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Jyväskylän Seurafoorumi   MUISTIO 
 
Aika 27.3.2019 klo 18.15-20.00 
Paikka Jyväskylän kaupungin kirjasto 
 
Asialista: 
 
1. Esittelyt 
Osallistujat esittelivät lyhyesti itsensä nimenhuudolla. Laura Härkönen esitteli Seurafoorumin yhteiset 
pelisäännöt, jotka hyväksyttiin. 
 
2. Tapahtumat / Jaana Ruponen ja Helinä Mäenpää 
Helinä Mäenpää ja Jaana Ruponen kertoivat Jyväskylän tapahtumatoiminnan kuulumiset mm. tapahtumien 
strategiset painopisteet ja tavoitteet. Helinä totesi, että sekä isot että pienet tapahtumat voivat olla 
merkittäviä myös kaupungin näkökulmasta. Kaupunki haluaa tukea tapahtuman järjestäjiä niin, että 
tapahtumien hakeminen ja järjestäminen olisi mahdollisimman helppoa. Esitettiin myös kysymys, mitä / 
millaista tukea seurat odottavat kaupungilta? Tapahtumakaupungin nettiosoite on 
www.jyvaskyla.fi/tapahtumakaupunki 
 
Ehdotuksena tuli, että perustetaan avoin, yhteinen kalenteri/aikataulut lähivuosien hauista ja tapahtumista. 
Ehdotus todettiin hyväksi, ja asiasta viestitään myöhemmin tarkemmin mm. tapahtumien merkittävyyden 
arviointikriteereihin liittyen. (Liite). 
 
3. Liikuntapääkaupunki EXPOn esittely ja info / Nikke Tuhkanen 
Nikke Tuhkanen esitteli syksyllä järjestettävää Liikuntapääkaupunki EXPOa, joka pidetään Finlandia 
Marathonin yhteydessä 13.-14.9. Paviljongissa. Osallistujilta kysyttiin mielenkiintoa osallistua tapahtumaan. 
Toivottiin kehittämisehdotuksia myös seuroilta ja näytteilleasettajilta. Lisätietoa tapahtumasta saa Nikke 
Tuhkaselta (Liite). 
 
4. Hippos2020 tilanne ja hanketta koskeva keskustelutilaisuus / Ari Karimäki 
Ari Karimäki toivoi, että voitaisiin päättää seurojen yhteispalaveri liittyen Hippos2020 –hankkeen 
tilanteeseen ja  toteutukseen. Yhteispalaveri päätettiin toteuttaa 21.5. tai 14.5. iltapäivällä/illalla. Kutsu 
tilaisuuteen tulee seuroille Ari Karimäeltä myöhemmin. 
 
5. Ryhmätyö (7 ryhmää): 
 
A. Olosuhteet ja tilat 
Ryhmätyön tuloksena todettiin seuraavaa: 
- kouluyhteistyön kehittäminen (tilat) liikuntatapahtumien järjestämiseen 
-> Gradian tilavaraukset loppuu huhtikuun loppuun, toive toukokuun loppuun tulevaisuudessa 
-> Aikatauluja saadaan tulevaisuudessa venytettyä sekä myös Spesian tilat saadaan syksyllä käyttöön 
(Karimäki) 
-> toive saada myös allas käyttöön 
 
Pyrittäisiin saada saman lajin vuoroja samalle päivälle 
Seurojen omien tilojen subventio (tai varaus) kaupungin suunnalta samoin kuin Hippoksen kohdalla? 
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-> yhteinen arvopohja tilojen suhteen 
-> Helsingin tila-avustusmalli (75% / 25%)? -> Ei resursseja tällä hetkellä (Karimäki) 
-> parannetaan Helsingin mallia (seurojen toive) 
-> osa seuroista maksaa kaikista harrastajista täyden hinnan, koska lasten ja aikuisten harjoitukset yhteiset -
> muuttuuko? 
 
Tilaongelma pienillä seuroilla 
-> pienille seuroille (alle 100 jäsentä) oma foorumi 
-> tatamien kasaaminen vie sali-aikaa… saman lajin seurojen vuorot peräkkäin ettei ”olosuhteiden 
rakentamiseen” kulu turhaa aikaa. 
 
-> ehdotuksena, että varausyksikön työntekijät saavat usealta pieneltä seuralta yhteisen hakemuksen 
tilojen varauksesta? 
 
-> Välinehuoltomahdollisuus hiihdon harrastajille, kaupungissa ei tällaista huoltorakennusta ole 
 
 
B. Seurojen yhteistyön kehittäminen 
Ryhmätyön tuloksena todettiin seuraavaa: 
 
- toivottiin lista jyväskyläläisistä seuroista -> tiedotuskanava 
-> voi kysyä lisää Anna-Leena Sahindalilta (JKL kaupunki) 
-> suljettu seurojen oma Facebook-ryhmä, KesLi toteuttaa 
 - seurojen somekoulutus KesLin järjestämänä 
 
Viimeisten vuosien aikana olosuhteet ovat menneet eteenpäin  
->ehdotuksena, että lajiryhmät kokoontuisivat keskenään omissa foorumeissa  
 
Ryhmien kirjalliset tuotokset: 
 
Liikuntaolosuhteet: 
 
Harrastajamäärät versus olosuhteet: Mitä tarjotaan? Miten jakautuu? Mikä tilanne on tällä hetkellä? 
 
