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Vuosi 1999 oli Keski-Suomen Liikunnassa muutosten

aikaa. Monet niistä toiminnoista, joilla Keski-Suomen

Liikunta aloitti kuusi vuotta sitten toimintansa, on jou-

duttu määrittämään uudelleen. Toimintaympäristön jat-

kuvat muutokset niin valtakunnan tasolla kuin myös

paikallisesti heijastuvat myös niihin palveluihin, joita

Keski-Suomen Liikunta tuottaa.

Suurin muutos oli syyskokouksen päätöksellä syntynyt

uusi jäsenrakenne. Vuoden 2000 alusta myös urheilu-

seurat voivat liittyä valtakunnallisten lajiliittojen ja kan-

santerveysjärjestöjen ohella tasavertaisina jäseninä Kes-

ki-Suomen Liikuntaan. Tämän päätöksen myötä toivotta-

vasti Keski-Suomen Liikunnasta voi tulla  keskisuoma-

laisen järjestäytyneen liikunnan ja urheilun edunval-

vonnan sekä kehittämisen foorumi ja kotipesä.

Suomen Liikunta ja Urheilu nojaa omassa strategias-

saan vahvasti paikallistason liikuntatoiminnan tukemi-

seen. Myös Keski-Suomen Liikunta päätti siirtää toimin-

nan painopistettään entistä enemmän seuratoiminnan

tukemiseen muuttamalla henkilöstönsä toimenkuvia.

Petri Lehtorannan ottaessa vastaan toimiston esimies-

tehtävät Tapio Pintamon työ kohdennettiin täysimää-

räisesti paikallistason seuratoiminnan tukemiseen sekä

strategiatasolla että myös käytännön kehittämistyön ta-

solla. Uutta Voimaa Paikallistasolle -projekti tuotti erin-

omaisia tuloksia, ja tätä työtä jatketaan myös vuonna

2000. Myös lasten ja nuorten toimintaan haettiin lisä-

resursseja toimenkuvien muutoksella ja palkkaamalla

toimistosihteeri antamaan lajiliitoille entistä parempaa

palvelua.

Keski-Suomen Liikunta käynnisti alkuvuodesta -99 Työtä

Liikunnasta -projektin, jolla haluttiin tukea keskisuoma-

laista seuratoimintaa kannustamalla urheilujärjestöjä

käyttämään hyväksi työllistämistuen antamat mahdol-

lisuudet. Ensimmäinen vuosi täytti asetetut tavoitteet,

joskin projekti �puri� parhaiten ainoastaan Jyvässeu-

dulla. Vuodelle 2000 päätettiin panostaa palkkaamalla

toinen työnsuunnittelija koulutusten järjestämistä ja

tarjoamista varten. Samalla projekti pyrkii parempiin

tuloksiin myös maakunnallisesti.

MUUTOSTEN VUOSI

Liikunnan Tietotaitopörssi kehitettiin löytämään seuroi-

hin uusia valmentajia ja ohjaajia. Valtakunnalliseksi

suunniteltu liikunnan alalla opiskelevien sekä ammat-

tilaisten internet-rekrytointipalvelu on suunniteltu pal-

velemaan kaikkia suomalaisia urheilujärjestöjä sekä

esim. kuntien liikuntatoimia. Tällä palvelulla Keski-Suo-

men Liikunta haluaa jakaa konkreettiseen urheilun jär-

jestötyöhön sitä osaamista, mitä eri liikunnan alan op-

pilaitokset tuottavat.

Keski-Suomen Liikunta ei lepää laakereillaan. Haluam-

me jatkuvasti kehittää toimintaamme siten, että ne re-

surssit, jotka meillä on käytössä, palvelisivat mahdolli-

simman hyvin keskisuomalaista liikuntaa ja urheilua.

Petri Lehtoranta

aluejohtaja
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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
TOIMINNAN PERUSTA

Keski-Suomen Liikunta ry:n strategiset valinnat vuoteen 2002

1. Edunvalvonta

2. Jäsenpalvelut

3. Lasten ja nuorten liikunta

4. Seuratoiminnan kehittäminen

5. Aikuisten kuntoliikunta

6. Seminaarit

7. Viestintä
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1.1. Kevätkokous

Keski-Suomen Liikunta ry:n kevätkokous pidettiin 10.5.

Jyväskylässä Rantasipihotelli  Laajavuoressa. Läsnä oli

valtakirjoin edustettuina kuusi jäsenjärjestöä. Puheen-

johtajana toimi Pauli Hintikka ja sihteerinä Tapio Pin-

tamo. Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 1998 toimin-

takertomus ja tilinpäätös sekä valittiin ehdollepanotoi-

mikunta valmistelemaan hallituksen henkilövalintoja

vuodelle 2000.

Ehdollepanotoimikunnan kokoonpano:

Leena Yksjärvi pj, Mirja Huovinen, Tapani Paasu, Mau-

ri Pekkarinen ja Petri Lehtoranta.

1.2. Syyskokous

Keski-Suomen Liikunta ry:n sääntömääräinen syysko-

kous pidettiin Keski-Suomen Talon alakerrassa Jyväsky-

lässä 26.11. Läsnä oli valtakirjoin edustettuina kymme-

nen jäsenjärjestöä. Puheenjohtajana toimi Kauko Tuu-

painen ja sihteerinä Petri Lehtoranta. Kokouksessa hy-

väksyttiin v. 2000 toiminta- ja taloussuunnitelma sekä

päätettiin henkilövalinnoista ja seurajäsenyyden ehdois-

ta vuodelle 2000.

Kokouksessa linjattiin seurajäsenyys seuraavasti:

Jäseniä voivat olla SLU:n jäsenorganisaatiot, niiden alai-

set yhdistykset sekä Keski-Suomen Liikunta ry:n halli-

tuksen hyväksymät muut Keski-Suomessa toimivat, kes-

kisuomalaista liikunta- ja urheilutoimintaa edistävät

järjestöt. Keski-Suomen Liikunta ry:n varsinaisissa ko-

kouksissa kaikilla jäsenillä on yksi ääni.

Jäsenmaksu

- Liittojen sekä kansanterveysjärjestöjen valtakunnalli-

set sekä alueelliset organisaatiot  500 mk/vuosi

- urheiluseurat sekä muut paikallisjärjestöt 100 mk/vuosi

1. JÄRJESTÖ

Poisjääviä hallituksen jäseniä Marita Jokista sekä Alpo

Peltolaa muistettiin metsokukoilla.
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1.3. Hallituksen kokoukset

Keski-Suomen Liikunta ry:n hallitus kokoontui 12 kertaa ja niissä käsiteltiin 111 asiakohtaa.

Hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin:

Mauri Pekkarinen, puheenjohtaja 11 (12)

Marita Jokinen, varapuheenjohtaja 11 (12)

Heikki Mäkinen, varapuheenjohtaja 12 (12)

Sirkka Kannas   8 (12) varajäsen Sirkka-Liisa Korhonen

Ari Karimäki 11 (12) varajäsen Marja-Leena Pesonen

Leila Lindell   5 (12) varajäsen Pentti Jääskeläinen

Kari Yksjärvi   9 (12) varajäsen Anneli Puskala

Alpo Peltola 11 (12) varajäsen Eero Heikkinen

Seppo Virta   5 (12) varajäsen Jouni Vatanen

Tilintarkastajat: Martti Olli HTM ja Kauko Tuupainen, varalla Risto Parviainen ja

Seppo Lindholm JHTT, HTM.

