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1) Seurafoorumin avaus, pj Kimmo Suomi
Liikuntalautakunnan puheenjohtaja Kimmo Suomi avasi tilaisuuden ja toivotti kaikki yli 80
osallistujaa tervetulleiksi kevään 2010 seurafoorumiin keskustelemaan Jyväskylän
liikuntapaikkarakentamiseen ja liikuntaolosuhteisiin liittyvistä asioista.

2) Liikuntarakentamisen suuntaviivat Jyväskylässä, Kimmo Suomi
•

Kimmo Suomi esitteli Jyväskylän liikuntarahoituksen tilannetta LIPAS-liikuntapaikkatietojen
valossa (www.liikuntapaikat.fi). Vertailussa oli käytetty kahdeksan kunnan tietoja vuodelta 2008
(Helsinki, Espoo, Vantaa, Oulu, Turku, Tampere, Kuopio, Jyväskylä). Liikuntarakentamiseen
panostamisessa Jyväskylä pärjää vertailussa hyvin. Jyväskylässä käytetään
liikuntapaikkarakentamiseen 1,68 € / asukas. Seura-avustuksiin käytettävää rahoitusta
vertailtaessa, on Jyväskylän asema vertailukuntiin suhteutettuna heikko. Jyväskylässä
panostetaan seura-avustuksiin 1,58 € / asukas.

•

Viitaten valmistuneeseen kaupunkistrategiaan, Kimmo Suomi pohti kysymystä: Onko Jyväskylä
liikuntakaupunki? Suomi mainitsi, että Jyväskylässä kerätään liian paljon
liikuntapaikkamaksuja, mikä heikentää kuntalaisten liikuntaan osallistumista. Hän täsmensi,
että hyvä kehityssuunta kuitenkin on, että alle 18-vuotiaat seurojen harrastajat voivat harjoitella
useilla liikuntapaikoilla maksutta. Toisena heikkoutena Suomi mainitsi, että Jyväskylässä
myönnetään liian pieniä liikunta- ja urheiluseuroille kohdennettavia avustuksia.
Suomi korosti, että liikuntakaupunkimaine perustuu paljolti paikallisten liikunta- ja
urheiluseurojen toiminnan aktiivisuuteen. Erityisen tärkeää on seurojen ja kunnan yhteistyö
sekä seurojen keskeinen yhteistyö. Suomi lisäsi, että liikuntamaineeseen vaikuttaa
myönteisesti myös kaupungissa olevat liikunnan tutkimus- ja koulutusyksiköt, kuten Liikunta- ja
terveystieteiden tiedekunta, LIKES, KIHU ja Keski-Suomen URA. Merkityksellistä on se, miten
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nämä yksiköt pystyvät hyödyntämään toistensa osaamista ja asiantuntemusta sekä tekemään
yhteistyötä keskenään ja kaupunki-organisaation kanssa.
•

Kimmo Suomi visioi, mitä Jyväskylä liikuntakaupunkina pitäisi merkitä? Hän mainitsi viisi
teemaa:
1) Liikuntapalvelujen toiminnassa painopisteenä on Terveyttä edistävä liikunta.
2) Urheiluseura-avustukset tulisi nostaa maan keskiarvon yläpuolelle vuoden 2016 loppuun
mennessä.
3) Lasten ja nuorten kasvun tukemisessa otetaan vahvasti huomioon liikunta.
4) Kasvatetaan ikääntyneiden liikunnan tukea.
5) Parannetaan kaupunkilaisten tasavertaisuutta: poistetaan liikuntapaikkamaksut kaikilta
nuorilta harrastajilta, koskien muitakin kuin urheiluseuroja.

•

Tulevia strategisia täkyjä Kimmo Suomen mukaan ovat:
−

Liikunnan infrastruktuurin tasapainoinen kehittäminen niin keskuksissa kuin hajaasutuksissa.

−

Kevyenliikenteen väylästön, luontoliikunnan ja ulkoreittien kehittäminen koko kaupungissa,
maalla, vedessä, lumella ja jäällä.

−

Kuntakohtaisen liikuntasuunnitelman laatiminen. Nykyisen liikuntasuunnitelman kausi
ulottuu vuoden 2010 loppuun, joten suunnitelman päivittämiselle on tarvetta.

−

Yliopiston, LIKES:n, KIHUN ja K-S URA:n yhteistoiminnan kehittäminen.

