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Keski-Suomen Liikunta ry:n toiminnan perusta
Keski-Suomen Liikunnan perusarvot
·
·
·

Liikunnalla on merkitystä ihmisen fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta
Keski-Suomen Liikunta on keskisuomalaista liikuntakulttuuria luova ja kokoava yhdistys
Hyvin hoidetulla liikuntakulttuurilla on tärkeä merkitys Keski-Suomen itsetunnolle,
maakuntahengelle ja kehittymiselle

Keski-Suomen Liikunnan toiminta-ajatus
Keski-Suomen Liikunta ry:n toiminta-ajatuksena on keskisuomalaisten hyvinvoinnin tukeminen liikunnan
ja urheilun avulla
1. tuottamalla lajiliittojen ja niiden alueorganisaatioiden, seurojen ja kuntien haluamia ja
tarvitsemia palveluja
2. tukemalla keskisuomalaisen liikunnan ja urheilun edistämiseen tähtääviä kehittämishankkeita
3. kehittämällä erityisesti lasten ja nuorten liikunnan tasapuolisia edellytyksiä ja
harrasteliikunnan eri muotojen mahdollisuuksia
4. olemalla jäsenjärjestöjensä ja muiden intressiryhmien yhteistyön verkonkutoja.

Keski-Suomen Liikunta ry:n strategiset valinnat
1. Edunvalvonta
2. Jäsenpalvelut
3. Lasten ja nuorten liikunta
4. Seuratoiminnan kehittäminen
5. Aikuisten kuntoliikunta
6. Seminaarit
7. Viestintä
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1. Järjestö
1.1. Kevätkokous
Keski-Suomen Liikunta ry:n kevätkokous pidettiin
20.4.2001 klo 18.00 - 18.50 Jyväskylässä. Läsnä oli
valtakirjoin edustettuina seitsemän jäsenjärjestöä.
Puheenjohtajana toimi Matti Harju ja sihteerinä Petri Lehtoranta. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden
2000 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä valittiin
ehdollepanotoimikunta valmistelemaan hallituksen
henkilövalintoja vuodelle 2002.
Ehdollepanotoimikunnan kokoonpano:
Kirsti Partanen, Alpo Peltola, Aimo Mäkinen, Mauri Pekkarinen ja Petri Lehtoranta.

1.2. Syyskokous
Keski-Suomen Liikunta ry:n sääntömääräinen syyskokous pidettiin Jyväskylässä 19.11.2001 klo 18.00
- 19.40. Läsnä oli valtakirjoin edustettuina 17 jäsenjärjestöä. Puheenjohtajana toimi Matti Harju ja sihteerinä Petri Lehtoranta. Kokouksessa hyväksyttiin
v. 2002 toiminta- ja taloussuunnitelma sekä päätettiin henkilövalinnoista vuodelle 2002.
Kokous valitsi uudeksi puheenjohtajaksi Martti Ollin erovuoroisen Mauri Pekkarisen paikalle.

1.3. Hallituksen kokoukset
Keski-Suomen Liikunta ry:n hallitus kokoontui seitsemän kertaa. Puheenjohtajana toimi Mauri Pekkarinen. Varapuheenjohtajat olivat Heikki Mäkinen ja Tarja Mäki-Punto. Hallituksen kokouksissa
toimi esittelijänä sekä sihteerinä aluejohtaja Petri Lehtoranta.
Hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin:
Mauri Pekkarinen 6/7
Tarja Mäki-Punto 6/7
Heikki Mäkinen 7/7
Ari Karimäki
6/7 varajäsen Marja-Leena Pesonen
Laura Luopajärvi 5/7 varajäsen Leila Lindell
Sirkka Kannas
5/7 varajäsen Sirkka-Liisa Korhonen
Tapani Paasu
6/7 varajäsen Osmo Mäkelä
Seppo Virta
5/7 varajäsen Jouni Vatanen
Anneli Puskala
5/7 varajäsen Petri Hagman
Tilintarkastajat:

Martti Olli HTM ja Kauko Tuupainen, varalla
Risto Parviainen ja Seppo Lindholm JHTT, HTM
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1.4. Keski-Suomen Liikunnan jäsenjärjestöt vuonna 2001
Autourheilun Kansallinen Keskusliitto ry.
Hengitysliitto Heli ry.
Keski-Suomen Allergia- ja Astmayhdistys ry.
Keski-Suomen Hiihto ry.
Keski-Suomen Sydänpiiri ry.
SPL:n Keski-Suomen piiri ry.
Suomen Ampumahiihtoliitto ry.
Suomen Ampumaurheiluliitto ry.
Suomen Hiihtoliitto ry.
Suomen Invalidien Urheiluliitto ry.
Suomen Jääkiekkoliitto ry.
Suomen Koripalloliitto ry.
Suomen Kuntourheiluliitto ry.
Suomen Lentopalloliitto ry.
Suomen Metsästäjäliiton Keski-Suomen piiri ry.
Suomen Pesäpalloliitto ry.
Suomen Ratsastajainliitto ry.
Suomen Suunnistusliitto ry.
Suomen Taitoluisteluliitto ry.
Suomen Tennisliitto ry.
Suomen Urheiluliitto ry.
Suomen Valjakkourheilijoiden Liitto ry.
Suomen Voimistelu- ja Liikuntaseurat ry.
TUL:n Keski-Suomen piiri ry.

JJK Juniorit ry
JYP HT Juniorit ry
Jyväskylän Jigotai ry
Jyväskylän Kenttäurheilijat ry
Jyväskylän Latu ry
Jyväskylän Naisvoimistelijat ry
Jyväskylän Pallokerho ry
Jyväskylän Pyöräilyseura ry
Jyväskylän Seudun Palloseura
Jyväskylän Shorinji Kempo ry
Jyväskylän Taido ry
Jyväskylän Taitoluisteluseura ry
Jyväskylän Toverit ry
Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta
Karateseura Fudokan ry
KENSU ry
Kinnulan Kimmot ry
Konneveden Urheilijat ry
Kyyjärven Kyky ry
Palokan Kiekko ry
Palokan Riento ry
Pylkönmäen Yrittävä ry
Saarijärven NMKY
Saarijärven Pullistus ry
Tikkakosken Suunnistajat ry
Äänekosken Huima ry
Äänekosken Liikuntaseura ry

Alhon Aki ry
FC Vaajakoski

1.5. Henkilöstö
Petri Lehtoranta, aluejohtaja
Tapio Pintamo, kehittämispäällikkö
Riitta Virinkoski-Lempinen, nuorisopäällikkö
Hilkka Kaipainen, taloussihteeri
Laura Viitanen, työnsuunnittelija
Leena Rintala, toimistosihteeri
Niina Kukkonen, toimistosihteeri
Kaisa Saarentola, terveysliikunnan kehittäjä
Tuula Liukkonen, iltapäivätoiminnan kehittäjä
Veera Oksanen, työharjoittelija
Marja Äijö, terveysliikunnan kuntatalkoot
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1.1. - 31.12.2001
1.1. - 31.10.2001
1.1. - 31.12.2001
1.1. - 31.12.2001
1.1. - 31.12.2001
1.1.2001 - 16.3.2001
21.2.2001 - 31.12.2001
1.2.-31.3. ja 1.9.-31.10.2001
1.8. - 31.12.2001
1.7. – 31.8.2001
1.11.2001 – 31.12.2001

1.6. Edustukset
Suomen Liikunta ja Urheilu SLU:n hallitus ja puheenjohtajisto
Keski-Suomen Liikuntaneuvosto

SLU viestintävaliokunta
SLU:n tietohallintoprojektin johtoryhmä
OPM:n liikunnan sisältötuotannon johtoryhmä
Savuton verkosto
Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki -osuuskunta
Iloinen Heinäkuu –tapahtuman työryhmä
Nuorten Keski-Suomi –kehittämisryhmä

Tarja Mäki-Punto
Tarja Mäki-Punto
Sirkka Kannas
Petri Lehtoranta
Petri Lehtoranta
Tarja Mäki-Punto
Petri Lehtoranta
Petri Lehtoranta
Petri Lehtoranta
Petri Lehtoranta
Petri Lehtoranta ja
Riitta Virinkoski-Lempinen
Riitta Virinkoski-Lempinen

1.7. Toimisto
Keski-Suomen Liikunnan toimisto on sijainnut Keski-Suomen Liiton talossa, osoitteessa Sepänkatu 4 B
Keski-Suomen Osuuspankin vuokratiloissa. Samoissa tiloissa ovat Jyväskylän Naisvoimistelijat ry:n, SPL:n
Keski-Suomen piiri ry:n, Keski-Suomen Pesis ry:n ja Suomen Koripalloliitto ry:n Keskisen alueen toimistot. Toimistojen siivouspalvelut on ostettu Engeliltä.
Toimisto oli kokonaisuudessaan henkilöstöpäivillä Kajaanissa 20.8. – 21.8. Henkilökuntaa on vuosittain
kannustettu liikkumaan yhteisillä liikuntapäivillä sekä osallistumalla kustannuksiin. Henkilökuntaa on kannustettu myös lisäkouluttautumaan.
Yhteystiedot:

Sepänkatu 4 B, 40100 Jyväskylä
puh. (014) 339 2100, fax (014) 339 2144
sähköposti: toimisto@keski-suomenliikunta.fi
internet: http://www.keski-suomenliikunta.fi

