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AVAUS

Uuden Jyväskylän sivistystyöryhmän puheenjohtaja Jaakko Selin toivotti
Seurafoorumin osanottajat tervetulleiksi.
Selin kertoi avauksessaan, että Uuden Jyväskylän rakennustyö on sujunut
vauhdikkaasti ja hyvän yhteisymmärryksen vallitessa. Selin korosti, että liikunnalla
ja erityisesti liikuntajärjestöillä sekä urheiluseuroilla on tärkeä merkitys uuden
kaupungin toiminnassa.
Selin kannusti järjestöjä aktiivisuuteen sekä palautteen antamiseen organisaatioille
ja päätöksentekijöille, jotta tulevassa toiminnassa vuoropuhelu sujuisi mahdollisimman hyvin. Selin ei luvannut uusia rahallisia voimavaroja liikunnan toimijoille,
koska olosuhteet säilyvät pääpiirteittäin entisinä. Sen sijaan maalaiskunnan mallin
mukaisesti juniorivuorojen maksuja on päätetty helpottaa.
Avauksensa lopuksi Jaakko Selin korosti laajan yhteistoiminnan merkitystä ei vain
liikunnassa vaan koko sivistyksen palvelualueella. Selin haluaisi, että liikunta- ja
harrastustilat tulisivat tehokkaaseen käyttöön esimerkiksi siten, että varaustoiminnat keskitettäisiin liikuntahallinnolle. Näin kaupungin puolella on muutaman
viime vuoden aikana toimittu.

PUHEENVUORO
Valtion liikuntaneuvoston varapuheenjohtaja, kansanedustaja Susanna Huovinen.
Susanna Huovinen tuurasi VLN:n puheenjohtajaa Tapio Korjusta, joka oli estynyt
saapumaan Jyväskylään. Puheenjohtajan peruuntumisen takia paikallinen edustaja
joutui siis esiintymään ”kotikentällään”, toisin kuin VNL:n periaatteina on pidetty.
Huovinen kiitti VLN:n puolesta kutsusta saapua Uuden Jyväskylän ensimmäiseen
seuratilaisuuteen. Se kertoo hänen mielestään siitä, että Jyväskylän seudulla
osataan arvostaa myös valtakunnallisia toimijoita sekä organisaatioita.
Kansanedustaja korosti, että suomalaisessa yhteiskunnassa kansalaisjärjestöjen
toiminta yleensä, mutta erityisesti kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntajärjestöjen työ on
erittäin tärkeää. Ilman seuratoiminnan työpanosta suomalainen harrastusjärjestelmä olisi vain vaatimaton tapahtumakenttä nykyiseen verrattuna.
Suomalaisessa järjestelmässä tulevat esiin pohjoismainen demokratia, mutta
myös pitkä historiallinen tausta.
Susanna Huovinen toi esiin muutamia tunnuslukuja:
¤
Suomessa kaikkiaan noin 127.000 kansalaisjärjestöä,
¤
52% yhdistyksistä ja järjestöistä toimivat aktiivisesti,
¤
noin 10% yhdistysten jäsenistä on aktiivisia,
¤
yhdistysten toiminta on merkittävintä kansanterveyden,
sosiaalityön, kulttuurin, nuorison ja liikunnan parissa.

Yhteenvetona Huovinen totesi, että usein vähälle huomiolle jää kansalaistoiminnan koulutuksellinen merkitys. Toiminta kansalaisjärjestöissä on tärkeää
yhteiskunnallisen osallistumisen kannalta, eikä näitä valmiuksia voi mistään
varsinaisesti hankkia tai opiskella.
Erityisen tärkeää on havaita, että järjestöt tuottavat palveluita myös sosiaali- ja
terveys- ja mielenterveysmerkityksessä, jossa toiminnassa korostuu inhimillinen
osallistuminen sekä välittäminen.
Liikunnan kentässä järjestöjen toiminta nojaa vahvaan ystävä-, kaveri- ja
toveriporukkaan. Lasten harrastustoiminnan ylläpidossa liikunta- ja urheilujärjestöjen merkitys on kiistaton. Voimavaroja tulisi entistä enemmän keskittää
nuorten harrastuksiin, niiden monipuolisuuteen sekä ylläpitämiseen.
Huomiota tulee Susanna Huovisen mukaan enemmän kiinnittää myös
kulttuuriseen vuorovaikutukseen sekä monikulttuurisuuden edistämiseen ja
integraatioon. Huovinen toivoi myös, että Uuden Jyväskylän kansalaisjärjestöt sekä
urheiluseurat olisivat aktiivisia, kun kansallisen liikuntaohjelman mukaista seuratukea käynnistetään.
