
Jyväskylän Seurafoorumi    Muistio 

Aika: 29.1.2020 klo. 17.00-19.00  

Paikka: Jyväskylän kaupunginkirjaston Wolmarinsali  

Asialista: 

 

1. Esittelyt 

Jyväskylän kaupungilta Anna-Leena Sahindal avasi tilaisuuden ja toivotti kaikki paikallaolijat tervetulleiksi. 

Hän kertoi lyhyesti alkuun yleisesti seurafoorumista sekä sen tavoitteista ja tarkoituksesta ja kuinka 

seurafoorumit toimivat oivallisena keskustelualustana kaupungin ja seurojen välillä. Tämän jälkeen käytin 

lyhyt esittelykierros kaikkien paikallaolijoiden kesken.  

Esittelyjen lopuksi Seppo Pänkäläinen esitteli itsensä ja kertoi tulevaisuuden tavoitteistaan saada paikallista 

urheilua enemmän esille Keskisuomalaisessa niin printti kuin verkkomediassa. Seppo on siirtynyt 

Keskisuomalaisen urheilutoimitukseen ja tavoitteenaan hänellä on tehdä matalan kynnyksen 

urheilujournalismia Keski-Suomen alueella maaseutua myöten. Tarkoittaa siis, että kilpailullista 

urheilutoimintaa lajista tai lajin/tapahtuman koosta riippumatta pyritään tulevaisuudessa huomioimaan 

enemmän. Seppo korosti sitä, että seurat olisivat myös aktiivisesti yhteydessä hänen suuntaansa, jotta 

erilaiset lajit/tapahtumat pystytään huomioimaan. Lopuksi Seppo muistutti Meidän juttu -palstasta 

Keskisuomalaisen verkkosivuilla jonne seurat voivat itse mennä kirjoittamaan juttuja tapahtumistaan 

kuvien kera ja näitä juttuja sitten julkaistaan Keskisuomalaisen Meidän juttu-palstalla. Seppo jakoi tähän 

liittyen ohjeistuslappuja esittelynsä lopuksi. 

Tämä jälkeen Laura Härkönen Keski-Suomen Liikunnalta kävi läpi illan keskustelujen ¨pelisäännöt¨ ja illan 

keskustelujen kulun. 

2. Kaupungin aiheita 

Seuraavaksi Jyväskylän kaupungin puolelta Anna-Leena Sahindal ja Mikko Pajunen kävivät läpi kaupungin 

liikunta-asioita. 

• Hippos hanke 

o Seurojen tiedottamiseen Hippos hankkeeseen liittyen Kari Halinen tulee pitämään Hippos-

infon 4.3.2020, josta lähetetään vielä erikseen kutsu seuroille. 

• Kaupungin muut rakennusurakat 

o Mikko Pajunen kertoi hieman näistä ja nosti esiin muutamia kohteita esityksessään. 

o Laajavuoren kilparinteen profilointi freestylen maailmancupin vaatimalle tasolle sekä hissi-

investointi. 

o Liikuntapuistojen osalta Vehkalammen puku- ja wc-tilojen rakennuslupa viivästynyt, mutta 

työn alla. Palokkaan, jään hoitoon tarkoitetun kylmäkontin rakennus selvityksessä. Jyskään 

vaihdettu uusi tekonurmi. Huhtasuon liikuntapuistoon peruskorjaus tulossa sekä 

peruskorjaukset tulossa myös pallokentille Halssilassa ja Vesangalla. 

o Liikuntapaikat: Äijälänrantaan tullut ulkosalikohde ja rantaraitin rakentaminen jatkuu myös 

2020. Pohjalammelle valmistunut tekojää -> tekonurmikenttä vielä liimaamatta. Paikalle 

rakentunut myös mm. ulkokuntolaitteita ja skeittialue tämä projekti saatetaan loppuun 

vuoden 2020 aikana. 

o Ulkoilureitit: Kuntoradat ja latupolut kunnostettu tai tullaan kunnostamaan (mm. puiden 

karsimista leveämmälle baanalle). Myös Ladun majalla sijaitsevalle pikkukakkosen 



hiihtolenkille on valmistunut uusi ¨elämysvalaistus¨ -> tästä tuli paljon kiitoksia ja tätä 

kehuttiin.  

o Muut kohteet: Kaupunki alkaa toteuttamaan energiansäästöohjelmaa liikuntapaikkojen 

valaistuksiin liittyen -> vanhat lamput vaihdetaan uusiin energiatehokkaampiin. 

