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Seurafoorumi   
Teams-etäyhteydellä, Torstai 5.11.2020 kello 17 alkaen 

Aihe: Koronatilanne Jyväskylässä ja sen vaikutukset harrastustoimintaan 
sekä Hippoksen kehittäminen. 
Asiantuntijoina paikalla tartuntataudeista vastaava lääkäri Ilkka Käsmä sekä Hippoksen 
kehittämiseen liittyen toimialajohtaja Eino Leisimo, projektipäällikkö Kari Halinen ja 
suunnittelujohtaja Kai Ruuhonen (Lehto Tilat Oy). 

Osallistujat 

Koistinen Jenna 
Mikko Häyrinen 
Mikko Häyrinen 
Liekkinen Liisa 
Olli-Matti Hytönen 
Risto Salmijärvi 
Mäki-Kuutti Kari 
Muraja Pauliina 
Korpelin, Jani 
Jani Saukko 
Risto  
Timo V  
Sisu FCV  
Ilari (JySS)  
Nanne-Mari  
Jouni Vatanen 
Sahindal Anna-Leena 
Halinen Kari 
Pajunen Mikko 
Leisimo Eino 
Nina Peltonen 
Käsmä Ilkka 
Sajasalo, Pasi 
Simula Eeva 
Mirva Palokan Ilo 
Pelo-Arkko Kirsi 
Sanna Salmio 
Kotapakka Juha-Matti 
Arnberg Jouni 
Saukko Henna 
Lauri Karhunen 
Pete Kirittäret  
Matti  Mäkinen 
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Satu Hietala 
Minna Järvinen/PaRi 
Tikkala-Littler Ella 
Torm Anu 
Ari  
Mikko Häyrinen 
Tuikkanen Juha 
Petri Lehtoranta 
Ville-Markus Niemijärvi (TAU) 
Syvälahti Marko 
Ruuhonen Kai 
Johanna Itkonen 
Markku  
Kata JyTLS  
Timo  
Pete Oksanen 
Olli Schemeikka 
Ylä-Sahra Tuija 
Marjo Karhu  
Ojala, Teppo 
Pursiainen Elisa 
Lassi Paavolainen 
Juha Virenius 
Karttunen Jukka 
Nevanpää, Tom 
Timo Maki-Kuutti 
Juha Virenius 

 

Liikuntajohtaja Anna-Leena Sahindal avasi tilaisuuden kello 17. Avaussanoissa liikuntajohtaja 
muun muassa totesi, että Teams on lisännyt Seurafoorumiin osallistuvien seurojen määrää 
kiitettävästi syksyn aikana. Seurafoorumiin oli tällä kertaa ilmoittautunut noin 60 paikallista 
liikunta – ja urheiluseuraa. 

 

1. Koronatilanne Jyväskylässä ja sen vaikutukset harrastustoimintaan 
• Tartuntataudeista vastaava lääkäri Ilkka Käsmä esitteli koronan ajantasaisia lukuja 

Jyväskylästä, Suomesta ja maailmalta.  
• Jyväskylässä tartuntapiikki oli muutama viikko takaperin ja nyt tartuntamäärä on 

kääntynyt laskuun. 
• Aina tarkastellaan ketkä tartuntoja ovat saaneet, että rajoittavat toimenpiteet 

kohdennetaan oikein. Viikolla 44 suurin sairastava ikäryhmä on ollut esimerkiksi 16-
25-vuotiaat. 

• Eniten tartunnat leviävät perhepiirissä. 
• Jyväskylässä on hyvä tilanne, kun tartuntalähde saadaan selville 85 % tapauksista. 
• Jyväskylä on tällä hetkellä valtakunnallisessa asteikossa kiihtymisvaiheessa. 
• Rokotetta odotellaan niin Suomessa kuin maailmalla, se ainut tekijä mikä voisi 

nopeasti hidastaa taudin etenemistä. 
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• Taudin kontrolloimatonta leviämistä väestöön tulee välttää kaikin keinoin, vaikka 
tilanne olisi hallinnassa. 

• Mikään liikuntamuoto ei ole osoittautunut tartuntojen lähteeksi, mistä Käsmä kiittää 
kaikkia liikunnan ja urheilun parissa toimivia Jyväskylässä. 