PUHEENVUORO
Apulaiskaupunginjohtaja Arto Lepistö, Uusi Jyväskylä.
Arto Lepistö ilmoitti, ettei halua ryhtyä luennoimaan kaikista Uuden Jyväskylän
valmisteluun liittyvistä yksityiskohdista. Hän kannusti järjestöväkeä kysymään
paikalla olevilta asiantuntijoilta sekä mahdollisista kiinnostavista yksityiskohdista.
Alkuun Lepistö toi esiin yleisemmän hyvinvointiin liittyvän tutkimustuloksen
(Hyyppä 2007). Sen mukaan ruotsinkielisellä rannikkoseudulla kansalaiset ovat
onnellisempia, elävät pidempään ja viettävät selvästi sosiaalisempaa elämää kuin
muualla Suomessa.
Lepistö aprikoi, että olisiko tästä elämäntavasta, sosiaalisuudesta ja yleensä
vuorovaikutteisemmasta elämäntyylistä jotakin opittavaa. Jos tavoitteeksi
otetaan aktiivinen kuntalainen, joitakin rannikkoseudun elämäntyylistä olisi
ilmeisesti tavoiteltavissa.
Arto Lepistö kertoi Uuden Jyväskylän sivistyspalveluiden rakentamisen tavoitteena
olevan prosessimainen ajattelu, suunnittelu ja toteuttaminen. Kaikkea ei
saada uudessa isossa organisaatiossa hetkessä valmiiksi. Tavoite on asetettu
vuoden 2013 tasolle.
Kulttuurin, koulutuksen ja liikunnan merkitys on uuden sivistyspalveluiden
rakentamisessa keskeistä, samoin vahvan asiakasnäkökulman luominen.
Uudessa kulttuuri- nuoriso- ja liikuntalautakunnassa tavoitellaan myös
elämänkaariajattelua.

Lepistö valotti hieman tulevia taloudellisia suunnitelmia valmistelemansa vuoden
2009 talousarvioehdotuksen pohjalta. Nykyiset linjaukset tulevat säilymään
ja ns. perusliikuntapaikkojen juniorivuorojen alle 18v maksuttomuus toteutuu myös
kaupungin puolella. Kulttuuripalveluiden maksuja ei myöskään koroteta. Kilpaurheiluun käytettävien tilojen maksullisuus tulee säilymään, jolloin nykyisen
maalaiskunnan puolella järjestöjen on varauduttava maksullisuuteen mm.
Tikkakosken jäähallissa.
Lopuksi apulaiskaupunginjohtaja Lepistö toivoi, että Uudessa Jyväskylässä
järjestöt olisivat aktiivisia, osallistuisivat erilaisiin tilaisuuksiin, sekä toisivat omat
perustellut näkemyksiensä esiin mahdollisimman useissa päätöksenteon
prosesseissa. Tällä tavalla voidaan vahvistaa kansalaistoimintaa.
KESKUSTELU
Puheenjohtajana toimi liikuntajohtaja Ari Karimäki. Karimäki kannusti SeuraFoorumin osanottajia esittämään tiukkojakin kysymyksiä, mutta lyhyesti sekä
napakasti.
Tuula Syvänperä, Jyväskylän Avantouimarit ry:
Syvänperällä oli käsitys, että Uuden Jyväskylän kouluja, harrastustiloja jne. ollaan
sulkemassa. Missä voidaan tämän jälkeen harrastaa, jos tiloja ei ole? Vuokrat
nousevat, harrastusmaksut kohoavat. Pitääkö meidän syrjemmältä lähteä aina
keskustoihin toimimaan ja harrastamaan? Kun tiedämme, että julkinen liikenne ei
toimi ja liikenteen maksutkin jatkuvasti kohoavat. Tämä tuntuu mahdottomalta
yhtälöltä.
Lisäksi kysyisin, onko järjestelytoimikunnalla oikeutta tehdä päätöksiä, sitähän
ei ole missään vielä demokraattisesti valittu?
Arto Lepistö:
Talousarvioehdotukseen liittyy alle 18v maksujen poistaminen perusliikuntapaikoilta. Kilpaurheilun ja liikuntalaitosten maksut pysyvät ennallaan. Vielä ei ole
tarkasti määritelty missä raja kulkee, onko nurmi- tai tekonurmikenttä maksullinen
ja miten raja vedetään. Karimäki voi osaltaan vastata näihin yksityiskohtiin.
Teatteri ja konserttilippujen hintoihin ei tule korotuksia. Kouluverkkoselvitys
on käsittelyssä ja nyt esillä ollut pohdinta on vasta ehdotus. Lopulliset päätökset
tehdään vasta myöhemmin.
