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Seurafoorumi 

Teams-etäyhteydellä, maanantai 14.06.2021 kello 17 alkaen 

Aihe: Urheilukortti, tilannekatsaus vuorojenjaosta ja harjoitustiloista, Nuorten Mara-

ton sekä Hippoksen liikuntavuorosopimus ja tilasuunnitelma. 

Asiantuntijoina paikalla Urheilukortti Oy:n seurapalvelupäällikkö Ringa Ropo, liikuntapalve-

luiden varausasiantuntija Juha-Matti Kotapakka, liikuntakoordinaattori Nikke Tuhkanen ja 

Keski-Suomen Liikunta ry:n Jouni Vatanen sekä Hippoksen liikuntavuorosopimukseen ja 

tilasuunnitelmaan liittyen projektipäällikkö Kari Halinen ja suunnittelujohtaja Kai Ruuhonen 

(Lehto Tilat Oy). 

Osallistujat 

Noora Kakko 

Anna-Leena Sahindal 

Jarkko Marjeta, Jigotai ry 

Marko Puhakka 

Otto Kilpi 

Piia Laitinen 

Pasi Aaltola 

Risto Salmijärvi 

Ilari (JySS) 

Juha-Matti Kotapakka 

Pete Oksanen 

Marika Virtanen 

Ringa Ropo 

Sanna Nuija 

Aku Vallenius JyTls/ Jyp juniorit 

Johanna Itkonen 

Jussi Jussila 

Teemu Keränen 

Ari Matinlassi  

Esa O 
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Antti Laukkarinen 

Mikko Viitanen 

Kari M-K 

MK 

Vesa Kupari 

Olli Schemeikka 

Esa Kaihlajärvi 

Meeri Martimo 

Hanna Salmijärvi 

Sanna Aarrelampi 

Sanna Nuija 

Sanna Salmio 

Timo Niemi 

Essi-Mari Tuomola 

Sonia Solismaa 

Nikke Tuhkanen 

Suvi Vuojolainen 

Kari Halinen 

Helena Toiviainen 

Tarja Hyvönen 

Jani Saukko 

Jari Rytkönen 

Reija Häkkinen 

Kari Kasurinen 

Jari Siitonen (JHS) 

Tuomo Kykkänen 

Lauri Pohjola 

Metti Pelkonen 

Otto Palmunen 

Petri Kauko 
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Petra Riutta-Aho 

Janne Vääränen 

Ulla Klementtinen 

Risto 

Kai Ruuhonen 

Ilkka 

Jouni Vatanen 

Risto 

Sisu (FC Vaajakoski, SPL) 

Teemu Riikonen 

Tiina Sarjula/JNV 

Timo Kovala 

Jon Salminen 

Marko Syvälahti 

Jari Siitonen 

Liikuntajohtaja Anna-Leena Sahindal avasi tilaisuuden kello 17. Avaussanoissa liikuntajoh-

taja muun muassa totesi, että tilaisuuden alkuun käydään läpi ajankohtaisia aiheita ja illan 

suuri aihe on Hippos, jota tullaan käsittelemään 15.6. lautakunnan ylimääräisessä kokouk-

sessa. Seurafoorumiin oli tällä kertaa ilmoittautunut noin 70 paikallista liikunta – ja urheilu-

seuraa. 

1. Ajankohtaiset 

 

• Anna-Leena Sahindal esitteli lyhyesti liikuntapalveluiden ja kaupungin ajankohtaisia 

aiheita. Ajankohtaisia aiheita olivat liikuntaolosuhteiden kehittämisohjelma, liikunta-

avustusten toinen haku sekä kaupungin Tilat auki kaupunkilaisille -projektin meneil-

lään oleva kysely, johon kaivattiin vastauksia. 

