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Vastauksia lausuntokierroksen kysymyksiin 

Toimintasuunnitelma 

Onko liikuntatuutorointiin panostaminen järkevää? 

- Liikuntatuutorointi on strategiamme mukaisesti toiminnassamme ja käytämme siihen 

resursseja strategisen tavoitteen saavuttamiseksi: 

Liikuntatuutoreiden määrä korkeakouluissa kasvaa 15 prosentilla vuoteen 2023 

mennessä. 

 

Talousarvio 

Rivi 7030 ja 7250 Toimisto ja hallinto: ostopalvelut, palvelut. Mitä tämä sisältää, saisiko 

tarkennusta? On ilmeisesti budjetoitu rahaa strategian fasilitointiin, mutta miten paljon ja 

missä se näkyy? 

- 7300 Ostopalveluihin tiliöidään esimerkiksi työnohjauksen, strategiatyön fasilitoinnin 

ja yhdenvertaisuuskyselyn kuluja. 7250 Palveluihin tiliöidään puolestaan OSS-

järjestöpalvelujen ja Olympiakomitean/Sporttitalon toimistopalvelujen kuluja. 

 

Haettu 80k avustusta juhlavuodelle. Haettu myös rahankeräyslupa. Mihin rahankeräyslupaa 

käytetään? 

- Rahankeräyslupaa voidaan käyttää hyvin laajasti OLL:n toiminnan tukemiseen, mutta 

tarkempia suunnitelmia ei ole vielä tehty. Talousarviota on tarkennettu juhlavuoden 

osalta, sillä lausuntokierroksella ollut esitys hyväksyttiin ennen hankeavustuksen 

hakemista. 
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Jos avustusta ei saada, niin millä budjetilla toteutetaan juhlavuoden suunnitelmia? 

- Hallituksen tulee ratkaista reaalitalousarviossa, mihin toimiin se varaa rahaa ja onko 

juhlavuosi sellaista toimintaa, johon halutaan esimerkiksi käyttää liiton säästöjä. 

 

Yhdenvertaisuussuunnitelma 

Miten toimenpidekokonaisuudet jakautuvat OLL:n sektoreiden välillä? 

- Lähtökohtaisesti kaikki ottavat toiminnassaan huomioon 

yhdenvertaisuussuunnitelman tavoitteiden edistämisen. Kuitenkin päävastuu on 

kullakin sektorilla niiden edistämisestä seuraavasti: 

- Edunvalvonta - edunvalvontasektori 

- OLL:n sisäinen toiminta - pääsektori, mutta jokainen toimii työyhteisössä 

suunnitelman mukaisesti 

- Viestintä - viestintäsektori 

- Jäsenpalvelut - jäsenpalvelut ja tapahtumat -sektori 

- Opiskelijoiden SM-kisat -  jäsenpalvelut ja tapahtumat -sektori 

- Osallistuminen ja vaikuttaminen OLL:n toimintaan - pääsektori, mutta jokainen 

sektori osallistaessa jäsenistöä oman toimintansa projektiin ottavat nämä asiat 

huomioon. 

 

Selonteko  

Fuusion ja toiminnan lopettamisen avaaminen tarkemmin selonteossa: 

- Tässä vaiheessa selvitystyötä emme näe relevantiksi resurssien käyttämistä näiden 

vaihtoehtojen tarkempaan selvittämiseen. Kuitenkin ensisijaisesti pyrimme jatkamaan 

liiton toimintaa, ja haluamme käyttää resurssit tähän. Selvitämme näitä vaihtoehtoja 
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tarkemmin, mikäli päädymme siihen että näitä on tarkasteltava vahvemmin 

tulevaisuuden vaihtoehtona. 


