
JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN

SEURAFOORUMI

14.6.2021



2

ILLAN OHJELMA

■ Ajankohtaiset

■ Urheilukortti – Ringa Ropo (5min)

■ Tilannekatsaus vuorojenjaosta ja harjoitustiloista – Juha-Matti 
Kotapakka (5min)

■ Nuorten Maraton 17.9.2021 – Jouni Vatanen ja Nikke Tuhkanen (5min)

■ Hippoksen liikuntavuorosopimus ja tilasuunnitelma – Kari Halinen ja 
Kai Ruuhonen

Tilaisuuden puheenjohtajana liikuntajohtaja Anna-Leena Sahindal



3

AJANKOHTAISTA

■ Liikuntaolosuhteiden kehittämisohjelma palautettiin takaisin valmisteluun 
9.6.
▪ Jatkoselvitettävänä mm. jalkapallostadion ja maauimala. Päätöksentekoon syksyllä.

■ Liikunta-avustusten toinen hakuaika on käynnissä ja haettavana on 
kohdeavustukset. Avustusten hakuaika päättyy 31.8. klo 15.00. Liikunnan 
kohdeavustusta voivat hakea Jyväskylään rekisteröidyt yhdistykset 
sähköisellä lomakkeella Timmi -avustusjärjestelmässä.
▪ Kohdeavustushakemus on jätettävä ennen ko. kohteen toteutumista. Lisätietoja 

avustuskriteereistä ja linkki Timmi -järjestelmään löytyy sivulta 
https://www.jyvaskyla.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta-ja-ulkoilu/liikuntatilojen-
varaaminen-ja-seurapalvelut/liikunta.

■ Jyväskylän kaupunki haluaa avata tilojaan paremmin kaupunkilaisten 
käyttöön- Kerro kokemuksistasi ja näkemyksesi esim. liikuntatilojen 
varaamiseen liittyen 27.6. mennessä.
▪ Lisätietoa Tilat auki kuntalaisille –projektista ja kysely

https://www.jyvaskyla.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta-ja-ulkoilu/liikuntatilojen-varaaminen-ja-seurapalvelut/liikunta
https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2021-06-08_tilat-auki-kuntalaisille-osallistu-kertomalla-kokemuksesi-ja-nakemyksesi


Urheilukortti



Urheiluseurojen uuden varainhankintakonsepti 
–

innovaation esittely

V. 2021 – 2024

URHEILUKORTTI –BISNESTÄ VAI SEUROJEN

ELINVOIMAA?”



MIKÄ URHEILUKORTTI ON ?

Urheilukortti on mobiili tapahtumakortti, 
johon sisältyy: 

• urheilutapahtumien pääsylippuja, 
• urheilutapahtumakalenteri, 
• liikuntapalveluiden käyttöoikeuksia sekä 
• erilaisia etu- ja palvelukorttiominaisuuksia



URHEILUKORTIN PÄÄMÄÄRÄT 

1. Urheilukortti auttaa urheiluseuroja ja -tapahtumia menestymään lisäämällä seurojen ja 
lajiliittojen tulorahoitusta vuosien ja vuosikymmenten ajan. 

2. Urheilukortti tuo eri lajien katsomoihin satoja tuhansia uusia urheilun seuraajia, lisää 
käyntikertojen määrää sekä houkuttelee kuluttajia tutustumaan uusiin lajeihin monipuolistaen 
urheilun seuraamista.

3. Urheilukortilla vahvistetaan urheilun arvoa ja arvostusta, sosiaalista merkitystä ja 
elämyksellisyyttä. 

4. Naisten ja nuorten urheilun arvostuksen kasvattaminen.

5. Urheilukortilla aktivoidaan suomalaisia liikkumaan.



MIKSI URHEILUSEURAN KANNATTAA LIITTYÄ 
URHEILUKORTTIIN? 

1) Liittyminen on seuralle ilmaista – se ei maksa seuralle mitään.