Viitaniemessä katsomorakennukset kunnostettu ja tällä hetkellä huoltorakennus työn alla, 

myös pukuhuonetilat tullaan saneeraamaan. Uimarantoja tullaan kunnostamaan vuoden 

2020 aikana. Rakenteilla oleva Koskenharjun huoltorakennus tulee valmistumaan kevään 

aikana. 

 

• Tilaisuudessa kaupungille esitettyjä kysymyksiä/pyyntöjä 

o Ladun majan ympäristön kehittäminen. Ollut puhetta ja suunniteltu lasten liikuntaan 

edesauttavia asioita mm. pulkkamäki ja myös aluetta koiraharrastajille. Työnimenä tässä 

toiminut ¨Hiihtomaa¨. Mikä tilanne tämän osalta? -> Jonkinlaisia ratkaisuja on jo 

suunniteltu ja asia on selvittelyn alla. 

o Ladun majalla parkkitilojen vajautta, onko ratkaisuja? -> Muun muassa hiihtoloman ajalle 

suunniteltu Ski-bussia, joka kuljettaisi ihmisiä Laajavuoreen niin tämä sama idea voisi 

toimia myös Ladun majan osalta. 

o Keskustelussa nousi esille myös aihe koulujen saleihin liittyen. Tuli toivomus, että koulujen 

saleja tehtäisiin ja suunniteltaisiin niin, että ne olisivat myös paremmin hyödynnettävissä 

iltakäyttäjien osalta. -> Keskusteluja käyty siitä, että tulevaisuudessa koulutiloja 

suunnitellessa kuunneltaisiin myös koulun ulkopuolisia käyttäjiä ja tehtäisiin todellista 

selvitystä kaikkien käyttäjäosapuolien tarpeille. 

o Seuraavaksi keskustelunaiheeksi nostettiin mahdollisuutta seurojen vapaaehtoisvoimin 

vetämistä koulujen jälkeisistä liikunnallisista iltapäiväkerhoista. Mm. Fc Vaajakoskella on 

ollut tämän tyylistä toimintaa jo jonkin aikaa ja heiltä todettiin, että pelkästään 

vapaaehtoisvoimin tämänkaltainen toiminta ei ole mahdollista toteuttaa. Keskusteluun 

liittyen esille nousi Helsingissä toteutettava Helsinki Liikkuu -malli, jossa kaupunki ostaa 

seuroilta iltapäiväkerotoimintaa lapsille, joka keskiviikolle. Helsinki Liikkuu tyylisestä 

mallista on tehty jonkinlaista selvitystä Jyväskylän alueelle -> aisasta kannattaa keskustella 

lisää. 

o Miten Hippos-projekti tulee vaikuttamaan muihin urakoihin? -> Kaupungilta todettiin, että 

Hippoksella ei tule juurikaan olemaan vaikutusta muihin liikuntapaikkaprojekteihin. Ainut 

oikeastaan mihin saattaa vaikuttaa on Huhtasuolle suunniteltuun pesäpallokenttään. 

o Lopuksi käytiin läpi, miten seurat voisi vaikuttaa liikuntapaikkarakentamiseen. Anna-Leena 

Sahindal kertoi liikuntaverkkoselvityksestä, jonka avulla saataisiin selvyyttä siihen miltä 

tulevaisuuden kehitys näyttää. Onko uusia lajeja, jotka tarvitsevat uusia liikuntatiloja tai 

vastaavasti onko jonkin lajin harrastuspaikkojen käyttö pudonnut reilusti. Selvittää siis mitä 

tehdä nykyisille liikuntatiloille ja onko tarvetta rakentaa uusia. Myös puistopalveluiden 

kentät nostettiin esille -> kentät, jotka yleisessä käytössä eikä seurojen varattavissa. Miten 

tämän kaltaisia kenttiä voitaisiin tulevaisuudessa hyödyntää paremmin. Jos seuroilla on 

näiden suhteen jotain ajatuksia niin ne kannatta tuoda esiin ja olla yhteydessä 

liikuntapalveluihin. 