 

2. Urheilukortti  

 

• Ringa Ropo esitteli urheiluseuroille tarkoitettua Urheilukorttia, joka toimii seuroille 

varainhankintakeinona. Seurat voivat olla suoraan yhteydessä suoraan Ringa Ro-

poon Urheilukorttiin liittyvistä kysymyksistä sekä sen käyttöönotosta. 

3. Tilannekatsaus vuorojenjaosta ja harjoitustiloista 

• Liikuntapalveluiden varausasiantuntija Juha-Matti Kotapakka kertoi talven liikuntati-

lojen harjoitusvuorojakojen tilanteesta. Vuorojen jako pyritään saamaan valmiiksi 

viikon 24 aikana ja päätöksistä ilmoittamaan hakijoille viikolla 25. 
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• Hippoksen jalkapallotila on poistunut käytöstä sekä harjoitusjäähallin valmistuminen 

arvioitu elokuun loppuun.  

• Lehtisaarin koulun salin käyttö lakkaa koulun lakkauttamisen myötä. Korvaavaa ti-

laa ei ole tulossa käyttöön. 

• Kuokkalan koulun auditorion (K-sali) on vuoden loppuun saakka poissa käytöstä re-

montin takia.  

• Keljonkankaan yhtenäiskoulun tila avautuu seurojen käyttöön lokakuussa.  

• Harjoitusvuorojen jako on noudattanut samoja kriteereitä, kuin aikaisempina vuo-

sina. Sisäliikuntavuorojen kestoa ei haluta enää lyhentää nykyisestä. 

• Parhaillaan neuvotellaan Killerin kanssa vuoroista, erityisesti oheisharjoittelua var-

ten.  

Kysymykset vuoronjakoon liittyen: 

Olisiko Suunta-Jyväskylän nuorten mahdollista saada Hippokselle aikaisempia juok-

suratavuoroja, kuin klo 20? 

-Vuorojaoissa pyritään jakamaan vuorot niin, että junioreiden vuorot päättyvät klo 21 men-

nessä, vaikka tämä ei täysin toteudukaan nykyiselläkään. Yksittäisen seuran vuorovarauk-

seen on hankalaa ottaa tältä istumalta kantaa, mutta vuorojaossa pyritään huomioimaan 

ensisijaisesti juniorit.  

 

4. Nuorten Maraton 17.9.2021  

• Keski-Suomen Liikunta ry:n lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä ja liikuntapalvelui-

den liikuntakoordinaattori Nikke Tuhkanen esittelivät 17.9. ensimmäistä kertaa jär-

jestettävää nuorten maratonia. 

• Nuorten maratonin taustalla on huoli nuorten kestävyyskuunnon ja yleisesti fyysisen 

aktiivisuuden laskevasta suunnasta.  

• Tapahtuma on suunnattu 5., 6. ja 7. koululaisille ja se on kaikille näille noin 4500 

koululaiselle pakollinen koulupäivä.  

• Koululaiset pystyvät osallistumaan tapahtumaan omista lähtötasoista ja kunnosta 

huomioiden, eikä kyseessä ole kilpailutapahtuma.  

• Nikke Tuhkanen esitteli tapahtuman mahdollisuuksia urheiluseuroille. Seuroilla on 

mahdollisuus osallistua tapahtumaan maksuttomasti, ständipaikka tapahtumatorilla, 

tukea ja sparrausta tapahtumaan liittyen, esiintyminen esiintymislavalla sekä urhei-

luseuran kummikoulutoiminta kouluissa.  

• Urheiluseurat voivat ilmoittautua tapahtumaan 12.8. mennessä Nikke Tuhkaselle 

sähköpostilla.  

5. Hippoksen liikuntavuorosopimus ja tilasuunnitelma  

• Kari Halinen ja Kai Ruuhonen esittelivät Hipposhallin liikuntavuorosopimusta ja ti-

lasuunnitelmaa.  