2) Mukaan liittynyt urheiluseura voi kontrolloida Urheilukortin mobiilisovellukseen tulevia 
tapahtumiaan,  urheilukortin käyttömäärää sekä määrittelemällä Urheilukorttiin sisältyvän 
pääsylipputuotteensa. Jatkossa myös seuran ilmaistapahtumat voivat tulla esille mobiilisovelluksessa.

3) Urheiluseura voi saada provision välittämistään Urheilukorteista tai toimia kuluttajan lunastaman 
Urheilukortin lahjoituksen kohteena.

4) Urheilukortti tilittää seuralle seuran tapahtumissa käytetyt pääsyliput nopeasti seuran pankkitilille. 



MIKSI URHEILUSEURAN KANNATTAA LIITTYÄ 
URHEILUKORTTIIN?

5) Urheilukortin pääsylippujen kontrollointi ei aiheuta seuralle lisäkuluja – ei tarvita 
erillisiä kortinlukulaitteita. 

Urheilukortti seurustelee lippuyhtiöiden välittämien pääsylippujen kanssa.

Urheilukortin käyttäjä näyttää mobiilisovelluksessa olevan pääsylipun tapahtuman 
lipunmyynnissä / lipuntarkastuksessa.

6) Urheiluseura hyötyy Urheilukortin laajoista mainoskampanjoista ja 
markkinointiviestinnästä. Lisäksi seura pääsee mukaan Urheilukortin nettisivuille sekä 
muuhun Urheilukortin monipuoliseen markkinointiviestintään.

7) Urheilukortin voi lunastaa työsuhde-etumaksuvälineillä. 

Lisää Urheilukortista ja sen eduista www.urheilukortti.fi- sivustolta.

http://www.urheilukortti.fi-/


URHEILUKORTIN TAVOITTEET 2021 - 2024

URHEILUKORTTIEN MÄÄRÄ:  
30.000 maksettua korttia 2021, 80.000 maksettua korttia 2022, 120.000 maksettua korttia 2023 ja 180.000 maksettua korttia 2024

SEUROJEN MÄÄRÄ: 
200 seuraa mukana 2021, 400 seuraa mukana 2022, 500 seuraa mukana 2023 ja 600 seuraa mukana 2024

ARVIO KOKONAISTUOTOSTA URHEILULLE KUMULATIIVISESTI: 
2021 EUR 1,5 miljoonaa, 2022 EUR 4,1 miljoonaa, 2023 EUR  6,1 miljoonaa ja 2024 EUR 9,2 miljoonaa eli yhteensä 2021-2024 EUR 21,0  miljoonaa

ARVIO TUOTONJAOSTA:
Edellä kuvattu urheilun saama kokonaistuotto jakaantuu Urheilukorttien määrän ja järjestettyjen tapahtumien suhteessa karkeasti arvioiden 

seuraavasti:

Seuroille 70-75% (EUR  14,7-15,8 miljoonaa), alueille 10-15% (EUR 2,1-3.2 miljoonaa), Olympiarahastolle 5-10% (EUR 1,0-2,1 miljoonaa) 

ja lajiliitoille 5-10% (EUR 1,0-2,1 miljoonaa)

Laskelma perustuu oletukseen, että Urheilukortteja hankitaan edellä kuvattu määrä vuositasolla. Todellinen osuus ja euromäärä 
voivat poiketa arviosta merkittävästi, joten em. arvio ei ole lupaus tuotosta vaan osoitus Urheilukortin potentiaalista. 

Museokortti saavutti vastaavan tason viidessä vuodessa.