−

Osallistuvasuunnittelun hyödyntäminen kehittämisessä, suunnittelussa ja palvelujen
järjestämisessä. Tällöin tulisi kaikki käyttäjätahot ja asukkaat kuulluksi hyvissä ajoin ennen
päätöksentekoa.

3) Liikuntakaupunki Jyväskylän haasteet, vastuualuejohtaja Ari Karimäki
•

Kulttuuri- liikunta- ja nuorisopalvelujen vastuualuejohtaja Ari Karimäki kertoi puheenvuorossaan
liikuntakaupunki Jyväskylän nykyisistä haasteista kuntayhdentymisen sekä taloustilanteen
näkökulmasta.

•

Karimäki korosti, että uuden Jyväskylän perustamisesta on aikaa vasta vajaa puolitoista vuotta.
Tämä aika ei ole ollut riittävä saattaa kolmen kunnan palveluita ja toimintoja täydellisesti
yhteen. Yhtenäisen palveluverkoston rakentamiselle sekä kokonaisnäkemyksen työstämiselle
on annettava aikaa. Lisähaasteen palvelukokonaisuuden rakentamiseen tuo heikentynyt
taloudellinen tilanne. Erityisesti nyt tulisi panostaa eri kaupungin toimijatahojen yhteistyön
tiivistämiseen ja yhteistyöstä saatavan tieto-taidon hyödyntämiseen. Lisäksi tulisi kirkastaa
asukas- ja asiakasnäkökulmaa kehittämällä mm. palautteenkeruujärjestelmää.

•

Karimäki kertoi näkemyksensä siitä, että Jyväskylän maine liikuntakaupunkina perustuu
tulevaisuudessakin vahvaan seurakulttuuriin. Tulevaisuuden haasteena kunnalliselle
liikuntapalveluille on mm. entistä vahvempi seurojen tukeminen avustustoimintaa kehittämällä.
Lisäksi kaupunki panostaa Jyväskylässä järjestettävien suurtapahtumien tukemiseen.
Lähitulevaisuudessa on tarkoitus laatia tapahtumastrategia, jossa selvitetään mm. tapahtumien
tukemisen pelisääntöjä.

•

Vastuualuejohtaja Karimäki kertoi vuoden 2010 liikuntarakentamisen kohteista Jyväskylässä.
Liikuntapaikkojen rakentamiseen ja kunnostamiseen on tänä vuonna budjetoitu yhteensä 1,37
miljoonaa euroa. Keskeisiä kohteita ovat seuraavat:
−
−
−
−
−
−

Vesiliikuntakeskus AaltoAlvarin vuonna 1975 rakennetun osan peruskorjaus
Säynätsalon keskuskentän peruskorjaus
Harjun stadionin nurmikentän kunnostus, 1. vaihe
Harjun kuntoradan kunnostaminen
Hippoksen tenniskenttien korjaus
Korpilahden keskuskentän peruskorjaus
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4) Avointa keskustelua liikuntaolosuhdeasioista
– seurojen ja kuntalaisten näkemykset
Seuraavassa on yhteenveto foorumissa esiin nousseista keskustelun aiheista, kommenteista,
puheenvuoroista ja palautteista. Keskustelun aiheet on jaettu yhdeksän eri teeman alle.
4.1) Lähiliikuntaan mahdollistavien ympäristöjen ja toimintapaikkojen kehittäminen
•

Ritva Posio totesi puheenvuorossaan, että ikääntyneiden kotien lähettyvillä olevilla
kävelyreiteille tulisi olla kuntoilulaitteita, joissa voisi harjoittaa erilaisia fyysistä toimintakykyä
parantavia liikkeitä. Tällaisella kuntoiluvälineradalla voisi esimerkiksi olla lautoja tai laattoja,
joiden päällä voi tehdä tasapainoharjoituksia tai ruori, jonka kanssa voi laajentaa yläraajojen
liikeratoja jne. Tällainen kuntoilurata olisi yksinkertainen toteuttaa ja hyödyt olisivat ikääntyneille
merkittävät.

