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SLU -yhteisön yhteisten valintojen 2012-2014 ratifiointi OLL:n näkökulmasta
1) Yleistä
Opiskelijoiden Liikuntaliiton mielestä on erittäin hyvä, että SLU -yhteisö on tehnyt valintoja
yhteisen toiminnan suuntaamiseksi seuraavan kolmen vuoden ajaksi.
OLL myös ymmärtää, että on erittäin haasteellista luoda sellainen kokonaisuus, joka tuntuu omalta
kaikille yli 130 SLU:n jäsenjärjestölle. Nyt tehdyt viisi valintaa ovatkin mielestämme hyvin paljon
nykyisten toimijoiden nykyistä ydintoimintaa. Tässä mielessä suuri osa SLU:n jäsenjärjestöistä ei
ole niinkään siirtynyt pois mukavuusalueeltaan, vaan mieluumminkin valintojen myötä palannut
sille.
Mielestämme ainoa SLU -yhteisön aito ja iso valinta on ollut jättää aikuisikäisten terveys- ja
kuntoliikuntaan liittyvät toimenpiteet valintojen ulkopuolelle.
OLL korostaa sitä, että nyt tehdyt valinnat tulee nähdä osana jatkumoa kohti vuoteen 2020 asetettua
tavoitetta: ”Suomi on maailman liikkuvin urheilukansa”. Asetettu tavoite on mielestämme
mahdollista saavuttaa ainoastaan tarkastelemalla sitä koko liikunnan elämänkaarimallin
viitekehyksessä. Olisi mielestämme erittäin epätoivottavaa, että kun viimeistään vuonna 2014
valmistellaan seuraavan kolmivuotiskauden 2015-2017 valintoja, niin todettaisiin, että työtä
voidaan jatkaa entisillä valinnoilla.

2) Valinnat suhteessa OLL:n toimintaympäristöön.
OLL poikkeaa ehkä monista muista SLU:n jäsenjärjestöistä siinä, että OLL:n ydintoimintaan
kuuluu sekä vähän liikkuvien opiskelijoiden liikunnan tukeminen että myös opiskelijahuippuurheilun edistäminen. OLL:n keskeinen toimintaympäristö on Suomen korkeakoululaitos ja sen
liikuntaolosuhteiden monipuolinen kehittäminen. Tämän toimintaympäristön valinta perustuu siihen
näkemykseen, että korkeakoulut ovat suomalaisessa yhteiskunnassa sellainen pysyvä instituutio,
joka tavoittaa päivittäin usean vuoden ajan ison osan maamme nuorista aikuisista.
Mielestämme hyvä korkeakoululiikunta (university sports) rakentuu siten, että se huomioi sekä
huipulle tähtäävien urheilijoiden joustavat opiskeluolosuhteet, liikunnallisesti aktiivisten liikunnan
ylläpitämisen että kaikkein vähiten liikkuvien opiskelijoiden liikunnan tukemisen toimenpiteet.
Näin ollen OLL:n perustehtävä sopii parhaiten valintojen yhteydessä käytetyn viitekehyksen
”Oppilaitoksilla liikunnallista tarjontaa” -kohtaan, joka ei kuulu nyt tehtyjen viiden valinnan piiriin.
Vaikka OLL:n perustehtävä ja ydintoiminta eivät suoraan kuulu seuraavan kolmen vuoden yhteisiin
valintoihin, edistää OLL:n tekemä työ jo nykyisellään useita SLU -yhteisön yhteisiä valintoja.
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3) Asia jota OLL ei voi hyväksyä.
SLU -yhteisön tekemien valintojen taustalla on yksi asia, josta OLL ei voi olla samaa mieltä. OLL:n
mielestä on SLU-yhteisöltä sekä strateginen että toiminnallinen virhe ”pestä kädet” vähän
liikkuvien kansalaisten liikunnan tukemisesta. Se, että nykyiset liikunnan ja urheilun toimintatavat
ja rakenteet eivät välttämättä palvele vähän liikkuvien kansalaisten liikunnan tukemiseen tarvittavia
toimenpiteitä, ei ole kestävä perustelu jättää asia huomioimatta tai esim. yksinomaan sosiaali- ja
terveyssektorin toimijoiden työkentäksi. Juuri tässä olisi ihanteellinen paikka poikkihallinnollisen
yhteistyön vahvistamiselle.
Esitetty liikunta- ja urheiluväen valinta ja toimintatapalinjaus jättää vähemmän liikkuvat kansalaiset
toiminnan ulkopuolelle ei ole ratkaisu ongelmaan, vaan nimenomaan itse ongelma, joka tulee
entisestään lisäämään liikunnan polarisaatiota eri väestöryhmien kesken. Jotta SLU-yhteisön
asettama visio ”Suomi on maailman liikkuvin urheilukansa” voisi mielekkäästi toteutua myös
”liikkuvin” sanan osalta, on liikunnan absoluuttisen määrän ja laadun lisäämisen ohella otettava
toimenpiteissä huomioon myös liikunnan ja liikuntamahdollisuuksien jakautuminen eri
kansalaisryhmien välillä.
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Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL) on vuonna 1924 perustettu valtakunnallinen opiskelija- ja
korkeakoululiikunnan yhteistyö- ja edunvalvontaorganisaatio, joka edustaa Suomen kaikkia
yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoita. OLL toimii myös opiskelijahuippu-urheilun
koordinaattorina ja lähettää Suomen joukkueet kansainvälisiin arvokisoihin. OLL:n tarkoituksena
on opiskelijoiden hyvinvoinnin, yhteisöllisyyden, opiskelukyvyn ja terveyden edistäminen liikunnan
avulla. OLL:n tavoitteena on korkeakoulujen liikuntaolosuhteiden ja -kulttuurin vahvistuminen.
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