Jaakko Selin:
Sivistystoimi määrittelee lopullisen taksapolitiikan, mutta järjestelysopimukseen
sisältyy em. juniorimaksujen helpotus. Tärkeää olisi, että myös salien, tilojen ja
liikuntapaikkojen maksut sekä varaukset siirtyisivät liikuntatoimen huolehdittavaksi, kuten kaupungissa nyt tehdään. Näin olisi yksi taho, josta saisi kaikki
liikuntaan liittyvät peruspalvelut.

Susanna Huovinen:
Tavoitteena pitää olla lähiliikuntapaikkojen verkosto ja siitä huolehtiminen.
Kenenkään ei tulisi lähteä kovin kauas kotoaan harrastamaan olipa kyseessä
lapsi, nuori tai seniorikansalainen. Pitää myös huomata, että sisäliikuntatiloina
voivat toimia muutkin kuin perinteiset urheilu- ja liikuntasalit. Esimerkiksi
päiväkodeissa on tiloja, joita voidaan käyttää järjestöjen harrastustoimintaan.
Valtion liikuntaneuvosto ja opetusministeriö ovat jo vuosia varanneet rahoitusta
lähiliikuntapaikkoihin ja kannustaneet kuntia rakentamaan sekä hakemaan tätä
tukea. Kaiken lisäksi lähiliikuntapaikat ovat yleensä halpoja ylläpidettäviä.
Keijo Tulomäki JPS-Juniorit ry:
Nyt tarvittaisiin konkreettia tietoa siitä mitkä ovat tulevat rajat kilpaurheilussa
ja harrasteliikunnassa sekä tilojen maksuissa. Teemme seuroissa parhaillaan
v. 2009 talousarviota ja suunnittelua ei voida toteuttaa, jos ei tiedetä mikä on
kaupungin taksapolitiikka, esimerkiksi tekojääratojen kohdalla.
Ari Karimäki:
Lopullisia ”kiveenhakkattuja” linjauksia ei ole vielä tehty, mutta junioreiden
kohdalla myöskään liikuntalaitoksissa eivät maksut nouse. Siitä voitte seurojen
suunnittelussa lähteä. Heti kun valmistelussa on linja löytynyt ja päätetty, siitä
ilmoitetaan järjestöille.
Lassi Kurittu Jyväskylän kaupungin liikuntalautakunta:
Teimme vuonna 2006 liikuntapaikkojen verkkoselvityksen ja siihen liittyi laaja
kyselytutkimus. Kaikkein tärkeimpänä liikuntapaikkana kaupunkilaiset pitivät
kevyen liikenteen verkostoa ja –väyliä. Eli sen mukaisesti tästä verkostosta, sen
kunnosta sekä korjaamisesta pitäisi ensisijaisesti huolehtia ja jättää jäähallit ja
muut kilpaurheilupaikat vähemmälle. Mieluummin niitä ei tarvittaisi ollenkaan.
Jaakko Selin:
Järjestelytoimikunta suorittaa valmistelu- ja suunnittelutyötä. Esimerkiksi
taksapolitiikasta päättävät lopullisesti uusi kaupunginvaltuusto sekä valittavat
lautakunnat.
Raimo Koivistoinen Jyväskylän Keilailuliitto ry:
Ensiksi kysyn, miten tiedotus on tästä seuratilaisuudesta hoidettu? Puhuin
tänään kahden urheiluseuran puheenjohtajan kanssa, eivätkä he tienneet
tilaisuudesta mitään?
Sitten on kysymys muista liikuntapalveluista kuin kaupungin omistamista.
Miten tuleva maksujen helpotus koskettaa näitä harrastajia? Tukeeko kaupunki
yksityisiä liikuntapalveluita, kuntosaleja ja vaikkapa keilailutoimintaa ja golfia?
Otetaanko käyttöön liikuntaseteleitä? Sitten vielä hiihtoladuista ja –reiteistä.
Huolehditaanko niistä samalla tavalla kuin aikaisemminkin?

Pekka Sihvonen:
Seurojen yleiseen tukeen/maksuihin tulee 225.000 euron helpotus, kun
juniorivuorot poistuvat. Se on erittäin tuntuva tuki järjestöille. Liikuntapalvelujen
kohdalla on suhtauduttu hyvin myönteisesti toiminnan kehittämiseen, luottamushenkilöt ovat ymmärtäneet toiminnan merkityksen.
Kaupungissa on käytössä ikäihmisille ja senioreille edullinen 70+ kortti, jolla
pääsee päiväaikaan AaltoAlvariin. Jatkuuko tämä toiminta, sitä emme vielä tiedä,
koska kustannusten jakajia on useampia. Kilpaurheilun ja maksuttomien
harrastuspaikkojen rajaveto on vielä kesken.