•

Marja-Leena Pasanen toivoi, että sauvakävelyyn soveltuvia olosuhteita ja ympäristöjä
parannettaisiin ja kehitettäisiin. Esimerkiksi Harjun kuntoradan pinnan uusiminen olisi erittäin
ajankohtaista. Kimmo Suomi täsmensi, että Harjun kuntorata kunnostetaan lähiaikoina
Jyväskylässä pidettäviä veteraanien yleisurheilun mm-kilpailuita varten. Veteraanikisoista
lisätietoa www-sivuilta: http://wma2012.jyvaskyla.fi/

•

Jyväskylän kaupunginvaltuutettu Juha Venäläinen totesi, että liikuntapaikkaverkon suunnittelu
ja kehittäminen tulisi olla tehokkaampaa. Puistojen käyttöä lähiliikuntapaikkoina pitäisi
tehostaa. Koulujen pihoja ja koulujen tiloja tulisi hyödyntää laajasti siten, että niitä voisi käyttää
kouluajan ulkopuolella niin lapset, seuraväki kuin vanhuksetkin. Hyvänä esimerkkinä
virikkeellisestä ja motivoivasta liikkumisympäristöstä on Kangaslammen toimintapuisto
(linkki: http://www3.jkl.fi/yhdyskuntatoimi/kapu/hankkeet/kangaslammentoimintapuisto/).
Ari Karimäki visioi, että nyt kannattaisi luoda hanke, jossa kehitetään tietyn kaupunkiympäristön
liikkumisolosuhteita laajan näkökulman kautta ottamalla huomioon eri-ikäiset kuntalaiset, eri
lajien harrastajat, seuratoimijat, erityisryhmät jne.

•

Jyväskylän liikuntapalvelujen liikuntalaitoksenhoitaja Jukka Mansikkaviita kertoi
työskennelleensä eri liikuntapaikkojen ylläpitotehtävissä useita vuosia. Hän korosti, että
liikuntapaikkojen ja -olosuhteiden kunnostaminen on erittäin ajankohtaista. On hyvä, että
Jyväskylään on saatu rakennettua monipuolinen liikuntapaikkaverkko mutta niiden
kunnossapitoon ei ole panostettu riittävästi. Rahan puutteen vuoksi moni hyvä kenttä ja
huoltorakennus on päästetty rapistumaan. Jyväskylän liikuntapuistot pitäisi saada uuteen
kukoistukseen lisäämällä henkilökuntaa liikuntapaikoille sekä parantamalla ja lisäämällä
pukuhuonetiloja kenttien läheisyyteen.

•

Palokan koulun liikunnanopettaja Janne Nummela nosti esiin, että uusien koulujen
suunnittelussa tai vanhojen koulujen peruskorjauksessa tulisi ottaa huomioon laaja
liikuntamahdollisuuksien hyödyntäminen. Koulun tiloja ja koulun pihaa tulisi kaikkien
lähiasukkaiden voida hyödyntää tehokkaasti.
Nummela esitti myös huolensa siitä, että miksi nuorten yleisurheiluharjoittelua hankaloitetaan
perimällä 2 euron käyttömaksu yleisurheilukentän käytöstä. Kimmo Suomi tarkensi, että
liikuntalautakunta on tehnyt päätöksen kenttämaksun poistamisesta. Ainoastaan
yleisurheiluvälineiden lainasta peritään 2 euron välinemaksu. Koko liikuntapalvelujen hinnasto
on nähtävillä: www.jyvaskyla.fi/liikunta/hinnasto

4.2) Liikunta- ja urheiluseurojen toiminnan tukeminen
•

Jyväskylän kaupunginvaltuutettu Kauko Tuupainen korosti, että lasten ja nuorten
liikuntatoiminnan lisäämiseen pitäisi panostaa vahvemmin. Erityisesti hän painotti, että liikuntaja urheiluseuroille kohdennettavia järjestöavustuksien määrää tulisi lisätä. On valitettava asia,
jos lapset ja nuoret eivät voi osallistua seurojen toimintaan liian kalliiden harrastemaksujen
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vuoksi. Seura-avustuksien avulla harrastemaksuja voitaisiin keventää ja siten lasten ja nuorten
osallistumisen kynnystä saataisiin madallettua.
•

Liikunta- ja urheiluseurat sekä erityisliikuntajärjestöt voivat hakea liikuntalautakunnalta toimintaja kohdeavustuksia.
Lisätietoja avustuksista: www.jyvaskyla.fi/liikunta/seurat/avustamisen_periaatteet

4.3) Liikuntatilojen käytön tehostaminen
•

Tapio Toivonen totesi, että hänen mielestään Palokassa asuvien eläkeläisten
liikuntamahdollisuudet ovat heikentyneet uuden kunnan perustamisen jälkeen. Hänen kokee,
että tilojen monikäyttöisyys on Jyväskylässä puutteellista. Hän pohti, miten voitaisiin paremmin
hyödyntää kaupungin eri tiloja, kuten kouluja, oppilaitoksia ja seurakunnan tiloja, siten että ne
tarjoaisivat monipuolisia liikuntamahdollisuuksia eri-ikäisille kuntalaisille.