1.4. Jäsenjärjestöt (23 kpl)

Autourheilun Kansallinen Keskusliitto  ry

Keuhkovammaliitto ry

Keski-Suomen Allergia- ja Astmayhdistys ry

Keski-Suomen Sydänpiiri ry

Suomen Ampujainliitto ry

Suomen Ampumahiihtoliitto ry

Suomen Hiihtoliitto ry

Suomen Invalidien Urheiluliitto ry

Suomen Jääkiekkoliitto ry

Suomen Kuntourheiluliitto ry

Suomen Koripalloliitto ry

Suomen Latu ry

Suomen Lentopalloliitto ry

Suomen Metsästäjäliiton Keski-Suomen piiri ry

Suomen Palloliiton Keski-Suomen piiri  ry

Suomen Pesäpalloliitto ry

Suomen Ratsastajainliitto ry

Suomen Suunnistusliitto ry

Suomen Taitoluisteluliitto ry

Suomen Tennisliitto ry

Suomen Voimistelu- ja Liikuntaseurat  ry

Suomen Urheiluliitto ry

TUL:n Keski-Suomen piiri  ry
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1.5. Henkilöstö

Tapio Pintamo aluejohtaja 1.1.1999 - 31.8.1999

kehittämispäällikkö 1.9.1999 - 31.12.1999

Petri Lehtoranta tiedottaja 1.1.1999 - 31.8.1999

aluejohtaja 1.9.1999 - 31.12.1999

Riitta Virinkoski-Lempinen koulutussihteeri 1.1.1999 - 31.12.1999

Hilkka Kaipainen taloussihteeri 1.1.1999 - 31.12.1999

Eeva-Liisa Tilkanen projektipäällikkö 1.1.1999 - 31.12.1999

Laura Viitanen työnsuunnittelija 1.3.1999 - 31.12.1999

Kielo Kinnunen toimistosihteeri 8.11.1999 - 31.12.1999

Työharjoittelijat ja kesätyöntekijät:

Tuija Tuormaa 28.9. - 31.12.1999

Tanja Räty 11.3. - 30.6.1999

Tuulikki Sointu 4.1. - 28.2.1999

Maria Nummela 15.4. - 4.6.1999

1.6. Edustukset

Keski-Suomen Liikuntaneuvosto Tapio Pintamo, Petri Lehtoranta

SLU:n viestintätyöryhmä Petri Lehtoranta

Unicef-kaupunki �projekti Tapio Pintamo, Petri Lehtoranta

UVP-johtoryhmä Tapio Pintamo

Jyväskylän KKI-ohjausryhmä Petri Lehtoranta

Liito-järjestelmän kehittämistyöryhmä Riitta Virinkoski-Lempinen

Savuton verkosto Tapio Pintamo, Petri Lehtoranta

Uusi Työ Laura Viitanen, Eeva-Liisa Tilkanen

Jyvässeudun Jälkkärin ohjausryhmä Eeva-Liisa Tilkanen

1.7. Toimisto

Keski-Suomen Liikunnan toimisto on sijainnut Keski-Suomen Liiton talossa, osoitteessa Sepänkatu 4 B  Amica-

ravintoloiden alivuokralaisena elokuusta 1998  vuoden 1999 loppuun. Vuoden 2000 alusta  vuokrasopimus

tehdään suoraan vuokranantajan Keski-Suomen Osuuspankin kanssa. Samoissa tiloissa ovat Jyväskylän Naisvoi-

mistelijat 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.

Yhteystiedot:

Sepänkatu 4 B, 40100 Jyväskylä

puh. (014) 339 2100, fax (014) 339 2144

sähköposti: kesli@jiop.fi

internet: http://www.kesli.jiop.fi
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1.8. Toimistopalvelut

Jäsenpalvelut

Vuosisopimukset on tehty Suomen Koripalloliitto ry:n

Keskisen alueen, SHL:n Keski-Suomen piirin,  Keski-

Suomen Suunnistus ry:n ja Keski-Suomen Yleisurheilu

ry:n kanssa. Sopimus on  sisältänyt lähinnä laskutuk-

sen, laskujen maksamisen, kirjanpidon ja tilinpäätök-

sen  ja toimistopalveluina  puhelinliikenteen, mitali- ja

tarvikevälityksen sekä lajipostitukset. Näiden lisäksi on

hoidettu  SPL:n Keski-Suomen piirin, Keski-Suomen

Allergia- ja Astmayhdistyksen, Keski-Suomen Pesiksen

sekä Jyväskylän Lohen, Jyvässeudun Painiässien, Vaa-

jakosken Kuohun, Palokan Pyryn ja Pohjois-Päijänteen

Pursiseuran kirjanpito ja  tilinpäätös.

Muut  toimistopalvelut
Keski-Suomen Liikunta välittää seuroille lajiliittojen kil-

pailu- ym. materiaaleja, sääntöjä, lisenssejä jne. Toi-

mistolta saa apua myös mm.  yhdistysrekisteriin ja an-

siomerkkeihin liittyvissä asioissa.

Keski-Suomen Liikunnan toimittama palsta julkaistiin

edelleen Keskisuomalaisessa viikoittain. Palstalla julkais-

tiin mm. jäsenjärjestöjen tiedotteita, kilpailukutsuja jne.

Keski-Suomen Liikunnan kopiokonetta ja postituskonet-

ta 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.
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2.1. Operaatio Liikutus

Liikutus -materiaali jaettiin jokaiseen Keski-Suomen

puoluetoimistoon, josta se jaettiin edelleen kansanedus-

tajaehdokkaille. Joissain toimistoissa päästiin esittele-

mään henkilökohtaisesti materiaaliin liittyvää kalvosar-

jaa. Myös ehdokkaat kävivät Keski-Suomen Liikunnan

toimistossa keskustelemassa kampanjan sisältöön liit-

tyvistä asioista.

Liikutus �tapahtuma
Keski-Suomen Liikunta ja Jyväskylän Kuntoliikunta haas-

toivat kaikki nykyiset ja tulevat päätöksentekijät kävely-

testiin 17. tammikuuta Kuokkalan Graniitissa Jyväsky-

lässä. Kaikille avoimeen kävelytestiin haastettiin keski-

suomalaiset kansanedustajaehdokkaat sekä Jyväskylän,

Jyväskylän maalaiskunnan, Laukaan ja Muuramen kun-

nanvaltuutetut. Paikan päälle oli pystytetty myös Liiku-

tus-infopiste, jossa pyöri Liikutus-kalvoesitys sekä pyy-

dettiin osallistujia täyttämään Liikutus-kyselylomake.

Lomakkeen täyttäneiden kesken arvottiin erilaisia �kun-

non palkintoja�. Kävelytestiin osallistui 30 kävelijää.

2.2. Työtä Liikunnasta Keski-
Suomessa -projekti

Keski-Suomen Liikunta käynnisti 1.2.1999 Keski-Suo-

men TE-keskuksen rahoituksella Työtä ja elämänlaatua

liikunnasta �projektin, (jonka nimi sitten lyhennettiin

Työtä Liikunnasta �projektiksi). Työnsuunnittelijaksi

palkattiin Laura Viitanen 1.3.1999 alkaen. Projektin

tarkoituksena on luoda liikuntaseuroihin ja muihin lii-

kuntatoimintaa edistäviin yhdistyksiin mielekkäitä työ-

paikkoja liikunnan parissa sekä rekrytoida ja kouluttaa

työttömiä näihin tehtäviin. Hanke on maakunnallinen

ja sen palveluja tarjotaan kaikkiin Keski-Suomen kun-

tiin. Projekti tarjoaa töitä ennen kaikkea pitkäaikaistyöt-

tömille, mutta työllistää myös nuoria ja muita työttö-

miä.

Tavoitteet täyttyivät
Vuoden aikana tavoitteena oli työllistää 25 pitkäaikais-

työtöntä yhdistelmätuella, 20 työharjoittelijaa ja kol-

2. EDUNVALVONTA
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me oppisopimuksella. Vuonna 1999 työpaikan sai 22

pitkäaikaistyötöntä 14 eri seuraan/ järjestöön. Työhar-

joittelupaikkoja on järjestynyt tavoitteen mukainen

määrä. Oppisopimuskoulutus kiinnosti monia, mutta

koska koulutusmuoto vaatii työnantajalta merkittävästi

omaa rahoitusta, oppisopimuspaikkoja ei löytynyt.

Vaihtelevat toimenkuvat

Seurat ja järjestöt työllistivät hyvin erilaisiin tehtäviin.

Toimenkuvina olivat mm. toimistosihteeri, kahvilatyön-

tekijä, kiekkokoulun vetäjä, valmentaja, koululaisten

iltapäivätoiminnan ohjaaja, kirvesmies, erotuomari,

kuntosalivalvoja ja tapahtuman järjestelijä.  Lähes kaikki

työllistyivät jyväskyläläisiin seuroihin ja järjestöihin,

koska Jyväskylässä on paljon työttömiä ja työnantajia,

työllistämisrahoja oli käytettävissä vuoden loppuun asti

ja Jyväskylän kaupungin maksama kuntalisä helpotti

yhdistelmätuella palkkaamista. Lisäksi työllistettiin työl-

listämistuella yksi valmentaja. Nuoret pääsivät työhar-

joitteluun työmarkkinatuella apuvalmentajiksi, toimis-

toihin, koululaisten iltapäivä-kerhoihin, liikunnanopet-

tajien avuksi, kioskiin ja kahvioon.