 

 

 

 



3. Ryhmäkeskustelut 

Seuraavaksi paikallaolijat jaettiin pienempiin ryhmiin niin, että eri seurojen kesken syntyisi keskustelua 

ennakkoon toivotuista aiheista: 

• Seurojen keskinäisen yhteistyön parantaminen 

• Miten me yhdessä viestisimme paremmin urheiluseuratoiminnasta 

• Liikuntapääkaupunki ja seurayhteistyö; seurojen yhteistyön vakiintuneet toimintatavat ja 

vuoropuhelu (myös seurafoorumien välillä) 

• Seurojen välisen yhteistyön kehittäminen, yhteinen tapahtumien luominen ja viestintä 

Pienen jutustelutuokion jälkeen ryhmissä käytyjä keskusteluja avattiin kaikille paikalla olleille. 

• Yhteistyö seurojen kesken nähdään niin, että se vaatii suurta luottamusta yhteistyötahojen kesken. 

Erittäin tärkeänä nähtiin myös se, että yhteistyön tulisi olla molemmille osapuolille taloudellisesti ja 

toiminnallisesti järkevää -> ei siis tehtäisi yhteistyötä vain yhteistyön takia. Yhteistyöryhmät ja 

talkooyhteistyöt nähdään usein hyvinä yhteistyöprojekteina. Keskustellessa todettiin myös, että 

yhteistyö vaatii monesti, että ollaan lähekkäin ¨saman katon alla¨, jolloin yhteistyötä syntyy 

luonnollisemmin. Kesä- ja talvilajien välistä yhteistyötä voisi olla myös nykyistä enemmän. 

• Kulttuuripassin kaltaista toimintaa kaivattaisiin myös liikunnan puolelle. Ideana tässä 

¨liikuntapassissa¨ olisi siis, että sillä pääsisi tutustumaan erilaisiin lajeihin seurojen kautta ja näin 

lapsi/nuori mahdollisesti löytäisi mieluisan liikuntamuodon ja liittyisi urheiluseuratoimintaan 

mukaan. 

• Joillain seuroilla on omia liikuntatiloja, joissa olisi vapaita käyttöaikoja, mutta näistä tiedottaminen 

on koettu hankalaksi tai koettu, että tiedotus ei saavuta kohderyhmää. Paikalla olijoiden kesken 

toivottiinkin, että tehtäisiin sähköpostilista seurojen toimijoista, joihin voi olla yhteydessä. Tämä 

helpottaisi yhteistyön muodostumista. -> Lähitulevaisuudessa tullaan tekemään sähköpostilista 

kaikkien niiden osalta, jotka antavat luvan sähköpostitietojensa jakamiseen seurojen kesken. 

Asiasta ollaan yhteydessä seuroihin. 

• Seurojen puolesta toivottiin, että Jyväskylän liikuntapääkaupunki-teemaa tehtäisiin näkyväksi 

seurojen kautta nostamalla seurojen toimintaa ja viestintää kaupungin puolesta. Syksyllä 2019 on 

kaupungin sivuille tullut tapahtumakalenteri jonne seurat voivat käydä laittamassa tietoa 

esimerkiksi omista tulevista tapahtumistaan. Laajempaan seurojen tapahtumien tiedottamiseen 

(somepäivityksiä, tiedotuksia yms.) kaupunki lähtee vain, jos se on tapahtuman selkeä 

yhteistyökumppani. Monien seurojen eri asioiden tiedottamiseen ei resurssit yksinkertaisesti riitä. 

• Kaupungilta tiedusteltiin myös olisiko mahdollista, että erikoisseurat erikoislajeissa, joissa on vähän 

harrastajia, saisi enemmän näkyvyyttä kaupungin toimesta. Tietoa näistä voisi julkaista 

liikuntapääkaupungin nettisivuilla sekä jos seuralla olisi valmista videomateriaalia toiminnastaan 

olisi sitä mahdollista näyttää keskusta Kompassilla olevan näyttöruudun kautta. 