•

Markku Aapakari (JPS- ja JJK-juniorit) kertoi, että Vehkalammen jalkapallokentillä pelataan
useita turnauksia ja pelejä. Hän ihmetteli, miksi seurat eivät voi käyttää Vehkalammen kenttien
läheisyydessä olevan koulun pukuhuonetiloja eikä hyödyntää koulun tiloja sosiaalitiloina.
Kimmo Suomi täsmensi puheenvuoroja kertomalla, että Jyväskylän liikuntapalvelujen
hallinnoimien liikuntapaikkojen käyttöaste on 90 % eli liikuntapaikat ovat erittäin tehokkaassa
käytössä. Koulutuskuntayhtymän tilojen hyödyntäminen liikuntakäytössä pitäisi kuitenkin olla
parempaa. Seuraava askel on tiivistää yhteistyötä koulutuskuntayhtymän kanssa.
Tarkoituksena on saada koulutuskuntayhtymän liikuntatilat liikuntapalvelujen hallinnoimaan
tilavarausjärjestelmään (https://webbitimmi.jkl.fi/login.do) ja siten tilat tehokkaampaan käyttöön.
Kimmo Suomi ja Ari Karimäki lisäsivät, että kaupungin hallinnossa parhaillaan työstetään
nykytilaselvitystä kaikista kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelujen toimijoiden tilojen käytöstä.
Myös tänä keväänä alkaneessa liikuntaverkkoselvitystyössä otetaan kantaa tilakysymykseen.

•

Paavo Sorri (Harjun Urheilijat) toivoi, että veteraaniurheilijat saisivat vapaan harjoitteluvuoron
Hipposhallista. Hän korosti, että jyväskyläläiset veteraaniurheilijat ovat viime aikoina
menestyneet erinomaisesti kansainvälisiä kenttiä myöden. Näin ollen myös
harjoitteluolosuhteiden tulisi olla kunnossa. Sorri myös esitti kysymyksen, miksi kaupunki tekee
veteraaniurheilun saralla tiivistä yhteistyötä ainoastaan JKU:n kanssa vaikka kaupungissa on
myös muita yleisurheiluseuroja, joissa on veteraaniurheilijoita.

4.4) AaltoAlvarin peruskorjauksessa käyttäjien näkemykset paremmin huomioon
•

Swimming Jyväskylä ry:n edustusuimari Ari-Pekka Liukkonen painotti, että kun AaltoAlvarin
peruskorjausta suunnitellaan, tulisi enemmän tehdä yhteistyötä uimahallin käyttäjien kanssa.
Seuran näkökulmasta hänellä on huoli siitä, voivatko uimahallin aktiivikäyttäjät vaikuttaa
tilankäyttöratkaisuihin.
Ari Karimäki kommentoi, että liikuntajohtaja on vastuussa siitä, että kaikki AaltoAlvaria
käyttävät seurat pääsevät suunnitteluprosessiin mukaan. Peruskorjauksesta on pidetty
huhtikuussa seuroille tiedotustilaisuus.

4.5) Jääurheilupaikkojen kehittäminen ja rakentaminen
•

KenSu:n edustaja esitti, että Viitaniemen kentän pikaluisteluolosuhteita pitäisi pikaisesti
parantaa. Kenttä ei tällä hetkellä täytä kansainvälisiä mittoja – kentän ympärysmitan tulisi olla
333,33 m. Pikaluistelun näkökulmasta tilannetta helpottaisi, jos jääkiekkokaukalo poistettaisiin
kentän toisesta päästä.

•

Esko Tammilehto (JPS) esitti huolensa siitä, että Viitaniemen kentän olosuhteita ei ole kehitetty
moneen vuoteen. Jääkenttien olosuhteiden parantaminen koko kaupungissa olisi aiheellista ja
ajankohtaista. Hän kertoi, että työssään liikunnanopettajana hän on valitettavasti joutunut
toteamaan, että lasten ulkoliikuntataidot ovat heikentyneet radikaalisti vuosien saatossa. Tämä
johtuu osin ulkoliikuntaolosuhteiden heikkenemisestä. Tammilehto esitti, että joidenkin
kaupungin tekonurmikenttien alle asennettaisiin jäähdytysputket. Näin kenttiä voitaisiin talvisin
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jäädyttää. Kentät tarjoaisivat tällöin liikuntaolosuhteita koulujen oppilaille, lähiasukkaille sekä
seurojen harrastajille.
•