Yhdistelmätuki � onnistunut työllistämiskeino
Yhdistelmätuella työllistäminen osoittautui onnistu-

neeksi sekä työntekijöiden että työnantajien kannalta.

Työttömät saivat itseään kiinnostavia ja motivoivia töi-

tä.  Työnantajat saivat lisää työvoimaa, mikä helpotti

seuran päätoimisten työntekijöiden työtaakkaa, antoi

vapaaehtoisille mahdollisuuksia keskittyä heitä kiinnos-

taviin asioihin ja tarjosi uusia palveluja, joita ei ilman

uutta työvoimaa olisi voitu toteuttaa.

Tiedotustilaisuudet ja koulutus
Kevään 1999 aikana järjestettiin keskustelu- ja tiedo-

tustilaisuudet  Saarijärvellä, Viitasaarella, Keuruulla,

Konnevedellä ja Jyväskylän maalaiskunnassa. Tilaisuuk-

siin osallistui  23 henkilöä 13 eri seurasta/järjestöstä.

Laajavuoressa 10.12.99 järjestettyyn työllistämissemi-

naariin osallistui 17 eri seurasta/järjestöstä yhteensä 26

henkilöä. Seminaarin alustajina toimivat Keski-Suomen

TE-keskuksen työvoimaosaston osastopäällikkö, SLU:n

varapuheenjohtaja ja yhdistelmätuella työllistettyjä ja

heidän työnantajiaan. Markkinoinnin ja tiedottamisen

lisäksi projektin tehtävänä oli saada työpaikat ja työn-

tekijät kohtaamaan, antaa apua erilaisten työllistämis-

tukien hakemiseen ja työnantajavelvoitteiden hoitami-

seen sekä haastatella työnhakijoita.

Vuoden aikana osallistuttiin mm. SLU:n työllisyyspro-

jektien koulutuspäiville Helsingissä ja Solvallassa, val-

takunnalliseen työllisyysseminaariin Helsingissä, Län-

si-Suomen läänin järjestämään neuvottelupäivään sekä

useiden eri seurojen ja tahojen järjestämiin tiedotus- ja

koulutustilaisuuksiin. Projekti on mukana myös suoma-

laisten kansalaisjärjestöjen yhteisessä Uusi Työ �työlli-

syysprojektissa, jonka taustajärjestöinä ovat Suomen

Nuorisoyhteistyö � Allianssi, Suomen Liikunta ja Ur-

heilu sekä Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto.

2.3. Kuntien liikuntavastaavien tapaaminen

Keski-Suomen kuntapäivä järjestettiin Laukaassa 11.3. Tilaisuudessa kerrottiin Keski-Suomen Liikunnan

ajankohtaisista kuulumisista mm. Lasten ja nuorten liikunnasta, Menestyvä Seura -projektista sekä URLInet

-viestintäpalvelusta.

Liikuntatoimen neuvottelupäivä oli 19.10. Jyväskylässä. Tilaisuudessa kerrottiin terveysliikunnan tulevasta

koulutuksesta sekä SLU-yhteisön liikuntapoliittisista tavoitteista.
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3.1. Vuoden urheilijoiden
palkitsemistilaisuus

Vuoden 1999 Keski-Suomen Liikunta ry:n järjestämä

palkitsemisgaala pidettiin jälleen Rantasipihotelli Laa-

javuoressa 10.12. Palkitsemisgaalaan toi juhlavuutta ja

väriä poikkeuksellisen arvovaltainen edustus jopa val-

takunnallisesta näkökulmasta. Paikalla olivat kutsuttui-

na tuleva Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n puheenjoh-

taja Carl-Olaf Hómen, vastavalittu Suomen Liikunta ja

Urheilu ry:n toiminnan-johtaja Jari Piirainen sekä neu-

votteleva virkamies Timo Haukilahti Opetusministeri-

östä, joka piti myös juhlapuheen.

Tuuli Matinsalolle parhaan urheilijan pokaali

Vuoden keskisuomalaiseksi urheilijaksi Tommi Mäki-

sen (-96), Jani Tanskasen (-97) ja Jani Soinisen (-98) jäl-

keen Keski-Suomen Liikunta ry:n nimeämä palkitsemis-

työryhmä valitsi aerobicin maailmanmestarin ja lajin

uranuurtajan Tuuli Matinsalon. Palkitsemistyöryhmän

kokoonpano: Alpo Peltola pj, Anneli Puskala, Pasi Kal-

mari, Ilkka Kulmala, Markku Möttönen, Leena Yksjärvi

sekä Petri Lehtoranta.

3. HUOMIOIMISET JA PALKITSEMISET

Vuoden 1999 palkitut

Vuoden urheilija Tuuli Matinsalo
Vuoden seuratoimihenkilö Aulis Sihvo
Nuorisourheilun vetäjä Ilpo Manninen
Nuorisourheiluseura Jyväskylän Naisvoimistelijat/nuorisotoiminta
Vuoden nuori urheilija Samppa Lajunen
Vuoden joukkue Jyväskylän Hiihtoseura/naisten joukkue
Vuoden valmentaja Marko Malvela
Vuoden vammaisurheilija Jaana Argillander
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Vuoden kuntoliikkujat kunnittain

1. Hankasalmen kunta Pertti Luukkonen
2. Joutsan kunta Eila Kokko
3. Jyväskylän kaupunki Ossi Hänninen
4. Jyväskylän maalaiskunta Yrjö Luukkonen
5. Jämsän kaupunki Minna Kallioniemi
6. Jämsänkosken kaupunki Helena Tiensuu
7. Kannonkosken kunta Ritva Paananen
8. Keuruun kaupunki Kaisa Saarentola
9. Kinnulan kunta Aili Dahlbacka
10. Kivijärven kunta Aira Hakkarainen
11. Konneveden kunta Reijo Rantanen
12. Korpilahden kunta Laina Halmkrona
13. Kyyjärven kunta Kirsti Lassila
14. Laukaan kunta Peurunka
15. Leivonmäen kunta Viljo Arpiainen
16. Multian kunta Erkki Lehtomäki
17. Muuramen kunta Lempi Peltola
18. Petäjäveden kunta Irma Mäkinen
19. Pihtiputaan kunta Veikko Karjula
20. Pylkönmäen kunta Pekka Niinikoski

21. Saarijärven kaupunki Kalervo Sironen
22. Sumiaisten kunta Eila Nuutinen
23. Suolahden kaupunki Erkki Santakallio
24. Toivakan kunta Terttu Marttila
25. Uuraisten kunta Mikko Nyyssönen
26. Viitasaaren kaupunki Juhani Okkonen
27. Äänekosken kaupunki Helga Viertamo

