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Keski-Suomen Liikunta ry:n

toiminnan perusta

Keski-Suomen Liikunnnan perusarvot

* Liikunnalla on merkitystä ihmisen fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin

kannalta

* Keski-Suomen Liikunta on keskisuomalaista liikuntakulttuuria luova ja kokoava

yhdistys

* Hyvinhoidetulla 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 Liikunnan strategia 2002

Strategiassa on kolme ydinkohtaa. Ensiksi perusarvot, toiseksi toiminta-ajatus ja kolmanneksi

toiminnan painopisteet.  Strategian toiminnalliset painopisteet ovat

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

Hallituksen kokoukset

Hallituksen kokouksia järjestettiin 8 kappaletta ja niissä käsiteltiin 81 asiakohtaa.

Hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin:

- Mauri Pekkarinen, puheenjohtaja 6 ( 8 )

- Marita Jokinen, varapuheenjohtaja 6 ( 8 )

- Jukka Lerkkanen, varapuheenjohtaja 4 ( 8 )

- Juha Hjelt, jäsen 1 ( 8 ) varajäsen Marja-Leena Pesonen

- Sirkka Kannas, jäsen 7 ( 8 ) varajäsen Sirkka-Liisa Korhonen

- Leila Lindell, jäsen 4 ( 8 ) varajäsen Pentti Jääskeläinen

- Alpo Peltola, jäsen 7 ( 8 ) varajäsen Eero Heikkinen

- Seppo Virta , jäsen 6 ( 8 ) varajäsen Jouni Vatanen

- Kari Yksjärvi, jäsen 8 ( 8 ) varajäsen Anneli Puskala

Kevätkokous

Keski-Suomen Liikunnan kevätkokous pidettiin 29.04.

Jyväskylässä. Läsnä oli valtakirjoin edustettuina 9 jä-

senjärjestöä. Puheenjohtajana toimi Jukka Lerkkanen

ja sihteerinä Tapio Pintamo. Kokouksessa hyväksyttiin

vuoden 1997 toimintakertomus ja tilinpäätös ja myön-

nettiin vastuuvapaus tilivelvollisille. Valittiin ehdolle-

panotoimikunta sekä tilintarkastajat Martti Olli, HTM

ja Kauko Tuupainen.

Syyskokous

Keski-Suomen Liikunnan syyskokous pidettiin 6.11.

Keski-Suomen Talolla Jyväskylässä. Läsnä oli valtakir-

join edustettuina 7 jäsenjärjestöä. Puheenjohtajana toi-

mi Jukka Lerkkanen ja sihteerinä Tapio Pintamo.  Ko-

kouksessa hyväksyttiin vuoden 1999 toiminta- ja talous-

suunnitelma, päätettiin henkilövalinnoista sekä jäsen-

rakenteen muuttamisesta.

Seurajäsenyys

Syyskokouksen merkittävin päätös oli käynnistää toi-

menpiteet seurajäsenyyden mahdollistamiseksi. Päätös

hyväksyttiin yksimielisesti. Seurajäsenyys tulee Keski-

Suomen Liikunnassa mahdolliseksi vuoden 2000 alus-

ta lähtien.
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Jäsenjärjestöt

Sepänkatu 4 B, 40100 Jyväskylä

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

email: kesli@jiop.fi

Internet: http://www.kesli.jiop.fi

Autourheilun Kansallinen Keskusliitto ry.

Suomen Ampujainliitto ry.

Suomen Ampumahiihtoliitto ry.

Suomen Hiihtoliitto ry.

Suomen Invalidien Urheiluliitto ry.

Suomen Jääkiekkoliitto ry.

Suomen Kuntourheiluliitto ry.

Suomen Koripalloliitto ry.

Suomen Lentopalloliitto ry.

Suomen Pesäpalloliitto ry.

Suomen Ratsastajainliitto ry.

Suomen Suunnistusliitto ry.

Suomen Tennisliitto ry.

Suomen Voimistelu- ja Liikuntaseurat ry.

Suomen Urheiluliitto ry.

SPL:n Keski-Suomen piiri ry.

TUL:n Keski-Suomen piiri ry.

K-S Allergia- ja Astmayhdistys ry.

Suomen MS-liitto ry.

Keski-Suomen Sydänpiiri ry.

Keuhkovammaliitto ry.

Suomen Metsästäjäliiton Keski-Suomen piiri ry.

Suomen Latu ry.

Toimisto

Tapio Pintamo aluejohtaja 1.1.1998 - 31.12.1998

Petri Lehtoranta tiedottaja 1.1.1998 - 31.12.1998

Riitta Virinkoski-Lempinen toimistosihteeri 1.1.1998 - 31.12.1998

Hilkka Kaipainen taloussihteeri 1.1.1998 - 31.12.1998

Eeva-Liisa Tilkanen projektipäällikkö 1.1.1998 - 31.12.1998

Työharjoittelijat ja kesätyöntekijät 1998

Sirpa Hallamäki 4.6. � 3.7. ja 20.7. - 18.12. 1998

Mervi Loikkanen 2. - 27.11. 1998

Maija Nousiainen 30.4. � 31.5. 1998

Tuulikki Sointu 7.1. - 30.1. 1998

Toimiston osoite:
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Keski-Suomen Liikunta käynnisti 8.10. maakunnallisen

liikunnan ja urheilun kehittämistyön. Hankkeen val-

mistelussa ovat olleet mukana:

- Jyväskylän yliopisto

- Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö

- Länsi-Suomen lääni

- Jyväskylän kaupunki

- kuntoutumis- ja liikuntakeskus Peurunka

- kurssi- ja leirikeskus Piispala

- liikuntabisneksen edustus

- TUL:n Keski-Suomen piiri

Näiden tahojen kesken on syntynyt yksimielinen näke-

mys siitä, että keskisuomalaisen liikunnan ja urheilun

kehittäminen tapahtuu parhaiten tuottamalla keskisuo-

malaisen liikunnan ja urheilun strategia 2005.