Kimmo Suomi kertoi, että JPS:n puheenjohtaja Pauli Rintala on tehnyt ehdotuksen, että
Viitaniemen kentän kehittämistä työstämään perustettaisiin olosuhdetyöryhmä. Asiaa on
käsitelty keväällä liikuntalautakunnassa. Työryhmän koollekutsumisesta vastaa liikuntajohtaja
Pekka Sihvonen. Työryhmään kutsutaan edustus kaikista Viitaniemen kentän käyttäjistä, kuten
seuroista ja oppilaitoksista. Lisäksi työryhmään kutsutaan Viitaniemen kentän lähiasukkaiden
edustus.

•

JyKi:n edustaja painotti, että jääkiekkoilun olosuhteet ovat Jyväskylässä varsin heikot.
Jääkiekkoliiton tekemien vertailujen mukaan Keski-Suomen alueella on harrastajamääriin
nähden 2-4 jäähallin vaje. Harjoitusmahdollisuuksia tarvittaisiin pikaisesti lisää. Jyväskyläläiset
jääkiekkoseurat ovat joutuneet etsimään harjoitusvuoroja muista kunnista. Jääkiekkoseuroissa
ollaan jopa valmiita maksamaan korkeampia jäämaksuja, jotta jääharrastusolosuhteisiin
voitaisiin investoida enemmän. Investointien pitäisi kohdentua isoihin hankkeisiin, joissa
otettaisiin huomioon kaikki jäälajien harrastajat.

4.6) Talviliikuntapaikkojen ja virkistysreittien kehittäminen
•

Markku Kettula (ent. liikuntapalvelujen työntekijä) nosti keskusteluun, Halssilan hiihtomaan
merkittävyyden useiden käyttäjien liikkumis- ja retkeily-ympäristönä. Halssilan hiihtomaan
lähialueella on 10 koulua ja 10 päiväkotia, jotka käyttävät aktiivisesti hiihtomaan erinomaisia
ulkoilumahdollisuuksia. Nyt olisi tärkeää jatkaa alueen kehittämistä ja parantamista. Iso puute
on mm. se että alueelta puuttuu kunnon huoltorakennus. Kettula on kirjannut 60 Halssilan
hiihtomaan kehitysvinkkiä. Yhtenä niistä on työryhmän perustaminen alueen kehittämistä
varten, jossa olisi mukana kaupunki, kansalaissektorin toimijat sekä muut alueen käyttäjät.
Lisäksi tulisi selvittää mitä mahdollisuuksia olisi saada kehittämiseen ulkopuolista rahoitusta.

•

Juha Tuikkanen (Huhtasuon Hiihto 2000) esitti kysymyksen, miten on käymässä
Laajavuorelle? On harmillista Laajavuoren hiihto- ja mäkihyppyolosuhteet on päästetty
näivettymään. Hiihtourheilijoiden toive on, että Laajavuoren kehittämisessä otettaisiin
huomioon virkistys- ja matkailunäkökulman lisäksi kilpaurheiluolosuhteiden parantaminen.
Laajavuoren maastot ovat monipuoliset ja soveltuvat kilpailujen järjestämiseen. Olisi tärkeää,
että reittejä pidettäisiin kunnossa, jotta Laajavuoren maastoissa olisi jatkossakin mahdollista
järjestää SM-tason kilpailuja. Tuikkanen lisäksi mainitsi, että hiihtäjien käytössä ei tällä hetkellä
ole riittävästi huoltorakennuksia, joissa hiihtoseurat voisivat tarjota esim. suksihuoltopalveluja.
Jyväskylän seudulla on erinomaiset latuverkostot mutta palvelujen huolehtiminen jäänyt
varjopuolen asemaan.

•

Ville Manninen kertoi, että Jyväskylän Kunto- ja luontoliikkujat järjestivät talvella perinteisen
Kuutamohiihto-tapahtuman Jyväsjärvellä. Tänä talvena jääolosuhteet olivat hankalat, ja ladut
sekä jääradat Jyväsjärvellä olivat heikosti kunnostetut. Hänen näkemyksensä mukaan
vaihtelevista talviolosuhteista huolimatta jääladut olisi pystytty pitämään hyvässä kunnossa, jos
olisi käytetty oikeanlaista kunnossapitokalustoa ja latuja olisi ajettu riittävän usein.
Toivomuksena Manninen esittää, että Viherlandian kohdalla alikulkukohta saataisiin kuntoon,
jotta latureittiin ei tulisi katkosta vaan jatkuisi saumattomasti.