3.2. Keski-Suomen Liikunnan huomioimiset 1999

6.2. Opiskelijoiden Liikuntaliitto 75-v.
26.2. Samppa Lajunen Jyväskylän Hiihtoseura yhd.joukk. MM-kulta

Samppa Lajunen Jyväskylän Hiihtoseura yhd. MM-hopea
1.4. Suomen Lentopalloliitto 50-v.
6.4. Mikko Ronkainen Jyväskylän Freestyleseura M parikumpareet, SM-kulta
6.4. Virve Kauranen Jyväskylän Freestyleseura N kumpareet (SM epävir.)
6.4. Lauri Kolomainen Jyväskylän Freestyleseura M16 kumpareet, SM-kulta
6.4. Matti Kärävä Jyväskylän Freestyleseura M16 parikumpareet, SM-kulta
6.4. Janne Reponen Jyväskylän Freestyleseura M16 baletti, SM-kulta
6.4. Ari Kananen Jyväskylän Freestyleseura hyppy, SM-kulta
24.4. Palokan Naisvoimistelijat 20-v.
13.6. Sami Vaskola Campuksen Koonto aerobic EM-kulta
8.8. Anna Rauhala Hankasalmen Hanka kuulan SM-kulta
8.8. Aki Heikkinen Äänekosken Urheilijat 10-ottelun EM-kulta
13.8. Petteri Silvan enduron MM-kulta
13.8. Vesa Kytönen enduron MM-kulta
1.9. Jari Piirainen nimitys SLU:n toim.joht.
25.9. TUL:n Keski-Suomen piiri 80-v. standaari
7.10. Voionmaan urheilulukio 135-v.
30.10.Suomen Koripalloliitto 60-v.
8.11. Tommi Mäkinen rallin MM-kulta
13.11.Tuuli Matinsalo aerobic MM-kulta
13.11.Sami Vaskola aerobic MM-hopea
13.11.Mari ja Pertti Sahlberg aerobic MM-pronssi
13.11.  Anne Heikkilä Campuksen Koonto aerobic joukkue MM-pronssi
             Sanna Vuori � �
             Merja Palomäki � �
23.11.Carl-Olaf Homén nimitys SLU:n puh.joht.
23.11.Äänekosken Huima 95-v.
26.11.Alpo Peltola K-S Liikunta hallitus Metsokukko nro 1
26.11.Marita Jokinen K-S Liikunta hallitus Metsokukko nro 2
28.11.Hankasalmen Hanka 70-v. standaari
4.12. Jyväskylän Lohi 75-v. standaari
5.12. Karstulan Kiva 90-v. standaari
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Keski-Suomen Liikunnan toiminnallinen kärki on ollut

lasten liikunnan tukemisessa ja kehittämisessä. Hyvin

onnistunutta vuoteen 2000 asti toteutettavaksi sovittua

Koulut liikkeellä - kulttuurit kohtaavat -projektia jatket-

tiin yhteistyössä mm. eri lajien kanssa. Projekti on suun-

nattu kaikille Keski-Suomen peruskouluille ja lukioille.

Projektin osioina säilyivät koulujen oppilasvastaavakou-

lutus, monitoimipassi, opettajien koulutuspäivät ja maa-

kunnallinen koululaisten liikunta- ja kulttuuri-tapahtu-

ma. Lisäksi toteutettiin yhteistyössä Nuoren Suomen

kanssa operaatio Liikkuva iltapäivää. Keski-Suomen Lii-

kunta on tukemassa ja kehittämässä seurojen ja ohjaa-

jien toimintaa myös mm. Nuoren Suomen Operaatio

pelisääntöjen, koulutusten ja kannusteiden avulla.

4.1. Koulut Liikkeellä -
Kulttuurit Kohtaavat -projekti

Toimintamuodot

Koulut liikkeellä � kulttuurit kohtaavat �projektin ai-

empien vuosien kokemukset antoivat suunnan myös jat-

kototeutukselle. Projekti on suunnattu kaikkiin Keski-

Suomen peruskouluihin ja lukioihin (yht. 37 000 oppi-

4.  LASTEN JA NUORTEN LIIKUNTA
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lasta). Erilaisiin toimintoihin vuoden 1999 aikana osal-

listui koululaisia ja/tai opettajia mitattavasti ainakin 160

koululta: 119 ala-asteelta (60 %), 39 yläasteelta (100

%) ja 20 lukiosta (66 %) sekä kolme  muusta koulusta

30 kunnasta (97 %).

Projektin tavoitteena oli
- luoda mahdollisuuksia kaikille tytöille ja pojille monipuoliseen liikuntaan ja taidekasvatukseen
- oppia tekemällä: vastuutetaan oppilaita
- kehittää yhteistyötä järjestöjen ja koulujen välillä
sekä samalla
- edistää terveitä elämäntapoja
- antaa elämyksiä
- tarjota nuorille kanava myös kansainväliseen toimintaan
Lisäksi tavoitteena on edistää koululaisten iltapäivätoimintaa.

Koulutusta
Projektin koulutuksiin vuoden aikana osallistui yhteensä

542 oppilasta ja 73 opettajaa eli yhteensä 615 henki-

löä.

Oppilaskoulutus
Keskeistä projektissa on oppilaskoulutus. Eri lajeihin ja

aineisiin koulutetaan ns. oppilasvastaavia, joiden teh-

tävänä on organisoida tapahtumia ja toimintoja kou-

lussaan. Lisäksi järjestettiin yläaste-lukioiden oppilas-

kunnille koulutustilaisuuksia.

Vuonna 1999 järjestettyihin oppilasvastaavakoulutuksiin osallistuttiin seuraavasti:

yläaste/lukio ala-aste

Teema-/lajivastaavat

- tanssivastaavat 90 64

- liikunnan päävastaavat 17

- jalkapallovastaavat 10   9

- koripallovastaavat 25 26

- lentopallovastaavat   9   6

- yleisurheiluvastaavat   5 10

- lehtivastaavat 56 38

- ensiapuvastaavat 11

- juontaja-kuuluttajat 15

- ilmaisutaitovastaavat 58

- musiikkivastaavat 28 10

Yleisjärjestelyteemat

- lopputapahtuman boss-koulutus 9

- oppilaskuntien tilaisuudet 46

Oppilaat yhteensä 362 180 = 542
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Koulutuksien vaikutuksesta kouluilla tapahtui paljon.

Tarkkoja tuloksia ei kerätty. Kouluilla tanssittiin, pelat-

tiin lentistä, korista, näyteltiin, tehtiin lehtiä, tanssiesi-

tyksiä jne.

Opettajien koulutus

Ala-asteiden liikuntaa opettaville opettajille järjestettiin

kaksi täydennyskoulutustilaisuutta.

Näihin osallistui yhteensä 70 opettajaa. Yläaste-lukioi-

den oppilaskuntien tilaisuuteen Piispalassa osallistui

kolme opettajaa.

Asiantuntijavierailut kouluihin
Projekti toimii linkkinä koulujen ja lajiasiantuntijoiden

välillä niin, että he löytävät toisensa entistä paremmin.

Kouluille jaettiin lajiyhdyshenkilölistat, joiden perus-

teella he voivat saada eri lajien vinkkejä ja tietoa sekä

kutsua lajien aktiiveja useimmiten täysin veloituksetta

kouluvierailulle.

Monitoimipassi
Oppilaita kannustettiin monipuolisiksi vapaa-aikapal-

velujen käyttäjiksi jälleen monitoimipassin avulla. Se

jaettiin Keski-Suomen 37 000 koululaiselle. Passiin sai

�pisteitä� osallistumisesta liikunta- ja kulttuuritoimin-

toihin joko itse tekijänä tai aktiivisena seuraajana. Pas-

sissa oli etuja, joiden avulla osallistuminen tapahtumiin

oli joko ilmaista tai edullisempaa. Passin käyttöaika oli

helmi-maaliskuu 1999. Passin palauttaneiden kesken

arvottiin luokka- ja henkilökohtaisia palkintoja.

Loppuhuipennus
Lukuvuoden loppuhuipentumana järjestettiin monipuo-

linen liikunta- ja kulttuuritapahtuma Jyväskylän Hip-

poksella 2.6.1999. Päivän aikana oli mahdollisuus osal-

listua leikkimielisesti kilpaillen katukorikseen, saliban-

dyyn, jalkapalloon, lentopalloon, viestijuoksuun ja ten-

nikseen, esittää tanssi-, muotinäytös-, musiikki- ja il-

maisutaitoesityksiä, katsella näyttelyitä, johon oli koot-

tu koululaisten omia töitä sekä kokeilla mm. n. 20 eri

liikuntalajia ja kulttuurin toimintapisteitä. Pääjuhlan

jälkeen päivän päätteeksi purettiin loppuenergia dis-

cossa, jossa pääesiintyjänä oli Rasmus-yhtye. Tapahtu-

maan osallistui 7 900 koululaista ja opettajaa 66 kou-

lulta eri puolilta Keski-Suomea. Tapahtuman yleisjär-

jestelyistä vastasivat projekti-idean mukaisesti Jyväsky-

län yläasteiden ja lukioiden oppilaista koottu ryhmä,

joille tapahtuman onnistuminen oli todellinen voiman-
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näyttö. Toimintapisteistä vastasivat eri lajien aluejärjes-

töt, seurat tai muut yhteisöt.