• Urheiluseurojen rooli koululiikunnan ja liikunnallisen iltapäivätoiminnan tuottajana nousi esiin 

myös näissä keskusteluissa. Harrastetuntien lisääminen kouluajan sisälle osaksi koulupäivää on 

noussut joissain keskusteluissa esiin -> tämän kaltaisista asioista toivottiin parempaa tiedottamista 

seuroille päin. Edellä mainitussa menettelyssä oli kuitenkin jokin (opetuslain vastainen?) syy minkä 

takia sitä ei voitu toteuttaa. Paikalla olijoiden kesken puhuttiinkin, että esimerkiksi seuraavaan 

seurafoorumiin tulisi mukaan henkilö/henkilöitä opetustoimen puolesta ja näistä asioista voitaisiin 

keskustella heidän ja urheiluseurojen kesken. 

• Seurakummijärjestelmä nousi keskustelun lomassa esille mahdollisena yhteistyön muotona. Tämä 

tarkoittaisi sitä, että seurat (lähinnä suuremmat seurat) jotka toimivat jo jollain tapaa ammatillisesti 



johdettuna jakaisivat tietojaan ja osaamistaan pienemmille kehittyville seuroille. Tällainen käytäntö 

synnyttäisi yhteistyötä ja olisi erityisesti pienemmille seuroille loistavaa vertaistukea. 

 

4. Muuta 

Tilaisuuden lopussa esiteltiin vielä Valtti -ohjelmaa, joka on tarkoitettu vammaisille ja erityistä tukea 

tarvitseville lapsille ja nuorille, jotka etsivät omaa mieluista liikuntamuotoaan. Ensisijalla on lapset ja 

nuoret, jotka eivät entuudestaan harrasta mitään liikuntaharrastusta säännöllisesti. Jokainen lapsi ja nuori 

saa ohjelmassa henkilökohtaisen ohjaajan (pääasiassa liikunta-, kasvatus-, kuntoutus- tai sosiaalialan 

opiskelija) joka toimii ohjattavansa kaverina liikuntaharrastuksissa ja lajitutustumiskäynneillä. 

Oppilaitosyhteistyö tulee Jyväskylässä jatkumaan Valtti-ohjaajien suhteen kuten ennenkin. 900 lapsesta 

noin 400 on löytänyt harrastuksen Valtti-ohjelman kautta. Asiasta on tulossa tiedotus sporttipajalla 

2.3.2020. 

Anna-Leena Sahindal kertoi vielä avustushankkeista ja siitä, että kaupungilla on menossa 

harrastuskoordinaattorirekrytointi. Hän kertoi ministeriöltä saatavasta vähävaraisten avustuksista 

liikuntaharrastusten kulujen kattamiseen, joka tulevaisuudessa tulee Jyväskylän kaupungin puolelta. 

Avustuksista saatava raha on tarkoitettu harrastusmaksuihin. Kaupungin puolelta asiaa on pohdittu 

pidemmällekin ja toimintaa hiotaan vielä hieman. tarkoitus on, että tästä avustuksesta saataisiin pysyvä 

toimintamalli. Asiaan liittyvät seurat tullaan keräämään kokoon tilaisuuteen, jossa prosessia käydään läpi 

seurojen kanssa. Kaiken kaikkiaan avustuksia on jaettavana 30000€, ja ensimmäisenä vuonna seurat, jotka 

saavat avustuksia ovat sporttikortti -ohjelmaan osallistuneet seurat. 

 

5. Tilaisuuden päätös 

Seuraavaa Seurafoorumia ei vielä tässä tilaisuudessa päätetty. Seuroille kuitenkin mielenkiintoisia muistiin 

laitettavia päivämääriä olivat Hipposhankkeen seurainfo 4.3.2020, josta tulee kutsu erikseen, sekä Valtti -

ohjelman tiedotus Sporttipajalla 2.3.2020. 

Tilaisuus päättyi 18.55 

 

Muistion kirjasi: 

Teemu Lepistö 

Keski-Suomen Liikunta ry 

  