Yksityisten liikuntapalvelujen kompensoinnista tai subventoinnista ei vielä
ole päätöksiä. Kysymyksenasettelu on erittäin monitahoinen ja sen valmistelu
vaatii aikaa. Malleja toki on muista kaupungeista, mutta niitä ei ole vielä selvitetty.
Pauli Partanen:
Järjestelytoimikunnan muodollinen ja virallinen asema on selvä. Lääninhallitus on
sen asettanut ja toimikunnan valtuutus riittää kaikkiin keskeisiin valmisteluasioihin,
jotka koskettavat Uutta Jyväskylää. Toivoisin, että sellaisen tiedon jakaminen ja
levittäminen lopetettaisiin, etteikö järjestelytoimikunta olisi päätösvaltainen tai lain
mukainen.
Aulis Oksanen Palokan Urheilijat:
Minäkin olisin huolissani meidän palokkalaisten hienoista ulkoilureiteistä,
hoidetaanko niitä tulevaisuudessakin hyvin? Meillä on useita upeita ulkoilu- ja
hiihtoreittejä mm. Palkkojärven ympäri sekä Lohikoski-Heinälampi reitti.
Toivottavasti hoitotaso säilyy?
Ongelmakohtiakin on. Toivoisin, että viranomaiset kävisivät paikan päällä
tutkimassa Ritoniemessä Ritoniementien ja Hilkantien kulmakuntia sekä niiden
liikenneturvallisuutta. Miten siellä vanhukset ja koululaiset pääsisivät turvallisesti
kulkemaan?
Saimi Jauhiainen Eläkeliitto ja Martat:
Tikkakoskelaisena olen huolissani meidän vanhusten ja seniorikansalaisten
liikkumismahdollisuuksista. Vanhukset käyvät paljon Tikkakosken hautausmaalla,
mutta kulku sinne on hankalaa osittain vaarallistakin. Kuinka te vastaisuudessa
hoidatte nämä kulkemisasiat? Toivoisin, että myös meidän ikäihmisten
kysymykset ja toivomukset otettaisiin huomioon.
Arto Kuusisto FC-Vaajakoksi ry:
Säilyvätkö lähiliikuntapaikat meidän paikallisten seurojen käytössä, esimerkiksi
Jyskän kenttä? Ovatko sitten muut kentät esim. Vehkalampi myös vaajakoskelaisten käytössä?

Siinä kai ei ole mitään järkeä, että me lähtisimme Vaajakoskelta kuljettamaan
pieniä harrastajia Korpilahdelle tai Säynätsaloon? Toivottavasti tämmöinen
uhkakuva ja kehitys ei toteudu?
Harjoitusvuorojen maksuttomuus tietysti helpottaa, kiitoksia siitä. Mutta miten käy
seura-avustusten, leikataanko niitä vastaavasti? Toinen kysymys ovat pienet
ns. marginaalilajit. Suuremmat lajit kyllä jotenkin selviävät ja pitävät puolensa,
mutta entä pienemmät? Niissäkin tehdään tärkeää harrastustyötä, onpa jopa
menestystäkin.
Jaakko Selin:
Harjoitusvuorot tullaan jatkossakin jakamaan tarpeiden mukaan, lähiperiaatetta
noudattaen. Ei lapsia aleta kuskaamaan pitkin ja poikin suurta kaupunkia. Se on
selvä asia.
Minulla on Jaguaarien ent. puheenjohtajana jonkinlainen näkemys ja kokemus
miten vuoro- ja suunnittelujärjestelmä on tähän saakka toiminut. Eri lajien kesken
järjestetään palavereita, joissa pyritään neuvottelemaan ja sopimaan harjoitussekä pelivuorot. Yhteisymmärrys on yleensä löytynyt.
Vehkalampi kakkosen valmistumisen jälkeen, toivottavasti jo ensi keväänä,
jalkapallonkin olosuhteet kohenevat entisestään. Uskon, että seuroissa on
niin paljon osaamista, jotta asiat kyetään sovittelemaan.
Susanna Huovinen:
Tärkeintä on, että seurat otetaan aktiivisina toimijoina mukaan suunnitteluun
sekä toteutukseen. Lapset, nuoret ja erityisliikunta tarvitsevat aina puolestapuhujia. Golfin, keilailun ja muiden ns. aikuislajien harrastajat osaavat kyllä
pitää puolensa ja heillä on aina mahdollisuus omatoimiseen liikkumiseen.
Hyvä, että täällä tuli esiin yhdyskuntarakenne sekä tavallinen liikkuminen
esimerkiksi juuri kevytväylillä. Terveelliset elämäntavat ja niiden korostaminen,
omatoiminen liikkuminen ja monipuoliset harrastukset ovat tärkeitä, etenkin kun
otamme huomioon ikärakenteen muutokset.