Jatkonäkymät

Koulut liikkeellä � kulttuurit kohtaavat �projekti päät-

tyy kevätlukukauden 2000 jälkeen. Keväällä 2000 op-

pilaskoulutusta, opettajakoulutusta, monitoimipassi ja

lopputapahtuma toteutetaan pääosin entiseen, hyväksi

koettuun tapaan . Projektin jälkeen on suunnitteilla

edistää nuorten toimintamahdollisuuksia uudella, laa-

jalla eri tahojen välisellä yhteishankkeella �Nuorten

Keski-Suomi�. Projektin päättyessä myös Keski-Suomen

Liikunnan lapsi- ja nuorisotoiminta arvioidaan koko-

naisuudessaan uudelleen.

Koulut liikkeellä �projektin tiimoilta on tehty myös kaksi

opinnäytetyötä Jyväskylän yliopistossa. Kati Laurila ja

Eija Länkinen tekivät opettajankoulutuslaitokselle pro

gradu -työn �Koulut liikkeellä yrittäjyyttä kohti. Tapa-

ustutkimus oppilasvastaavakoulutuksen vaikutuksista 6.

ja 7. luokkalaisiin Koulut liikkeellä � kulttuurit kohtaa-

vat �projektissa yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta.�

Pauliina Seppälän sosiologian pro gradu �tutkielman

aiheena oli �Koulu liikkeellä � luokkahuoneesta pro-

jekteihin�, jossa kohderyhmänä oli lopputapahtuman

järjestäjänuoret.

Koulut liikkeellä � kulttuurit kohtaavat -projekti on laaja yhteistyöhanke, jossa v. 1999 olivat mukana

Keski-Suomen Liikunnan jäsenjärjestöistä:

- Jääkiekkoliiton Keskimaan alue - Keski-Suomen Pesis

- Keski-Suomen Yleisurheilu - Koripalloliiton Keskinen alue

- Lentopalloliiton Keski-Lännen alue - SPL:n Keski-Suomen piiri

- SVoLi Sydän-Suomen alue ja JNV - TUL:n Keski-Suomen piiri

Lopputapahtumassa lisäksi monia urheiluseuroja.

Muita toteuttajia olivat mm.

- Lääninhallituksen sivistysosasto (koulu,  nuoriso ja liikunta) - Jyväskylän kaupunki monine yksiköineen

- Sanomalehti opetuksessa �toiminta - Tanssialan neuvottelukunta

- SPR

ja taustayhteisöinä läänin sivistystoimen ja Jyväskylän kaupungin lisäksi:

- Keski-Suomen läänin taidetoimikunta - Koululiikuntaliitto/Keski-Suomen piiri

- Keski-Suomen liitto - Keski-Suomen rehtoriyhdistys

- Jyväskylän yliopisto - OAY:n Keski-Suomen piiri

Pääyhteistyökumppaniyritykset

- Keski-Suomen Osuuspankit - Radio Keski-Suomi

- Keskimaa - Piispalan leiri- ja kurssikeskus
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Keski-Suomen Liikunta järjestää SLU:n I-tason koulu-

tusta seurojen lasten ohjaajille sekä nuorten ja aikuis-

ten valmentajille Keski-Suomen maakunnan alueella.

Järjestettävät kurssit ovat: Lasten urheilun perusteet,

Opettaminen ja taidon oppimisen perusteet, Psyykki-

sen valmennuksen perusteet sekä Fyysisen harjoittelun

perusteet. Kouluttajina olivat Jouni Vatanen ja Marja

Äijö.

Samansisältöistä koulutusta on myös mm. lajiliittojen

ohjelmassa, joten Keski-Suomen Liikunta kilpailee sa-

moista kurssilaisista lajien kanssa. Nykysuuntaus tun-

tuu olevan, että seurat valitsevat mieluummin lajiliiton

koulutuksen, jossa on yhdistetty sekä yleistä ohjaus-/

valmennustietoutta että lajikoulutusta. Jos koulutuksen

saatavuus lisäksi on hyvä � se on lähellä � niin sitäkin

varmemmin käy näin. Tämä näkyy järjestämillämme

kursseilla yhä pienenevinä osallistujamäärinä tai kurs-

sien peruutuksina.

Onkin aika miettiä alueen järjestämän ohjaaja- ja val-

mentajakoulutuksen kohtaloa vakavasti. Miten varmis-

tetaan, että myös pohjoisessa Keski-Suomessa toimiva

yleisseuran ohjaaja saa jatkossakin tarvitsemaansa op-

pia ohjauksesta ja valmennuksesta?

Toimintavuonna toteutettiin Fyysisen harjoittelun pe-

rusteet �kurssi Jämsänkoskella yhteistyössä oppilaitok-

sen kanssa ja siitä saatiin hyviä kokemuksia. Luultavasti

lisääntyvä yhteistyö eri tahojen (koulujen, opistojen ja

lajiliittojen) kanssa on tulevaisuudessa tapa toimia kaik-

kia osapuolia tyydyttävästi ohjauksen ja valmennuksen

saralla.

Lasten urheilun perusteet

- kaksi kurssia: Kinnula ja Keuruu

- yhteensä 19 osallistujaa

Psyykkisen valmennuksen perusteet

- Jyväskylä, 9. os.

Fyysisen harjoittelun perusteet

- Jämsänkoski, 14 os.

Yhteensä koulutettiin 42 ohjaajaa/valmentajaa.

4.2. Seuraohjaaja- ja valmentajakoulutus
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Keski-Suomen Liikunta järjesti edelleen Nuoren Suo-

men kehittämää liikunnan täydennyskoulutusta kasvat-

tajille ja muiden lasten parissa työskenteleville. Kursse-

ja järjestettiin sekä avoimina että tilauskursseina. Seik-

kailuliikunta oli edelleen suosituin kurssi, hyvänä kak-

kosena oli Pallotellen-kurssi. Kaksi kurssia jouduttiin

peruuttamaan osanottajapulan vuoksi. Kouluttajina oli-

vat Janne Jukarainen, Jari Kauppinen, Semi Nuorala ja

Jatta Lehtisyrjä.

Ohjaajia koulutettiin yhteensä  213, kursseja oli yh-

teensä 13.

4.3. Alle kouluikäisten liikunnan ohjaajakoulutus

Koulutustilaisuudet:

16.1. Esiopetusta liikunnan keinoin, Keuruu, 20 os. (tilaus)

29.1. Leikitellen luistimilla, Jyväskylä, 10 os. (avoin)

13.2. Sujuvasti suksilla, Vaajakoski, 13 os. (tilaus)

17.-18.3. Pallotellen, Jyväskylä, 14 os. (avoin)

14.-15.4. Seikkailuliikunta, Jyväskylä, 19 os. (avoin)

22.-23.4. Seikkailuliikunta, Korpilahti, 32 os. (tilaus)

18.5. Seikkailuliikunta, Palokka, 12 os. (tilaus)

9.-10.8. Seikkailuliikunta, Tikkakoski, 16 os. (tilaus)

24.9. Pallotellen, Jyväskylä, 12 os. (avoin)

6.10. Nassikkapaini, Jyväskylä 19 os. (avoin)

27.10. Virikkeitä liikkuviin leikkeihin, Jyväskylä, 14 os. (avoin)

2.11. Virikkeitä lasten liikuntaan, Jyväskylä,  20 os. (tilaus)

22.11. Pallotellen, Leivonmäki, 12 os. (tilaus)

Yhteensä 213 osallistujaa

4.4. Leiritoiminta

Fantatzia-leiri järjestettiin Piispalassa edellisen vuoden

tapaan yhteistyössä Piispalan koulutus- ja leirikeskuk-

sen sekä Suolahden Opiston yhteistyönä.  Leirille osal-

listui n. 70 lasta.
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Koululaisten iltapäivätoiminnan kehittämiseen on tar-

vetta hyvin laajasti. Liikuntapuolella päävastuun kan-

taa Nuoren Suomen Liikkuva iltapäivä -hanke, jonka

kanssa Keski-Suomen Liikunta tekee tiivistä yhteistyö-

tä. Vuoden 1999 aikana järjestettiin seitsemän liikun-

tapainotteista iltapäiväohjaajien koulutustilaisuutta (á

9 h), joihin osallistui yhteensä 129 iltapäiväohjaajaa.