URHEILUKORTIN PERUSTAMISEN AIKATAULU

• 1.2. alkaen - keskustelut aloitettu seurojen, liigojen ja lajiliittojen kanssa Urheilukortti -yhteistyöstä 

• 2.2.   mennessä - Suomen Urheilukortti Oy perustettu ja rekisteröity

• 31.3. mennessä - viisi urheilun ja liikunnan aluejärjestöä perustajaosakkaiksi ja kaksi pääomasijoittajaa osakkaiksi

• 30.6. mennessä - Urheiluseurojen ja muiden urheilun ja liikunnan toimijoiden sitoutuminen Urheilukortti-yhteistyöhön

- Sopimuksen tehneiden urheiluseurojen ja –tapahtumien sekä uusien kumppanien julkistaminen

• 15.8. mennessä - Devolon Oy:n järjestelmätyön valmistuminen

• 31.8. mennessä - Urheilukortin lanseeraaminen ja korttien välittämisen käynnistäminen

• 31.12. mennessä- 30.000 välitettyä korttia kuluttajilla, yrityksillä ja kunnilla



SOPIMUSSEURAT JA LAJIT   TILANNE 14.6.2021

• AKK-Motosport ry
• Helsinki Seagulls ry
• HPK - Liiga Oy
• Hämeenlinnan 

Jalkapalloseura ry
• Hämeenlinnan 

Lentopallokerho ry
• Jokerit Hockey Club oy
• Kokkolan Tiikerit ry
• Koovee ry
• Nibacos Kokkola ry

• O2 Jyväskylä ry

• Steelers Hämeenlinna ry

• Suomen Amer. Jalkapalloliitto ry

• Suomen Ampumaurheiluliitto ry

• Suomen Judoliitto ry

• Suomen Paralympiakomitea ry

• Suomen Taitoluisteluliitto ry

• Suomen Tanssiurheiluliitto ry

• Tikkurilan Palloseura ry

• Torpan Pojat ry



• Hinta 69 euroa 
(subventoitu 0,50 eurolla/pääsylippu 
lipunmyyntipalkkiota)

• Voimassa 18 kk ostopäivästä

• Sisältää 5 tapahtumaa

• Tapahtuman hinta 13,80 euroa, alennus 20-30 %, 
kun pääsylipun hinta 18 €

• Ladattavissa lisää tapahtumia

• Sisältää Urheilukortin edut

• Sisältää yhden arvonnan

URHEILUKORTIN HINTA JA SISÄLTÖ



TAPAHTUMAKALENTERI

Keskeinen osa mobiilisovellusta on tapahtumakalenteri. 
Tapahtumakalenterin perusnäkymässä luetellaan kaikki 
tapahtumat käyttäjän läheisyydessä (asiakkaan valitsemalla 
säteellä).

Käyttäjä voi myös etsiä tapahtumia ajankohdan, lajin, sarjan, 
seuran ja kaupungin perusteella.

Tapahtumassa on tapahtuman perustiedot, missä, milloin, 
mikä laji on kyseessä ja linkki tapahtumalipun 
lunastamiseen.



SUOMEN URHEILUKORTTI OY:N OMISTUS:

• MIKKO VANNI

• LIFE STYLE INVEST OY

• JUELOT OY

• PJ TEAM OY

• SMASH MILL OY

• LYNX RAVE INVEST OY

• TERO INKALA

• FRESSI OY

• HÄMEEN LIIKUNTA JA URHEILU 

RY

• KAINUUN LIIKUNTA RY

• KESKI-POHJANMAAN LIIKUNTA 

RY

• KESKI-SUOMEN LIIKUNTA RY

• KYMENLAAKSON LIIKUNTA RY



YHTEYSTIEDOT

LISÄTIETOJA: 

SUOMEN URHEILUKORTTI OY
etunimi.sukunimi@urheilukortti.fi

www.urheilukortti.fi 

MIKKO VANNI , hallituksen puheenjohtaja 0400 422 751

RISTO SALMINEN, talousjohtaja 050 517 7001

JUKKA-PEKKA VUORINEN, yhteysjohtaja 0400 626 567

PETRI HARSUNEN, kehitysjohtaja 050 355 1455

RINGA ROPO, seurapalvelupäällikkö 040 634 1797



KIITOS MIELENKIINNOSTA  - LIIKUNNALLISTA KESÄÄ !
PIDETÄÄN YHTEYTTÄ!