Virkamiehillä ja työntekijöillä pitää olla sen verran viisautta, että järkevät hallinnon
rajat voidaan toteuttaa ja löytää, eikä seuraväelle aiheuteta turhaa työtä sekä
murhetta.
Ari Karimäki:
Avustuksista, taksoista ja muusta välillisestä tuesta ei ole vielä olemassa päätöksiä.
Asioita vasta suunnittelemme ja se on huomattavan iso kokonaisuus ja uutta
meille kaikille.
Avustuksia ei ainakaan tulla leikkaamaan tai vähentämään, koska niissä olemme
sekä maalaiskunnan että kaupungin puolella ”heikolla tolalla”. Tilastot osoittavat,
että seura-avustukset ovat molemmissa kunnissa huomattavasti alle kuntien
keskiarvojen. Tähän asiaan olen ainakin itse aikonut melko tavalla panostaa.

Taksat, maksut, avustukset sekä eri lajien välillinen tuki on kokonaisuus, jota pitää
pyrkiä tarkastelemaan myös kokonaisvaltaisesti. Liikkujia sekä harrastajia pitää
kohdella mahdollisimman tasapuolisesti, vaikka tiedämme että se ei ole ehkä
sataprosenttisesti ihan mahdollista.
Erkki Huovinen:
Muutama kommentti kysymyksiin. Seura-foorumista on lähetetty noin 1,5 viikkoa
sitten kirjallinen info kaikille maalaiskunnan, Korpilahden ja kaupungin järjestöille.
Yhteensä jakelu oli noin 230 kpl. Tämän lisäksi on informoitu Hyvän Olon
viikonlopun-ilmoituksissa Keskisuomalaisen etusivulla, ja tapahtuman lehdessä,
kaupungin sekä TV-Jyväskylän infokanavilla. Enempään eivät voimavaramme riitä.
Täälläkin kiertää kappaleita järjestökirjeestä, jota tullaan vielä lähettämään kaikille
seuroille yksi numero (marras-joulukuu). Seurojen velvollisuus on huolehtia siitä,
että meillä ovat oikeat nimet sekä osoitteet rekistereissämme.
Sen verran vielä tuesta ja subventioista, että niin golfia kuin keilahalliakin (Hutunki
Oy) on rakennusvaiheessa tuettu. Hutungissa ovat kaupungin omistamat keilaradat
ja koneet. Sippulanniemen golf-kenttä on kaupungin vuokramaalla. Jos Jyväskylän
Golf-seuran rata-alueesta perittäisiin normaali markkinahintainen maanvuokra,
epäilen että kentän avaimet tuotaisiin meille nopeasti takaisin?
Kari Lyytikäinen Mielenterveyden Keskusliitto, JKL:
Nykyisin kaikki liikunta näyttää maksavan, menetpä mihin tahansa. Sitä en tiedä
mistä tämä malli on tullut käytäntöön, kun aikaisemmin maksuja ei peritty.
Liikunnassa on myös liikaa kilpailua, joka saattaa osaltaan aiheuttaa pahoinvointia
sekä masennusta. Yhteiskunta ja yksilöt joutuvat näin maksumiehiksi. Tarvittaisiin
lisää voimavaroja ohjaajia sekä ryhmiä esimerkiksi erityisliikuntaan. Meille mielenterveyden toimihenkilöille liikunta on yksi parhaista terapiakeinoista. Siinä korostuu
myös hyvä ryhmähenki. Toivottavasti näistä liikuntapalveluista ei supisteta.
Jaana Hokkanen JPS:
En saanut vielä vastausta, korotetaanko maksuja ja miten hoidetaan ylläpito.
Jos maksuja helpotetaan heikkeneekö liikuntapaikkojen ylläpito. Erityisesti
minua ja seuraamme kiinnostaa jääurheilun ja tekojäiden tilanne. Mihin
raja maksullisten ja maksuttomien liikuntapaikkojen kohdalla vedetään?
Arto Lepistö:
Kuten jo aikaisemmin totesin maksut eivät kohoa kulttuurissa eivätkä myöskään
liikunnassa. Liikuntalaitosten kohdalta en osaa vielä vastata ja kuten Arilta kuulimme
lopullista linjanvetoa ei vielä ole tehty.
Jouni Airola Gazon Boulette ry:
Minulla olisi montakin kysymystä, mutta aika ei taida riittää niiden kaikkien
käsittelemiseen, terveysliikunnasta, seurojen yhteistyöstä jne.

Keskeisin juttu on liikunnassa kenelle me, kunta ja seurat palveluja tuotamme?
Luulisin että kaupunkilaisille? Liikunnan kentässä olisi vielä paljon tehtävää,
alkaen yläkoulujen liikuntatunneista, kerhotoiminnasta, seurojen ja kunnan
yhteistyöstä jne.