Strategian sisältö on:

- nykytilan analyysi

- toimintaympäristön analyysi

- keskisuomalaisen liikunnan ja urheilun missio

- kehitystavoitteet ja -ohjelmat

- toimintaperiaatteet

- strategian seuranta

Strategian kirjoitustyön kanssa samanaikaisesti vedetään

kolme kehitysprosessia:

1. Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen

2. Aikuisten kunto- ja terveysliikunnan

kehittäminen

3. Kilpa- ja huippu-urheilun kehittäminen

Nämä prosessit tuottavat aineistoa strategian kirjoitta-

jalle ja varmistavat kehittämistyön käytännönläheisyy-

den.

Työ on tarkoitus olla valmis 31.12.1999

2. Edunvalvonta

Keskisuomalaisen liikunnan ja urheilun

kehittämishanke
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Kuntien liikuntavastaavien tapaaminen

Järjestettiin yhteistyössä läänin kanssa 10.3. Jämsänkos-

kella. Paikalla oli edustus 19 kunnasta. Keskusteltiin

mm. seuratoiminnan kehittämisestä kuntien ja Keski-

Suomen Liikunnan yhteisenä projektina.

Järjestettiin yhteistyössä Jyväskylän yliopiston liikunta-

tieteellisen tiedekunnan kanssa 20.11. yliopistolla. Läs-

nä oli 120 osanottajaa. Päivä onnistui niin hyvin, että

siitä pyritään muodostamaan vuosittain toistuva perin-

ne.

Keski-Suomen Liikunta järjesti yhteistyössä Suomen

Liikunta ja Urheilun kanssa seminaarin Järjestöjen työl-

listämismahdollisuudet 12.03.1999 Jyväskylässä. Pai-

kalla oli 23 seurojen ja kuntien edustajaa. SLU:sta pai-

kalla oli työllistämisprojektin päällikkö Risto Kauppi-

nen, joka innosti tutkimaan järjestöjen työllistämismah-

dollisuuksia.

Keski-Suomen Liikunnan edunvalvontaa kuului kunta-

kierros Keski-Suomen kuntiin. Kunnista paikalla olivat

valtuuston ja hallituksen sekä liikuntalautakunnan pu-

heenjohtajat, kunnanjohtaja ja liikuntasihteeri. Teema-

na oli paikallistason liikunnan  kehittäminen. Tilaisuuk-

sia järjestettiin 10 kunnassa.

-  23.3. Keuruu - 23.3. Petäjävesi

-  6.4. Pihtipudas -  02.6. Jämsä

-  02.6. Jämsänkoski - 19.8. Muurame

-  02.11. Viitasaari -  02.11. Äänekoski

- 16.11. Hankasalmi - 16.11. Konnevesi

Keski-Suomen Liikuntapäivä

Liikuntajärjestöt työllistäjinä

Kuntakierros
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Keski-Suomi Senaatintorilla

Keskisuomalainen elinkeino- ja kulttuurielämä esittäy-

tyi helsinkiläisille 4.-6.6.1998 Kaapelitehtaalla ja Se-

naatintorilla.

Keski-Suomen Liikunta oli projektissa mukana kahdel-

la tapaa. Ensiksi liikunta- ja urheiluohjelmien valmiste-

lutyössä ja toiseksi kutsumalla lajiliittojen edustajia

Kaapelitehtaalle tutustumaan Keski-Suomen Liikuntaan.

Keski-Suomen Liitto järjesti Keski-Suomen risteilyn 16.-

17.10.1998. Keski-Suomen Liikunta oli mukana ristei-

lyllä pitämällä hallituksen kokouksen risteilyn aikana.

Keski-Suomi risteily

Operaatio Liikutus

Keski-Suomen Liikunta ry osallistui valtakunnalliseen

Operaatio Liikutukseen, jonka tarkoituksena oli tarjota

tuleville kansanedustajaehdokkaille valmista materiaa-

lia liikunnan yhteiskunnallisesta merkityksestä. Samal-

la haluttiin nostaa esille keskusteltavaksi liikunnan asi-

at paikallisena hyvinvointi- ja peruspalveluna.

Keski-Suomen Liikunnan toimesta tehtiin lokakuussa

1998 www-työ valtakunnallisille Operaatio Liikutus -

sivuille SLU:n internet-verkkopalvelimelle.

Marras-joulukuun aikana toimitettiin Operaatio Liiku-

tus -materiaali kaikkiin puoluetoimistoihin. Joissain

puolueissa päästiin jopa esittelemään Operaatio Liiku-

tus keskisuomalaisille suoraan kansanedustajaehdok-

kaille. Myös henkilökohtaisia keskusteluja käytiin usei-

den kansanedustajaehdokkaiden kanssa.

Operaatio Liikutus esiteltiin Keski-Suomen Liikunnan

syyskokouksessa jäsenjärjestöille joulukuussa 1998.
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3. Palkitsemiset

Jo perinteiseksi muodostunut Keski-Suomen Liikunnan

palkitsemisgaala järjestettiin perjantaina 11.12. 1998

Rantasipi Laajavuoressa. Avauspuheenvuoron jälkeen

esiintyi projektipäällikkö Jari Piirainen Helsingin vuo-

den 2006 olympiakisahankkeesta. Innostava esitys sai

kuulijat vakuuttuneeksi Helsingin mahdollisuuksista

painia olympiaisännyydestä tasavertaisena hakijana

muiden hakijapaikkakuntien kanssa.

Vuoden urheilijaksi Tommi Mäkisen (-96) ja Jani Tans-

kasen (-97) jälkeen Keski-Suomen Liikunta ry:n nimeä-

mä raati (Alpo Peltola pj, Hannu Hokkanen, Pasi Kal-

mari, Erkki Kinnunen, Markku Möttönen, Leena Yks-

järvi ja Tapio Pintamo) valitsi yksimielisesti Naganon

Olympiavoittaja Jani Soinisen.