NUORTEN 
MARATON 2021

Perjantai 17.9.2021

Aikataulu n. 10.30-15.00

Tapahtumapaikka Lutakon aukio
(ulkoilmatapahtuma)
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NUORTEN MARATON 2021

■ Kaikkien Jyväskylän koulujen 5. , 6., ja 7. luokkalaisten 
juoksutapahtuma

■ Tapahtumaan saapuu noin 4500 nuorta – kaikille oppilaille koulupäivä

■ Liikunnallisen suurtapahtuman järjestävät yhteistyössä Jyväskylän 
kaupungin perusopetuspalvelut, liikuntapalvelut, Kylän Kattaus, 
Linkki, Keski-Suomen Liikunta sekä Jyväskylän Kenttäurheilijat



20

URHEILUSEURAT MUKAAN TAPAHTUMAAN

■ Nuorten Maraton halutaan rakentaa yhdeksi suureksi 
liikuntatapahtumaksi liikuntapääkaupunki hengessä

■ Tarjoamme jyväskyläläisille liikunta- ja urheiluseuroille 
mahdollisuuden olla mukana tapahtumassa maksutta

■ Tapahtumaan osallistuu Jyväskylän kaupungin edustusurheilijoita ja –
joukkueita, jonka lisäksi mukaan tullaan haastamaan kaupungin 
johtoa sekä poliittisia päättäjiä

■ Tapahtumaan tulee myös esiintyjä, joka pitää huolen hyvästä 
tunnelmasta koko tapahtuman ajan
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MITÄ URHEILUSEURAT SAAVAT?

■ Erinomaisen mahdollisuuden markkinoida omaa toimintaa ja lajia

■ Näkyvyyttä ainutlaatuisessa tapahtumassa

■ Mahdollisuuden tavoittaa n. 4500 jyväskyläläistä nuorta sekä heidän 
vanhempiaan

■ Yhteenkuuluvuutta ja verkostoitumista liikuntapääkaupunki hengessä
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MITÄ ME TARJOAMME?

■ Maksuttoman mahdollisuuden osallistua tapahtumaan

■ Mahdollisen ständipaikan

■ Tukea ja sparrausta tapahtumaan liittyen – millä tavalla saadaan 
tapahtumasta paras hyöty juuri teidän seuralle

■ Pyrkimyksenä aloittaa syksyllä kummikoulutoiminta urheiluseurojen 
ja koulujen välillä 
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MITÄ KAIKKEA SEURAT VOIVAT 
TAPAHTUMASSA TEHDÄ?

■ Järjestää toiminnallisia pisteitä ja tekemistä nuorille (esim. lajipisteet)

■ Pitää perinteistä ständiä

■ Mahdollisuus osallistua nuorten kanssa yhdessä juoksuun esim. 
oman seuran väreissä

■ Hyödyntää esiintymislavaa

■ Jotain muuta, mitä?



LISÄTIEDOT JA 
ILMOITTAUTUMISET

Nikke Tuhkanen
050 470 0939
nikke.tuhkanen[at]jyvaskyla.fi

Sitovat ilmoittautumiset 12.8. 
mennessä



SEURAFOORUMI 14.6.2021



FINLANDIA MARATONIN YHTEYDESSÄ 
JÄRJESTETÄÄN 17.9.2021 JUOKSUTAPAHTUMA



MIKSI JÄRJESTETÄÄN JUOKSUTAPAHTUMA
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TEEMU VESTERISEN SITAATTI



Jyväskylän kaupunki

JUOKSUTAPAHTUMASSA 
JOKAINEN ETENEE OMALLA 

TASOLLA JA PARHAANSA 
YRITTÄEN
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Jyväskylän kaupunki

SAMA VAUHTI AIHEUTTAA HYVIN ERILAISEN KUORMITUKSEN



Jyväskylän kaupunki

TAPAHTUMAAN VALMISTAUDUTAAN 6 
VIIKKOA KESTÄVÄLLÄ OHJELMALLA



Jyväskylän kaupunki

OPPILAIDEN AVUKSI 
ON TEHTY 
HARJOITUSMATERIAALI



TAPAHTUMAN TAVOITTEET

23/03/2021 Jyväskylän kaupunki 33



Jyväskylän kaupunki

KIITOS!