1.8. Toimistopalvelut
Jäsenpalvelut

Vuosisopimukset on tehty Suomen Koripalloliitto ry:n keskisen alueen, Keski-Suomen Hiihto ry:n, KeskiSuomen Suunnistus ry:n ja Keski-Suomen Yleisurheilu ry:n kanssa. Sopimus on sisältänyt lähinnä laskutuksen, laskujen maksamisen, kirjanpidon ja tilinpäätöksen ja toimistopalveluina puhelinliikenteen, mitalija tarvikevälityksen sekä lajipostitukset. Näiden lisäksi on tehty SPL:n Keski-Suomen piirin, Keski-Suomen Pesiksen, Jyväskylän Lohen, Jyvässeudun Painiässien, Palokan Pyryn ja Pohjois-Päijänteen Pursiseuran kirjanpito ja tilinpäätös.
Keski-Suomen Liikunta teetti keväällä -2001 kyselyn 25 jäsenseuralle liittyen jäsenpalveluihin. Eniten jäsenyydeltä odotettiin koulutuspalveluja (16). Lisäksi kaivattiin informaatiota (7), edunvalvontaa (5) sekä yhteistyötä paikallisesti. Konkreettisia koulutuspalveluja kaivattiin viestinnän kehittämiseen (16), ohjaajien
koulutukseen (15), taloudenhoitoon ja rahoitukseen (13) sekä henkilöhakuun (12).
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Muut toimistopalvelut

Keski-Suomen Liikunta välittää seuroille lajiliittojen kilpailu- ym. materiaaleja, sääntöjä, lisenssejä jne.
Toimistolta saa apua myös mm. yhdistysrekisteriin ja ansiomerkkeihin liittyvissä asioissa. Keski-Suomen
Liikunnan toimittama palsta julkaistiin edelleen Keskisuomalaisessa viikoittain. Palstalla julkaistiin mm.
jäsenjärjestöjen tiedotteita, kilpailukutsuja jne. Keski-Suomen Liikunnan kopiokonetta ja postituskonetta
ovat käyttäneet yhteisissä vuokratiloissa sijaitsevat SPL:n Keski-Suomen piiri, Jyväskylän Naisvoimistelijat, Keski-Suomen Pesis, Koripalloliiton keskinen alue ja ne lajit, joiden kanssa on tehty vuosisopimus.

2. Edunvalvonta
2.1. Maakuntakierros
Keski-Suomen Liikunta järjesti seutukuntakohtaisen
kuntakierroksen kohderyhmänä kuntien liikunnan
viranhaltijat sekä liikunnasta vastaavien lautakuntien jäsenet. Päätöksentekijöille annettiin ajankohtaista
tietoa liikuntalaista sekä liikunnan järjestökentästä.
Keskustelutilaisuuksissa nostettiin esille myös muita ajankohtaisia asioita kuten terveysliikuntatoiminta kunnissa. Keväällä 2001 yhteistyössä Länsi-Suomen Läänin kanssa järjestetyllä seutukuntakierroksella tavoitettiin Keski-Suomesta kaikkiaan 27 kuntaa ja n. 100 osallistujaa. Kierroksella olivat mukana Länsi-Suomen läänin sivistystoimentarkastaja
Antti Lehtinen, terveysliikunnan kehittäjä Kaisa Saarentola sekä aluejohtaja Petri Lehtoranta.

2.2. Keski-Suomen urheilun ja
liikunnan tila ja tarpeet
Keski-Suomen Liikunta järjesti yhdessä Keski-Suomen Liiton kanssa 9.5.2001 neuvottelutilaisuuden,
jossa pyrittiin pureutumaan maakunnallisesta näkökulmasta keskisuomalaisen urheilun tilaan ja mahdollisiin tulevaisuuden tarpeisiin. Kutsuttuina olivat
maakunnallisten lajiliittojen edustajat. Tilaisuudessa esiintyivät maakuntajohtaja Erkki Järvelä, ohjelmajohtaja Hannu Korhonen, Keski-Suomen Liikunnan puheenjohtaja Mauri Pekkarinen sekä aluejohtaja Petri Lehtoranta. Osallistujia oli 23 henkilöä.
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2.3. Keski-Suomen Yhteisöjen
Tuki -osuuskunta
Aluejohtaja Petri Lehtoranta toimi Keski-Suomen
Yhteisöjen Tuki -osuuskunnan hallituksessa. Osuuskunnan tarkoituksena on edistää voittoa tavoittelematta kolmannen sektorin toimijoiden toiminta-edellytyksiä ja taloutta sekä tuottaa toimijoille tilitoimistopalveluja. Osuuskunta toimii myös mahdollisten
EU-hankkeiden suunnittelijana sekä asiantuntijana
hankkeiden hakuprosesseissa sekä käytännön hallinnoinnissa. Keski-Suomen Liikunta on yksi osuuskunnan perustajajäsenistä.

2.4. Liikunnan ja urheilun
maakuntajuhla
Keski-Suomen Liikunta järjesti yhdessä suurimpien
maakunnallisten lajiliittojen kanssa 12.12.2001 liikunnan ja urheilun maakuntajuhlan, jossa nostettiin
esiin sitä osaamista, mitä keskisuomalainen urheiluja liikuntakulttuuri pitää sisällään.
Työryhmän jäseninä olivat Jyväskylän yliopistolta
Jouni Airola, Kalervo Ilmanen ja Esa Nykänen,
TUL:n Keski-Suomen piiristä Mirja Huovinen, Keski-Suomen Ampujista Pirkko Karjalainen, KeskiSuomen Hiihto ry:stä Matti Harju, SPL:n Keski-Suomen piiristä puheenjohtaja Tapani Paasu, SvoLi Sydän-Suomen alueelta Anita Meuronen, Keski-Suomen Liiton edustajana Mikko Kankainen sekä Keski-Suomen Liikunnan Petri Lehtoranta.
Juhla keräsi yhteen maakunnan urheilijat, asiantuntijat sekä päätöksentekijät. Ensimmäisen maakuntajuhlan juhlapuheen piti Jyväskylän yliopiston rehtori Aino Sallinen.
Vuoden 2001 maakuntapäivä
tarjosi seuraavanlaisen ohjelmasisällön:

Urheilun etiikka ja doping –symposium
Päivällä yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa
järjestettävä symposium pureutui dopingin ongelmiin
ja selvitti niitä eettisiä arvoja ja lähtökohtia, jotka
saavat urheilijat tekemään valintoja omalla urheiluurallaan. Päivän alustajina olivat valtakunnan parhaat asiantuntijat, jotka suurelta osin olivat keskisuomalaisia.
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Palkitsemisjuhla
Agorassa pidetty juhla nosti esiin ajankohtaisia urheilun ja liikunnan ilmiöitä ja tekijöitä huippuasiantuntijoineen, juhlapuhujana Jyväskylän yliopiston
rehtori Aino Sallinen. Paikalle oli kutsuttuina myös
keskisuomalaisia huippu-urheilijoita. Maakunnan
käytännön seuratyö sai myös kiitoksen. Myös tavallinen kuntoliikkuja sai tunnustusta siitä, että säännöllinen liikkuminen on omalta osaltaan tukemassa
laadukasta elämää. Palkitsemistilaisuuden aikana selvisi keskisuomalaisten penkkiurheilijoiden valinta
vuoden 2001 -suosikkiurheilijaksi.
Buffet-pöytä ja konsertti
Buffet-pöydän äärellä juhlistimme vielä illan päätähtiä ja jatkoimme keskustelua ajankohtaisista asioista. Ilta päättyi konserttiin, jossa voitiin nauttia myös
muuta kulttuuria liikuntakulttuurin lisäksi. Orkesteri koostui Suomalaisen konservatorion opettajista.

3. Huomioimiset ja palkitsemiset
3.1. Vuoden urheilijoiden
palkitsemistilaisuus
Keski-Suomen Liikunta ry palkitsi jälleen vuoden
parhaita urheilijoita sekä muita urheilun ja liikunnan sektorilla kunnostautuneita henkilöitä sekä urheiluseuroja urheilun ja liikunnan Maakuntajuhlassa Jyväskylän Agorassa 12.12.
Vuoden urheilijaksi valittiin kumparelaskija Mikko
Ronkainen, jonka ansiolistalta löytyvät kumparelaskun maailmancupin voitto, maailmanmestaruus sekä
suomenmestaruus.
Vuoden 2001 parhaat:

Vuoden urheilija:
Mikko Ronkainen, Jyväskylän Freestyleseura
Vuoden 2001 suosikkiurheilija: Risto Jussilainen , Jyväskylän Hiihtoseura
Vuoden vammaisurheilija:
Kalervo Pieksämäki
Vuoden valmentaja:
Taisto Jussilainen, Jyväskylän Hiihtoseura
Vuoden joukkue:
Swimming Jyväskylä / naisten viestijoukkue
Vuoden nuori urheilija:
Ulla Tuimala, Äänekosken Urheilijat
Nuorisourheiluseura:
Jyväskylän Jigotai ry
Nuorisourheilun vetäjä:
Kari Nättinen, Korpilahti
Vuoden seuratoimihenkilö:
Eeva Virkkula, Jyväskylän Naisvoimistelijat
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Vuoden urheiluteot lajeittain:

Suomen Palloliiton Keski-Suomen piiri
- vuoden vapaaehtoistyöntekijä: Kalevi Kiesilä
- vuoden urheiluteko: Jyväskylän Pallokerhon Hesburger-jalkapalloturnaus.
TUL:n Keski-Suomen piiri
- vuoden urheilu- ja talkootyöteko: Jyväskylän Pallokerhon tyttöjen Hesburger-turnaus.
Keski-Suomen Hiihto
- vuoden urheiluteko: Taisto Jussilainen
- Jyväskylän Hiihtoseuran metso-palkinnot: Jani Soininen, Risto Jussilainen ja Samppa Lajunen.
Keski-Suomen Pesis
- vuoden pesisteko: Saarijärven hiekkatekonurmikentän rakentaminen.
Suomen Voimistelu- ja Liikuntaseurat SVoLi ry, Sydän-Suomen alue
- vuoden urheiluteko: Jyväskylän Naisvoimistelijoiden joukkuevoimistelun
16-18 v valmennusryhmä “Kaksut”.
Keski-Suomen Suunnistus
- vuoden urheiluteko: Jämsän Retki-Veikot Nuorten Jukolan että veteraanisuunnistuksen
SM-kisojen järjestämisestä.
Vuoden kuntoliikkujat kunnittain:

Hankasalmi: Päivi Hänninen
Joutsa: Naisten kävely- ja kuntoiluryhmä
Jyväskylän kaupunki: Silja Vanhatalo
Jyväskylän maalaiskunta: Orvokki Venäläinen
Jämsä: Pirkko Nieminen
Jämsänkoski: Mikko Luukkonen
Kannonkoski: Piia Manninen
Karstula: Elina Matilainen
Keuruu: Vuokko Tolppa
Kinnula: Kirsti Kinnunen
Kivijärvi: Kalevi Holm
Konnevesi: Hämäläinen Tarja
Korpilahti: Pirkko Virtanen
Kyyjärvi: Riitta Holmberg

Laukaa: Raija Pihlainen
Luhanka: Pekka Olkkonen
Multia: Impi Peurakumpu
Muurame: Liisa Lepola
Petäjävesi: Tapani Haarala
Pihtipudas: Martti Kuha
Pylkönmäki: Sinikka Mikkonen
Saarijärvi: Antero Kautto
Sumiainen: Eero Matikainen
Toivakka: Seppo Solanti
Uurainen: Olavi Tapper
Viitasaari: Kauno ja Annikki Mäkelä
Äänekoski: Risto Kauranen

3.2. Muut huomioimiset 2001
16.1. Raimo Railo
7.2. Jyväskylän Latu
19.2. Erkki Järvelä
24.4. Kaipolan Naisvoimistelijat
27.4. Tikkakosken Voimistelu- ja Liikuntaseura
17.8. Kirsti Partanen, SVoLin puheenjohtaja
12.9. Jorma Hyytiä
28.10.JKL:n Tanssi- ja Naisvoim.seura
10.11. Hankasalmen Suunnistuslukio
19.11. Veikko Pilvi

50 v.
60 v.
50 v.
40 v.
50 v.
50 v.
60 v.
75 v.
15 v
50 v.
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Metsokukko no 10
standaari
onnitteluadressi

4. Lasten ja nuorten liikunta
Keski-Suomen Liiikunnan nuorisotoiminnan painopisteitä pohtimaan ja toimintatapoja ideoimaan perustettiin keväällä nuorisotoiminnan kehittämistyöryhmä. Ryhmän puheenjohtajaksi kutsuttiin KeskiSuomen Liikunnan hallituksen jäsen Laura Luopajärvi, muut jäsenet ovat Ismo Haaponiemi (JYP HT
Juniorit), Jouni Vatanen (valmentajakoulutus), Janne Jukarainen (pienten lasten liikunta). Riitta Virinkoski-Lempinen toimi työryhmän esittelijänä ja koollekutsujana. Työryhmä kokoontui kaksi kertaa. Lisäksi työryhmän jäsenet osallistuivat vuoden lopussa järjestettyyn Keski-Suomen Liikunnan nuorisokouluttajien palkitsemistilaisuuteen.
Aluekehittäjä iltapäivätoimintaan

Elokuussa palkattiin OPM:n tuella lastentarhanopettaja Tuula Liukkosen Keski-Suomen Liikunnan iltapäivätoiminnan aluekehittäjäksi. Tuula Liukkonen
teki selvityksen Keski-Suomen koululaisten iltapäivätoiminnan tilanteesta ja kokosi rekisterin kuntien
iltapäivätoiminnan yhteyshenkilöistä. Syksyllä järjestettiin tapaamisen kuntien yhteyshenkilöille Jyväskylässä. Tilaisuudessa Tuula Liukkonen esitteli tekemänsä selvityksen, alustajaksi saatiin myös tuore
kenttäpäällikkö Reijo Ruokonen Nuoresta Suomesta. Lisäksi muutama keskisuomalainen iltapäivätoiminnan malli oli esiteltävänä antoisassa ja keskustelupitoisessa tilaisuudessa.

4.1. Seminaarit ja tapahtumat
Keski-Suomen Liikunta järjesti yhdessä Suomen
Urheilupsykologisen yhdistyksen kanssa seminaarin
lasten liikunnasta, aiheena Lapsen liikunta – lapsen
vai vanhemman harrastus? 2.5. pidettyyn tilaisuuteen
osallistui n. 30 henkilöä. Lisäksi oltiin mukana Iloinen Heinäkuu – perhetapahtumassa järjestämällä Jyväskylässä Kampuksen kentällä Koko perheen iloinen liikuntarata –tapahtuman. Tapahtumassa oli n.
100 osallistujaa.
Marraskuussa järjestettiin yhdessä Jyvässeudun Jälkkärin kanssa Jouluinen aarteenetsintä – liikuntatapahtuman Laajavuoressa. Vauhdikkaaseen ja liikunnalliseen tapahtumaan osallistui 800 jälkkäriläistä
lasta ja ohjaajaa.
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4.2. Koulutus
Keski-Suomen Liikunnan nuorisotoiminta sisältää
seuraohjaaja- ja valmentajakoulutuksen lisäksi pienten lasten liikunnan ohjaajakoulutusta, koululaisten
iltapäiväohjaajien koulutusta sekä pelisääntökoulutusta. Toimintavuonna koulutustilaisuuksiin osallistui yhteensä 535 lasten tai nuorten parissa toimivaa
ohjaajaa/valmentajaa.

4.2.1 Seuraohjaaja- ja valmentajakoulutus

Urheilu- ja liikuntaseuroille tarjottiin SLU:n yleistä I-tason koulutusta:
- Lasten urheilun perusteet pidettiin Jyväskylässä ja Kinnulassa
- Opettaminen ja taidon oppimisen perusteet Jyväskylässä
- Fyysisen harjoittelun perusteet Muuramessa
- Psyykkisen valmennuksen perusteet Jyväskylässä.
- seurojen valmentajille pidettiin tilauksesta pelisääntökoulutusta.
- Lentopallon ohjaajakoulutus Piispalassa
Koulutuksiin osallistui 115 ohjaajaa ja valmentajaa.

Seurojen ohjaajille ja valmentajille tarjottiin uutta
Vastuullinen valmentajuus ja huoltajuus –koulutusta, mutta ensimmäinen kurssi ei toteutunut. Kouluttajat: Jouni Vatanen, Marja Äijö, Semi Nuorala ja
Mikko Kaidesoja.

4.2.2 Tosi Nuori Suomi koulutus
Tosi Nuori Suomi –koulutusta tarjottiin mm. päivähoidon ammattilaisille, seurojen pienten lasten ryhmien ohjaajille, opettajille ja koululaisten iltapäiväohjaajille täydennys- ja virikekoulutukseksi. Koulutuksia toteutettiin sekä avoimina että tilauskursseina. Koulutuksiin osallistui yhteensä 200 ohjaajaa.
Kouluttajat: Janne Jukarainen, Semi Nuorala, Jari
Kauppinen, Nina Tapala ja Katri Sairanen.
Esiopetusta liikunnan keinoin
Nassikkapaini (2)
Seikkailuliikunta
Virikkeitä lasten liikuntaan (3)
Pallotellen (3)
Leikitellen luistimilla
Sujuvasti suksilla
Päivähoidon liikuntakasvatus
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10 osall.
33
9
78
31
19
9
11

4.2.3 Koululaisten
iltapäiväohjaajien koulutus
Koululaisten iltapäiväkerhoissa toimiville ohjaajille
ja alan opiskelijoille järjestettiin edelleen Nuoren
Suomen Liikkuva Iltapäivä -peruskursseja (9 h) sekä
avoimina että tilauskursseina. Iltapäiväohjaajille
suunnattu uusi koulutus – Lapsen ja ohjaajan kohtaaminen (3 h) – sai heti alusta lähtien meillä suuren
suosion, sitä pidettiin vuoden aikana kolme kertaa.
Sen sijaan runsaasti erilaisia käytännön liikuntavirikkeitä sisältävä jatko-osa Liikkuva Iltapäivä –peruskurssille ei toteutunut. Teemakoulutuksia (3 h)
pidettiin kaksi, aiheina perusliikuntaleikit ja uutena
pihapelit- ja leikit. Varsinkin viimeksi oli menestys.
Koulutuksen ajankohta oli elokuussa aamupäivällä,
jolloin mahdollisimman moni iltapäiväohjaaja pääsi
osallistumaan koulutukseen.
Iltapäiväohjaajakoulutukseen osallistui 222 koululaisten iltapäiväohjaajaa. Kouluttajat: Eeva-Liisa Tilkanen, Tuula Liukkonen, Sari Haapasalo, Elina Holopainen ja Janne Jukarainen.
Jyvässeudun Jälkkärin uusille ohjaajille järjestettiin
yhdessä Työtä liikunnasta – työllistämisprojektin
kanssa viikon mittainen perehdytyskoulutus ennen
koulun alkua elokuussa. Koulutukseen sisältyi myös
Liikkuva Iltapäivä –peruskurssi ja Lapsen ja ohjaajan kohtaaminen –koulutus. Koulutukseen osallistui
26 ohjaajaa Jälkkärin eri toimintapisteistä, suuri osa
työllistämisprojektin kautta palkattuja. Koulutuksesta
saatiin erittäin positiivinen palaute ja vastaava koulutusviikko on suunniteltu pidettäväksi myös vuonna 2002.