1. Hankasalmen kunta: Raija Luukkonen

2. Joutsan kunta: Antti Saarela

3. Jyväskylän kaupunki: Jorma Katainen

4. Jyväskylän maalaiskunta: Raimo Savolainen

5. Jämsän kaupunki: Seppo Uotinen

6. Jämsänkosken kaupunki: Jari Salminen

7. Kannonkosken kunta: Martta Niittylä

8. Keuruun kaupunki: Teuvo Hannula

9. Kinnulan kunta: Heimo Tuikkanen

10. Kivijärven kunta: Jussi Männikkö

11. Konneveden kunta: Heikki Lehtonotko

12. Korpilahden kunta: Pertti Hakanen

13. Kyyjärven kunta: Juhani Lahtinen

Vuoden Urheilija: JANI SOININEN

Vuoden seuratoimihenkilö: SEPPO SPETS

Nuorisourheilun vetäjä: SANNA VUORI

Nuorisourheiluseura: JJK JUNIORIT

Vuoden nuori urheilija: AKI HEIKKINEN

Vuoden joukkue: CAMPUKSEN KOONTO

Vuoden valmentaja: JUKKA KALSO

Vuoden vammaisurheilija: KAIJA TUIKKANEN

Vuoden 1998 palkitut

Vuoden Kuntoliikkujat kunnittain:

14. Laukaan kunta: Väinö Puttonen

15. Leivonmäen kunta: Eero Ikonen

16. Multian kunta: Annikki Luoma

17. Muuramen kunta: Arvo Ritari

18. Petäjäveden kunta: Jukka Hokkanen

19. Pihtiputaan kunta: Väinö Kiljala

20. Saarijärven kaupunki: Matti Leppänen

21. Sumiaisten kunta: Sinikka Rissanen

22. Suolahden kaupunki: Otto Teittinen

23. Toivakan kunta: Mika Heinström

24. Uuraisten kunta: Aarne Kansanaho

25. Viitasaaren kaupunki: Aino Laahanen

26. Äänekosken kaupunki: Vammaisneuvosto
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Muistamiset 1998

9.1. Hannu Hokkanen 50-v.

22.1. Raino Pesu Itä-Päijänteen Rasti hiihtosuunn.pikamatka MM-kulta

26.1. Samppa Lajunen Jyväskylän Hiihtoseura nuorten joukkue MM-kulta, yhdist. hiihto

29.1. Jani Soininen Jyväskylän Hiihtoseura normaalimäen SM-kulta

28.2. Erja Jokinen Haapamäen Urheilijat hiihtosuunnistuksen viesti MM-kulta

28.2. Hannele Valkonen Hankasalmen Hanka hiihtosuunnistuksen viesti MM-kulta

5.3. Jani Soininen Jyväskylän Hiihtoseura mäkihypyn Olympiakulta, Olympiahopea joukkue

5.3. Samppa Lajunen Jyväskylän Hiihtoseura yhdistetyn Olympiahopea, Olympiahopea joukkue

5.3. Riikka Nieminen Jyp HT/naiset jääkiekon Olympiapronssi

5.3. Tuula Puputti Jyp HT/naiset jääkiekon Olympiapronssi

5.3. Kirsi Hänninen Jyp HT/naiset jääkiekon Olympiapronssi

5.3. Katja Lehto Jyp HT/naiset jääkiekon Olympiapronssi

15.3. Kalevi Häkkinen 70-v.

18.3. Samppa Lajunen Jyväskylän Hiihtoseura yhdistetyn hiihdon SM-kulta

14.4. Jari Mönkkönen Jyväskylän Voimistelijat -79 telinevoimistelun SM-kulta

14.4. Jyp HT/naiset jääkiekon SM-kulta

19.4. Kinnulan Kimmot 50-v.

21.4. Äänekosken Huima 22-v. naisten SM-kulta

10.5. Pekka Rossi TUL 50-v.

Mari ja Pertti Sahlberg  JyVo aerobicin MM-kulta

29.-30.7. Aki Heikkinen Äänekosken Urheilijat nuorten 10-ottelu MM-kulta

4.9. Alpo Kokkonen 50-v.

25.8. Jyväskylän Seudun Jaguaarit naisten amer. jalkapallon SM-kulta

3.10. Muuramen Yritys 90-v.

14.11.SPL:n Keski-Suomen piiri 60-v.

22.11.Jyväskylän Valo 50-v.

28.11.Jyväskylän Kenttäurheilijat 60-v.

27.12.Hongikon Nuorisoseuran Urheilijat 50-v.
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4. Lasten ja nuorten

liikunta

Keski-Suomen Liikunnan toiminnallinen kärki on ollut lasten liikunnan tukemisessa ja kehittämisessä. Hyvin

onnistunutta vuoteen 2000 asti toteutetuksi sovittua Koulut liikkeellä - kulttuurit kohtaavat -projektia jatkettiin

yhteistyössä mm. eri lajien kanssa. Projekti on suunnattu kaikille Keski-Suomen peruskouluille ja lukioille. Pro-

jektin osioina säilyvät koulujen oppilasvastaavakoulutus, monitoimipassi kaikille keskisuomalaisille 37 000 kou-

lulaisille, opettajien koulutuspäivät ja maakunnallinen koululaisten liikunta- ja kulttuuritapahtuma. Lisäksi v. 97

käynnistyneitä koululaisten iltapäivätoiminnan kehittämistä (mm. Nuoren Suomen operaatio Liikkuva iltapäivä)

ja oppilasjohtajien koulutusjärjestelmää kehitettiin edelleen.

Keski-Suomen Liikunta on tukemassa ja kehittämässä seurojen ja ohjaajien toimintaa myös  mm. Nuoren Suo-

men Operaatio pelisääntöjen, leirin, koulutusten ja kannusteiden avulla. Lisäksi päätettiin rakentaa yhteistyössä

eri tahojen kanssa laaja-alaisempi suunnitelma Keski-Suomen nuorisoliikunnan kehittämiseksi.