• Yleisöraja on 50 hlö / AVI määrittää ne kuukaudeksi kerrallaan. 
 

Kysymykset koronatilanteeseen liittyen: 

Nuorten SM-hiihdot: mihin toimitetaan tapahtuman turvallisuussuunnitelma? 
- Ilkka Käsmälle, mutta yhteistyötä sen teossa kannattaa tehdä poliisin kanssa. Poliisi vaatii 
tartuntataudeista vastaavan lääkäri Käsmän lausunnon tapahtumaluvan hyväksyessään. 

Onko tietoa valtakunnallisesti missä lajeissa tauti leviää? 
- Ei ole tarkkaa tietoa eikä arvailuja. Hyvin myös jääkiekon parissa saatu tartunnat kuriin. 

Onko kausi-influenssalla vaikutusta koronan leviämisherkkyyteen? 
- Ei pitäisi olla vaikutusta. 

 

2. Hippoksen kehittäminen  
Hipposkeskustelun avaussanat toimialajohtaja Eino Leisimo:  

- Tartuntatautilääkäri Käsmän koronakatsaus oli hyvä ja tärkeä. Koronatilannetta 
tarkastellaan kaupungin johtoryhmässä kaksi kertaa viikossa ja siellä mietitään ajankohtaisia 
toimenpiteitä.  

- Kaupungin taloustilannetta on käsitelty tänään torstaina 5.11. eikä ensi vuodelle ole tulossa 
mitään ihmeellistä ja muutoksia aiemmin kerrottuun. 

- Tiukka taloustilanne ei tarkoita, että kaikki rakentaminen ja investoinnit menisi jäihin. 
Päinvastoin mahdollisuuksien mukaan pyritään pitämään kehitys käynnissä myös 
liikuntarakentamisen puolella. 

- Kaupungin vuosittain rakentamiseen budjetoitu summa 30 miljoonaa euroa. Se sisältää 
kaiken rakentamisen mitä eri palvelualoilla on (sisältäen soten, kulttuurin jne). 

 

Projektipäällikkö Kari Halinen ja Kai Ruuhonen (Lehto Group) 

Kari Halisen ja Kai Ruuhosen Powerpoint-esitykset Hippos-hankkeen uudistuneista 
suunnitelmista on ladattu liitteeksi Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelujen verkkosivuille.  

 

Seurojen kysymykset: 

1. Liittyykö liikuntavuorosopimukseen saman tyyppistä koukkua, kuin Buugi-
sopimukseen eli vuorokiintiöitä ja "pakkovuoroja"?  

- Esittelijät eivät tunne sopimusta, mutta kauden alussa tehdään mahdollisimman hyvä 
arvaus vuorojen tarpeesta ja niiden määrän osuvuutta valvotaan ja muutetaan sitten kauden 
aikana. 
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2. Jaetaanko vuorot samalla periaatteella/hierarkialla kuin muutkin kaupungin vuorot? 

- Yksityiskohtia vielä hiotaan ja ne tarkentuvat valmistelun edetessä. 

3. Voisiko vuorotoiveet kysyä seuroilta jo esim. Maaliskuussa, jotta seurat tietäisivät 
aikaisemmin mitä vuoroja on käytössä seuraavalla toimintakaudella (1.8–31.7.)? 

- Tämä on sovittavissa oleva asia. Keskustelua on käyty vuosien saatossa eri seurojen ja 
tahojen kanssa, mutta eri toimijoille toimivat eri haku- ja toimintakauden suunnitteluajat. 

4. Miten rakennussuunnitelmissa on huomioitu liikuntatilojen esteettömyys? 

- Esteellisiä tiloja ei saa suunnitella, eli kaikista tiloista suunnitellaan esteettömiä.  

5. Olikohan tulossa seuroille välineiden säilytysmahdollisuuksia (ilmaisia tai 
vuokrattavia) uusien tilojen yhteyteen? 

-Toive säilytystilojen lisäämiseksi on huomioitu suunnittelussa. 

6. Onko jäähallin kaukaloiden väliin kiinteät seinät? 

- Harjoitusjäille ei pystytä ilmanvaihdon ja muiden tekijöiden kannalta tekemään kokonaan 
kiinteitä seiniä, mutta erilaisia seinävaihtoehtoja on olemassa mm. akustiikan parantamiseksi. 

