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Muistio
1) Seurafoorumin avaus ja puheenjohtajan valinta
Liikuntasuunnittelija Mikko Pajunen avasi tilaisuuden ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. Pajunen
kutsui puheenjohtajaksi vastuualuejohtaja Ari Karimäen.
2) Liikuntalautakunnan tervehdys, Kimmo Suomi
•

Kimmo Suomi kertoi liikuntalautakunnan kokoonpanosta ja lautakunnan toimintatavoista.
Tietoa liikuntalautakunnasta on nähtävillä: http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/lautakunnat/liikunta.
Liikuntalautakunta haluaa korostaa toiminnassaan lasten ja nuorten liikuntatoiminnan
edistämistä sekä seuratoiminnan ja terveyttä edistävän liikunnan tukemista.

•

Kimmo Suomi kertoi parhaillaan tekeillä olevasta seudullisesta liikuntasuunnitelmasta.
Liikuntasuunnitelmassa on mukana Jyväskylä, Laukaa, Muurame, Petäjävesi, Toivakka,
Uurainen ja Hankasalmi. Suunnitelmassa pyritään tiivistämään seudullista näkemystä
liikuntapalveluista ja niiden tuottamisesta. Suunnitelma valmistunee alkuvuodesta 2010.

•

Kimmo Suomi muistutti, että Jyväskylässä järjestetään useita isoja liikuntatapahtumia. Iso ja
merkittävä kansainvälinen tapahtuma, joka järjestetään Jyväskylässä, on veteraanien
halliyleisurheilun MM-kilpailut 3.-8.4.2012. Kisoihin odotetaan 3000 kilpailijaa 60 maasta.

3) Jyväskylän seudun liikuntasuunnitelma – seurakyselyn satoa, Anna-Leena Kärkkäinen
•

Liikuntatieteiden yo Anna-Leena Kärkkäinen on opinnäytetyönään tehnyt selvityksen
Jyväskylän seudun liikuntaseurojen toiminnasta ja toiminnan sisällöistä. Selvitys toteutettiin
lomakekyselynä. Kyselyyn vastasi yhteensä 131 Jyväskylän seudun liikunta- ja urheiluseuraa.
Vastausprosentti oli 53,6. Selvitys on osa parhaillaan työstettävää Jyväskylän seudun
liikuntasuunnitelmaa.

•

Selvityksen tavoitteena oli tuoda esiin Jyväskylän seudun liikuntaseurojen mielipiteitä ja
kehittämisajatuksia seudun liikuntapalveluista ja tehtävistä sekä erilaisista
yhteistyömahdollisuuksista. Lisäksi tavoitteena oli kerätä tietoa, jotta kuntien liikuntatoimet
pystyisivät entistä paremmin tunnistamaan seurojen tarpeet ja kehittämään palveluitaan
tarpeita vastaaviksi.

•

Lisätietoja seurakyselystä: anna-leena.karkkainen@jkl.fi, p. (014) 266 4308. Tiivistelmä kyselyn
tuloksista on myös nähtävillä osoitteessa: www.jyvaskyla.fi/liikunta/seurat
Seurojen kommentteja:
−

JJK-junioreiden edustaja toi esiin näkökulman jalkapallo-olosuhteista. Hänen mukaansa
olisi tärkeää, että lämmitettävä Vehkalammen keinonurmia voitaisiin pitää auki
mahdollisimman pitkään talvella. Jyväskylässä on hyvin vähän mahdollisuuksia päästä
talvisin sisähalleihin harjoittelemaan ja sisätilavuorot ovat kalliita. Vehkalammen kentän
talvikäytöstä ollaan valmiita maksamaan korkeampia tilamaksuja, mikäli kenttä pystytään
pitämään auki.

−

JNV:n edustaja nosti esiin kysymyksen junioreja koskevista tilamaksuista. Seuran edustaja
tiedusteli, mihin perustuu se, että aikuinen–lapsi -jumppaa varten varattu harjoitteluvuoro
on maksullinen vaikka toiminta kohdentuu lapsiin.
Kaupungin edustajat vastasivat, että maksuttomien vuorojen myöntämiseen on laadittu
säännöt, jotka liikuntalautakunta on hyväksynyt. Säännön mukaan junioreiden
harjoitusvuoroiksi lasketaan harjoitusvuoro, jolla kaikki vuoron käyttäjät ovat alle 18vuotiaita, lukuun ottamatta vastuuhenkilöitä (www.jyvaskyla.fi/liikunta/hinnasto).
Säännöillä pyritään varmistamaan vuorojen oikeudenmukainen käyttö. Maksuttomien
vuorojen käytöstä kerätään tietoa seuroilta ja pyritään kehittämään toimintaa palautteiden
pohjalta. Tosin tilamaksuja ja sääntöjä määriteltäessä on otettava huomioon myös
kuntatalouden tilanteen asettamat paineet. Kimmo Suomi muistutti, että tällä hetkellä
palvelujen ja hallinnon järjestämissopimus määrittää junioreiden harjoitusvuoroja koskevan
maksuttomuusperiaatteen. Järjestämissopimus on voimassa tämän valtuustokauden, jonka
jälkeen järjestelmää on mahdollista muuttaa.

