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Turun yliopiston ylioppilaskunta (TYY) kiittää Opiskelijoiden liikuntaliittoa (OLL)
mahdollisuudesta lausua liittokokousmateriaaleista.
Yleistä
Kiitämme myös OLL:n asiantuntevaa hallitusta ja henkilöstöä, jotka ovat onnistuneet siirtämään
toiminnan ydintä yhä enemmän liikuntaedunvalvontaan. Opiskelijoiden liikuntaliitto on onnistunut
tekemään itseään entistä näkyvämmäksi riviopiskelijoille, ja liiton näkyvyys onkin huomattavasti
parantunut.

TYYn lausunto Opiskelijoiden liikuntaliiton vuoden 2016 toimintasuunnitelmasta ja
taustapaperista
Liikuntapolitiikka ja edunvalvonta
Monissa opiskelijakaupungeissa liikuntapalvelut tulevat olemaan yksi tärkeimmistä vaikuttamisen
kohteista kuntavaalien aikana, minkä vuoksi on hyvä lähteä yhteistyössä suunnittelemaan siihen
liittyviä vaikuttamismahdollisuuksia. Etenkin hallituksen kaavailemat leikkaukset saattavat
kohdistua juuri tähän sektoriin, minkä vuoksi myös ajoissa tehty pohjatyö vaikuttamiselle on
ehdottoman hyvä tavoite. Toivomme, että kuntavaalivaikuttamisessa OLL toimisi mahdollisimman
konkreettisesti auttaen ylioppilas- ja opiskelijakuntia oman paikkakuntansa vaalivaikuttamisessa.
OLL on varmasti Suomen parhaita asiantuntijoita ko. alalla, minkä vuoksi tätä roolia tulisi
mahdollisimman tehokkaasti hyödyntää.

Sekä kuntavaalivaikuttaminen että liikunnan edistämissuunnitelmien laatiminen on juuri OLL:n
ydintoimintaa, joihin toivoisimme sen entistä enemmän keskittyvän. Edistämissuunnitelmiin liittyen
haluamme korostaa, että opiskelijaliikunnan järjestäjätahon tulisi osallistua niiden laatimiseen ylija opiskelijakuntien lisäksi.

Terveytensä kannalta riittävästi liikkuvan opiskelijan konseptointi kuulostaa erittäin hyvältä, mutta
siitä jää osittain melko abstrakti vaikutelma sekä toimintasuunnitelmassa että taustapaperissa.
Kirjaukseen tulisikin pyrkiä lisäämään konkretiaa eli mitä sillä todellisuudessa tarkoitetaan ja
tavoitellaan.
Suhtaudumme osittain kriittisesti toimintasuunnitelman kirjaukseen opiskelijahuippu-urheilijoiden
uran ja opiskelun yhdistämisestä. Emme missään nimessä kiistä tähän liittyvää ongelmaa, mutta
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kyseenalaistamme osittain kuuluuko tämä projekti enää OLL:n toiminnan ytimeen. Liiton tulisikin
pohtia omaa rooliaan tässä hankkeessa, jonka päävastuun tulisi olla juuri Olympiakomitealla.
Opiskelijoiden liikuntaliitto pystyy tarjoamaan varmasti asiantuntija-apua, muttei sen tule ottaa
missään nimessä päävastuuta hankkeesta.

Kaikki toimintasuunnitelman jatkuvan toiminnan hankkeet ovat ehdottoman positiivisia, millä
voidaan katsoa olevan suora yhteys opiskelijoiden hyvinvoinnin parantamiseen. Etenkin Liikkuva
koulu -hanke todennäköisesti juuri parantaa korkeakoulujen suhtautumista liikuntapalveluihin.
Tässä yhteydessä tulee kuitenkin pohtia tarkkaan, miten korkeakoulut voivat julistautua Liikkuvaksi
kouluksi ja miten tätä mahdollisesti valvotaan.

Hanketta markkinoidessa tulee painotus olla

nimenomaan liikunnan hyödyssä niin itse opiskelulle kuin valmistumisajoillekin.

Koulutukset ja jäsenpalvelut
Liikuntatuutoroinnissa kaivataan jatkossakin valtakunnallista koordinointia ja koulutuksellista
tukea. Olisikin äärimmäisen tärkeää saada kaikki korkeakoulut järjestämään ko. toimintaa, ja
mielestämme OLL:lla on tässä merkittävä rooli. Liikuntatuutorointipäivän merkitys toiminnan
kehittymiselle on suuri, jotta hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja saadaan tehokkaasti jaettua.