7. Onko harjoitusjäähallien yhteyteen laskettu varasto-/kuivaustilaa LähiTapiola 
areenan tapaan? 

-  Varasto- ja kuivaustilaa on sijoitettuna areenakeskuksen kokonaisuuteen sekä päätyihin. 
Tavoitteena saada harkkajäähallin yhteyteen omat ja LähiTapiola-areenalle omat tilat. 

8. Jalkapallo ja pesäpallo olosuhteet mediassa  

- Pesäpallokentän ja liikuntapuiston rakentaminen ollut mediassa moneen otteeseen 

- Pesäpallo pyritään pitämään Hippoksella ilman väistöaikoja ja -tiloja, jalkapallolle ollaan 
myös suunnittelemassa korvaavia järjestelyjä poistuvan nurmen tilalle. 

- Kommentti: Hieno homma, että pesis ja jalkapallo huomioidaan - on myös 
kokonaistaloudelllisesti järkevää, ettei tulisi turhia väistöratkaisuja, jos esim. pesisstadionin 
rakentaminen suoraan jo nyt Hippokselle olisi vain mahdollista 

9. Onko Budosalien suunnitteluun tullut päivityksiä nykyisen monnarin malliin 
verrattuna, vai onko jo niin tarkkoja suunnitelmia valmiina? 

- Ei ole tehty vielä tarkempia suunnitelmia. 

- Hippoksen suunnittelun ensimmäisellä kierroksella tehtyjen kartoitusten kohdalla tultiin 
siihen johtopäätökseen, että budolajien käyttöaste jäisi aika pieneksi. Eli tulee miettiä miten 
paljon ja missä laajuudessa tiloja kannattaa rakentaa / Kari Halinen 

10. On annettu suoria ehdotuksia sähköpostiin jalkapallon lajiolosuhteiden 
paranemisesta hippoksen harjoittelupaikkojen poistuttuessa 

- Ehdotukset ovat tulleet perille sähköpostiin. 

11. Tuleeko vain kaupallinen voimaharjoittelutila? Nyt Monnarin puntti on yli käytössä 
ja oleellinen 
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- Liikuntakeskustiloihin on suunniteltu lajikohtaisia ja lajiharjoittelua tukevaa harjoittelutilaa, 
mutta uutta kaupungin omaa kuntosalia ei ole tiloihin suunnitteilla. 

12. Mitä on budosalien huono käyttöaste? ma-pe illalla ei yhtään vapaata 4 tatamilla 

- Käydään keskustelu ja tarkastelu uudestaan seurojen kanssa. 

13. Onko korkeaan tilaan tulossa väliseiniä? Akustiikka mietityttää. 

- Joudumme niitä harkitsemaan, sillä ovat akustiikan kannalta oikein hyviä. Väliseinät ovat 
vaan tilan monikäyttöisyyden kannalta ongelmallisia. 

14. Onko mahdollista tutkia sitä toimintakonseptia, on suunniteltu oheisharjoittelu- ja 
toiminnallisen harjoittelun tiloja, mukana vain kaupallinen toimija. Alueelle tarvitaan 
”raakarautapaikka” 

- Asiaa tullaan selvittämään vielä. 

 

Lopuksi 
- Jatkoaskeleet: Tapaaminen lajeittain ja lajiryhmittäin, missä uudistuneita suunnitelmia 
käydään läpi ja keskustellaan. Nämä järjestetään vielä loppuvuoden 2020 aikana. 

- Valikoituuko lajiryhmätapaamisen lajit sen mukaan, miten paljon on vuoroja Hippoksen 
alueella nyt / paljonko on ilmoitettu harrastajia? - Kyllä, lajiryhmätapaamisiin on ennakoitu 
alueella eniten käyttäviä seuroja. Ovi on toki avoinna kaikille keskusteluihin. 

- Ennakkotietona: liikuntaverkkoselvitykseen liittyen tullaan järjestämään myös työpaja ja 
keskustelutilaisuus urheiluseuroille ke 18.11.2020. 

- Myös Jyväskylän kaupungin tekemä seurakysely on tulossa. 

 

Muistion kirjasi suunnittelija Jenna Koistinen. 
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