Minä lähtisin ensiksi katsomaan laajojen ihmisjoukkojen tarpeita ja terveyden
edistämistä. Miten esimerkiksi maalaiskuntalaiset asian näkevät, pääsevätkö he
mukaan kaupungin monipuolisiin ryhmiin? Tärkeää on myös käydä laajaa
kehittämiskeskustelua ja pohdintaa, voivatko seurat tehdä enemmän yhteistyötä.
Salibandyssä olemme jo siihen ryhtyneet. Kaikkien ei tarvitse kilpailla keskenään
ja hosua siellä sekä täällä. Keskistytään esimerkiksi junioritoiminnassa muutamaan
kaupunginosaan, kyllä tulijoita riittää.
Eeva Simula:
Maalaiskunnassa terveysliikunnan yhteistyötä on pitkään tehty yhdessä Palokan
KT-Kuntayhtymässä. Meillä on useita toimivia ryhmiä. esimerkiksi sydänryhmissä
olemme tehneet yhteistyötä järjestöjen kanssa, hyvin tuloksin. Olemme myös
tiedottaneet palveluista sekä ryhmätoiminnasta.
Pekka Sihvonen:
Jyväskylä on erityis- ja terveysliikunnan edelläkävijä, täältä haetaan oppia,
sekä kansallisesti, että kansainvälisesti. Toiminnalla on yli 20 vuoden perinteet.
Toimintaa ei vähennetä, pikemminkin voimme etsiä nyt synergisiä etuja, kun
on uusi suurempi kuntayksikkö. Myös alueellisia palveluja voidaan toivottavasti
parantaa.
Ari Karimäki:
Liikuntaryhmien määrä on jo nyt melko korkea. Niitä ei ehkä voida kovin runsaasti
lisätä. Kipukynnyksemme tulee olemaan, kuinka saamme ryhmiä ja palveluja
hieman syrjemmälle, jotta asukkaiden ja palvelujen tarvitsijoiden ei tarvitsisi kovin
paljoa liikkua paikasta toiseen.
Laura Härkönen Keski-Suomen Liikunta:
Jyväskylässä liikunnan alueella reilusti yli 100 erilaista järjestöä ja seuraa. Liikunnan
kysyntä olipa sitten mikä tahansa, liikuntatilat ja -paikat, ohjaus, harrastus jne. on
kasvanut huimasti. Näyttää siltä, että kasvu vain jatkuu.
Keskeisimmät ongelmat ovat ohjaaja- ja tilapula. Tiloja saisi olla vaikka tuplasti
enemmän ja harrastajia riittäisi. Mitkä ovat tulevaisuuden näkymät? Saammeko
lisää tiloja vai kiristyykö kamppailu olemassa olevista palveluista. Hyvää on se, että
ihmiset ja myös seurat ovat aktiivisia, eikö se ole meidän kaikkien etu?
Pekka Sihvonen:
Uusien tilojen rakentaminen enemmän kuin kiven alla. Yksi mahdollisuus on
nykyisen maalaiskunnan kouluverkko. Jos saisimme kaikki liikuntatilat yhteisen
varausjärjestelmän piiriin, tilanteeseen ehkä saataisiin jonkinlainen apu.

Pari vuotta sitten kaupungissa koulujen liikuntatilat siirtyivät meidän liikuntapalvelujen hoidettaviksi. Tilojen käyttö on tehostunut noin 20% ja maksutulojakin
on kertynyt ihan mukavasti. Tehtävää meillä siis riittää!
Arto Lepistö:
Uusien tilojen ja palveluiden rakentaminen ei ole ehkä mahdollista. Sivistyksen
alueella on niin paljon tarpeita, esimerkiksi koulurakentamisessa. Pitää myös
kriittisesti ja rohkeasti uskaltaa kysyä, onko tavoitteena vähän liikkuvien aktivointi.
Vai pyrimmekö siihen, että kohtuullisesti liikkuvat kaupunkilaiset liikkuvat vielä
enemmän?
Hankkeissa, voimavaroissa, rahanjaossa jne. tulee uudenkin kunnan sisällä
vallitsemaan kilpailutilanne. Samoin kunnat kilpailevat keskenään asukkaista,
yrittäjistä sekä palveluista.
Uusi Jyväskylä voi ehkä aikaisempaa selkeämmin priorisoida tarpeita ja palveluita.
Kaikkeen rahat eivät kuitenkaan riitä.
Erkki Huovinen:
Urheiluseurojen ja liikuntajärjestöjen määrä Uudessa Jyväskylässä noin 230.