Koemme kolme liikunnan sektoritapaamista riittäväksi, kunhan tapaamisten aikataulutus vuodelle
2016 suunnitellaan huolellisesti, jotta tapaamisissa tarjotaan paras mahdollinen anti osallistujille
vuoden aikana. Liiton talouden ollessa sopeutuksen alla, on mielestämme kuitenkin tärkeää miettiä
voisiko sektoritapaamisia järjestää kolmen sijasta vain kaksi. Hyvän suunnittelun ja ajankohtaisen
ohjelman avulla saadaan kahdesta sektoritapaamisesta irti sama hyöty kuin kolmesta.
Sektoritapaamiset

ovat

verkostoitumisen

lisäksi.

mielestämme
Hyviksi

oivallisia

liiton

jäsenpalveluiksi

ohjaustilaisuuksia
koemme

valtakunnallisen

musiikintoisto-oikeudet,

tapaturmavakuutukset sekä hyödylliset koulutukset OSM-kisojen järjestäjille.

Liikuntatapahtumat
Pidämme ehdottoman hyvänä tavoitteena saada paraurheilulajit osaksi OSM-kisoja. Tämä tavoite
lisää myös OLL:n toiminnan tarkoitusta, minkä lisäksi liittokokouksessa hyväksyttävä
yhdenvertaisuussuunnitelma miltein velvoittaakin tähän.
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Mielestämme

liikuntatapahtumisissa

osallistumiskynnystä ja avointa henkeä.

tulisi

aina

painottaa

mahdollisimman

matalaa

Toivoisimme, että OLL myös lähtisi tarkemmin

miettimään, miten opiskelijoiden keskuudessa lisätään tietoisuutta OSM-kisoista. Uskomme, että
liikuntatapahtumat olisi avainkeino saada yritysyhteistyötä vahvemmin mukaan liiton toimintaan.
Kaikkien liikuntatapahtumien kohdalla OLL:n tulee kuitenkin muistaa, etteivät urheilukisat kuulu
sen ydintoimintaan.

OLL:n tulisikin pidättäytyä uusista kisoista ja sen on kohdistettava

resurssejaan kaikkien osallistumisen mahdollistamiseksi jo olemassa oleviin kisoihin. OLL ei saisi
ottaakaan liian suurta roolia EUSA Games 2020 –hakuun, vaan tuen pitää olla lähinnä asiantuntijaapua ja viestinnällistä tukea.

Kaikkien kisojen yhteydessä tulee myös mahdollistaa niiden

opiskelijoiden osallistuminen, jotka eivät ole OLL:n jäseniä.

Järjestötoiminta ja viestintä
Strategian jalkauttaminen osaksi liiton toimintaa on tärkeää liiton toiminnan pysymiseksi sen
tarkoituksessa. Mielestämme liiton tuleekin miettiä, miten sen toiminnot osuvat strategiaan ja
tarpeen vaatiessa olla valmis uudistamaan toimintaansa.

Pidämme tärkeänä myös OLL:n tavoitetta parantaa tasa-arvoa kansainvälisessä organisaatiossa.
Tämä osuu myös liiton ydintoimintaan, joten pidämme tavoitetta tärkeänä näkökulmana
kansainväliseen toimintaan.

Hallinto
Opiskelijoiden liikuntaliiton käydessä edelleen läpi toiminnan muutosprosessia on äärimmäisen
tärkeää

varmistaa

myös

asiantuntijuuden

päivittäminen

uuden

toiminnan

mukaiseksi.

Toimintasuunnitelmaan kirjattu kartoitus on varmasti tervetullut, jotta liitto pystyy toimimaan
uudessa roolissaan liikunnan edunvalvojana. Kartoituksesta saatua tietoa pitää välittömästi alkaa
soveltaa ja tehdä tarvittavat toimenpiteet asiantuntijuuden voimistamiseksi.

Tuemme ehdottomasti toimintasuunnitelman kirjausta ulkopuolisen rahoituksen lisäämisestä, kuten
olemme edellä todenneet.
Opiskelijoiden liikuntaliiton historiateos on varmasti tervetullut näin pitkäaikaiselle edunvalvojalle.
Haluamme kuitenkin painottaa, ettei teokseen saa uhrata liikaa työaikaa itse työntekijöiltä eikä se
saa syödä resursseja edunvalvonnalta.
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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, että liitto edelleen tarvitsee hallituksessa käsipareja riittävästi puheenjohtajan, kahden
varapuheenjohtajan ja hallituksen jäsenen lisäksi, jotta liiton linkki ei liiaksi heikkene jäsenien
suuntaan.