Keski-Suomen Liikunta tarjoaa SLU:n I-tason koulutus-

ta keskisuomalaisille seuroille. Toimintavuonna Lasten

seuraohjaajatutkinto muutettiin vastaamaan SLU:n vaa-

timuksia (Lasten urheilun perusteet), alkuvuodesta pi-

dettiin vielä kaksi �vanhan� mallin mukaista kurssia.

Neljä kurssia jäi toteutumatta osanottajapulan vuoksi

(Hankasalmi, Jämsä, Petäjävesi ja Äänekoski).

Psyykkisen valmennuksen kurssit toteutuivat suunni-

telmien mukaan. Opettaminen ja taidon oppimisen

perusteet -kurssia ei saatu toteutumaan osanottajapu-

lan vuoksi. Kouluttajina kursseilla olivat Jouni Vatanen

ja Marja Äijö.

Ohjaajia ja valmentajia koulutettiin yhteensä 65, to-

teutuneita kursseja viisi.

Lasten seuraohjaajatutkinto (12 h)
2., 4. ja 7.2. Korpilahti 8 osall.

9.2., 11.2. ja 14.2. Konnevesi 22 osall.

Lasten urheilun perusteet (9 h)

4. ja 7.11. Pihtipudas 10 osall.

Psyykkisen valmennuksen perusteet (9 h)

25.4. Jyväskylä 19 osall.

14.11. Jyväskylä 6 osall.

Lasten ohjaajakoulutus sekä nuorten ja

aikuisten valmentajakoulutus



- 12 -

Tosi Nuori Suomi -koulutukseen osallistui toiminta-

vuonna ennätysmäärä ohjaajia. Seitsemästätoista kurs-

sista 12 oli tilauskursseja, loput avoimia. Esim. Hanka-

salmen kunta tilasi Keski-Suomen Liikunnalta 54 tun-

nin koulutuspaketin kunnan esiopetuksen liikuntakas-

vatuksesta vastaaville. Muutama avoin kurssi joudut-

tiin myös peruuttamaan osanottajapulan vuoksi.

Kouluttajina toimivat Janne Jukarainen ja Semi Nuora-

la.

Ohjaajia koulutettiin yhteensä 311, kursseja oli

yhteensä 17:

Virike 1 49 (3 kurssia)

Virike 2 25 (1 kurssi)

Perusteet 39 (2 kurssia)

Temppuilu 35 (2 kurssia)

Nassikkapaini 18 (1 kurssi)

Esiopetus 36 (2 kurssia)

Seikkailuliikunta 80 (4 kurssia)

Palloilu 29 (2 kurssia)

Alle kouluikäisten liikunnan ohjaajakoulutus

(Tosi Nuori Suomi)

Koulutustilaisuudet:

Aika Paikka osall.

6.2. Virike 1 Hankasalmi 25 tilaus
7.2. Perusteet Hankasalmi 25 tilaus
6.3. Perusteet Vaajakoski 14 tilaus
7.3. Temppuilu Vaajakoski 14 tilaus
13.3. Nassikkapaini Jyväskylä 18 tilaus
27.3. Esiopetus Jyväskylä 9 avoin
15.-16.4. Seikkailuliikunta Jyväskylä 22 avoin
17.4. Temppuilu Hankasalmi 21 tilaus
18.4. Palloilu Hankasalmi 21 tilaus
18.-19.8. Seikkailuliikunta Muurame 20 tilaus
4.-5.9. Esiopetus Hankasalmi 27 tilaus
11.9. Seikkailuliikunta Jyväskylä 13 avoin
16.-17.10. Seikkailuliikunta Hankasalmi 25 tilaus
20.10. Virike 1 Jyväskylä 10 avoin
4.-5.11. Palloilu Jyväskylä 8 avoin
20.-21.11. Virike 2 Hankasalmi 25 tilaus
26.11. Virike 1 Leivonmäki 14 tilaus
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Koulut liikkeellä � kulttuurit kohtaavat �projektin ai-

empien vuosien kokemukset antoivat suunnan myös

jatkototeutukselle. Projekti on suunnattu kaikkiin Kes-

ki-Suomen peruskouluihin ja lukioihin (yht. 37 000

oppilasta). Erilaisiin toimintoihin vuoden 1998 aikana

osallistui koululaisia ja/tai opettajia mitattavasti aina-

kin 160 koululta: 104 ala-asteelta (52 %), 39 yläasteel-

ta (100 %) ja 14 lukiosta (50 %) sekä 3 muusta koulus-

ta 29 kunnasta (93 %).

Projektin tavoitteena oli

- luoda mahdollisuuksia kaikille tytöille ja pojille mo-

nipuoliseen 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 toimin-

taan

Lisäksi tavoitteena on edistää koululaisten iltapäivätoi-

mintaa.

A. Koulutusta

Projektin koulutuksiin vuoden aikana osallistui  yhteen-

sä 811 oppilasta, 158 opettajaa ja 70 muuta henkilöä.

OPPILASVASTAAVAKOULUTUS

Keskeistä projektissa on oppilaskoulutus. Eri lajeihin ja

aineisiin koulutetaan ns. oppilasvastaavia, joiden teh-

tävänä on organisoida tapahtumia ja toimintoja kou-

lussaan.

KOULUT LIIKKEELLÄ – KULTTUURIT KOHTAAVAT

–PROJEKTI

Toimintamuodot

Yhteensä 1039 henkilöä

• 811 oppilasta

• 158 opettajaa

•   70 muuta henkilöä
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Vuonna 1998 järjestettyihin oppilasvastaavakoulutuksiin osallistuttiin aktiivisesti:

Syksyllä pidettiin kolme info- ja keskustelutilaisuutta

eri puolilla Keski-Suomea. Tilaisuuksissa keskusteltiin

mm. oppilaiden vastuuttamisesta, yhteistyöstä eri ta-

hojen kesken ja koululaisten iltapäivätoiminnasta. Ti-

laisuuksiin osallistui 11 oppilasta, 19 opettajaa ja 12

muuta henkilöä.

Koulutuksien vaikutuksesta kouluilla tapahtui paljon.