4.3. Liikkuvan Iltapäivätoiminnan
paikallistuki
Opetusministeriön ja Nuoren Suomen paikallistukea
jaettiin keväällä yhdessä lääninhallituksen ja Silja
Linen kanssa. Tuen tavoitteena on vähentää lasten
yksinäisiä iltapäiviä ja lisätä lasten päivittäistä liikuntaa paikallista toimintaa tukemalla. Keski-Suomesta hakemuksia tuli 78 kappaletta. Iltapäivätoiminnan paikallistuen valintatyöryhmään kuuluivat Antti Lehtinen Länsi-Suomen lääninhallitus, Markku
Auvinen läänin liikuntaneuvosto, Kimmo Suomi läänin liikuntaneuvosto, Tarja Mäki-Punto Keski-Suo- 13 -

men Liikunta/hallitus, Riitta Virinkoski-Lempinen
Keski-Suomen Liikunta/valmistelija.

Paikallistukea sai 49 hanketta 26:sta Keski-Suomen
kunnasta, yhteensä 525 000 markkaa. Nämä hankkeet liikuttavat iltapäivisin yhteensä n. 3 700 lasta
eri puolilla Keski-Suomea. Tuen saajat julkistettiin
31.5. Keski-Suomen Liikunnan lääninhallituksella
järjestämässä tilaisuudessa.
Tuen saajat: 1. Halssilan asukasyhdistys 3 000 mk, 2. Jyväskylän maalaiskunnan koulutoimi 3 000 mk, 3. Keljon Nuorisoseura (Jyväskylä) 3 000
mk, 4. Oravasaaren Nuorisoseura ry (Jyväskylän mlk) 3 000 mk, 5. Pylkönmäen 4H-yhdistys 3 000 mk, 6. Äänekosken kaupunki 3 000 mk, 7.
Isolahden kylätoimikunta, Vaeltajat (Muurame) 4 000 mk, 8. Jyväskylän NNKY 4 000 mk, 9. Jämsänkosken kaupungin liikuntatoimi 4 000 mk,
10. Kivijärven Kivekkäät 4 000 mk, 11. Kymönkosken nuorisoseura (Viitasaari) 4 000 mk , 12. Leppälahden Nuorisoseura (Jyväskylän mlk) 4 000
mk, 13. Saukkolan kyläseura (Korpilahti) 4 000 mk, 14. Saarijärven Pullistus 4 000 mk, 15. Äänekosken Huima 4 000 mk,16. Hankasalmen alaasteen vanhempainyhdistys 5 000 mk, 17. Hankasalmen Hanka 5 000 mk, 18. Jukojärven Veikot (Keuruu) 5 000 mk, 19. Jyväskylän Kenttäurheilijat 5 000 mk, 20. Jyvälän Nuoret (Jyväskylä) 5 000 mk, 21. Jyväskylän kaupunki, Opetusvirasto 5 000 mk, 22. Kannonkosken-Kivijärven 4Hyhdistys 5 000 mk, 23. Saarijärven 4H-yhdistys 5 000 mk, 24. Toivakan 4H-yhdistys 5 000 mk, 25. Äänekosken kaupunki, vapaa-aika toimi 5 000
mk, 26. Karstulan 4H-yhdistys 6 000 mk, 27. Uuraisten Urheilijat 7 000 mk, 28. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kuhmoisten paikallisyhdistys
8 000 mk, 29. Leivonmäen kunta 8 000 mk, 30. Petäjäveden 4H-yhdistys 8 000 mk, 31. Suolahden kaupunki, sosiaalitoimi 9 000 mk, 32. Joutsan
4H-yhdistys 10 000 mk, 33. Jyväskylän seudun steinerkoulun kannatusyhdistys 10 000 mk, 34. Jämsänkosken kaupunki, Nuorten työpaja Avitus
10 000 mk, 35. Kinnulan Kimmot 10 000 mk, 36. Kyyjärven 4H-yhdistys 10 000 mk, 37. Lanneveden kyläyhdistys (Saarijärvi) 10 000 mk, 38.
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Laukaan paikallisyhdistys 10 000 mk, 39. Ploki (Pihtipudas) 10 000 mk, 40. Savion, Vuonteen seudun ja
Tarvaalan kyläyhdistykset (Laukaa) 10 000 mk, 41. Swimming Jyväskylä 10 000 mk, 42. Viitasaaren kaupunki, koulutusosasto 11 000 mk, 43.
Keurusseudun työpajayhdistys 14 000 mk, 44. HoNsU Juniorit (Jyväskylä) 15 000 mk, 45. Konneveden Urheilijat 15 000 mk, 46. Keski-Suomen
CP-yhdistys (Jyväskylä) 30 000 mk, 47. Jämsän nuorisotoimi 30 000 mk, 48. Invalidiliiton Jyväskylän palvelutalo 40 000 mk, 49. Jyväskylän
kaupunki, Opetusvirasto 120 000 mk (Jälkkäri).

Myös Silja Line jakoi kannusterahaa iltapäivätoimintaan. Keski-Suomessa tuen sai Jyvässeudun Jälkkäri
–hanke, 70 000 markkaa.
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4.4. Lasten ja nuorten urheiluseuratoiminnan paikallistuki
Opetusministeriön ja Nuoren Suomen paikallistukea
jaettiin nyt kolmannen kerran. Tukirahaa myönnettiin alle 13-vuotiaiden lasten seuratoiminnan kehittämiseen sekä 13-19 -vuotiaiden harraste- urheilutuotteiden synnyttämiseen.
Alle 13-vuotiaiden tukirahan kriteeri oli, että seurassa on sovittu toiminnan pelisäännöistä niin lasten
kuin lasten vanhempien kanssa. Paikallistuen avulla
halutaan edistää ja ylläpitää sopimuskulttuuria urheiluseuroissa. Tavoitteena on varmistaa toiminnan
leikinomaisuus sekä jokaisen lapsen oikeus osallistua toimintaan. Yli 13-vuotiaiden tukirahalla halutaan vauhdittaa nuorille suunnattujen harrasteurheilutuotteiden syntymistä urheiluseuroihin. Tukirahan
avulla seuroihin syntyy ryhmiä, joiden tavoitteet
mahdollistavat kevyemmän sitoutumisen harrastamiseen.
Keski-Suomesta tukea haettiin yhteensä 55 hankkeelle ja tukea sai 32 hanketta. Näistä 22 hanketta kohdistuu alle 13-vuotiaiden toimintaan ja 10 hanketta
on suunnattu 13-19 -vuotiaille. Tuen saajat edustavat 20 eri lajia, lisäksi neljä hanketta on monen lajin
tai seuran yhteishankkeita. Lasten määrä tukea saaneissa hankkeissa on lähes 2 500. Alle 13-vuotiaiden toimintaan tukea myönnettiin yhteensä 138 000
markkaa ja yli 13-vuotiaiden hankkeisiin 66 000 mk,
yhteensä Keski-Suomeen tuli 204 000 markkaa tukirahaa. Seurakohtaisen tuen määrä vaihteli 3 000
markasta 15 000 markkaan. Lasten ja nuorten urheiluseuratoiminnan paikallistuen saajat julkistettiin
10.12. Jyväskylän monitoimitalolla Keski-Suomen
Liikunnan järjestämässä tilaisuudessa.
Suurimman tuen (15 000 mk) sai Jyväskylän Kenttäurheilijat nuorille suunnatulla KVT-hankkeellaan,
jota nuoret ovat itse olleet ideoimassa. Hanke antaa
nuorille mahdollisuuden osallistua seuratoimintaan
heidän omista lähtökohdistaan käsin, mm. kuntoilun,
valmennuksen tai ohjaamisen sekä toimitsemisen
kautta.
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Tukea saavat hankkeet lajeittain, suluissa tuettujen hankkeiden määrä lajissa:
Ampumaurheilu (1) Kannonkosken Ampujat ry 10 000 mk; autourheilu (1) Laukaan Moottori Miehet 5 000 mk; hiihto (1) Jämsänkosken Ilves 5
000 mk, jalkapallo (3); Huhtasuon Kisa 10 000 mk, Palokan Riento 10 000 mk, Pylkönmäen Yrittävä 5 000 mk; judo (1) Jyväskylän Jigotai 5 000
mk; jääkiekko (3) Palokan Kiekko 5 000 mk, Suolahden Urho 5 000 mk, Vaajakosken Pelikaanit HT 10 000 mk; karate (1) Jyväskylän Jigotai 8
000 mk; kaukalopallo (1) Saarijärven NMKY 5 000; koripallo (1) Äänekosken Huima 10 000 mk; lentopallo (2) Ploki ry 10 000 mk ja 8 000 mk;
luistelu (1) Kensu ry 3 000 mk; monta lajia (4) Jyväskylän Valo ry 5 000 mk ja 8 000 mk, CCPicaro/ Jyväskylän Pyöräilyseura/ Kensu/Stamina 3
000 mk, Huhtasuon Kisa 8 000 mk; pesäpallo (1) Konneveden Urheilijat 8 000 mk; ratsastus (1) Laajavuoren Ratsukot 5 000 mk; salibandy (2)
MultiAnts ry 3 000 mk, Nice Bandy ry 3 000 mk, Suomen Latu (1) Jyväskylän Latu ry 3 000 mk; suunnistus (2) Saarijärven Pullistus 5 000 mk,
Suunta 101 3 000 mk; taitoluistelu (1) Jyväskylän Taitoluisteluseura 5 000 mk; uinti (2) Jämsänkosken Ilves & Jämsänkosken Jyry 8 000 mk,
Swimming Jyväskylä ry 5 000 mk; voimisteluliikunta/SvoLi (1) Äänekosken Huima 3 000 mk; yleisurheilu (1) Jyväskylän Kenttäurheilijat 15 000
mk.

