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PAIKKA:

Hipposhallin Auditorio, Rautpohjankatu 10

LÄSNÄ:

Seurat:: Jussi Jalasaho ja Petri Kuntsi JYP-Juniorit ry, Kalle Paltamaa Diskos 93
Juniorit ry, Pekka Räsänen Swimming Jyväskylä ry, Riku Hagman Tepika ry,
Aki Järvinen JyPK ry, Sisko Kärkkäinen Cats ry, Markku Koistinen JKU ry,
Tapani Räsänen JMU ry, Leena Martikainen ja Eila Karvonen Trio-Juniorit ry,
Vesa Alasaarela ja Kari Lyytikäinen Mty Kello ry, Jouni Airola Gason Boulette ry/
Kesli ry.
Liikuntalautakunta: puheenjohtaja Lassi Kurittu ja varapuheenjohtaja Juha Hjelt.
Liikuntapalvelukeskus: Pekka Sihvonen, Mikko Pajunen ja Erkki Huovinen.

AVAUS

Liikuntalautakunnan puheenjohtaja Lassi Kurittu toivotti Seura-Foorumin
osanottajat tervetulleeksi tilaisuuteen.
Kurittu totesi, että informaatiotilaisuuksia on järjestetty jo pitkään, osanottajamäärät eivät ole olleet kovin kehuttavia – ei tälläkään kertaa.
Hän korosti, että nyt ajankohtaisena asiana ovat lautakunnassa edellisellä
viikolla päätetyt junioriharjoitusvuorojen alennukset. Ne ovat jo pitkään
puhuttaneet seuraväkeä ja päätöksentekijöitä. Kurittu kertoi, että jälleen tehtiin
tietynlainen ”kompromissi”, juniorimaksuja alennettiin mutta samalla seuraavustuksia pienennettiin. Seurojen rahallinen tuki on Kuritun mielestä jo
kyseenalaisen vaatimaton, mutta liikuntalautakunta ei ole paljoa kehitykselle
voinut. Taloudelliset realiteetit ovat olleet viime vuosina varsin raakoja.

JUNIORIMAKSUT
Pekka Sihvonen selvitti juniorimaksujen taustaa. Hän kertoi, että lopullinen
sykäys asiaan tuli kuntajakoselvityksen kautta, koska Jyväskylän mlk ei ole
perinyt salimaksuja alle 19 vuotiailta. Korpilahdella ei ole maksuja koskaan
ollutkaan!
Sihvonen selvitti, että maksujen ”puolitus” tapahtui suhteellisen tasaisesti. Eniten
tietysti hyötyvät ne harrastajaryhmät, joissa liikuntapaikkamaksut ovat olleet
korkeimmat. Hän korosti, että maksut koskevat vain myönnettyjä harjoitusvuoroja. Otteluita ja turnauksia alennus ei koske.