Tarkkoja tuloksia ei kerätty. Kouluilla tanssittiin, pelat-

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

töksiä ja tanssiesityksiä jne. Liikunnan ja kulttuurin mo-

nitoimitapahtumia järjestettiin myös, jolloin oppilaat

järjestivät mm. koko koulupäivän tapahtuman kaikille

muille oppilaille, joista suurin oli 700 oppilaan tapah-

tuma.

yläaste/lukio ala-aste

Teema-/lajivastaavat

- tanssivastaavat 44 + 49 44 + 44
- liikunnan päävastaavat 5 + 7 + 10 16 + 42
- jalkapallovastaavat 34 34
- koripallovastaavat 24
- lentopallovastaavat 15 19
- jääkiekkovastaavat 19
- yleisurheiluvastaavat 1 17
- tiedotusvastaavat 5
- lehtivastaavat 17 17 + 10 + 27
- käsityövastaavat 18 9
- ensiapuvastaavat 9
- juontaja-kuuluttajat 16
- ilmaisutaitovastaavat 15 29 + 43
- musiikkivastaavat 15

_________ _______
Yhteensä oppilaita 283 371

Yleisjärjestelyteemat

- monitoimitapahtumien
järjestelykoulutus 20

- boss-koulutus 7
- oppilaskuntien tilaisuudet/ 21 + 18 + 23

oppilastoiminnan
kehittämiskoulutus 22+2+32

Oppilaat yhteensä 372 + 427 = 799
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OPETTAJIEN KOULUTUS

Ala-asteiden liikuntaa opettaville opettajille järjestet-

tiin täydennyskoulutustilaisuuksia Piispalassa kahden

päivän tilaisuuksina tammikuussa ja syyskuussa sekä

yhden päivän tilaisuutena marraskuussa Jyväskylässä.

Näihin osallistui yhteensä 17+17+26 = 60 opetta-

jaa.

Oppilasvastaavien koulutustilaisuuksissa oli mukana 24

opettajaa ala-asteilta ja 12 yläaste-lukion opettajaa osal-

listui jalkapallovastaavien ja 4 ilmaisutaitovastaavien

ja opettajien yhteiseen koulutustilaisuuteen. Yläaste-lu-

kioiden oppilaskuntien tilaisuuksiin osallistui14 opet-

tajaa ja ala-asteiden vastaaviin tilaisuuksiin 14 opetta-

jaa. Iltapäivätoiminnan seminaariin (kts. kohta koulu-

laisten iltapäivätoiminta) osallistui 11 opettajaa ja info-

ja keskustelutilaisuuksiin (kts. yllä) 19 opettajaa.

B. 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.

C. 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 1998. Passin palauttaneiden kesken

arvottiin luokka- ja henkilökohtaisia palkintoja.
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D. Loppuhuipennus

Lukuvuoden loppuhuipentumana järjestettiin monipuo-

linen liikunta- ja kulttuuritapahtuma  Jyväskylän Hip-

poksella. Päivän aikana oli mahdollisuus osallistua leik-

kimielisesti kilpaillen katukorikseen, salibandyyn, jal-

kapalloon, lentopalloon, tossulätkään, viestijuoksuun

ja tennikseen, esittää tanssi-, muotinäytös-, musiikki-

ja ilmaisutaitoesityksiä, katsella näyttelyitä, johon oli

koottu koululaisten omia töitä sekä kokeilla mm. n. 20

eri liikuntalajia. Pääjuhlan jälkeen päivän päätteeksi

purettiin loppuenergia discossa, jossa pääesiintyjänä

oli Yö-yhtye.

Tapahtumaan osallistui 8400 koululaista ja opettajaa

69 koululta eri puolilta Keski-Suomea. Tapahtuman

yleisjärjestelyistä vastasivat projekti-idean mukaisesti

Jyväskylän Normaalikoulun ja Voionmaan oppilaat,

joille tapahtuman onnistuminen oli todellinen voiman-

näyttö. Toimintapisteistä vastasivat eri lajien aluejär-

jestöt, seurat tai muut yhteisöt.

E. Koululaisten

iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoimintaa tuettiin, mistä kerrotaan

tarkemmin sivulla 19.

F. Jatkonäkymät

Koulut liikkeellä � kulttuurit kohtaavat �projekti jatkuu

pitkälti tuttuun tapaan myös vuonna 1999. Oppilas-

koulutusta, opettajakoulutusta, monitoimipassi ja lop-

putapahtuma toteutetaan pääosin entiseen, hyväksi

koettuun tapaan . Oppilasjohtoinen kansainvälinen leiri

on suunnitteilla. Koululaisten iltapäivätoiminnan kehit-

tämiseen paneudutaan entistä enemmän ja myös kan-

nusterahaa saadaan jaettavaksi merkittävästi enemmän.
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Projekti on laaja yhteistyöhanke, jossa v. 1998 olivat

mukana

Keski-Suomen Liikunnan jäsenjärjestöistä

- Hiihtoliiton Keski-Suomen piiri

- 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 ja nuoriso-

ja liikuntatoimet

- Jyväskylän kaupunki monine yksiköineen

- Sanomalehti opetuksessa �toiminta

- Käsityöopettajayhdistys

- Tanssialan neuvottelukunta

- SPR

Yhteistyötahot

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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Nuori Suomi on kehitellyt  Operaatio Pelisäännöt, joka

on osa suurempaa Suomi -liikkuvan lapsen maa ohjel-

maa.

Operaatio Pelisäännöt kiinnittää huomiota kahteen

ongelmaan:

1. Liialliseen kilpailuhenkisyyteen

2. Liiallisen lajikeskeisyyteen

Ongelmia pyritään poistamaan Pelisääntö keskustelu-

jen kautta ja avulla. Tarkoitus on, että seuroittain käyn-

nistetään keskustelut siitä, mihin suuntaan lasten lii-

kuntaa halutaan kehittää. Pelisääntö keskustelut käy-

dään seuran ohjaajien ja urheilevien lasten kesken ja

näissä keskusteluissa sovitaan Pelisäännöt omalle seu-

ralle. Nämä Pelisäännöt kirjataan ja ne käsitellään ja

hyväksytään seuran johtokunnassa.

