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Turun

yliopiston

ylioppilaskunta

kiittää

Opiskelijoiden

liikuntaliittoa

(OLL)

mahdollisuudesta lausua liittokokousmateriaaleista.

Yleistä
Kiitämme myös OLL:n asiantuntevaa hallitusta ja henkilöstöä, jotka ovat liiton murrosvaiheessa
kyenneet fokusoimaan ja ohjaamaan toimintaa vuoden 2013 liittokokouksen päättämään suuntaan.
Toiminta on ollut eteenpäin katsovaa jäsenrakenteen muutoksesta huolimatta, ja liiton näkyvyys
jäsenten suuntaan on huomattavasti parantunut, mistä esimerkkeinä lukuisat kannanotot ja
lausunnot. Toiminnassa on selkeästi korostunut liikuntaedunvalvonta, ja työtä on tehty
opiskelijoiden liikuntamahdollisuuksien parantamiseksi.

TYYn lausunto Opiskelijoiden liikuntaliiton vuoden 2015 toimintasuunnitelmasta ja
taustapaperista

Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta
Eduskuntavaali- ja hallitusohjelmavaikuttaminen tulee olemaan vuoden alkua selvästi värittävä
teema OLL:nkin toiminnassa. Edellisissä neuvotteluissa saavutettu kirjaus ”Huolehditaan
opiskelijaliikunnasta” on ollut askel hyvään suuntaan, mutta rimaa tulisi nostaa tältäkin osalta
huomattavasti ylemmäs, ja toivomme merkittävästi enemmän konkretiaa sekä toimenpiteitä
kirjauksiin tämän saavuttamiseksi. Toimintasuunnitelman taustapaperiin voisi eritellä OLL:n
keskeisiä yhteistyötahoja sekä kartoittaa yhteistyötahoverkoston nykytilaa ja sen mahdollista
laajentamista. Lisäksi TYY toivoo, että edunvalvontatoimintaa ulotetaan entistä laajemmin myös
korkeakoulujen pääkampuksien ulkopuolelle.
Riittävästi terveytensä kannalta liikkuvien osuus on tutkimuksien mukaan hälyttävän alhainen ja
näin ollen kirjaus opiskeluterveydenhuollon ja korkeakoulujen liikuntapalvelujen välisen
palveluketjun toteutumisesta on hyvä, mutta kirjauksen tulisi olla jämäkämpi. Tavoitteellisen
dokumentin hengessä kirjauksessa tulee välttää konditionaalia ja empiviä muotoja (esim. ”olisi
mielekästä siirtää”).
Kirjaus Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) eri yksiköiden välisestä dynamiikasta kuvailee jo
saavutettuja hyötyjä, ja toiminnan jatkamisella systemaattisemmin potentiaalia voi olla
hyödynnettävissä vielä lisää.
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Liikunnallisen elämäntavan edistämisen OKM-hanke
OKM:n hankehaun uudistus rajaa hanketuen vain yhteen yhdistystä kohden. Hanketuella on
merkittävä rooli OLL:n rahoituksessa, kuten taustapaperissa on todettu. TYY katsoo valitun
hankkeen olevan aiemmin määritellyn OLL:n ydintoiminnan mukainen ja odottaa, että hanketuki
myönnettäisiin täysimääräisenä. Suurimmat haasteet opiskelijoiden liikunnassa tuntuvat
paikallisestikin olevan juuri palvelujen saavutettavuus ja kapasiteetti, jotta vähän liikkuvien
keskuudessa liikunta tuntuisi houkuttelevalta.
Koulutukset ja jäsenpalvelut
Liikuntatuutoroinnin liittäminen osaksi OLL:n palvelutoimintaa on luontainen jatkumo OKM:n
hanketuella

käynnistetylle

valtakunnallisesti

kuitenkin

suuremmalle

prosessille.

kaivataan

jatkossakin

Liikuntatuutoroinnin
valtakunnallista

järjestämisessä

koordinointia

ja

koulutuksellista tukea.
Koemme kolme liikunnan sektoritapaamista riittäväksi, kunhan tapaamisten aikataulutus vuodelle
2015 suunnitellaan huolellisesti, jotta tapaamisista on tarjolla paras mahdollinen anti osallistujille
vuoden

aikana.