• Kai Ruuhonen esitteli Hippoksen tilasuunnitelmaa. Hippoksen tilat ovat monipuolis-

tumassa ja kasvamassa kooltaan nykyiseen verrattuna sekä suunnitelmissa on py-

ritty huomiomaan seuroilta tullut palaute.  
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• Kari Halinen kertoi, hankkeen liikuntavuorosopimuksen tilanteesta. Hankkeen DD-

vaihe on viivästynyt, koska sopimusneuvottelut Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän 

Ammattikorkeakoulun kanssa piti käydä uudestaan. 

• DD-vaihe jatkuu välittömästi lomakauden jälkeen.  

 

Kysymykset Hippoksen liikuntavuorosopimukseen ja tilasuunnitelmaan liittyen: 

Onko monikäyttötilan äänentoistoon ja tilan jakamiseen tullut muutoksia?  

-Käyttövuorosta sen verran, että vuorot jaetaan vuosittain. Kuten muissakin tapauksissa, 

on vaikeaa luvata toistuvia vuoroja. Monitoimikäyttötilan jakomahdollisuus 12 kenttää mah-

tuu hyvin ja tila jaettavissa kolmeen osaan. 

Tuleeko LähiTapiola Areenalla olemaan jaossa normaaleja vuoroja ja onko niiden 

hinta sama, kuin nyt? 

-LähiTapiola Areenan pääkäyttäjä on Jyp ja Jyp A-juniorit. Hinnoittelu ei ole vielä tiedossa. 

Käyttöaste näillä kolmasosa kapasiteetistä, eli muutkin seurat ja toimijat pystyvät varaa-

maan vuoroja LähiTapiola Areenalta. 

Mikä on Mid-Areenan yleisökapasiteetti salibandyyn näkökulmasta?  

-Katsojakapasiteetti tulee tällä hetkellä olemaan 1800. Katsomokapasiteettiin on mahdol-

lista lisätä päätykatsomoiden muodossa, jolloin yli 2000 katsojan kapasiteetti toteutuu. 

Milloin nykyiset Hippoksen tenniskentät poistuvat? Ovatko kentät käytössä vuoden 

2022 kesällä? 

-Tenniskentät tullaan todennäköisesti ottamaan paikoituskäyttöön ennen kesää 2022, 

koska paikoitustilaa tarvitaan Hippoksen pesäpallistadionin rakentamisen alkaessa. 

Mitkä ovat oheismyynnin konseptit jäähallin puolella? Onko seuran mahdollista jär-

jestää kioski- ja kahviotoimintaa tapahtumien ja kisojen aikana? 

-Ravintolatoiminta on Jypin sopimuksen alla. Seurakioski on säilymässä. Ravintolatoimija 

ei saa terminoida myyntiä pienempien tapahtumien osalta. Seuroilla oheismyynti mahdolli-

suus jatkossakin. 

-Aki Vallenius esitti huolensa oheismyynnin olosuhteista asiasta, koska merkittävä asia 

pienemmille seuroille ja tapahtumille 

-Anna-Leena Sahindal lisää keskustelua Kari Halisen ja Kai Ruuhosen kanssa asiasta. 

Milloin vuorojen hinnoittelu on edes alustavasti näytillä seuroille? Seurojen pystyt-

tävä tekemään budjetti hyvissä ajoin ja tilavuokrat merkittävä osa budjetointia. 

-Hinnat pystyvät nousemaan mx 10 % vuoden 2017 hinnoista. Hinnoittelu halutaan kau-

pungin päättäjien käsiin ja päätöksenteon alle, jolloin hinnoittelu on enemmän kaupungin 

käsissä. Kaupungin vastuulla on esittää hinnoittelu, joka riippuu korkeimman hallinto-oi-

keuden päätöksestä. Tavoitteena, että hinnoittelu tiedossa vuotta ennen käyttöönottoa. 
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Lopuksi: 

-Hippoksen liikuntavuorosopimus on Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan käsittelyssä 15.6. 

Muistion kirjasi Noora Kakko 

 

 