Keski-Suomen Liikunta on vienyt ideaa eteenpäin kah-

della tavalla:
1. Lajien kautta. Järjestimme tilaisuuden lajien päätoi-

misille henkilöille ja aktivoimme heitä viemään Peli-

sääntö asiaa eteenpäin lajin seuroissa. Ehkä mielenkiin-

toisin esimerkki löytyy jalkapallosta, jossa Pelisäännöt

käyttöön ottanut seura saa kaksi pistettä sarjataulukkoon

ennen sarjojen alkua

2. Vaikuttaminen suoraan seuroihin. Sinettiseuroille tar-

jottiin apua ja tukea Pelisääntökeskustelujen käymiseen.

Ensimmäisenä lähti liikkeelle Jyväskylän Naisvoimiste-

lijat ja heti sen jälkeen oli vuorossa Jyväskylän Kenttä-

Urheilijat.

Operaatio Pelisäännöt jatkuu vuonna 1999.

Operaatio Pelisäännöt
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Keski-Suomen Liikunta, Piispalan kurssi- ja leirikeskus

sekä Keski-Suomen Opisto yhdistivät voimansa ja päät-

tivät järjestää yhteisen liikuntaleirin lapsille ja nuoril-

le.

Keski-Suomen Liikunnan vastuulla oli

- osallistuminen leirin  suunnitteluun johtoryhmässä

- lajiyhteyksien hoitaminen

Ensimmäistä kertaa järjestetty leiri kiinnosti lapsia ja

nuoria niin paljon, että leiristä on tarkoitus saada pe-

rinne kesäkuun alkupäiville. Osanottajia Fantatzia -lei-

rillä oli 130 tyttöä ja poikaa.

Fantatzia leiri Piispalassa 3.-7.6.1998

Koululaisten iltapäivätoiminnan kehittämiseen on tar-

vetta hyvin laajasti. Asian edistämiseksi järjestettiin kes-

kustelutilaisuuksia. Syyskuussa järjestettiin yhteistyös-

sä läänin nuorisotoimen kanssa maakunnallinen Kou-

lulaisten iltapäivätoiminnan ratkaisuja ja haasteita �

seminaari. Tilaisuuteen osallistui 11 opettajaa, 1 oppi-

las ja 58 muiden tahojen edustajaa. Aiheesta viriteltiin

keskustelua myös info- ja keskustelutilaisuuksissa (kts.

Koulut liikkeellä �koulutus -kohta), joista mm. Petäjä-

veden tilaisuudessa oli hyvinkin kattava joukko aiheesta

kiinnostuneita tahoja mukana. Lisäksi käytiin tutustu-

massa käynnistymässä oleviin hankkeisiin keräten tie-

toa ja kokemuksia muille välitettäväksi.

Lisäksi koululaisten iltapäivätoiminnan kehittämiseen

tarkoitettua Tapiolan Nuori Suomi �kannusterahaa saa-

tiin jaettavaksi. Rahaa jaettiin yhteensä 16 100 mk kah-

deksalle eri hankkeelle.

Koululaisten iltapäivätoiminta

Kannusterahaa saivat pohjoisen Keski-Suo-

men/ Piispalan ITU-hanke, Jyväskylän Jokivar-

ren koulun eppu- ja toppukerho, Jyväskylän

Saukkojen uintikerho, MLL:n Korpilahden

yhdistyksen iltapäivätoiminta, Jyväskylän

AMK:n fysioterapian palvelutoiminta Fysipis-

teen erityisryhmien liikuntakerhot, Viitasaa-

ren Jalkapalloklubin liikuntailtapäiväkerho,

Keuruun Kalettoman sählykerho ja Kinnulan

seurakunnan ja ala-asteiden sählykerho. Näi-

den lisäksi Jyväskylän Jälkkäri �hanke sai val-

takunnallisen kannusterahan (15 000,-).
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Keski-Suomen Liikunta lähti ensimmäisten aluejärjes-

töjen joukossa Uutta Voimaa Paikallistasolle projek-

tiin. Sen tarkoituksena on paikallistason liikunnan tu-

keminen. Keski-Suomessa tämä on tarkoittanut seura-

toiminnan kehittämistä, jota on tehty yhteistyössä kun-

tien kanssa.

Keski-Suomen Liikunnan ratkaisu on ollut Menestyvä

Seura koulutus. Koulutukseen osallistui 10 kuntaa, 30

seuraa ja 135 henkilöä.

Kunnat ja seurat

Jämsä
 Alhon Aki, Jämsän Naisvoimistelijat, Jämsän Kiekko-
Sudet, Jämsän seudun Tikka, Jokilaakson Urheilusukel-
tajat ja Kaipolan Naisvoimistelijat
Jämsänkoski
Jämsänkosken Naisvoimistelijat, Jämsänjoen Soutuvei-
kot, Koskenpään Kiri ja Lätkä St -84
Joutsa - Leivonmäki
JH Team, Joutsan Voimistelu ja Liikunta ja Leivon-
mäen Pyry
Jyväskylä
Hockey Cats, Jigotai Aikido, Jigotai Judo ja Jyväskylän
Taitoluistelijat
Keuruu
KEJUBO, Keuruun Kisailijat ja Keuruun Naisvoimiste-
lijat
Korpilahti
Korpi-Sulka, Korpilahden Matti ja Korpilahden Pyrintö
Muurame
Muuramen Kaukalopallo, Muuramen Lentopallo, Muu-
ramen Urheilijat, Muuramen Yritys ja Riihivuori Golf
Petäjävesi
Petäjäveden Petäjäiset, Petäjäveden Ratsastajat ja Pe-
täjveden Urheiluautoilijat
Pihtipudas
Alvajärven Ryhti, Muurasjärven Murto, Pihtiputaan
Naisvoimistelijat, Pihtiputaan Tuisku ja Ploki

Uutta Voimaa Paikallistasolle projekti jatkuu vuonna

1999.