−

Keski-Suomen liikunnan edustaja toi esiin näkemyksen, että miksi seura-avustusten jaossa
seurat kategorisoidaan kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntaseuroihin? Järjestöt järjestävät
samankaltaista toimintaa oli kyseessä sitten liikunta-, nuoriso- tai kulttuurijärjestö. Olisi
hienoa, että seurojen toimintaa voitaisiin arvioida puhtaasti toiminnan näkökulmasta.
Tällä hetkellä kulttuuri-, nuoriso- ja liikunta-avustuksia voi hakea samalla lomakkeella.
Avustusraha kuitenkin jaetaan kussakin palveluyksikössä erikseen. Tästä syystä järjestöt
on jaettava näihin kolmeen kategoriaan. Avustusjärjestelmää kehitetään jatkuvasti ja
tavoitteena toki on, että avustusten haku- ja myöntämismenettely olisi sekä seuroille että
viranhaltijoille mahdollisimman selkeä ja yksinkertainen.

4) Lasten ja nuorten harrastustoiminnan kehittäminen, seurojen / yhdistysten
puheenvuorot
•

Laura Härkönen Keski-Suomen liikunnasta kertoi, että liikunta- ja urheiluseurat saivat vuonna
2009 uuden merkittävän tukimuodon, jossa veikkausvoittovaroja myönnetään suoraan
seuroille. Seuratuki on määräaikainen kehittämishanke, jota koordinoi opetusministeriö, SLU,
Nuori Suomi ja Kuntoliikuntaliitto.

•

Liikunta- ja urheiluseuroille myönnettävän kehittämistuen tavoitteena on vahvistaa
seuratoimintaa. Kehittämistuki jakaantuu kahteen osaan. Euromääräisesti isoin kehittämistuen
osa on tuki päätoimisten henkilöiden palkkaamiseen seuroihin. Tuen avulla tavoitteena on
palkata urheiluseuroihin 200 uutta päätoimista työntekijää. Painopisteenä on seuran hallinnon
(seurayhteisön), lasten ja nuorten tai aikuisväestön terveyttä edistävän liikunnan kehittäminen.

•

Jyväskylän alueelle on 10 liikuntaseuraa saanut seuratukirahoituksen, joilla palkataan
päätoimisia seuratyöntekijöitä. Työntekijän ovat Jyväskylässä palkanneet seuraavat seurat:
Happee, HonSu Juniorit, Jyp Juniorit, Jyväskylän Kenttäurheilijat, Jyväskylän Pallokerho,
JYväskyän Naisvoimistelijat, Jyväskylän Voimistelijat-79, Jyväskylän Tennisseura, Swimming
Jyväskylä.

•

Lisätietoa seuratuesta mm.
http://www.slu.fi/lum/numero_7_2009/urheiluseuroille/seuratuen_hakuprosessi_etenee_ai/

•

Ensio Helimäki, HonsU Juniorit ry:stä kertoi seuran kokemuksia lasten kerhotoiminnan
järjestämisestä. HonsU Juniorit saa rahallista tukea kerhojen järjestämiseen
Opetushallistuksen hanketuen kautta. OPH:n rahoittamia kerhoja koordinoi liikuntapalveluissa
Mikko Pajunen. Lisätietoja hanketuesta: http://www.kerhonetti.net/etusivu

•

Seura on järjestänyt lasten kerhotoimintaa jo usean vuoden ajan. Kerhojen avulla on voitu
kehittää junioreille suunnattua toimintaa. Kerhojen sisällöllisenä tavoitteena on tarjota lapsille
laadukasta, hauskaa ja liikunnallista toimintaa leikin avulla. Tavoitteena lisäksi on, että
kerhotoimintaan osallistuneet lapset saisivat myönteisiä kokemuksia liikunnasta ja voisivat sitä
kautta saada kipinän osallistua seuran juniorikoripallotoimintaan. Helimäki arvioi, että voin 10
% kerhoihin osallistuneista lapsista jää seuraan harrastamaan koripalloa.