4.5. Sinettiseuratoiminta
Alueellista, vuosittaista Sinettiseuratapaamista ei
toimintavuonna järjestetty lainkaan johtuen eri vaiheissa olevista lajiliittojen Sinettikriteerien uudistamisesta.
Keski-Suomen Sinettiseurat ovat: Diskos 93 Juniorit (jääkiekko) ja Jämsän Retki-Veikot (suunnistus),
Jyväskylän Naisvoimistelijat (SVoLi), JJK Juniorit
(jalkapallo), Jyväskylän Jigotai (karate), Jyväskylän
Kenttäurheilijat (yleisurheilu), JYP HT Juniorit (jääkiekko), Jyväskylän Tennisseura (tennis) ja Keuruun
Kisailijat (suunnistus).
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5. Keskisuomalaisen liikunnan ja urheilun kehittäminen
5.1. MS PLUS -yleisseurojen
kehittämiskoulutus
Keski-Suomen Liikunta toteutti vuoden 2001 aikana keskisuomalaisille yleisseuroille MS PLUS koulutusta, jonka tarkoituksena oli auttaa yleisseuroja
menestymään pitkällä tähtäimellä. MS PLUS eli
Menestyvä Seura –koulutuksen avulla pyrittiin rakentamaan koulutusohjelma, jolla yleisseuroja voidaan tukea. Koulutusohjelman lisäksi MS PLUS hankkeen tarkoituksena oli tuottaa tietoa yleisseurojen tilanteesta, luoda verkosto seurojen, kuntien, yliopiston ja Keski-Suomen Liikunnan kesken sekä
tuottaa toimintamalli, jota voidaan tarvittaessa soveltaa myös muissa maakunnissa. Koulutuksen rakentamisen pohjana oli Keski-Suomen Liikunnan
pitkäaikainen kokemus seuratoiminnan kehittämisestä sekä Päivi Matikaisen pro gradu – tutkielma koulutuksen vaikuttavuudesta. Käytännön kokemuksen
ja teoreettisen tiedon yhdistelmänä syntyi näkemys
MS PLUS koulutusohjelmasta, jota lähdettiin pilottihankkeena toteuttamaan keskisuomalaisille yleisseuroille.
MS PLUS kouluttajana toimi Keski-Suomen Liikunnan kehittämispäällikkö Tapio Pintamo. Hänen apunaan koulutuksissa oli mukana Jyväskylän yliopiston liikunnan sosiaalitieteiden laitoksen opiskelija
Veera Oksanen, jonka tehtäviin kuului kerätä koulutusillan päätteeksi osallistujilta palautteet, laatia jokaisesta koulutusillasta seuroille jaettava muistio ja
raportoida lopuksi, miten MS PLUS koulutus oli sen
pilottivaiheessa toteutunut.
Koulutusiltoja oli kullekin mukana olevalle seuralle
kolme ja niiden kesto oli noin kolme tuntia. Tarkoituksena oli käsitellä seuraorganisaation toimivuutta,
liikuntapalvelujen kehittämistä jäsenistölle sekä seurahengen kehittämistä. Seuraorganisaation toimivuudessa tarkastelun kohteena olivat johtokunnan rooli
ja sen jäsenten vastuualueet sekä jaostojen jäsenten
vastuualueet. Liikuntapalvelujen kehittämisessä jäsenistölle puolestaan keskityttiin liikuntapalvelun
rakentamiseen eli mitä tarpeita ja odotuksia seuran
jäsenillä on, miten asiakkaat saadaan kytkettyä ke- 17 -

hittämistyöhön ja miten palvelu paketoidaan houkuttelevaan muotoon, hinnoitellaan ja myydään. Seurahengen kehittämisessä pohdittavana oli, millaisia
tapahtumia seuralla on, mitkä ovat seuratoiminnan
pelisäännöt ja miten seuran asioista tiedotetaan ja
viestitään jäsenille. Alkuperäisen suunnitelman mukaan oli tarkoitus järjestää vielä yksi seurantailta
kullekin seuralle, jolloin olisi käyty läpi koulutuksessa esille nousseita asioita ja niiden toteutumista.
Tämä koulutuksen seuranta ei kuitenkaan käytännössä toteutunut.
Alustavasti oli tarkoitus saada mukaan 12-15 keskisuomalaista yleisseuraa, mutta tavoitteesta jouduttiin luopumaan vähäisen kiinnostuksen vuoksi. MS
PLUS koulutukseen osallistuneet seurat olivat Konginkankaan Urheilijat, Tikkakosken Tikka, Tikkakosken voimistelu- ja Liikuntaseura, Vaajakosken Kuohu sekä Viitasaaren Viesti. Lisäksi Haapamäen Urheilijoiden, Kannonkosken Kihon, Keuruun Kisailijoiden, Multian Jyskeen, Toivakan Rivakan ja Lievestuore Ysi5:en puheenjohtajat olivat kiinnostuneita
koulutuksen järjestämisestä, mutta he eivät saaneet
vapaaehtoisia lähtemään mukaan koulutukseen.
Monet seurat ilmoittivat, ettei heillä ole aikaa, resursseja tai tarpeeksi vapaaehtoisia osallistuakseen
koulutukseen.

5.2. Keski-Suomen lentopallon
nuorisotoiminnan kehittäminen
Tapio Pintamo toimi Keski-Suomen lentopallon junioritoiminnan kehittämisryhmässä, jossa lähdettiin
toteuttamaan Keski-Suomen Liikunnan vuoden 2000
lopussa valmistamaa strategiaa. kehittämistyö käynnistyi tiistaina 24.4. Piispalassa Kannonkoskella,
jossa mukana oli edustajia 11 Keski-Suomen kunnasta. Keski-Suomen Liikunta oli myös vahvasti
mukana lentopallon maakunnallisen toiminnan käynnistämisessä.

5.3. Koripalloliiton Laatu-projekti
(toinen vaihe)
Keski-Suomen Liikunta ja Suomen Koripalloliiton
Keskinen alue jatkoivat keväällä 2000 käynnistynyttä
Laatu –projektia, johon Suomen Koripalloliitto sai
tukea Opetusministeriöstä. Projekti etenemisestä
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vastasi Koripalloliiton Keskinen alue. Projektin tavoitteena oli Koripalloliiton keskisen alueen koripalloseurojen tarpeiden tunnistaminen, toimintaedellytysten parantaminen sekä yhteisten pelisääntöjen ja
toimintatapojen kehittäminen. Tavoitteena on hyödyntää projektin tuloksia myöhemmin maakunnallisesti myös muiden lajien seuroissa.

5.4. Hyvän Olon Viikonloppu
Hyvän Olon Viikonloppu 7.-9.9. on Keski-suomen
Liikunnan ja Jyväskylän kaupungin järjestämä messutapahtuma, jossa jyväskyläläiset urheiluseurat pääsevät esittelemään omaa toimintaansa. Tapahtuma sai
alkunsa vuonna 2000 Hippoksen liikuntamarkkinoista. Vuoden 2001 messutapahtuma keräsi Hippoksen
alueelle n. 25.000 ihmistä.
Hyvän Olon Viikonloppu käynnisti myös KKI-ohjelman lanseeraaman valtakunnallisen Matka Hyvään
Kuntoon –kampanjan, jonka startti oli messuilla.
Keski-Suomen Liikunta oli koonnut yhteen liikuntaa toiminnassaan pitäviä kansanterveysjärjestöjä ja
seuroja (Sydänliitto, Reumaliitto ja Hengitysliitto
paikallisyhdistyksineen, Keski-Suomen Allergia- ja
Astmayhdistys, Jyväskylän Naisvoimistelijat, Jyväskylän seudun KKI-hankkeet, Jyväskylän kaupungin
Liikuntapalvelukeskus sekä Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus, Kuntoutumis- ja Liikuntakeskus Peurunka, ja LIKES/KKI, joiden kanssa tapahtumaa oli
suunniteltu ja ryhdytty viemään eteenpäin. Matka
Hyvään Kuntoon ja Hyvän Olon Viikonloppu on
väline jatkuvaan maakunnalliseen yhteissuunnitteluun kansanterveysjärjestöjen ja urheiluseurojen
kanssa.