5. Paikallistason liikunnan

kehittäminen

Uutta voimaa paikallistasolle - Menestyvä seura
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Seuraforum koulutuksen tarkoituksena oli antaa seuro-

jen puheenjohtajille, vetäjähankinnasta vastaaville ja

markkinointivastaaville vinkkejä oman työnsä kehittä-

miseen.

Järjestimme kaksi seuraforumia Keuruulla ja  Jämsässä.

Osallistujia näihin tilaisuuksiin oli 32 henkilöä.

Keski-Suomen Liikunta tarttui Suomen Liikunta ja Ur-

heilun tarjoukseen ja toteutti Vetäjänhankintakoulutuk-

sen draamaan perustuvalla työskentelyotteella. Koulu-

tuksen vetäjinä toimivat  Tapani Frantsi, Pekka Pal-

munen ja Tapio Pintamo. Suomen pilotti-koulutus jär-

jestettiin Jämsänkoskella kesäkuussa ja osallistujia oli

17 henkilöä kolmesta seurasta.

Seuraforum

Vetäjänhankintakoulutus

Suomen Jääkiekkoliiton Pohjoinen alue tilasi Keski-

Suomen Liikunnalta Siniviiva koulutuksen Pohjois-Poh-

janmaan neljälle jääkiekkoseuralle. Mukana olivat Kuu-

samon Pallo-Karhut, Limingan Kiekko ja Ylivieskan

Kuula.

Koulutus järjestettiin:

- 15.8. Liminka

- 26.9. Ylivieska

- 24.10. Kuusamo

Kainuun Liikunta tilasi Keski-Suomen Liikunnalta ke-

hittämiskoulutuksen Kainuun Hiihtoseuroille. Koulu-

tus toteutettiin Vuokatin Urheiluopistolla 31.10.ja

2.12.1998.

Mukana olivat:

- Kainuun Hiihtoseura

- Suomussalmen Rasti

Siniviiva koulutus jääkiekkoseuroille

Hiihtoseurojen kehittämiskoulutus
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Keski-Suomen Liikuntaresepti kehitettiin välineeksi

kuntien liikunta- ja sosiaali- ja terveystoimelle sekä työ-

yhteisöjen työterveydelle liikunnallisesti passiivisten

aktivoimiseksi.

Keski-Suomen Liikuntareseptin kehittelyyn ovat osal-

listuneet Keski-Suomen Liikunnan, Suomen Kuntour-

heiluliiton ja  Länsi-Suomen läänin edustajat. Erityises-

ti on syytä mainita Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja

terveyspalvelukeskuksen Ristikivi-Ristonmaan aluevas-

tuutiimi, joka toteutti pilottireseptin syksyn 1997 ja tal-

ven 1998 aikana. Kuokkalassa kehitettyä mallia levi-

tettiin myös muualle Keski-Suomeen KKI ohjelman ta-

loudellisella tuella.

Kunnon Reseptissä mukana olleet kunnat:

- Joutsa

- Jyväskylän maalaiskunta

- Korpilahti

- Kinnula

- Kivijärvi

- Viitasaari

Parhaiten liikuntaresepti lähti liikkeelle Kivijärvellä.

6. Aikuisten

kuntoliikunta

Kuntoliikunnan johtoryhmä

Sirkka Kannas, Keski-Suomen Liikunta

Marja-Leena Oinonen, Jyväskylän kaupunki

Kirsti Partanen, SVoLi

Markku Alen, Jyväskylän yliopisto

Teppo Kalaja, Jämsän kaupunki

Sylva Mannsten, Rentokunta

Tapio Pintamo, Keski-Suomen Liikunta

Keski-Suomen Liikuntaresepti
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SLU:n strategiseen valintaan - viestinnän kehittämiseen

panostettiin paljon. Keski-Suomen Liikunnassa nähdään

viestinnän merkitys oleellisena osana aktiivista järjes-

tötoimintaa sekä toiminnan kehittämistä.

Vuonna 1998 viestinnän uudistukset tapahtuivat säh-

köisellä puolella. Perinteisen järjestötiedotteen rinnal-

le on yhä kasvavassa määrin tulleet sähköiset viesti-

met, kuten internet-kotisivu sekä sähköposti. Vuoden

loppuun mennessä koko henkilökunnalle oli hankittu

omat sähköpostiosoitteet. Syksyllä uusiin toimitiloihin

rakennettiin SLU:n tukirahan rohkaisemana oma sisä-

verkko, johon siirrettiin tulostustoiminto sekä yhteiset

tiedostot.  Ulkoiset yhteydet toteutettiin edelleen mo-

deemin välityksellä.

Taloudellisesti raskas muutos oli Mac-verkosta siirty-

minen Windows -käyttöympäristöön. Tämä kuitenkin

nähtiin välttämättömänä kehityssuuntana yhteistyöym-

päristö huomioon ottaen. Yhteinen käyttöympäristö

SLU:n, Nuoren Suomen sekä aluejärjestöjen kanssa on

lisännyt sähköpostin käyttöä ja nopeuttanut monia jär-

jestötyöhön liittyviä asioita viestinnän alueella.

Osaamista on hankittu myös internet-sivujen tekemi-

sessä, josta osoituksena on Keski-Suomen Liikunnan

tekemät Operaatio Liikutus -sivut SLU:n palvelimelle.

SLU valitsi Petri Lehtorannan Keski-Suomen Liikunnasta

Helsingin yliopistossa alkaneelle Viestintä ja yhteisöt -

opinto-ohjelman pilottikurssille, jossa suoritettiin vuo-

den aikana 20 opintoviikon opintokokonaisuus kolman-

nen sektorin tiedottajille.