Lisäksi järjestettiin Jyväkylässä iltapäivätoiminnan tee-

mailtoja, joista kahdessa keskusteltiin iltapäivätoimin-

nan käynnistämisestä ja kehittämisestä sekä kannuste-

rahoista. Näihin tilaisuuksiin osallistui yhteensä 26

henkilöä. Kahteen muuhun teemailtaan (seikkailuliikun-

ta, palloilu) osallistui yhteensä 27 ohjaajaa. Lisäksi vii-

dellä paikkakunnalla (Viitasaari, Saarijärvi, Konnevesi,

Keuruu, Jyväskylän mlk) seurailtojen teemoina olivat

iltapäivätoiminta ja työllistäminen. Näihin tilaisuuksiin

osallistui yhteensä 23 henkilöä.

Loppusyksystä oltiin mukana myös Jyvässeudun iltapäi-

vätoiminnan Jälkkäri-hankkeessa mukana. Jälkkäriläi-

sille Hippoksella järjestettyyn liikuntatapahtumaan osal-

listui 400 eka-kolmasluokkalaista. Liikuntatapahtuma

järjestettiin yhteistyössä Hippos-hallin harjoittelukes-

kuksen, Jyväskylän Kenttäurheilijoiden, Jyväskylän Nais-

voimistelijoiden, Jyväskylän Voimistelijoiden, Keski-

Suomen Pesiksen, Koripalloliiton Keskimaan alueen ja

Suomen Palloliiton Keski-Suomen piirin kanssa. Jälk-

kärin liikuntaviikolla lapsia aktivoi liikkumaan myös

nimenomaan jälkkäriläisiä varten tehty liikuntakalen-

teri. Koululaisten iltapäivätoiminnan tilannetta Keski-

Suomessa kartoitettiin kyselyllä, joka suunnattiin kaik-

kien keskisuomalaisten kuntien koulutoimistoihin. Kes-

ki-Suomen Liikunnalla työharjoittelussa ollut Tuulikki

Sointu teki kartoituksen, joka samalla oli Suomen Nuo-

riso-opiston tutkielmatyö otsikolla �Ala-asteikäisten il-

tapäivätoiminta�.

Iltapäivätoiminnan kannusterahat
Koululaisten iltapäivätoiminnan kehittämiseen tarkoi-

tettua Nuori Suomi �kannusterahaa Keski-Suomen Lii-

kunta jakoi yhdessä Nuoren Suomen, opetusministeri-

ön, Silja Linen ja Tapiola-yhtiöiden kanssa. Kannuste-

rahavalinnat tehtiin keväällä ja syksyllä. Keski-Suomen

osalta valintaesitykset tehtiin Keski-Suomessa Keski-Suo-

men Liikunnan johdolla. Keski-Suomeen saatiin yhteen-

sä 257 000 mk, joka jaettiin 48 hankkeen kesken.

4.5. Koululaisten iltapäivätoiminta
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Kannusterahaa saivat Jyväskylän Jälkkäri-hanke, Hippos-
hallin harjoittelukeskus, Pihtiputaan Ploki, Kinnulan
Kimmot, Karstulan iltapäivätoimintojen koordinointi-
ryhmä ja Karstulan Kiva, Pihtiputaan Sporttis, Luhan-
gan kunta, Jämsän Vitikkalan ala-aste, Halssilan asu-
kasyhdistys ja Jyväskylän Naisvoimistelijat, Palokka-tii-
mi, Konneveden Urheilijat, Viitasaaren Haapaniemen
koulu, Jyväskylän kaupunkiseurakunta, Jyväskylän Ui-
maseura ja Saukot, Jyväskylän yliopisto/liik.tiet.tdk, Keu-
russeudun työpajayhdistys, Saarijärven Herajärven kou-
lu, Saarijärven seudun 4H-yhdistys, Jyväskylän Jokivar-
ren koulun vanhempainryhmä, Hankasalmen Hanka,
Jämsän kaupunki/nuorten työpaja, Jyväskylän mlk:n
Keski-Palokan koulu/Alligaattorit, Jyväskylän mlk:n
Oravasaaren Nuorisoseura, Karstulan Kangasahon ky-
läyhdistys, Keuruun Kivelän koulun harjaantumisluok-
ka, Kivijärven Kivekkäät, Korpilahden Pyrintö, Suolah-
den koulunkäyntiavustajat, Toivakan Kankaisten kylä-
seura, Viitasaaren Jurvansalo-Soliskylän kyläyhdistys,
Äänekosken kaupunki, Jyväskylän Palloseura, Jyväsky-
län sos.&terv.alan oppilaitos, Jyskän ala-aste ja Jyskän
koulun tuki ry, Jämsän Kaipolan Naisvoimistelijat, Jäm-
sänkosken Lätkä Sport Team �84, Keuruun Valkealah-
den ala-aste, Keurusseudun Ratsastajat, Korpilahden
Saukkola-Sarvenperän ala-asteen vanhempainyhdistys,
MLL/Korpilahti, Muuramen Isolahden kylätoimikunta,
Muuramen Lentopallo, Saarijärven Pyhähäkin koulu,
Toivakan Ilttis-iltapäiväkerho ja Uuraisten Urheilijat.

Nuori Suomi �kannusteet urheiluseuroille

Keskisuomalaiset seurat saivat myös alle 13-vuotiaiden

seuratoiminnan kehittämiseen Nuoren Suomen kannus-

terahaa. (Valintaesitykset tehtiin lajiliitoissa.) Kannus-

terahaa jaettiin yhteensä 53 000 mk, palkittuja oli 13.

Vuonna 1999 rahaa saivat Ploki/liikuntaleikkikoulukar-
nevaalit, Kensu, Tikkakosken Tikka, Jyväskylän Seudun
Jaguaarit, Keuruun Kisailijat/Kristillinen liikunta, Saari-
järven Pullistus/pesiskoulu, Konneveden Urheilijat,
HoNsUn minipojat, Jyväskylän Kenttäurheilijat, Ääne-
kosken Huiman hiihtokoulu, Vaajakosken Kuohu, Ää-
nekosken Huima/naisvoimistelu ja Jämsän Retki-Veikot.

Lisäksi jaettiin Soneran lapsen ääni kuuluu �kannustei-
ta HoNsUn minipojille, Kyyjärven Kyvylle, Jämsän Ret-
ki-Veikoille, JypHT Junioreille ja Kaipolan Naisvoimis-
telijoille.

Keski-Suomi - Liikkuvan lapsen maa -tilaisuus järjestet-

tiin Hipposhallissa 24.3. Paikalla Seppo Rehunen Nuo-

resta Suomesta. Tilaisuuteen osallistui 21 henkilöä kym-

menestä eri seurasta.

Keski-Suomen Liikunta järjesti yhdessä Nuoren Suomen

kanssa perinteisen Sinettiseuratapaamisen 11.3. Ran-

tasipi Laajavuoressa.
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5.1. Keskisuomalaisen liikunnan
ja urheilun strategiatyö

Työ lähti konkreettisesti liikkeelle 8.10.1998 Rantasipi-

hotelli Laajavuoressa. Tähän tilaisuuteen oli kutsuttu

maakunnallisia liikunnan ja urheilun asiantuntijoita ja

vaikuttajia pohtimaan Keski-Suomen liikunnan ja ur-

heilun kehittämistä. Tämä ryhmä innostui haasteesta

ja piti neljä kokousta, joiden tuloksena päätettiin, että

tehdään keskisuomalaisen liikunnan ja urheilun strate-

gia 2005 ja että tekemisen vastuu on Keski-Suomen Lii-

kunnalla.

Työn valmisteluvaiheessa pidettiin tärkeänä kuulla mah-

dollisimman monia tahoja hankkeen tarpeellisuudes-

ta. Vaihtelevilla tavoin mukana valmistelussa olivat seu-

raavat tahot:

5. KESKISUOMALAISEN LIIKUNNAN JA
URHEILUN KEHITTÄMINEN

1. Jyväskylän yliopisto 2.Länsi-Suomen läänin Keski-Suomen liikuntaneuvosto

3. LIKES-tutkimuskeskus ja KIHU 4. Peurunka

5. Piispalan kurssi- ja leirikeskus 6. Jyväskylän kaupunki

7.  TUL:n Keski-Suomen piiri 8. Viitasaaren kaupunki

9. Petäjäveden kunta 10. Jämsänkosken kaupunki

11. Äänekosken kaupunki 12. Kesport Näppi

13. Rentokunto Oy 14. Teknosport Oy

15. Jyväskylän Naisvoimistelijat 16. Liikuntapäiväkoti Aarresaari

17. Keski-Suomen Pesis 18. Keski-Suomen Yleisurheilu

19. Jyväskylän Teknologiakeskus 20. Suomen Kuntourheiluliitto

21. Stamina TC 22. HoNsU

23. Suomen Liikunta ja Urheilu ry 24. Jykes

25. Keski-Suomen Liikunta jäsenjärjestöineen

Joulukuussa strategiaa arvioitutettiin noin sadalla asian-

tuntijalla. Tämän lisäksi jokaisella halukkaalla on ollut

mahdollisuus antaa kommentteja työhön Internetin

kautta, missä se on ollut kaikkien nähtävillä.