5.5. Nuoret Johtajat toiminta
Keski-Suomen Liikunta käynnisti syksyllä 2001
Nuoret Johtajat –koulutuksen, joka on 16-22 –vuotiaille aktiivisille urheiluseurojen nuorille suunnattu
mahdollisuus itsensä kehittämiseen. Prosessissa
mukana olevat nuoret toteuttavat ryhmän taitotasosta ja halukkuudesta riippuen yhteisen projektin sekä
vastaavat omasta projektista paikkakunnallaan
(omassa urheiluseurassaan). Yksilöiden kehittymisprosessia vauhditetaan ryhmän tiiviillä vuorovaikutuksella, minkä avulla noin vuoden mittaisen koulu- 19 -

tuksen aikana sosiaaliset ja tiimityöskentelytaidot
kehittyvät työelämän tarpeita ja haasteita vastaaviksi.
Vuoden aikana ryhmän keskinäisiä kokoontumisia
on 6-7:nä viikonloppuna. Lisäksi ryhmä tapaa yhteisen projektin merkeissä riippuen projektin laajuudesta. Kouluttajina prosessissa toimivat Anu Vahvaselkä ja Sini Lehikoinen.
Koulutukseen osallistuvat seuraavat henkilöt: Tatu
Niemi, karate, Henna Järvinen, Jalkapallo, TiinaMaija Mäkinen, voimistelu, kävely, Taneli Peussa,
karate, Anne Riikonen, ratsastus, Katriina Saari, ratsastus, Minttu Lipsanen, teatteri, Iida Kauranen, pesis, Sanna Paasu, jalkapallo, Jenna Leppänen, jalkapallo, Turo Heinonen, jalkapallo, jääkiekko sekä
Timo Paananen, jalkapallo, salibandy.

5.6. Liikkujan parhaaksi - Keuruun
liikunnan ja urheilun strategia
Keuruun vapaa-aikalautakunta päätti käynnistää yhdessä Keski-Suomen Liikunta ry:n kanssa strategiatyön kokouksessaan 29.5.2001. Valmistelevaan työryhmään nimettiin edustajat kaupunginhallituksesta, sosiaalitoimesta, sivistystoimesta, terveystoimesta, teknisestä toimesta, vapaa-aikatoimesta (3), kansalaisopistosta, elinkeinopalveluista (2), liikuntajärjestöistä (3) vammaisjärjestöistä ja eläkeläisjärjestöistä.
Strategiassa käsiteltiin seuraavat asiakokonaisuudet:
Keuruun liikunnan ja urheilun nykytila-analyysi, toimintaympäristö, sisäinen työnjako, kehittämiskohteet
ja strategian seuranta. Strategian pohjaksi kuultiin
16 asiantuntijaa ja selvityksen tekijä perehtyi laajaan
kirjalliseen aineistoon. Keski-Suomen Liikunnan
Tapio Pintamo saattoi omalta osaltaan selvitystyön
loppuun joulukuussa 2001.

5.7. Järjestyksenvalvojien
peruskurssi ja voimankäyttökurssi
Uusi laki järjestyksenvalvojista astui voimaan vuonna 2000. Suurin muutos aikaisempaan on, että nykyisiltä järjestyksenvalvojilta vaaditaan pääsääntöisesti
sisäasiainministeriön hyväksymä koulutus. Koulutus
- 20 -

kestää 24 tuntia, josta neljä tuntia on itseopiskelua.
Kurssin aikana tutustutaan käytännön esimerkkien
kautta järjestyksenvalvojia koskevaan lainsäädäntöön. Koulutusmateriaalina on sisäasiainministeriön
hyväksymä koulutusaineisto. Koska kursseja järjestävät myös yritykset, päätettiin Keski-Suomen Liikunnassa anoa oikeutta järjestää itse kyseisiä kursseja, jotta koulutusten hinnat voitaisiin pitää edullisina.
Vuoden 2001 aikana järjestettiin 15 peruskurssia,
sekä kaksi voimankäyttökoulutusta. Kouluttajina toimivat Petri Paunonen sekä Jarmo Tourunen.

5.8. Urheiluseuran talous- ja
verotuskoulutus 4.4.
Kouluttajina olivat asiantuntijoina Irma Kahilainen,
Riitta Kangas sekä Terttu Haapasalo Jyväskylän Verotoimistosta. Koulutuksessa oli mukana yhteensä 25
osallistujaa

5.9. Euro-koulutus 19.11.
Ennen syyskokouksen alkua Keski-Suomen Osuuspankin edustajat kertoivat euron vaikutuksesta vuoden alun maksuliikenteeseen. Paikalla oli yhteensä
15 osallistujaa.

6. Harraste- ja terveysliikunta
Keski-Suomen Liikunnan harraste- ja terveysliikunnan koordinointi oli aluejohtaja Petri Lehtorannalla.
Käytännön työssä toimi terveysliikunnan kehittäjä
Kaisa Saarentola, jonka henkilökohtaisen osaamisen
jälki näkyi Keski-Suomessa jo ensimmäisen toimintavuoden jälkeen. Tuolloin olimme löytäneet KKIyhdyshenkilön lähes jokaisesta Keski-Suomen kunnasta, ja siten vuoden 2001 tavoitteena oli tarjota yhdyshenkilöille koulutusta sekä tukea KKI-hankkeiden käynnistämisessä.

6.1. KKI-koulutus
Terveysliikunnan asiantuntija –koulutuksen loppuosiot suoritettiin 27.1. ja 10.2. Sisältöinä olivat terveysnäkökulma liikuntaan, jonka alustajina olivat
Rauno Sauro Peurungasta sekä Marja Äijö Jyväskylän yliopistosta. Viimeisessä osiossa käytiin läpi ohjaaminen käytännössä ja teoriassa. Koulutuksen ai- 21 -

kana koulutettavat saivat myös käytännön malleja
ryhmien ohjaamiseen.

6.2. Terveysliikunnan virikepäivä
Terveysliikunnan virikepäivä järjestettiin yhteistyössä Jyväskylän Tules-keskuksen sekä Jyväskylän kaupungin kanssa Aalto-Alvarissa Jyväskylässä. Päivän
aikana oli ohjattua liikuntaa yhteensä 60 tuntia. Ihmiset tutustuivat ja osallistuivat erilaisiin ohjattuihin vesivoimistelu-, jumppa- ja kuntosaliryhmiin.
Auloissa ja tasanteilla oli esittelyjä tuotteista ja palveluista sekä vinkkejä, kuinka pitää yllä omaa kuntoaan.
Tämän lisäksi Keski-Suomen Liikunta järjesti tapahtuman sisälle vielä oman osion kuntien terveysliikuntavastaaville, jossa heille annettiin uusimpia virikkeitä terveysliikuntaan, mm. vesivoimisteluun, fysioboxing-nyrkkeilyyn ja vanhusten tasapainorataan.
Päivillä kokeiltiin ja nähtiin erilaisia liikuntamuotoja; uintitekniikan opetusta, kuntovoimistelua, stepjumppaa, keppijumppaa, jättipallojumppaa, kuminauhajumppaa, Body Harmony, kuntosali-ohjausta,
kuntonyrkkeilyä, niska-hartia jumppaa, rasvanpolttojumppaa, Fysioboxing, Body Circuit jne. Ohjelmassa oli myös tietoiskuja, testejä, esittelyjä ja muita
demonstraatioita.

6.3. Lääkärit Liikkeelle 
tapahtuma
Lääkärit Liikkeelle –tapahtuman tarkoitus on saada
jokaiseen keskisuomalaiseen kuntaan terveysliikunnasta kiinnostunut lääkäri yhteistyökumppaniksi ja
tarjota välineitä (kunnan terveysliikuntatyöryhmä- ja
kalenteri), joiden avulla hän voi ohjata potilaitaan
liikkumaan. Toisessa Lääkärit Liikkeellä tapahtumassa 15.9. Peurungassa oli mukana kaikkiaan 76 osallistujaa, joista 30 lääkäriä. Keski-Suomessa kehitettyä mallia on kopioitu myös muualle Suomeen. Vuoden 2001 tapahtumassa keskityttiin metabolisen oireyhtymän täsmähoitoon, aiheesta alusti professori
Matti Uusitupa. Tuoreinta tietoa ravitsemuksesta ja
liikunnasta saatiin Kansanterveyslaitoksen ylijohtaja Jussi Huttuselta.
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6.4. Jyväskylän Kunnon Verkko
Keski-Suomen Liikunta ry:n Kunnon Verkko -toiminta kohdistuu pääasiassa jyväskyläläisiin yrityksiin. Jyväskylän Kunnon Verkko -toiminnan painopiste on liikkumattomiin kohdistuvat toimenpiteet.
Verkko on valmis tuotepaketti yrityksille ja niiden
työntekijöille kuntoilla, liikkua ja rentoutua – sisällä
ja ulkona. Liikunnan ammattilaisten suunnittelema
Kunnon Verkko on paitsi monipuolinen kokonaisuus
myös työtehoa ylläpitävä ja tehostava panostus - yritykseltä vain kausimaksun suuruinen.
Kunnon Verkossa on valittavana kymmeniä erilaisia
lajeja liikkua joko joukkueen voimin tai yksin. Esimerkkeinä mainittakoon kuntonyrkkeily, vesijumppa, seinäkiipeily, keilailu, melonta ja laskettelu. Jokainen voi valita itselleen parhaan ajankohdan liikkua arkiaamuisin, -päivisin, -iltaisin sekä viikonloppuisin. Osallistuminen ei ole sitovaa, eikä käyntikertoja rajoiteta, vaan mukana saa olla vaikka joka päivä eri lajeissa.
Toimintaa kehittää Jyväskylässä LIKES Työelämäpalvelut Oy, Keski-Suomen Liikunta sekä Jyväskylän kaupunki. Keski-Suomen Liikunta tarjoaa koulutus- ja ohjauspalveluja Jyväskylän Kunnon Verkolle.