Juniorimaksujen ja muidenkin uuden hinnaston tiedot ovat nähtävillä
liikuntapalvelukeskuksen verkkosivuilla osoitteessa:
http://www.jyvaskyla.fi/liikunta/hinnasto
KERHOT KOULUILLE-HANKE (KEKO)
Liikunnanohjaaja Mikko Pajunen esitteli Kerhot Kouluille hanketta, joka on
käynnistynyt liikuntalautakunnan myöntämän rahoituksen turvin on vuoden
2007 aikana.
Projekti alkaa kevään 2008 aikana ja siihen osallistuu 5 seuraa/koulua.
Syyskauden jatkosta päätetään näiden kokemusten perusteella.
(Power-Point esitys Seura-Foorumin sivuilla)
AJANKOHTAISIA ASIOITA
Erkki Huovinen käsitteli liikuntahallinnon ajankohtaisia asioita, joita olivat
avustuksiin liittyneet hakuaika-, tilitys- sekä asiakirjojen toimituskysymykset.
Huovinen korosti, että pyydettävät selvitykset liittyvät kaupungin taloussääntöön
sekä kaupunginvaltuuston päätöksiin. Kaikissa kaupungin hallintokunnissa
toimitaan avustusasioissa samojen periaatteiden mukaisesti.
(Power-Point esitys Seura-Foorumin sivuilla)
KESKUSTELU
Seura-Foorumin keskustelu oli tavanomaisen vilkasta. Seuraavassa lyhyt
referointi esille nousseista asioista.
Jussi Jalasaho (JYP-Juniorit ry.)tiedusteli miksi Liikuntapalvelukeskuksen
laskutus tapahtuu liian suurissa kokonaisuuksissa/erissä. Laskussa voi olla
15-30 sivua, jokainen tapahtuma ja rivi pitää erikseen käsin/ manuaalisesti
tarkistaa. Onko laskutuksen ongelmiin luvassa parannusta?
Sihvonen: Laskutus ollut koko vuoden 2007 suurin ongelmamme ja se ei ole
vieläkään täysin kunnossa. Seurakohtaiseen erittelymahdollisuuteen ei ehkä
tässä vaiheessa ole mahdollisuutta.
Puheenjohtaja Kurittu totesi, että uusi laskutusjärjestelmä on tyypillinen uuden
tietotekniikan hanke; se aiheuttaakin enemmän töitä kuin vanhat järjestelmät?
Kurittu totesi, että liikuntalautakunta on useaan otteeseen käsitellyt laskutuskysymyksiä, mutta mitään oleellista parannusta ei ole viime vuoden aikana
ongelmaa saatu.

Kurittu kuitenkin näki valoa tunnelissa, koska laskutusviiveet ovat nyt hieman
pienentyneet, mutta ongelmia edelleen esiintyy.
Huovinen tarkensi vielä, että yksi harmia aiheuttanut tiedostotekijä on ollut
henkilötunnusten liittäminen laskujen käsittelyyn. Omituista kyllä, seurojen ja
järjestöjen Y-tunnukset eivät ole laskutusjärjestelmään ”kelvanneet”?
Jalasaho jatkoi kysymystään myös jäähallin remontilla. Kuinka turvataan
seurojen harrastus ja pelitoiminta elo-syyskuussa?
Sihvonen rauhoitteli paikalla ollutta jääkiekkoväkeä ja lupasi, että harjoitusjäähallin toimintaa tarvittaessa tehostetaan ja suunnataan seuroille, jotka
kärsivät kilpajäähallin sulkemisesta. Jääseuroille tullaan järjestämään remontista
erillinen info-tilaisuus, kunhan projektin yksityiskohdat ovat selvillä. Hän korosti,
että kukaan ei vielä tarkasti tiedä kuinka yhtiöittäminen ja remontti etenee.
Kurittu esitti mielipiteenään, että jäähallin yhtiöittäminen ja remontti eivät
paranna varsinaisen liikunnan ja jääurheilun asemaa, vaan suuntautuu aivan
toisiin tarkoitusperiin. Hän kritisoi myös laadittuja laskelmia ja epäili, että
kustannuslaskelmiin ja kokonaisuuteen joudutaan vielä tulevaisuudessa
palamaan.
Pekka Räsänen (Swimming ry.) arvosteli tehtyä juniorimaksujen alennuspäätöstä seuransa sunnuntaivuoron osalta. Räsänen piti hinnoittelua epäreiluna,
koska seuran jäsenet joutuvat maksamaan su-vuorosta lähes tuhat euroa.
Hän kysyi millä muulla seuralla harjoitus- ja harrastusvuoro maksaa yhtä paljon?
Sihvonen perusteli ratkaisua ja tariffia sillä, että vuoro ajoittuu uimahallin
sulkemisajan jälkeen ja siitä aiheutuu lisäkustannuksia. Sihvonen piti 2 €/juniori
maksua palveluihin nähden hyvinkin kohtuullisena.
Räsänen vaati, että asiaa pitää vielä erikseen käsitellä ja ottaa huomioon seuran
muukin kasvatus- ja uimaopetustoiminta hinnoittelua määriteltäessä.
Puheenjohtaja Kurittu lupasi, että hän ottaa hinta-asian liikuntalautakunnassa
käsittelyyn.
Kari Lyytikäinen (Kello ry) kritisoi erityisliikuntajärjestöjen pieniä avustuksia.
Hän totesi, ettei muutaman sadan euron tuella kovin paljoa toimintaa voida
järjestää. Lyytikäinen myös kysyi voivatko nämä järjestöt hakea projektiavustuksia kilpailuihin, matkoihin ja muihin tapahtumiin?
Kurittu vastasi, että totta kai tämä on mahdollista ja muistutti että vuonna 2007
liikuntalautakunta on myöntänyt useita kv- ja projektiavustuksia myös
erityisliikunnan järjestöille.