Aiheellinen kysymys on, että kenen strategia tämä on.

Kysymys on esitetty usein ja siihen ei ole ollut kovin

helppo vastata. Ensin tarjottu vastaus, että kysymykses-

sä on kaikkien keskisuomalaisten strategia ei ole kel-

vannut.  Paremman vastaanoton on saanut vastaus, että

kysymyksessä on strategia, jonka päävastuullinen on

Keski-Suomen Liikunta. Mutta siten, että Keski-Suomen
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Liikunta tekee yhteistyötä kaikkien niiden tahojen kans-

sa, jotka haluavat olla mukana strategian toteutukses-

sa.

Strategiantyön keskeisin anti tulee olemaan yhteistyö.

On nähtävissä, että maakunnalliset liikunnan ja urhei-

lun kanssa tekemisissä olevat tahot käynnistävät nykyistä

jäntevämmän yhteistyön ja lähtevät edistämään niitä

hankkeita, joita pitävät tärkeinä. Tämä strategiatyö tu-

lee merkitsemään myös  sitä, että syntyy seutukunta-

kohtaisia liikunnan ja urheilun strategioita, lajikohtai-

sia strategioita sekä myöskin seurakohtaisia strategioi-

ta. Näin strateginen suunnittelu leviää eri puolille Kes-

ki-Suomea.

Keski-Suomen Liikunta toivookin, että mahdollisimman

monet tahot tutustuvat strategiaan ja lähtevät mukaan

toteuttamaan siinä esitettyjä kehittämishankkeita.

5.2. Uutta Voimaa paikallistasolle -projekti/Menestyvä Seura

Jämsä ja Petäjävesi - vuoden 1998 koulutuksen päätösjaksot
Seurat: Petäjäveden Petäjäiset, Petäjäveden Ratsastajat, Alhon Aki, Jämsän Kiekko-Sudet, Jämsän Naisvoimisteli-
jat, Jämsän Pallo, Jämsän Ratsastajat ja Kaipolan Naisvoimistelijat.

Edellisen vuoden Jämsän koulutuksen talous-jakso, os. 13 henkilöä
Edellisen vuoden Petäjäveden koulutuksen päätösjakso: talous
- 9 henkilöä
- Kouluttajat Tapio Pintamo ja Tapani Nislin

Kinnulan Kimmojen kehittämiskoulutus (hiihtojaosto, jääkiekkojaosto, pesäpallojaosto ja yleisurheilujaosto)
- Koulutusosiot: Sisältö ja aikataulu, kehittämissuunnitelma, henkilöhaku (2 krt), talous ja organisaation

toimivuus.
- Koulutustilaisuuksiin osallistui yhteensä 60 henkilöä.
- Kouluttajat Tapio Pintamo ja Kari-Pekka Urpilainen.

Hyppysyöttö-koulutus lentopalloseuroille
Seurat: Jämsänkosken Jyry, Karstulan Kiva,  Kyyjärven Kyky ja Petäjäveden Petäjäiset.
- Koulutusosiot: Sisältö ja aikataulu, visio, henkilöhaku, markkinointi, talous ja koulutuksen arviointi.
- Koulutustilaisuuksiin osallistui yhteensä 61 henkilöä.
- Kouluttajat Tapio Pintamo ja Harri Tarvainen

Kulmapotku-koulutus jalkapalloseuroille
Seurat: FC Vaajakoski ja Palokan Riento
- Kouluttajat Tapio Pintamo ja Marko Viitanen
- Koulutusosiot: Sisältö ja aikataulu, kehittämistavoitteet, henkilöhaku ja talous
- Koulutustilaisuuksiin osallistui yhteensä 26 henkilöä

Siniviiva-koulutus jääkiekkoseuroille
Seurat: Kajaanin Hokki, Kajaanin Hokin Juniorit
- Kouluttajat Tapio Pintamo ja Matti Anttila
- Koulutusosiot: Sisältö ja aikataulu, perusarvot ja kehittämissuunnitelma, henkilöhaku ja talous

sekä organisaation toimivuus.
- Koulutustilaisuuksiin osallistui yhteensä 46 henkilöä.
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Hankasalmen Menestyvä Seura �koulutus
Seurat: Hankasalmen Latu ja Polku, Hankasalmen Ratsastajat
- Koulutusosiot: Kehittämissuunnitelma, henkilöhaku, tuotekehittely ja talous.
- Koulutustilaisuuksiin osallistui yhteensä 29 henkilöä.

Jyväskylän maalaiskunnan Menestyvä Seura �koulutus
Seurat:  Palokan Kiekko ja Vaajakosken Uimaseura
- Kouluttaja Tapio Pintamo
- Koulutusosiot: Sisältö ja aikataulu, kehittämissuunnitelma ja henkilöhaku.
- Koulutustilaisuuksiin osallistui yhteensä 19 henkilöä.

Konneveden Menestyvä Seura �koulutus
Seura: Konneveden Urheilijat, 11 jaostoa
- Kouluttaja Tapio Pintamo
- Koulutusosiot: Kehittämissuunnitelma ja henkilöhaku.
- Koulutustilaisuuksiin osallistui yhteensä 26 henkilöä.

Laukaan Menestyvä Seura -koulutus
Seurat: Laukaan Ratsastajat ja  Laukaan Urheilijat yleisurheilujaosto
- Kouluttajat Tapio Pintamo ja Seppo Virta.
- Koulutusosiot: Kehittämissuunnitelma, henkilöhaku, tuotekehitys ja talous.
- Koulutustilaisuuksiin osallistui yhteensä 29 henkilöä.

Saarijärven Menestyvä Seura -koulutus
Seurat: Han Moo Doo, Saarijärven Invalidit, Saarijärven Naisvoimistelijat,  Saarijärven NMKY, Saarijärven Pullis-
tus 4 jaostoa, Saarijärven Ratsastajat, Saarijärven Uimaseura ja Saarijärven Urheiluautoilijat.
- Kouluttajat Jouni Vatanen ja Tapio Pintamo.
- Koulutusosiot: kehittämissuunnitelma, henkilöhaku, tuotekehitys ja talous.
- Koulutustilaisuuksiin osallistui yhteensä 44 henkilöä.

Viitasaaren Menestyvä Seura -koulutus
- Seurat: Viitasaaren Naisvoimistelijat, Viitasaaren Toverit ja Viitasaaren Viesti.
- Toteutunut osio: Sisältö ja seurakysely, 5 osallistujaa

Toteutus siirtyy, kaksi iltaa tammikuulle 2000 Viitasaaren seurojen tahdon mukaisesti.
Perusteluna oli henkilövaihdokset mukaan lähtevissä seuroissa.

Äänekosken Menestyvä Seura -koulutus
- Seura: Äänekosken Liikuntaseura
- Koulutusosio: Kehittämissuunnitelma, 6 osallistujaa
Koulutuksen kaksi viimeistä jaksoa tehtiin vuoden 2000 tammi- ja helmikuussa. Aikataulu myöhästytettiin seura-
johdon sitä pyydettyä.

5.3. Muu järjestökoulutus

Urheilun viestintäilta 17.2. Jyväskylä

- kouluttajana Kari Tyni

-  24 os.

Talous- ja verotuskoulutus,  27.3. Jyväskylä

- kouluttajana Martti Olli

- 17 os.

Yhdistyksen johto ja talous 30.10. Kinnula (tilaus)

- kouluttajana Reijo Ruokonen

- 10 os.
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6.  VIESTINTÄ

6.1. URLInet-verkkopalvelu

Verkkopalvelun suosi kasvoi edelleen vuonna 1999.

