
toiminnan kehittämisessä. Alumneja voisi hyödyntää myös strategiatyössä.
5. Viestintä
Kehitetään viestintää jäsenviestintäkyselyn ja muualta saadun palautteen pohjalta. Panostetaan
viestinnän kolmikielisyyteen, etenkin jäsenistölle tuotettavassa materiaalissa. Uudistetaan nettisivut
saavutettavuusdirektiivin mukaisiksi. Jatketaan matalan kynnyksen kampanjoiden ja liikuntavinkkien
tuottamista opiskelijoille.
Panostetaan työntekijöiden viestintäosaamisen kehittämiseen. Osallistetaan työntekijät oman
sektorinsa viestintään.
Kehitetään toimiston sisäistä viestintää ohjeistuksin ja perehdytyksin.
OLL:n viestinnän suurin ja tärkein kohdeyleisö on jäsenjärjestöt ja liiton edunvalvonta on tehtävä
entistä näkyvämmäksi viestinnän avulla. Pidämme kolmikielisyyteen panostamista tärkeänä
kirjauksena saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta, mutta panostus esimerkiksi
käännöskuluihin on tehtävä korottamatta jäsenmaksua. Toivoisimme jäsenjärjestöjen käyttöön
helposti lähestyttävää materiaalia, jota voisimme hyödyntää viestinnässä.

6. Hallinto
Tehdään strategiatyöryhmän ja sidosryhmien avulla liitolle strategia vuosille 2021‒2025. Tehdään
strategiakysely jäsenistölle. Sisällytetään strategiaan myös kansainvälinen toiminta. Toteutetaan
vuosien 2016‒2020 strategian loppuarviointi.
Perustetaan liitolle talousvaliokunta valvomaan liiton taloutta.
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Osallistetaan jäseniä liiton toimintaa ohjaavien dokumenttien suunnitteluun muun muassa työryhmien
ja lausuntokierrosten avulla. Järjestetään liittokokous. Kerätään palautetta tapahtumista sekä liiton
toiminnasta, ja hyödynnetään sitä toiminnan kehittämiseen.
Kehitetään liiton omarahoituspohjaa strategian mukaisesti. Pyritään saamaan kaikki opiskelija- ja
ylioppilaskunnat OLL:n jäseniksi. Kehitetään nykyisiä ja uusia yritysyhteistyösuhteita. Etsitään uusia
rahoitusmuotoja.
Seuraavan strategian laatiminen ja jäsenjärjestöjen osallistaminen prosessiin on OLL:n tulevaisuuden
kannalta erittäin tärkeä askel. Vuosien 2016-2020 strategian loppuarviointi on tehtävä hyvin kriittisin
silmin, sillä OLL on kokenut viime vuosina suuria takaiskuja. OLL:n on kuultava jäsenjärjestöjen
näkökulmia ja toiveita esimerkiksi kisatoiminnan vähentämisestä.
Pidämme talousvaliokunnan perustamista tervetulleena ja tarpeellisena uudistuksena, joka
toivottavasti vakauttaa liiton taloutta. Talousvaliokunnan jäsenet, pl. sihteerinä toimiva pääsihteeri
tulee valita jäsenet OLL:n toimiston ulkopuolelta jäsenjärjestöistä.
Liiton omarahoituspohjan vahvistaminen on nykytilanteessa erityisen tärkeää.

Turussa 25.10.2019

Sini Saarinen
ylioppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja
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Petra Peltonen
ylioppilaskunnan pääsihteeri