6.5. Terveysliikunnan
kuntatalkoot
Terveysliikunnan kuntatalkoot Keski-Suomessa hankkeen toteuttajina ovat Kunto ry ja Keski-Suomen liikunta ry sekä kuntien kansalais- ja työväenopistojen, liikuntatoimen ja terveystoimen edustajat.
Kunto ry ja Keski-Suomen Liikunta ry vastaavat
hankeen koordinoinnista yleisellä tasolla mm. vertaisohjaajienkoulutus ja kuntakonsultointi. Kuntien
kansalais- ja työväenopistojen, liikuntatoimen ja terveystoimen edustajat vastaavat oman kunnan terveysliikunnan suunnittelusta ja toteuttamisesta.
Terveysliikunnan Kuntatalkoot Keski-Suomessa hanke esiteltiin 22.08.2001 Jyväskylässä, jonne oli
kutsuttu eri kuntien edustajia Keski-Suomen alueelta. Osallistujat edustivat kuntien liikunta- ja terveystoimea sekä kansalaisopistoja.
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Kuntien valintaprosessissa käytettiin kriteereinä kuntien kiinnostusta hanketta kohtaan - erityisesti kunnan kansalasiopiston kiinnostus, kuntien sekä liikuntatoimen että kansalasiopiston halu sitoutua hankkeeseen. Lisäksi valintaan vaikuttivat poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen, kuntien aikaisempi toiminta terveysliikunnassa, mm. osallistuminen
terveysliikunnan asiantuntijakoulutukseen, aikaisemmat KKI-hankkeet, muu kunnan aktiivinen toiminta
terveysliikunnan alalla sekä hankehakemuksen ajoissa lähettäminen.
Kuntien valintaprosessin suorittivat terveysliikunnan
ohjelmapäällikkö Tiina Lampisjärvi Kunto ry:stä,
terveysliikuntavastaava Kaisa Saarentola Keski-Suomen Liikunta ry:stä ja projektikonsultti Marja Äijö
Keski-Suomen Liikunta ry:stä.
Viisi pilottihankkeeseen valittua kuntaa olivat:
- Jyväskylän maalaiskunta
- Keuruu, Multia ja Petäjävesi
- Korpilahti ja Luhanka
- Laukaa ja Lievestuore
- Saarijärvi ja Kannonkoski
Nämä kunnat valittiin pilottihankkeeseen, koska niillä oli kiinnostusta, erityisesti kansalaisopistoilla ja
halua sitoutua hankkeeseen. He osoittivat hankehakemuksessaan poikkihallinnollisen yhteistyön kehittämistarpeen. Heillä löytyi asiasta kiinnostunut ns.
terveysliikunnan vastuullinen koordinoija. Näistä
kunnista löytyi myös asiantuntevaa osaamista terveysliikunnan järjestämiseksi ja kehittämiseksi, jonka
katsottiin olevan koko hanketta hyödyntävää.
Marja Äijön toteuttama kuntakonsultointi toteutettiin kuntakohtaisesti kaksi kertaa syksyn 2001 aikana. Ensimmäisellä kuntakonsultointikierroksella kartoitettiin kuntien sen hetkistä tilannetta terveysliikunnassa ja niitä tarpeita, joita kunnilla oli oman terveysliikunnan kehittämisen aloittamisessa. Tapaamisessa keskusteltiin mahdollisuuksista toteuttaa terveysliikuntaa omassa kunnassa ja pohdittiin poikkihallinnollisen yhteistyön kehittämisen lähtökohtia. Ensimmäisellä kuntakonsultointikierroksella olivat parhaiten edustettuina liikuntatoimen ja kansalaisopistojen edustajat.
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Ennen toista kuntakonsultointikertaa järjestettiin
yhteinen kuntien verkostotapaaminen 25.10.2001
Tikkakoskella. Tapaamisen tarkoituksena oli kartoittaa ja edistää kuntien omien suunnitelmien tilannetta ja jakaa kokemuksia sekä ideoita suunnitteluvaiheesta. Kaikista viidestä valitusta ”pilotti” kunnasta
oli edustus tilaisuudessa. Jokainen kunta esitteli oman
sen hetkisen terveysliikuntasuunnitelmansa. Tilaisuuden sisällöstä ja kulusta on aikaisemmin kirjoitettu
yhteenvetoraportti.
Toisen kuntakierroksen jälkeen järjestettiin kunnille
yhteinen verkostotapaaminen 01.12.2001 Keuruulla. Tapaamisen teemana oli kuntakonsultoinnin yhteenveto syksyltä 2001, poikkihallinnollisen yhteistyön edelleen kehittäminen kuntien välisesti ja kuntien sisäisesti sekä terveysliikunnan markkinointiviestintä. Terveysliikunnan markkinointiviestinnän
tarve nousu kunnista itsestään, joten tähän tarpeeseen pyrittiin vastaamaan Keuruun tilaisuudessa.
Neljästä pilottikunnasta oli edustus tilaisuudessa.

6.6. KKI-aluetapaaminen
Yhteistyössä Länsi-Suomen Läänin kanssa järjestettiin KKI-aluetapaaminen 29.3.lääninhallituksen tiloissa, jossa esittäytyivät kaikki Keski-Suomen KKIhankkeet. Treffeillä saatiin puhallettua yhteishenkeä
ja saatiin uusia ideoita omaan toimintaan.
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6.7. Vuoden kuntoliikkujien
palkitsemiset
Perinteinen Keski-Suomen Liikunnan palkitsemistilaisuus oli Agorassa Jyväskylässä, jossa kunnat palkitsivat jälleen omia kuntoliikkujiaan. Vuonna 2001
tapahtuma oli entistä laajempi; mukana on myös Jyväskylän yliopisto.

6.8. Terveysliikunnan Starttikurssi
Järjestettiin terveysliikunnan Starttikurssi Jyväskylän maalaiskunnassa. 25.-27.9, sille osallistui yhdeksän henkilöä.

7. Työtä Liikunnasta projekti
Lähtökohta
3-vuotinen Työtä liikunnasta –projekti päättyi
31.12.2001. Viimeisen toimintavuoden tavoitteena
oli työllistää 35 pitkäaikaistyötöntä yhdistelmätuella, oppisopimuksella 2 sekä harjoittelijoita työmarkkinatuella. Työnsuunnittelija Laura Viitasen vastuualueena oli opastaminen työnantajavelvoitteiden hoitamiseen, työpaikkahaastatteluissa avustaminen, työvoimatoimistojen ym. viranomaisten kanssa asioiminen sekä työttömien ja työpaikkojen etsiminen sekä
kouluttautumismahdollisuuksista tiedottaminen. Projektipäällikkönä toimi Keski-Suomen Liikunta ry:n
aluejohtaja Petri Lehtoranta.

Toiminta
Työllistämis-/työllistymismahdollisuuksista sekä
koulutuksista tiedotettiin projektin kotisivuilla, jakamalla julisteita, tiedotteita ja kirjeitä urheiluseuroihin ja koululaisten iltapäivätoimintaa järjestäville palveluntuottajille, henkilökohtaisilla käynneillä
ja yhteydenotoilla sekä lukuisissa Keski-Suomen
Liikunnan ja yhteistyötahojen järjestämissä tilaisuuksissa.
Keski-Suomen Liikunta järjesti yhdessä Jyväskylän
kaupungin liikuntatoimen kanssa syyskuussa Hyvän
Olon Viikonloppu -tapahtuman, jossa oli mahdolli- 26 -

suus tutustua myös työllistämiseen ja työllistymiseen
liittyviin asioihin.
Olennainen osa projektia oli työllistettyjen koulutus.
Koulutusmahdollisuutta tukijakson aikana pidettiin
erittäin positiivisena. Kuitenkin oma-aloitteinen
aktiivisuus kouluttautumiseen jäi kaiken kaikkiaan
yllättävän vähäiseksi. Aktiivisimpia kouluttautujia
olivat koululaisten iltapäivätoiminnan ohjaajat. Heitä
kävi erilaisissa koulutuksissa yhteensä n. 40. Vain
muutamia työllistettyjä kävi mm. atk-, verotus-, asiakirjojen säilytys- ja arkistointikursseilla.
Työnsuunnittelija osallistui eri tahojen järjestämiin
koulutus- ja tiedotustilaisuuksiin koskien mm. työllistämistä, kuntouttavaa työtoimintaa ja koululaisten
iltapäivätoimintaa.