•

Matti Varesmaa (Jyväskylän Latu) tiedusteli, miten kaavoitus ja liikuntapalvelut tekevät
yhteistyötä ulkoliikuntapaikkojen ja -reittien suunnittelussa. Liikuntapalveluissa kaavoitukseen
ja kaupunkisuunnitteluun liittyviä asioita hoitaa yhteyspäällikkö Erkki Huovinen,
erkki.huovinen(ät)jkl.fi p. 014 266 4250

4.7) Pesäpallo-olosuhteiden kehittäminen ja rakentaminen
•

Vesa Halonen kertoi, että Jyväskylän Kirillä on 80-vuotiset perinteet jyväskyläläisessä
pesäpallossa. Jyväskylässä on kolmessa seurassa joukkue superpesiksessä. Superpesiskausi
alkaa pian ja on ikävä todeta, että Jyväskylässä pesäpallon olosuhteet ovat Suomen muihin
pesiskaupunkeihin verrattuna erittäin heikot. Olosuhteet eivät vastaa Pesäpalloliiton
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vaatimuksia. Hippoksen kenttä on päässyt huonoon kuntoon ja sen peruskorjaaminen olisi
erittäin ajankohtaista. Huippupesäpallon olosuhteiden kehittäminen vaikuttaa myönteisesti
myös junioritoimintaan.
•

Kimmo Suomi ja Mikko Pajunen kertoivat, että Jyväskylän liikuntapalvelut on ottanut
vetovastuun pesäpallon olosuhdetyöryhmästä. Eri pesäpallon toimijatahoista koostuvan
olosuhdetyöryhmän tarkoitus on mm. päivittää 10 vuotta sitten laadittu
pesiskeskussuunnitelma. Kyseisessä suunnitelmassa esitetään vaihtoehtoisia malleja kentän
korjaamiseksi ja kehittämiseksi. Kimmo Suomi lisäsi, että lähivuosina pyritään saamaan kentän
peruskorjaukseen rahoitus kaupungin budjettiin. Suomi muistutti, että ensi vuoden talousarvion
valmistelu alkaa pian, joten nyt on tärkeä hetki vaikuttaa päättäjiin investointeihin liittyvissä
asioissa.

4.8) Yhteissuunnittelun tehostaminen
•

Jouni Airola (Gazon Boulette) peräänkuulutti, että liikunta-asioiden ympärillä tulisi olla
aktiivisempaa ja avointa yhteistä suunnittelua ja kehittämistä. Hänen mukaan tulisi järjestää
enemmän pieniä foorumeita, joissa keskustellaan liikuntaolosuhteiden kehittämisestä eri
asuinalueiden tai eri lajien näkökulmasta.

4.9) Liikunta-alan johtavien viranhaltijoiden ja päättäjien osallistuminen yhteiseen
keskusteluun
•

Liikuntaneuvos Antti Lehtinen ihmetteli liikuntalautakunnan heikkoa osanottoa seurafoorumiin.
Hän korosti, että liikuntalautakunnan jäsenten paikallaolo keskustelufoorumissa olisi tärkeää,
jotta asioita saadaan vietyä eteenpäin päätöksentekoon. Lautakunnat ovat tärkeitä elimiä ja
niiden kokoonpanoihin tarvittaisiin ennen kaikkea liikunta-alan asiantuntijoita.

•

Keskustelussa nousi esiin yhteinen mielipide siitä, että keskustelufoorumilla pitäisi ehdottomasi
olla mukana liikuntalautakunnan jäsenten lisäksi liikunnan viranhaltija eli liikuntajohtaja.
Liikuntajohtajan läsnäolo on tärkeää, kun keskustellaan ja pohditaan seurojen
toimintaedellytyksiin ja liikuntapaikkarakentamiseen liittyviä kysymyksiä.

5) Lisäksi
•

Ennen seurafoorumia liikuntapalveluihin oli saapunut sähköpostitse kaksi
liikuntaolosuhteisiin liittyvää kannanottoa tai palautetta. Kannanottojen lähettäjät olivat
estyneitä saapumaan paikalle seurafoorumiin. Kannanotot koskivat 1) retkeilyreitistön
kehittämistä Korpilahdella 2) salibandykaukalon hankkimista Palokan liikuntahalliin.
Kannanotot on otettu käsittelyyn liikuntapalveluissa.

Muistion kirjasi:
Eeva Simula, Jyväskylän liikuntapalvelut

6