Toivotaan, että kaupunki tukisi seurojen omia saleja/hankkeita.  
 
Miten vastuu jakautuu ihmisten liikuttamisesta seurojen ja kaupungin välillä? 
 
Hippos vaikuttaa myös yrittäjien suhtautumiseen tilavarauksiin/ seurojen hankkeisiin 
 
Tilojen maksujen tuki seuroille on pienentynyt kaupungilta 
 
Miten Hippos vaikuttaa? 
 
Olosuhteiden sopiminen tietyn lajin harjoitteluun = lajinmukaiset tilat - ei aina toteudu 
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Koulujen salien jakaminen fiksusti: kesäkäyttö, tyhjät salit pitää olla käytettävissä, salien varusteet lajien 
käyttöön > yhteistyö, neuvottelut, tietyt lajit tietyissä saleissa > helppo muokata käyttövalmiiksi, ei mene 
salivuoroaikaa olosuhteiden rakentamiseen 
 
Koulujen salien käytöstä foorumi yhdessä käyttäjien kesken 
 
Kaikkien liikuntatilojen yhteen nitominen kaupungin tuen alle > keskitytään jo olemassa oleviin tiloihin 
 
 
 
Tasapuolisuus, suurimmat investoinnit viime vuosina seuroilta ja yksityiseltä sektorilta 
 
Kaupungin tuki: 

 koulutuskuntayhtymän tilat 
 seurojen omat tilat 
 kaupungin tilat 
 Hippos  
 muut liikuntapaikkayritykset 

 
Suuria voimistelukisoja ei voi hakea Jyväskylään ennen kuin uusi Hippos on valmis. Eli seuraavat kisat joskus 
2020- luvun puolivälissä… 
 
Gradian tilat: vuorot loppuvat jo huhtikuussa, kun seurojen toiminta on suunniteltu koulujen lukukauden 
mukaan, toukokuun loppuun. Tämä tuli yllätyksenä ja katkaisee kevään harjoituskauden ikävästi. Jatkossa 
toivotaan, että kausi myös Gradian tiloissa jatkuu toukokuun loppuun. 
 
Lasten- ja nuorten liikuntatapahtumissa ja –kisoissa ruokailun järjestäminen on aina haastavaa: suurien 
massojen ruokkiminen lyhyellä aikavälillä, tapahtumapaikkojen välittömässä läheisyydessä. 
 
Tapahtumissa koulumajoituksen järjestäminen voi olla haastavaa, kouluyhteistyön kehittäminen on 
tärkeää! Monesti järjestelyt ja niiden onnistuminen riippuu koulun rehtorista, tilat ja välineet… Toivotaan 
rehtoreiden ja seurojen yhteistapaamista. 
 
”Sopivan kokoisten” tapahtumien hakeminen ja järjestäminen olisi strategisesti järkevää; ei olla liian 
ahneita ja haeta liian isoja Jyväskylän kapasiteettiin nähden 
 
Uimahallin remontti/ laajennus kiinnostaa… 
 
Pöytätenniksen olosuhdetilanne on hyvä 
 
JSA:n tilat vuokrattu yksityiseltä, 700 cheerleadingin harrastajaa, ahdasta on…  
 
ITF Taekwon-do: Kovan tatamin laji, koulut eivät mielellään halua säilyttää tatameja tiloissaan, asettaa 
haasteita…  
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Seurojen välinen yhteistyö: 
 
Voimisteluseuroilla yhteistyö on erittäin toimivaa, seuroja on myös runsaasti: Palokan Ilo, TVS Illusion, JNV, 
JyVo, JTNV, TiVoLi > harrastavia jäseniä näissä seuroissa yhteensä 6091.  
 
Monilajiseuroissa löytyy lisäksi voimistelujaostoja ja Muuramen SyKe toimii myös Jyväskylän alueella 
Korpilahdella. Yhteistyössä luottamus ja roolitus on onnistuneen toiminnan taustalla. 
 
Staminalla ainakin yhteistyö toimii, sprinttitallista uintivalmennus ja JKU:lta juoksuvalmennus jne 
 
Varsinkin pienten seurojen (alle 100 jäsentä) yhteistyön kehittäminen olisi hyvä: tilaongelmat, hallinnon 
ongelmat, jaksaminen seuratyössä ja näkyvyyden puute 
 
Tarvitaan yhteinen viestinnän kanava 
 
” Temppurata” kävelykadulla? 
 
Suurseurojen kesken yhteistyöfoorumina toimii toiminnanjohtajaverkosto, kokoontuu noin neljä kertaa 
vuodessa KesLin kutsusta 
 
 
6. Tilaisuuden päätös 
Todettiin, että seurafoorumia tarvitaan myös jatkossa. Seuraava ”iso” seurafoorumi järjestetään syksylle. 
Syksyllä järjestetään mahdollisesti myös lajiryhmäkohtaisia foorumeja.  
 
Tilaisuus päättyi klo. 19.54. 
 
 
 
Muistion kirjasi  
 
Petri Lehtoranta 
Keski-Suomen Liikunta ry 