Tulokset
Pääpaino oli edelleen pitkäaikaistyöttömien työllistämisessä yhdistelmätuella. Vuoden lopulla työllistyneitä oli 28. Avoimia työpaikkoja oli kaksi. Tavoitteista jäätiin vähän, johon oli osaltaan vaikuttamassa väliaikaisesti loppuneet työllistämismäärärahat. Pienissä kunnissa on ulkopuolisen edelleen vaikeaa saada konkreettisia tuloksia. Työnantajavelvoitteet ja vastuut pelottavat ja byrokratia koetaan vaikeaksi.
Muutama Jyväskylän maalaiskunnassa asuva pitkäaikaistyötön olisi vuoden aikana työllistynyt urheiluseuroihin ja koululaisten iltapäivätoimintapisteisiin, mutta Jyväskylän maalaiskunnan kuntalisämäärärahat loppuivat jo helmikuussa eikä järjestöillä näin
ollen ollut resursseja palkata maalaiskuntalaisia.
Lokakuussa myönnetty pieni lisämäärä auttoi tilannetta hieman ja yksi henkilö työllistyi.
Vuoden aikana oli haussa muutama sellainen työpaikka, johon ei löytynyt tekijää. Syynä oli se, että haettavalle työntekijälle asetettiin liian suuret koulutustai kokemusvaatimukset tai toimenkuva oli liian vaativa. Valmentajia, huoltajia, joukkueenjohtajia sekä
markkinoinnin ja tiedottamisen ammattilaisia olisi
haluttu työllistää yhdistelmätuella useisiin seuroihin.
Yhtään työntekijää ei kuitenkaan löytynyt, mikä ei
ollut yllätys.
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henkilöllä, viidelle henkilölle haetaan jatkoa vuoden vaihteen jälkeen, jos Jyväskylän kaupunki edelleen myöntää kuntalisän.
Työharjoittelupaikkoja järjestyi lukuisia. Projekti ei
kuitenkaan enää pitänyt tilastoja työmarkkinatuella
harjoittelijoista, koska nuoret hakeutuvat omatoimisesti harjoittelupaikkoihin ja työnantajatkin ovat
oppineet hoitaman asian niin itsenäisesti, ettei projektin apua harjoittelijoiden työllistämisessä juurikaan tarvittu. Työllistämistuella työllistettiin vuoden
aikana 4 henkilöä.
Suurin osa vuonna 2001 työllistyneistä toimi urheiluseurojen seura- ja toimistotyöntekijöinä sekä koululaisten iltapäiväkerhojen ohjaajina. Lähes kaikki
työllistetyt olivat jyväskyläläisiä, koska työpaikkoja ja ammattitaitoisia pitkäaikaistyöttömiä oli Jyväskylässä paljon, työllistämismäärärahat riittivät hyvin
ja Jyväskylän kaupungin maksama kuntalisä mahdollisti paremman palkan ja motivoi työtöntä ottamaan vastaan työtä.
Paras markkinointikeino oli kattavan henkilökohtaisen neuvonnan lisäksi työnantajien ja työntekijöiden
hyvät kokemukset. Työtehtävät olivat mielekkäitä
ja niitä oli riittävästi. Neuvontatyön rooli kasvoi jatkuvasti sitä mukaa, kun työnantajien tietoisuus
työllistämismahdollisuuksista ja uskallus työllistää
lisääntyi
Työtehtävät olivat monipuolisia ja laadukkaita, työllistetyt olivat motivoituneita ja työnantajat tyytyväisiä ammattitaitoisiin henkilöihin, joita ainakin Jyväskylän seudulta edelleen löytyi.
Jotkut työnantajat eivät aluksi kiinnittäneet tarpeeksi huomiota riittävään työnohjaukseen. Ko. työllistyneiden aktiivisuudesta johtuen asiat hoidettiin kuitenkin kuntoon ja työmotivaatio kasvoi. Yhtään työsuhdetta ei keskeytynyt tai purkautunut näistä syistä. Projektin kautta työllistyi 1.3.1999-31.12.2002
välisenä aikana yhdistelmätuella yhteensä 93 henkilöä, 88 henkilön työsuhde kesti suunnitellun mukaisena, 2 työsuhdetta keskeytettiin ja 2 purettiin ja
yhden työsuhdetta ei jatkettu koeajan jälkeen,
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Työnantajille ja työntekijöille tehtiin vuoden lopulla laaja kysely mm. projektin arvioinnista, työtekijöiden ammattitaidosta ja motivaatiosta, työllistämiseen ja työllistymiseen liittyvistä ongelmista ja niiden ratkaisuista, edullisesta kouluttautumismahdollisuudesta, työnsuunnittelijan palvelusta ja asiantuntemuksesta. Koska saadut palautteet olivat niin positiivisia ja Työtä liikunnasta –projektia pidettiin
erittäin tarpeellisena Keski-Suomen Liikunta piti
tärkeänä hakea rahoitusta uudelle työllistämisprojektille.

8. Viestintä
8.1. URLInet-verkkopalvelu
Palvelun lähtökohtana on tarjota keskisuomalaisille
urheiluseuroille ja lajiliitoille mahdollisuus helppoon
tapaan hyödyntää internetiä. Palvelun osoite on
www.urli.org. Tietopalvelussa jäsenet voivat julkaista
tiedotteensa, tuloksensa, koulutuksensa sekä tapahtumansa yhteisellä tietokantapohjaisella ilmoitustaululla. Samalla palveluun tuotettu tieto saadaan näkymään kunkin järjestön omalla internet-kotisivulla.

8.2. Liikunnan Tietotaitopörssi
Liikunnan Tietotaitopörssi kehitettiin löytämään seuroihin uusia valmentajia ja ohjaajia. Valtakunnalliseksi suunniteltu liikunnan alalla opiskelevien sekä
ammattilaisten internet-rekrytointipalvelu on suunniteltu palvelemaan kaikkia suomalaisia urheilujärjestöjä sekä esim. kuntien liikuntatoimia.

8.3. Sisäisen viestinnän järjestelyt
- viikkopalaverit joka viikko, josta muistio myös
hallitukselle
- hallituksen kokoukset 7 kertaa vuonna 2001
- vuosikokoukset
- hallituksen ja toimiston yhteiset suunnittelupäivät
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8.4. Ulkoisen viestinnän
järjestelyt
Kesli-info
- 2 kertaa vuonna 2001 tärkeimmille sidosryhmille
- painos 700 kappaletta/kerta
- ladattavissa myös internetista pdf-formaatissa
Internet-kotisivu
- osoite: www.keski-suomenliikunta.fi
URLInet-palvelu
- tapahtumakalenteri sekä seurojen tiedotteita
Liikunnan Tietotaitopörssi
- liikunnan opiskelijoiden ja ammattilaisten internetrekrytointipalvelu
Tiedotuspalsta
- sanomalehti Keskisuomalaisessa joka viikko
Esitteet
Sähköposti, puhelin, fax

9. Talous
Keski-Suomen Liikunta ry:n talous oli positiivinen.
Tulokseen vaikuttivat koulutusten onnistuminen sekä
säästöt toimintakuluissa. Tuloksen ansiosta voidaan
tulevaisuudessa panostaa entistä laadukkaampien jäsenpalvelujen tuottamiseen. Edellisen vuoden sekä
vuoden 2001 ylijäämistä 200 000 markkaa rahastoitiin toimitilan hankintaa varten.
Lopullinen tilikauden ylijäämä on 186.471,50 mk.
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KESKI-SUOMEN LIIKUNTA RY

TULOSLASKELMA
1.1.-31.12.2001

VARSINAINEN TOIMINTA
TUOTOT
KULUT
HENKILÖSTÖKULUT
PALKAT
HENKILÖSIVUKULUT

1.1.-31.12.2000

464526.90

479492.35

-901435.00
-206428.34
——————————————
-1107863.34

-1088890.60
-252392.37
-1341282.97

-13658.00

-19000.00

-73736.83

-77189.80

-59928.80
-116344.63
-57561.20
-143106.08
0.00
——————————————
-376940.71
——————————————
-1572198.88

-908924.60
-110917.07
-57061.75
-270465.11
-90000.00

-2874841.30

-1107671.98

-2395348.95

58236.00
-12222.11
——————————————
46013.89

265301.10
-46355.03
218946.07

-1061658.09

-2176402.88

16021.86
0.00
——————————————
16021.86

2370.03
-631.00
1739.03

-1045636.23

-2174663.85

633.43
-10250.55
——————————————
-9617.12

7350.22
-1085.10

-1055253.35

-2168398.73

SAADUT AVUSTUKSET

1341724.85

2222575.17

Tilikauden tulos

286471.50

54176.44

100000.00
-200000.00

-41465.00
0.00

186471.50

12711.44

HENKILÖSTÖKULUT
POISTOT
VUOKRAT
TILAVUOKRAT
MUUT KULUT
ULKOPUOLISET PALVELUT
MATKAT JA MAJOITUKSET
MATERIAALIKULUT
MUUT TOIMINTAKULUT
KESKINÄISET AVUSTUKSET
MUUT KULUT
KULUT
VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ
VARAINHANKINTA
TUOTOT
KULUT
VARAINHANKINTA
TUOTTO/KULUJÄÄMÄ
SIJOITUS-JA RAHOITUSTOIMINTA
TUOTOT
KULUT
SIJOITUS-JA RAHOITUSTOIMINTA
TUOTTO/KULUJÄÄMÄ
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT
TUOTOT
KULUT
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT
OMATOIMINEN TUOTTO/KULUJÄÄMÄ

TILINPÄÄTÖSSIIRROT
Varausten vähennys
Siirto rahastoon
Tilikauden ylijäämä
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-1437368.53

6265.12

KESKI-SUOMEN LIIKUNTA RY

T A S E

31.12.2001

VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineettomat hyödykkeet
ATK-ohjelmat
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto
Osakkeet ja osuudet
Aineelliset hyödykkeet
PYSYVÄT VASTAAVAT
VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus
Tavaravarasto
Saamiset
Lyhytaikaiset
Siirtosaamiset
Rahat ja pankkisaamiset
VAIHTUVAT VASTAAVAT
VASTAAVAA

31.12.2000

14355.20

8590.20

26618.10
7000.00
33618.10
47973.30

21956.10
7000.00
28956.10
37546.30

12771.40

14617.00

90357.82
478605.22
581734.44

140034.10
223578.40
378229.50

629707.74
415775.80
========================

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Muut rahastot
Edell.tilik.ylijäämä
Tilikauden ylijäämä
Oma pääoma

200000.00
103799.44
186471.50
490270.94

Varaukset
Toimintavaraus
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen
Saadut ennakot
Siirtovelat
Lyhytaikainen
VASTATTAVAA

0.00
91088.00
12711.44_
103799.44

0.00

100000.00

10092.00
129344.80
139436.80

45800.00
166176.36
211976.36

629707.74
415775.80
============================
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