Sektoritapaamiset

ovat

mielestämme

oivallisia

liiton

ohjaustilaisuuksia

valtakunnallisen verkostoitumisen lisäksi. Korkeakoulujen liikuntatoimien verkosto on hyödyllinen
kaikille toimijoilleen, mutta toimintasuunnitelman taustapaperin kirjauksista ei suoraan aukene,
paljonko resursseja OLL:ltä tämän koordinointiin ja tapaamisten suunnitteluun on kohdennettu.
TYY kokee hyväksi jäsenpalveluksi musiikintoisto-oikeudet ja tapaturmavakuutukset sekä
hyödylliseksi koulutukset OSM-kisojen järjestäjille.
Opiskelijaurheiluseurojen toiminnan kehittämiseen Vuoden Liekehtijä -palkinto on hyvä keino,
mutta TYY toivoisi toimenpiteitä, miten jäsenorganisaatioiden alayhdistysten liikuntatoimijoita
voisi kannustaa aktiivisempaan toimintaan liikunnan sanoman levittämisessä. Esimerkiksi
ainejärjestöjen liikuntavastaavat toimivat lähempänä juuri sitä haasteellista joukkoa opiskelijoita,
jotka eivät liiku terveytensä kannalta riittävästi – verrattuna jo valmiiksi liikuntahenkisten
opiskelijaurheiluseurojen toimijoihin.
Liikuntatapahtumat
Opiskelijoiden SM-kisojen levittäminen paralajeihin, ja myös mahdollisesti elektroniseen
urheiluun, lähentää liittoa laajempaan jäsenpohjaan. Tavoitteet sukupuolten välisen tasa-arvon
kasvattamisesta ovat hyvät, mutta kyseenalaistamme taustapaperissa mainitut keinot palkkioiden
osalta. Mielestämme palkkioiden myöntö ei ole paras mahdollinen vaihtoehto. Kaipaisimme
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tarkempia toimenpiteitä OSM-kisoista tietoisuuden lisäämiseksi valtakunnallisesti. Kritisoimme
sääntöjen linjausta osallistumisoikeuden rajaamisesta vain jäsenille ehdoitta, sillä esimerkiksi
rajaus joukkuelajien osallistujien kohdalla koetaan liian jyrkäksi ja se koskettaa merkittävästi
urheilualayhdistyksiämme.
SELL-kisat mahdollistavat kansainvälisen kohtaamisen urheilun merkeissä, ja niin kauan kuin
kisoissa

säilyy

rentosarjat,

koemme

näiden

tukevan

opiskelijoiden

liikkuvuutta

ja

kansainvälistymistä. Liikuntapoliittiseen linjapaperiin on kuitenkin kirjattu, että OLL tekee
yhteistyötä Baltian maiden sisarliittojen kanssa SELL-kisojen puitteissa vuoteen 2015 asti.
Tuemme pitkäjänteisemmän toiminnan linjaa, ja olemme liikuntapoliittisen linjapaperin
kirjauksen kannalla SELL-kisojen jatkon osalta.
OLL:n toiminnan laajentaminen osallistumalla vielä useampaan erilliseen kisakokonaisuuteen ei
mielestämme ole OLL:n ydintoiminnan mukaista, ja liiton resursseja ei tulisi käyttää EuroGames
2016 -kisoihin.
Opiskelijahuippu-urheilu
Opiskelijahuippu-urheilun siirtymisessä tuntuu olevan suuri yhteisymmärrys ja neuvottelut ovat
edenneet hyvin vuoden 2014 aikana. Kesken oleva siirtoprosessi on raskas organisaatiolle, ja
siirron loppuun asti viennistä tuleekin huolehtia vielä vuoden 2015 aikana.
Järjestötoiminta ja viestintä
Toimiminen osana Liikkujan polku -verkostoa ja verkostossa vaikuttaminen on ensiluokkainen osa
OLL:n ydintoimintaa. Viestinnän kehittäminen uuden viestintästrategian mukaan on tervetullut
uudistus toimintaan. OLL:n viestintä on ajoittain ollut linjatonta ja liiton rajussa uudistusvaiheessa
viestintä tulee olemaan entistäkin tärkeämpää. Odotamme innolla, miten viestintä kehittyy ja tieto
kulkee entistä paremmin.
Tunnustamme

tärkeäksi,

että

saamme

jatkossakin

kansainvälisiin

katto-organisaatioihin

suomalaista edustusta, mutta koemme, ettei kansainvälinen toiminta saisi levätä vain tämän
tavoitteen päällä. Pohdimme, onnistuisiko toiminnan laajentaminen esimerkiksi Erasmus+ ohjelman avulla.
Hallinto
OLL:n mittavat muutokset ovat vieneet liiton täysin uuteen tilanteeseen, ja koemme strategian
luomisen kuvailtuna prosessina tervetulleena.
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Taloudesta
Jäsenrakenteen muutos ja opiskelijoiden huippu-urheilun siirtyminen Olympiakomitealle
aiheuttaa merkittäviä muutoksia talouteen. Esitetyt sopeuttamistoimet ovat suurelta osin
perusteltuja, mutta koemme TYYssä, että liitto edelleen tarvitsee hallituksessa käsipareja riittävästi
puheenjohtajan, kahden varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenen edestä, jotta liiton linkki ei
liiaksi heikkene jäsenien suuntaan. Vaikka aiemmin toisen varapuheenjohtajan vastuualueena on
ollut opiskelijoiden huippu-urheilu, uskomme silti, että liiton näkyvyys ja edunvalvonnan
täysipainoinen

hoitaminen

edellyttää

laajempaa

hallitusta.

Lisäksi

esimerkiksi

uuden

viestintästrategian huolellinen käyttöönotto vaatii panostusta toimistolla.
Talouden laajempaa kommentointia emme koenneet mielekkääksi, kun vielä on avoinna monia,
huomattavan suuruisia, liikkuvia kokonaisuuksia. Kiitämme kuitenkin selkeytetystä talousarvion
rakenteesta ja yksityiskohtaisemmasta sekä läpinäkyvämmästä muodosta.

Turussa 2.10.2014
Turun yliopiston ylioppilaskunta

Jussi Nieminen

Tomi Nyström

hallituksen puheenjohtaja

pääsihteeri

Lisätietoja:
Hallituksen liikuntavastaava Matti Vähä-Heikkilä, tyy-ay@utu.fi