Palvelun lähtökohtana on tarjota keskisuomalaisille ur-

heiluseuroille ja lajiliitoille mahdollisuus helppoon ta-

paan hyödyntää internetiä. Palvelun osoite on

www.urli.org.

Tietopalvelussa jäsenet voivat julkaista tiedotteensa,

tuloksensa, koulutuksensa sekä tapahtumansa yhteisellä

tietokantapohjaisella ilmoitustaululla. Samalla palve-

luun tuotettu tieto saadaan näkymään kunkin järjestön

omalla internet-kotisivulla. Palvelun vuosimaksu oli 200

markkaa. Palvelu tarjoaa myös kotisivutilan 200 mar-

kan lisämaksulla vuodessa.

URLInet -palvelussa olivat mukana seuraavat urheilu-

järjestöt: Suomen Palloliiton Keski-Suomen piiri, TUL:n

Keski-Suomen piiri, Keski-Suomen Pesis, Koripallon

Keskinen alue, Keski-Suomen Ilmailijat, Jyväskylän Hiih-

toseura, Jyväskylän Kenttäurheilijat, Jyväskylän Kunto-

liikunta, Jyväskylän Naisvoimistelijat, Jyväskylän Pallo-

kerho, Jyväskylän Seudun Jaguaarit, Kensu, Tikkakos-

ken Suunnistajat, Jämsän Retki-Veikot, Jämsän Kiekko-
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Sudet, Haapamäen Urheilijat, Palokan Kiekko, Palokan

Naisvoimistelijat, Vaajakosken Terä, Vaasan Salama,

HoNsU, Koripalloliitto/erotuomarit ja Koululiikuntaliit-

to.

6.2. Liikunnan Tietotaitopörssi

Liikunnan Tietotaitopörssi kehitettiin löytämään seuroi-

hin uusia valmentajia ja ohjaajia. Valtakunnalliseksi

suunniteltu liikunnan alalla opiskelevien sekä ammat-

tilaisten internet-rekrytointipalvelu on suunniteltu pal-

velemaan kaikkia suomalaisia urheilujärjestöjä sekä

esim. kuntien liikuntatoimia.

6.3. Sisäisen viestinnän
järjestelyt

- viikkopalaverit joka viikko, josta muistio myös

hallitukselle

- hallituksen kokoukset n. 10 kertaa vuodessa

- vuosikokoukset

- hallituksen ja toimiston yhteiset suunnittelu-

päivät

6.4. Ulkoisen viestinnän
järjestelyt

Kesli-info
- 4kertaa vuodessa tärkeimmille sidosryhmille

- painos 700 kappaletta/kerta

- ladattavissa myös internetista pdf-formaatissa

Internet-kotisivu
- osoite: www.kesli.jiop.fi

- yhteensä 63 567 käyntiä v. �99

 URLInet-palvelu

- tapahtumakalenteri sekä seurojen tiedotteita

- yhteensä 264 068 käyntiä v. �99

Liikunnan Tietotaitopörssi
- liikunnan opiskelijoiden ja ammattilaisten

internet-rekrytointipalvelu

Tiedotuspalsta

- sanomalehti Keskisuomalaisessa joka viikko

Esitteet

Sähköposti, puhelin, fax

Keski-Suomen Liikunta tuottaa myös taittopalveluja jä-

senjärjestöille sekä Nuori Suomi ry:lle sekä SLU:lle.
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KESKI-SUOMEN LIIKUNTA RY TULOSLASKELMA

                             1.1.-31.12.1999   1.1.-31.12.1998

VARSINAINEN TOIMINTA

 TUOTOT    393490.00   308515.00

 KULUT

  HENKILÖSTÖKULUT      - 1068199.30    - 936696.34

  POISTOT                                          -15865.00     -23846.00

  VUOKRAT                                          -65528.50     -55618.60

  MUUT KULUT

   ULKOPUOLISET PALVELUT                          -712826.00     -32447.00

   MATKAT JA MAJOITUKSET                           -76663.88     -94162.38

   MATERIAALIKULUT                                 -64116.65     -49317.15

   MUUT TOIMINTAKULUT                             -200282.49    -186784.67

   KESKINÄISET AVUSTUKSET                         -55000.00           0.00

 VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ                -1864991.82   - 1070357.14

VARAINHANKINTA

 TUOTOT                                            206909.30     188799.00

 KULUT                                             -10582.40     -19252.55

 TUOTTO/KULUJÄÄMÄ       -1668610.92    -900.810.69

RAHOITUSTUOTOT JA KULUT

   Korkotuotot                                        171.10        614.07

TUOTTO/KULUJÄÄMÄ                                 -1668493.82    -900196.62

SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT

 TUOTOT

           Satunnaiset tuotot                       1796.85           0.00

 KULUT

           Satunnaiset kulut                         -157.55      -5552.80

OMATOIMINEN TUOTTO/KULUJÄÄMÄ                     -1666854.52    -905749.42

SAADUT AVUSTUKSET                                 1735512.23     874000.00

TILIKAUDEN TULOS                                    68657.71     -31749.42

 Varausten lisäys tai vähennys                    -60000.00       25000.00

Tilikauden yli/alijäämä                              8657.71      -6749.42
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KESKI-SUOMEN LIIKUNTA RY

                                                       Tase          Tase

                                                    31.12.1999      31.12.1998

VASTAAVAA

 KÄYTTÖOMAISUUS

  AINEETTOMAT HYÖDYKKEET

      ATK-ohjelmat                                   11450.20      10389.00

  AINEELLISET HYÖYKKEET

      Koneet ja kalusto                             37304.00       45249.00

      Osakkeet ja osuudet                            6000.00        6000.00

  AINEELLISET HYÖDYKKEET                            43304.00       51249.00

 KÄYTTÖOMAISUUS                                      54754.20      61638.00

 VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS

  VAIHTO-OMAISUUS

     Tavaravarasto     21592.00        26405.00

  SAAMISET

     Siirtosaamiset                                 109535.00      30341.30

  RAHAT JA PANKKISAAMISET                           152371.60     166547.96

 VAIHTO- JA RAHOITUSOMAISUUS                       283498.60      223294.26

VASTAAVAA                                           338252.80     284932.26

          =======================

VASTATTAVAA

 OMA PÄÄOMA

      Edell.tilik.ylijäämä                           82430.29      89179.71

      Tilikauden yli/alijäämä                        8657.71       -6749.42

OMA PÄÄOMA                                           91088.00      82430.29

 VARAUKSET

       Toimintavaraus                                85000.00      25000.00

 VIERAS PÄÄOMA

  LYHYTAIKAINEN

     Saadut ennakot                                      0.00      12000.00

     Siirtovelat                                    162164.80     165501.97

  LYHYTAIKAINEN                                     162164.80     177501.97

VASTATTAVAA                                         338252.80     284932.26

          =======================
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TILINTARKASTUSKERTOMUS

Keski-Suomen Liikunta ry:n jäsenille

Olemme tarkastaneet Keski-Suomen Liikunta ry:n kirjanpidon, tilinpäätöksen ja hallinnon tilikaudelta 1.1.-

31.12.1999. Hallituksen laatima tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot.

Suorittamamme tarkastuksen perusteella annamme lausunnon tilinpäätöksestä ja hallinnosta.

Tilintarkastus on suoritettu hyvän tilintarkastustavan mukaisesti. Kirjanpitoa sekä tilinpäätöksen laatimisperustei-

ta, sisältöä ja esittämistapaa on tällöin tarkastettu riittävässä laajuudessa sen toteamiseksi, ettei tilinpäätös sisällä

olennaisia virheitä ja puutteita. Hallinnon tarkastuksessa on tarkastettu hallituksen jäsenten toiminnan lainmu-

kaisuutta yhdistyslain säännösten perusteella.

Lausuntonamme esitämme, ettei tilinpäätös, joka osoittaa 8.657,71 markan ylijäämää, on laadittu kirjanpitolain

sekä tilinpäätöstä koskevien muiden säännösten ja määräysten mukaisesti. Tilinpäätös antaa kirjanpitolaissa tar-

koitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Tilinpäätös

voidaan vahvistaa sekä vastuuvapaus myöntää hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille.

Jyväskylässä 12. huhtikuuta 2000

Martti Olli Kauko Tuupainen

HTM