Kansalaisjärjestöjä kaikkiaan kaupungin alueella lähes 700. Kyseessä on siis suuri
toimintakenttä ja ehkä järjestöjen merkitystä kaupungille ei aina osata arvioida eikä
arvostaa.
Selvää on, että liikuntatiloista ja alueista on jatkuva puute. Uudet varausjärjestelmät,
mm. verkkovaraus mahdollistavat sen, että järjestöt voivat myös itse selailla
erilaisia mahdollisuuksia. Aina ei tarvitse tarttua puhelimeen.
Erityisen heikko liikuntatilojen tarjonta on keskikaupungin alueella, koska sieltä on
poistunut runsaasti koulusaleja. Yksi varteenotettava vaihtoehto olisi Tietotalon
Voutisali. Se on alun perin rakennettu poliisien liikuntatilaksi, mutta on nykyisin vain
kokouskäytössä. Tilan ja käyttöajan rytmittämisellä saataisiin Voutisalista ehkä
käyttöaikaa esimerkiksi erityisliikunnan ryhmille.
Kari Lyytikäinen Mielenterveyden Keskusliitto JKL:
Erityisliikunnan ja seuratoiminnan välillä on vielä liian korkea seinä. Normaaliin
seuratoimintaan on meidän yksittäisinä harrastajina ja ryhminä vaikea tulla. Sen
vuoksi julkisen vallan toiminta on meille elinehto. Pullonkaulana on tilojen vähyys
sekä se, ettemme pärjää hakutilanteessa muille harrastajaryhmille. Mielenterveyspotilaille ja –kuntoutujille on edelleenkin liian vähän toimintaryhmiä.
Keijo Tulomäki JPS-Juniorit:
Onko meillä Suomessa tai Jyväskylässä määritelty liikunnan perustaitoja?
Julkisuudessa ovat paljon olleet varusmiesten ongelmat, eivät osaa hiihtää?

Liikunnan kentässä on siis tapahtunut jotain, joka on mennyt huonompaan
suuntaan. Onko esimerkiksi luistelutaito sellainen perustaito, jota pidetään
lapsille ja nuorille tärkeänä? Kuka päättää miten toimitaan ja missä ovat liikunnan
rajat?
Petri Kuntsi JYP-HT-Juniorit
Saattaa olla, että emme tarvitse enää lisää tiloja. Olemme havainneet jääurheiluseurojen puolella, että kyllä jääaikaa löytyy, jos on halua yhteistoimintaan ja
joustavuuteen. Kilpajääkiekko ottaa osansa, mutta aikaa jää myös harrastekiekolle.
Tilannetta on myös parantanut Peurungan jäähallin valmistuminen.
Pidän erittäin tärkeänä seurojen yhteistoimintaa muiden seurojen ja kaupungin
kanssa. Me olemme esimerkiksi aloittaneet uutena toimintana kelkka-lätkän peluun,
jossa olemme antaneet jääkiekon osaamista erityisliikunnan käyttöön. Toiminta on
lähtenyt liikkeelle erittäin hyvin, tulkaa katsomaan.
Susanna Huovinen:
Perusliikunnan osaamista ja taitoja ei ole Suomessa viranomaisten toimesta
määritelty. Mutta koulujen opetussuunnitelmissa on mainittu ja määritelty
liikunnan perustaidot. Määrittely tehdään siis paikallisella tasolla.
Jotainhan se todella nykyisestä suomalaisesta liikuntakulttuurista kertoo, jos
nuoret sotapojat eivät osaa hiihtää? Mutta vastuuta ei voi vyöryttää pelkästään
koulujärjestelmälle. Paljon voidaan tehdä hyvää kotien, seurojen, kuntien sekä
liikuntajärjestöjen yhteistyönä.
Jouni Airola Gazon Boulette:
Koululiikunta on mielestäni avainasemassa. Seurat voivat tehdä paljon työtä,
mutta eivät ilman tukea ja avustuksia. Pulmana monesti on, että pidetään
palavereita ja kokouksia, mutta ne eivät johda mihinkään. Tehdäänkö yhteistyötä
oikeasti?
Tärkeää on, että seuroilla ja järjestöillä olisi käytössään edulliset harrastustilat,
myös kokous- ja toimistotiloja tarvitaan. Luulisin, että tilojen käytössä on vielä
tehostamisen varaa, aivan kuten täällä on puhuttu. Tärkeää on myös, että
meillä Jyväskylässä olisi toiminnasta hyvä tietokanta, johon voidaan monella
tavalla tukeutua. Mutta siinäkin on vielä tehtävää ja askaroitavaa…..
Jaakko Selin:
Kiinnittäisin huomiota kaupunkisuunnitteluun ja siihen otetaanko suunnittelussa
riittävästi huomioon liikunta- ja harrastustoiminta. Uudessa Jyväskylässä tähän
pitää kiinnittää paljon huomiota. Yhteistiloja tarvitaan ja niiden joustavaa käyttöä.