HIPPOS –HANKKEEN TILANNE
LIIKUNTATILAT
LIIKUNTAVUOROSOPIMUS

Seurafoorumi 14.6.2021 



HIPPOS-HANKKEEN ETENEMINEN



0. KERROS



1. KERROS



1,5 KERROS



2. KERROS



2,5 KERROS



3. KERROS



Liikuntavuorosopimus > aiemmin konsessiosopimus

Osapuolet:

1. Jyväskylän kaupunki (so. yksittäinen seura ei tee sopimusta liikuntavuoroista Ky:n kanssa)
2. Jyväskylän Hippos Ky (omistaja, jossa kaupunki yhtenä omistajana)
3. Jyväskylän Hippos Operaattori Oy (Ky:n kokonaan tai pääosin omistama yhtiö, joka tuottaa 

Hippoksen palvelut ja tulouttaa tuotot Ky:lle)

✓ 20 vuoden vuokra-aika, 5 M€/vuosittain käyttömaksu sidottuna elinkustannusindeksiin

✓ Vuorojen varaamisessa noudatetaan samoja käytänteitä kuin kaikissa muissakin kaupungin 
hallitsemissa liikuntatiloissa 
✓ Käyttövuorojen jakaminen Käyttäjille tapahtuu kaupungin varausyksikön kautta ja kaupungin 

varausjärjestelmässä kulttuuri- ja liikuntalautakunnan hyväksymien Käyttövuorojen 
jakokäytänteiden mukaan)

✓ Jokaiselle toimintakaudelle (1.8. – 31.7.) tehdään oma toimintasuunnitelmansa vuorojen 
jakamiseksi, 
✓ seurataan ja tarkennetaan toimintakauden aikana vähintään neljä kertaa vuodessa.

LIIKUNTAVUOROSOPIMUS



Liikuntatilat:

✓ Niiden tilojen liikuntavuorot, joita sopimus koskee, ovat kokonaan kaupungin käytössä ja vuorojen 
käyttö kaupungin harkinnassa. 
✓ Sopimuksen liitteeksi tulee ohjeellisessa liikuntatilakaavio ja luettelo käytössä olevista liikuntatiloista 

huonenumeroineen
✓ käyttövuoroja vuokratessa arvonlisävero on tällä hetkellä liikuntavuoroissa 10%, mutta pysyvässä 

käyttöoikeuden luovutuksessa se olisi 24 %. Lisäksi tässä mallissa tilojen hallinnointi, ylläpito ja huolto 
kuuluu operaattorille. 

✓ Kaupungin liikuntavuoroilla kaupunki voi päättää käytetäänkö tilaa harjoituksiin vai kilpailutarkoituksiin. 
✓ Operaattorilla on oikeus veloittaa käyttäjää käyttövuoroon liittyvästä Käyttäjän ja Operaattorin erikseen 

sopimasta palvelusta. Tällaisia olisivat esim. ylimääräiset katsomorakenteet, katsomoalueiden siivous ja 
järjestyksenpito.

✓ Ne vuorot, joille kaupungilla ei ole käyttöä, voi kaupunki antaa operaattorille jälleen vuokraukseen. 
Saadut vuokratulot jaetaan operaattorin ja kaupungin kesken. 
✓ esim. kesäajan leiritykset, isojen tapahtumien vaatimat tilajärjestelyt (puolin ja toisin), prime-time ajan 

ulkopuolinen käyttö kuten tyhy-toiminta ja valmennukset. 