Jouni Airola (Gazon Boulette ry./Kesli ry.) kritisoi avustusten putoamista käsittämättömän alhaiselle tasolle. Hän peräsi vastuullisia huonoon kehitykseen.
Airola totesi, että Jyväskylä on jo Keski-Suomen mittakaavassakin yksi
heikoimmin liikuntajärjestöjä avustava kunta, puhumattakaan suuremmista
kaupungeista.
Räsänen ehdotti, että vuosiavustuksista luovuttaisiin ja siirryttäisiin pelkästään
projekti- ja kv-toiminnan tukemiseen.
Kurittu vastasi Räsäselle, että tätä avustuskysymystä on lähes joka vuosi
pohdittu lautakunnassa, mutta toistaiseksi on jatkettu nykyistä käytäntöä.
Huovinen muistutti, että vuosiavustuksen saajissa on paljon pieniä seuroja, joille
vaatimatonkin avustus on erittäin tarpeellinen. Hän korosti, että juniorimaksujen
keskustelussa huomio on liiaksi kiinnittynyt Hippoksen alueelle, koska maksut
ovat erityislaitoksissa nousset korkeiksi. Tästä on olemassa vertailut valtakunnan
tasolta, eikä niissä ole Jyväskylän kohdalla ”hurraamista”.
Huovinen kysyi myös, kuinka sellaiset seurat huomioitaisiin tukipolitiikassa, jotka
eivät käytä kaupungin maksullisia liikuntapaikkoja, esimerkiksi hiihto- ja
suunnistusseurat sekä alueelliset seurat, jotka operoivat hiekkakentillä.
Kurittu myönsi, että seura-avustusten supistuminen on ollut liikuntapolitiikan
”heikoin lenkki”, mutta muista menoista ei vaadittuja supistuksia ole voitu
palvelujen kärsimättä suorittaa. Seura-avustusten supistaminen on ollut
kaupunginvaltuuston tahto.
Airola kysyi, että tietävätkö valtuutetut ja poliittiset päättäjät ihan oikeasti kuinka
heikosti toimintoja ja tapahtumia tuetaan. Airola ehdotti myös, että kaupungin
verkkopalveluun laitettaisiin ”Gallup-osio”, jossa valtuutetut voisivat esimerkiksi
kuukausittain vastata palvelurakenteita koskeviin kysymyksiin. Kansalaisilla olisi
myös mahdollisuus osallistua keskusteluun ja mielipiteen vaihtoon.
Huovinen lupasi viedä idean eteenpäin kaupunkikonsernin Netti-ryhmän
pohdittavaksi.
Airola tiedusteli myös, että onko käyty keskusteluja kuntayhtymien oppilaitosten
sali- ja liikuntatilojen saamisesta yleiseen käyttöön? Hän muistutti, että sisäliikuntatilojen puute ja kysyntä kaupungissa on edelleen erittäin kova.
Airola perusteli käsitystään myös sillä, että jos uusi kunta syntyy, sen
mahdollisuudet käyttää ”isännän ääntä” salitilojen luovuttamisessa paranevat.

Sihvonen vastasi, että keskusteluja ja neuvotteluja on käyty useana vuonna.
Kouluilla ja oppilaitoksilla on niin paljon omaa toimintaa, ettei tavoite ole toistaiseksi
toteutunut. Hän totesi myös, etteivät luottamushenkilöt kuntayhtymissä ole
kovinkaan kiinnostuneita tätä kokonaisuudesta.
Keskustelu todettiin käydyksi ja päättyneeksi.
PÄÄTÖS
Tilaisuus päättyi klo 19:30.
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