•

Syksyllä on aloittanut 13 HonsU Junioreiden vetämää kerhoa ympäri kaupunkia. Kuokkalassa
ja Pupuhuhdassa on käynnistynyt uusia monikulttuurisia kerhoja, joissa on mukana
maahanmuuttajia.

•

Kerhoihin osallistuu noin 200 lasta ja ne ovat lapsille maksuttomia. Kerhojen ohjaajille ja
vetäjille maksetaan 15 euroa / kerta. Koska kerhotoiminnasta ei saada tuloja,
ohjaajapalkkiokulut katetaan hanketuen sekä Ensio Helimäen keräämien sponsoritukien avulla.

•

Kerhotoiminnan järjestämisen haasteena on saada rekrytoitua kerhoihin hyviä ja sitoutuneita
ohjaajia. Suurin osa ohjaajista on OKL:ssä tai liikunnalla opiskelevia nuoria.
Kasvatusoppilaitosten sijainti Jyväskylässä helpottaakin ohjaajien rekrytoinnissa mutta toki se
vaatii kovasti panostamista aktiiviseen tiedottamiseen tiedottamistyötä.

•

Laura Virkkula ja Anu Myllyharju-Puikkonen JNV:stä kertoivat, että seuraan palkataan
syksyn aikana seuratuen avulla Lasten ja nuorten kehittäjä. Tavoitteena on lasten ja nuorten
toiminnan laadun kohottaminen ja toiminnan kehittäminen

5) Tiedotusasiat
•

Jyväskylän liikuntapalvelut järjestää yhdessä järjestöjen kanssa Monitoimitalolla ja
Hipposhallissa 15.11. Liikuntapeuhula -tapahtuman. Liikuntapeuhula on lapsille vapaata
liikuntatoimintaa. Liikuntapeuhula –päiviä on tarkoitus jatkossa järjestää säännöllisesti esim.
kerran kuukaudessa. Lisätietoja: Mikko Pajunen, p. 014 2664261, Liikuntapeuhulan esite
löytyy sivulta: www.jyvaskyla.fi/liikunta/seurat

•

Syksyllä on alkanut koko lukuvuoden kestävä uusi, kaikille avoin luentosarja Terveyttä
Liikunnasta. Luentosarjan järjestää liikuntapalvelut ja luennoilla on vaihtuvat puhujat. Etenkin
seuroille suunnattu luento pidetään ma 2.11. klo 17-20, jolloin ravitsemuskoordinaattori Arja
Lyytikäinen luennoi aiheesta ”Porkkanaa vai suklaapatukoita? Yhteisvastuuta nuoren urheilijan
terveellisistä ravitsemusvaihtoehdoista.” Kaikki luennot pidetään Hipposhallin auditoriossa.
Lisätietoja: Anna-Leena Kärkkäinen, p. 266 4308

•

Seuroja toivotaan mukaan nuorille suunnattuihin tapahtumiin: My Way 11.–12.11.2009
(www.nuortenkeskisuomi.fi/myway) sekä Toukofestiin toukokuussa 2010
(http://www.nuortenkeskisuomi.fi/toukofest/). Molemmat tapahtumat järjestetään
Hipposhallissa.
Lisätietoja: Nuorten Keski-Suomi, nuksu@nuortenkeskisuomi.fi

•

Liikuntapalvelut muistuttaa, että seuroille lähetetään 4-5 kertaa vuodessa järjestökirje.
Järjestökirjeessä tiedotetaan seuroille ajankohtaisista asioista kuten esim. avustusten jaosta,
vuorojen hakemisesta, tapahtumista jne. Olisi tärkeää, että järjestökirjettä kierrätetään seuran
hallituksessa sekä valmentajien ja ohjaajien keskuudessa, jotta tieto leviäisi seuran sisällä
mahdollisimman monelle. Seuroille kohdennettua ajankohtaista tietoa löytyy myös
liikuntapalvelujen nettisivuilla www.jyvaskyla.fi/liikunta.
Liikuntapalvelut kannustaa kaikkia seuroja osallistumaan kaksi kertaa vuodessa järjestettäviin
seurafoorumitilaisuuksiin. Ne ovat tärkeitä vuorovaikutuksen foorumeita, joissa on mahdollista
keskustella ja antaa palautetta paikalliseen liikuntakulttuuriin liittyvistä asioista. Kevään 2010
seurafoorumi järjestetään Hipposhallin auditoriossa 24.3.2010. Tervetuloa!