7. Viestintä

Viestintä Keski-Suomen Liikunnassa
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Osana opiskelua Petri Lehtoranta teki kyselyn, jossa

selvitettiin keskisuomalaisten urheiluseurojen sen het-

kistä valmiutta ottaa käyttöön internet omassa viestin-

nässään. Tällä kyselyllä haluttiin saada selville se, mit-

kä tilanteet tai välineet seurajohtaja kokee tärkeänä tie-

dotustoiminnan kannalta. Samoin kyselyllä pyrittiin

hahmottamaan sitä, miten keskisuomalaiset urheiluseu-

rat suhtautuvat tänä päivänä verkkoviestintään tiedot-

tamiskanavana ja sen merkitystä tulevaisuudessa (=seu-

rajohtajabarometri). Tämän lisäksi vastaajaa pyydettiin

käymään, mikäli mahdollista, kommentoimassa nykyis-

tä maakunnallista verkkopalvelua osoitteessa http://

www.urli.org.

Kyselyjä lähetettiin 263 kappaletta, joista palautui mää-

räpäivään mennessä 52 kappaletta. Vastausprosentti oli

siis 20.

Keski-Suomen Liikunta koordinoi 1997 käynnistettyä

urheiluseurojen ja liikuntajärjestöjen verkkopalveluhan-

ketta, jonka tarkoituksena on esitellä keskisuomalaisia

urheilujärjestöjä ja kertoa niiden tarjoamista palveluis-

ta. Tavoitteena on luoda paikka, jossa on aina ajan-

kohtaisin tieto siitä, mitä keskisuomalaisessa liikunnassa

ja urheilussa tapahtuu ja sitä kautta tuoda keskisuoma-

laisten seurojen palvelut uudella tavalla �suuren� ylei-

sön tietoisuuteen.

Tietopalvelussa jäsenet voivat tänä päivänä julkaista

tiedotteensa, tuloksensa sekä tapahtumansa yhteisellä

tietokantapohjaisella ilmoitustaululla. Samalla palve-

luun tuotettu tieto saadaan näkymään kunkin järjestön

omalla internet-kotisivulla. Palvelun vuosimaksu on 200

markkaa. Palvelu tarjoaa myös kotisivutilan 200 mar-

kan lisämaksulla / vuosi.

Kysely keskisuomalaisille seurajohtajille

URLInet -verkkopalvelu



- 25 -

URLInet verkkopalvelu on saanut yhä suurempaa suo-

siota, ja vuoden lopussa palvelulla oli 24 jäsentä.

Vuonna 1998 URLInet -palvelussa oli mukana seuraa-

vat urheilujärjestöt: Suomen Palloliiton Keski-Suomen

piiri, TUL:n Keski-Suomen piiri, Keski-Suomen Pesis,

Koripallon Keskinen alue, Keski-Suomen Ilmailijat, Jy-

väskylän Hiihtoseura, Jyväskylän Kenttäurheilijat, Jy-

väskylän Kuntoliikunta, Jyväskylän Naisvoimistelijat, Jy-

väskylän Pallokerho, Jyväskylän Seudun Jaguaarit, KEN-

SU, Tikkakosken Suunnistajat, Jämsän Retki-Veikot,

Jämsän Kiekko-Sudet, Haapamäen Urheilijat, Palokan

Kiekko, Palokan Naisvoimistelijat, Vaajakosken Terä,

Vaasan Salama, HoNsU, Koripalloliitto / erotuomarit,

Koululiikuntaliitto, Kuntourheiluliitto / Kunnon Verk-

ko.

URLInet-palvelu järjesti myös kolme koulutustilaisuut-

ta, joissa oli yhteensä 53 osallistujaa.

Sisäinen viestintä

- viikkopalaverit kerran viikossa

- hallituksen kokoukset kahdeksan kertaa vuodessa

- vuosikokoukset (kevät- ja syyskokous)

- hallituksen sekä toimiston suunnittelupäivät

Ulkoinen viestintä

- Keski-Suomen Liikunta -tiedote tärkeimmille sidos-

  ryhmille kaksi kertaa vuodessa

- painos 600 kpl

- haettavissa myös internet-sivulta

- internet -kotisivu sekä URLInet verkkopalvelu

-  Liikunnan Tietotaitopörssin kehitystyö

- järjestöpalsta  Keskisuomalaisessa (kerran viikossa)

- esitteet

- sähköposti, puhelin

Vuoden mittaan tuotettiin myös taittopalveluja jäsen-

järjestöille sekä Nuori Suomi ry:lle sekä SLU:lle.

URLInetin jäsenjärjestöt

Keski-Suomen Liikunta ry:n viestinnän

järjestelyt
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Tuloslaskelma

                                               Tilikausi  Ed. tilikausi

                                           010198-311298  010197-311297

VARSINAINEN TOIMINTA

  TUOTOT                                       308515.00      277046.20

  KULUT

   Henkilöstökulut                            -936696.34     -845592.60

   Vuokrat                                     -55618.60      -44535.00

   Muut kulut                                 -362711.20     - 299814.20

  KULUT YHTEENSÄ                             -1355026.14    -1189941.80

VARSINAISEN TOIMINNAN KULUJÄÄMÄ              -1046511.14    - 912895.60

VARAINHANKINTA

  TUOTOT     188799.00      163723.80

  KULUT                                        -19252.55      -22494.80

     Varainhankinta yhteensä                   169546.45      141229.00

RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT

  KORKOTUOTOT                                     614.07        1853.33

TUOTTO/KULUJÄÄMÄ                              -876350.62     -769813.27

SATUNNAISET KULUT      -5552.80          -

OMATOIMINEN TUOTTO/KULUJÄÄMÄ                  -881903.42     -769813.27

AVUSTUKSET                                     874000.00      804000.00

KOKONAISTUOTTO/KULUJÄÄMÄ                        -7903.42       34186.73

POISTOT                                        -23846.00      -16375.40

TILIKAUDEN TULOS -31749.42       17811.33

VARAUSTEN VÄHENNYS  25000.00         -

TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ                         -6749.42       17811.33
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TASE

Edelläoleva tilinpäätös on laadittu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. Suoritetusta tilintarkastuksesta

olemme tänään jättäneet erillisen kertomuksen.

Jyväskylässä 30.3.1999

Martti Olli Kauko Tuupainen

HTM


