Taustamuistio

Opiskelijoiden liikuntaliiton jäsenyys -taustamuistio
Opiskelijoiden liikuntaliiton jäsenmaksu on Turun yliopiston ylioppilaskunnalle n. 5800 € (OLL on
luvannut jäsenmaksun olevan 0,40€/opiskelija vuoden 2015 alusta liittyville). Jäsenmaksun osuus
OLL:n kokonaisrahoituksesta on vain murto-osa. Jäsenmaksutuottoja on vuoden 2014
talousarviossa laskettu olevan 81 000 €. Omarahoitusosuus kokonaisuudessaan OLL:llä on
yhteensä 17 100 € ja tuottoja yhteensä 678 860 €, jolloin omarahoitusosuudeksi muodostuu
18,7 %.
Opiskelijoiden liikuntaliiton olennaisin tehtävä on valtakunnallinen liikuntavaikuttaminen.
Karkeasti työnjako on TYYn ja OLL:n välillä jaettu niin, että ylioppilaskuntamme toimii
paikallisella tasolla Turussa ja OLL vastaa liikuntaedunvalvonnan valtakunnallisilla pelikentillä.
TYYllä
ei
nykyisellään
ole
merkittäviä
edellytyksiä
itsellään
valtakunnalliseen
liikuntaedunvalvontaan. OLL on tarjonnut edellytyksiä TYYn liikuntasektorin jatkuvuuden
ylläpitoon ja toimijoiden koulutukseen. Järjestetyt säännölliset sektoritapaamiset tuovat lisää
ideoita ja vinkkejä paikalliseen liikuntaedunvalvontaan mm. vertaistuen muodossa. Ilman OLL:n
tukea TYYn ei olisi mahdollista palvella jäsenistöään liikuntasektorilla nykyisellä tasolla ilman
lisäpanostuksia sektorin toimintaan.
OLL käynnisti liikuntatuutoroinnin konseptin, joka meidänkin yliopistossamme otettiin viime
vuonna ensimmäistä kertaa käyttöön. Jatkossakin OLL tarjoaa liikuntatuutoreille koulutuksia,
jotta toiminta jatkossakin on mahdollista. OLL on toteuttanut viime aikoina myös kokeilun
liikunnan mini-interventiosta YTHS:n kanssa yhteistyössä (ohjaus liikunnan pariin sitä
tarvitseville). OLL hankkii ja tilaa opiskelijoiden liikkumista koskevan tutkimustietoa.
OLL:n asiantuntijat ovat käytettävissä niin neuvonnassa kuin lobbausapuna paikallisiin
hankkeisiin. Ilman jäsenyyttä tulee paikallisen liikuntaedunvalvonnan osalta miettiä, tekeekö OLL
mitään, kun otetaan yhteyttä ja pyydetään apua.
OLL:n ydintoiminta-alueet on viime syksynä arvioitu ja määritelty uudelleen, jolloin saavutettiin
tarkempi profiloituminen edunvalvontaan ja huippu-urheilu siirretään olympiakomitealle.
Nykyisten painopistealueiden vaikutusta ei ole vielä nähty, mutta tavoitteena on entistä parempi
vaste opiskelijoiden liikuntaedunvalvonnassa.
OLL vaikuttaa myös korkeakoulujen liikuntapalvelujen parantamiseen.
liikuntasuunnittelijoilta pyysimme kommentteja ja heiltä kuulimme seuraavaa:

Yliopistomme

“OLL on meillä tärkeä yhteistyötekijä. He ovat olleet meidän apunamme paljon.
Heiltä on saatu nopeasti ja helposti apuja niin päivittäisiin kuin
harvinaislaatuisempiinkin ongelmiin. OLL on ehdottomasti auttanut toimintamme
etenemistä ja kehittymistä. Suoraan sanottuna en osaa sanoa miten se vaikuttaisi
meidän toimintaan, jos ette olisi jäseniä. Meille yhteystyö on ollut erittäin tärkeää.“
Vaikka Opiskelijoiden SM-kisat koskettavat vain pientä osaa jäsenistöämme, tulee kuitenkin
huomioida, että kisoihin osallistuminen tulee jatkossa olemaan edullisempaa jäsenille.
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