Vähentämällä hallituksen jäseniä, liitto syö samalla omaa rooliaan edunvalvojana ja

vähentää legitimiteettiään.

Vaikka aiemmin toisen varapuheenjohtajan vastuualueena on ollut

opiskelijoiden huippu-urheilu, uskomme silti, että liiton näkyvyys ja edunvalvonnan täysipainoinen
hoitaminen edellyttää laajempaa hallitusta.

Jäsenmaksukorotuksiin suhtaudumme osittain kriittisesti, mikäli se tapahtuu samanaikaisesti toisen
varapuheenjohtajan poistamisen kanssa.

Kyseessä on melko pieni korotus ylioppilaskuntien

budjeteissa, mutta puhuttaessa korotuksesta per opiskelija, on kyseessä erittäin merkittävä korotus.
Ylioppilaskuntien jäsenmakuissa on jo ennestään nostopainetta, jonka vuoksi pitkällä aikavälillä
näitä nostoja tulee välttää viimeiseen asti. Jäsenmaksukorotukset todennäköisesti myös lisäävät
ylioppilaskunnissa keskustelua OLL:sta eroamisesta, mikä pahentaa entisestään OLL:n talouden
tilaa.

Säästöjä tulisi mielestämme hakea ensisijaisesti liikuntatapahtumista ja muista

edunvalvonnan ulkopuolisista kohteista.

Lisäksi muita pieniä kulueriä tulee pohtia tarkkaan.

Olemme valmiita laskemaan esimerkiksi sektoritapaamisten määrän kahteen.

Uskomme, että

panostus yritysyhteistyöhön maksaa itsensä takaisin melko pikaisestikin, joten tähän tulisi
mielestämme lisätä aktiivisesti resursseja.

Talouden laajempaa kommentointia emme kokeneet mielekkääksi, kun vielä on avoinna monia,
huomattavan suuria, liikkuvia kokonaisuuksia. Kiitämme kuitenkin selkeytetystä talousarvion
rakenteesta sekä sen yksityiskohtaisemmasta ja läpinäkyvämmästä muodosta.

Strategia
Kuten jo aiemmin keväällä lausuimme, mielestämme strategian pitää painottua erittäin vahvasti
riviopiskelijoiden liikuntaedunvalvontaan.

Missio on mielestämme oikeansuuntainen, mutta

liikuntakulttuuri on sanana mahdollisesti epäsopiva.

Ilman liitettä se ei aukea, mikä on

mielestämme kuitenkin tärkeää. Visio on mielestämme oikeanlainen ja se luo ytimen OLL:n
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toiminnalle.

Arvoissa suhtaudumme edelleen kriittisesti rohkeuteen, jota emme näe omana

arvonaan niin tärkeänä liiton toiminnassa. Muut arvot tukevat hyvin liiton missiota ja visiota.
Strategiset tavoitteet ovat mielestämme tarpeeksi kunnianhimoisia, mutta samalla myös realistisia.

Yhdenvertaisuussuunnitelma
Suhtaudumme erittäin positiivisesti OLL:n luomaan yhdenvertaisuussuunnitelmaan.

Etenkin

suunnitelmassa luetellut konkreettiset toimenpiteet luovat suunnitelmasta paperin, joka on helppo
ottaa osaksi liiton toimintaa.
yhdenvertaisuusongelmat

Suunnitelmaa tulee voida päivittää aina tarpeen vaatiessa, sillä

tulevat

monesti

hyvinkin

yllättäen.

Kuten

jo

yhdenvertaisuussuunnitelmassakin todetaan, tulee etenkin sukupuolten tasa-arvoon urheilukisojen
yhteydessä kiinnittää erityistä huomiota. Myös toimintasuunnitelmaan kirjattu paraurheilulajien
liittäminen osaksi OSM-kisoja tukee hyvin suunnitelman tavoitteita.

Turussa 2.10.2015

Turun yliopiston ylioppilaskunta

Mikko Mononen

Rauli Elenius

hallituksen puheenjohtaja

pääsihteeri

Lisätietoja:
Hallituksen liikuntavastaava Sami-Petteri Seppä, tyy-sopo@utu.fi