LIIKUNTATILAT



UUSI m2 Nykyinen HIPPOS m2 Lisäys % nykyiseen Hippokseen

Liikuntatilat yhteensä 32 732 18606 76

pukuhuonetilat yhteensä 2 886 1265 128

vuokrattavaa varastotilaa 1 550 922 68

muut aputilat 213 147 46

✓ Kaupungin käytössä olevat Liikuntatilat lisääntyivät 50%:lla, operaattorilla kilpajää, yksi 
salibandykenttä sekä kaupallinen kuntosali, Padel toimii yrittäjävetoisena

✓ Pukuhuonetilat kaksinkertaistuivat, pukuhuoneet ja oheislämmittelytilat aina käytössä 
vuorojen yhteydessä

✓ Varasto ja muut aputilat kasvoivat puolella

✓ Liikuntavuorot ma-pe klo 7-22, la-su klo 8 – 22 

LIIKUNTATILAT



Liikuntairtaimisto:

✓ Kaupungin käyttövuoroilla liikuntairtaimisto on kaupungin hankinnassa- ja uushankinnassa, 
ylläpidossa, huollossa ja varastoinnissa. Irtaimisto on kaupungin omaisuutta, ja irtaimistoa voi 
käyttää myös muualla kaupungin liikuntaolosuhteissa, tai muuta irtaimistoa käyttää Hippoksella. 
Mikäli hankinnan arvo ylittää vuosittain 1 MEUR, vastaa hankinnan ylimenevältä osin operaattori.

✓ Seura voi tuoda myös omaa liikuntairtaimistoa omaan käyttöönsä, tällöin varastoinnista sovitaan 
suoraan Ky/operaattorin kanssa.

✓ Liikuntatilojen on vastattava siinä tilassa harrastettavien urheilulajien tyypillisiä olosuhteita, jotka 
täyttävät kyseisen lajin olosuhteita koskevat perusvaatimukset. Kilpailutarkoituksiin tarkoitettujen 
tilojen ja olosuhteiden on täytettävä kilpailuun käytettävän tilan vaatimukset. 

Sopimuksen kesto:

✓ Sopimus on voimassa toistaiseksi 20 vuotta Hippos-keskuksen ensimmäisestä koko keskuksen 
valmistumisvuodesta lähtien. Mikäli valtuuston päätös jatkaa sopimusta 30 vuoteen saa lainvoiman, 
muuttuu sopimuksen kesto vastaavasti

LIIKUNTAIRTAIMISTO



Vuorojen jakaminen, omavastuuosuuden hinnoittelu ja laskutus:

✓ Ohjausryhmä:
✓ Ohjausryhmä kokoontuu vähintään kerran kolmessa kuukaudessa tarkistamaan toimintasuunnitelmaa
✓ Ohjausryhmä koostuu kaupungin ja Hippos Ky:n sekä operaattorin edustajasta.
✓ Kaupunki kerää kaikilta seuroilta toiveet seuraavaa toimintakautta (1.8. – 31.7) varten seuroilta ja tekee 

tämän pohjalta ehdotuksen ennen kauden alkua Hippoksen ohjausryhmälle (kaupungin, Ky:n ja 
operaattorin edustajat). 

✓ Sovittavia poikkeamia ovat kauden alussa tiedossa olevat isommat tapahtumat, jotka vaikuttavat koko 
Hippos-keskuksen toimintaan. 

✓ Samoin sovitaan jälleen myyntioikeudesta niihin vuoroihin, joihin kaupungilla ei ole käyttöä. 
✓ Johtoryhmä:

✓ kaupungin ja operaattorin edustus, 
✓ on oikeus tehdä operatiivisia tarkennuksia nopeallakin aikataululla

✓ kummallakaan ryhmällä ei ole oikeutta sopimuksen muuttamiseen. Tavoitteena on Hippos-keskuksen 
mahdollisimman hyvä ja järkevä käyttöaste

✓ Seuran maksama osuus käyttövuorosta hinnoitellaan kaupungin toimesta jokaiselle toimintakaudelle (1.8. -
31.7.) erikseen. Kaupunki esittää hinnaston ohjausryhmälle, joka päättää siitä vuosittain erikseen. 

✓ Toistaiseksi seuran omavastuuosuuden laskutuksesta vastaa operaattori, kunnes valtuuston päätös maksaa 
Ky:lle 1,35 M€ takaus seurojen omavastuuosuudesta saa lainvoiman. Tällöin omavastuuosuuden hinnoittelu ja  
laskutus siirtyy kokonaan kaupungille.

VUOROJEN JAKAMINEN