Urheiluseurojen pitää myös aktiivisesti tarjoutua tekemään yhteistyötä kaupungin
kanssa. Aina ei tarvitse odottaa kutsua kokouksiin ja tilaisuuksiin.

Ari Karimäki:
Maalaiskunnan puolella on suunnittelun ja liikuntatoimen puolella ollut hyvä
yhteistyö. Tietoja vaihdetaan jatkuvasti ja järjestöt osallistuvat perinteisesti
yhdyskunta- ja toimintasuunnitteluun.
Seurakentässä on tietysti luonnollista pelkoa ja epävarmuutta, koska mittasuhteet
kaupungissa ovat tuntuvasti isommat. Maalaiskunnassa 32 seuraa, kaupungissa yli
130 toimijaa, siinä on melkoinen ero.
Tuula Syvänperä, Jyväskylän Seudun Avantouimarit:
Muutamat järjestöt ovat jo aikaisemmin toimineet seudullisesti. Esimerkiksi
Avantouimareissa on yli 1000 toimivaa jäsentä. Harrastus on vireää ja ylläpidämme
itse useita paikkoja ilman kaupungin ja yhteiskunnan tukea.
Meitä askarruttaa liikuntatilojen kustannukset ja maksullisuus. Miten nämä asiat
kehittyvät? Ryhdytäänkö perimään uusia maksuja ja tuleeko muita kuluja lisää?
Pekka Sihvonen:
Kaupunki on tukenut avantouintipaikkojen rakentamista niiden perustamisvaiheessa. Luultavasti linja tulee säilymään samana. Seura hoitaa ylläpidon
ja toiminnan itsenäisesti, siihen ei kaupunki tule puuttumaan mitenkään.
Keijo Tulomäki JPS-Juniorit:
Kysyisin vielä Lepistöltä prosessikaaviosta. Miten se liittyy miehin järjestöihin?
Sivistynyt kaupunki? Mitä sillä tarkoitetaan? Onko kilpaurheilu sivistystä ja
ulottuuko tämmöinen urheilubisnes kohta kaikkeen toimintaan? Korostuuko
nyt kaupungin toiminnassa liikaa kilpa- ja bisnesurheilu, sitäkö vain suositaan?
Arto Lepistö:
Pyrin esittelemään asioita yleisellä tasolla, kuten sanoin en halunnut mennä
yksityiskohtiin. Sivistyneissä kaupunkipalveluissa ja organisaatiossa on hyvin
paljon inhimillistä toimintaa.
Raimo Koivistoinen, JKL:n Keilailuliitto
Imagotekijöitä korostetaan joka paikassa. Onko niillä liikunnan harrastukseen
vaikutusta, eikö parempi olisi parantaa palveluita. Nyt näyttää siltä, että vain
kilpaurheiluun suunnataan voimavaroja. Joutuu tavallisena seuraihmisenä
kysymään, onko se oikein ja millä tavalla asiaa mahdollisesti perustellaan?
Arto Lepistö:
Sivistyksen kenttä on laaja kokonaisuus, jolla vaikutetaan kaupunkilaisten
viihtyvyyteen ja hyvinvointiin. Liikunta ja kulttuuri ovat uudessakin Jyväskylässä
hyvin merkittävä vetovoimatekijä. Kilpa- ja huippu-urheilulla on kokonaisuudessa
myös sijansa.

Tuula Syvänperä Jyväskylän Seudun Avantouimarit
Vielä yksi kysymys vesiliikunnasta. Miksi AaltoAlvarissa ei ole käytössä kausi- tai
kuukausikortteja, kuten muualla. Täällä puhuttiin jo 70+ kortista, mutta se koskettaa
vain yli 70 vuotiaita. Eikö harrastuksen kehittämiseksi ja innostamiseksi kannattaisi
käyttää myös kausi- tai kuukausilippuja?
Pekka Sihvonen:
AaltoAlvarissa on käytössä alennusjärjestelmä. Siitä käytetään vain nimitystä:
sarjakortti. Kassalle vain niitä ostamaan!
Puheenjohtaja Ari Karimäki:
Puheenvuoroja on käytetty runsaasti, kiitoksia niistä.
Lopuksi haluan korostaa, että Uuden Jyväskylän sivistyspalvelut pyrkii olemaan
läheisessä yhteistyössä koko kansalaiskentän ja –toimijoiden kanssa. Tämän
tyyppisiä tilaisuuksia tullaan varmasti järjestämään tulevaisuudessakin.
Kiitoksia vielä kaikille ja liikunnallista sunnuntai-illan jatkoa!
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