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TIKKAKOSKI LIIKKELLE KOKEILEMAALLA –TYÖPAJA 22.5.2017

Paikalla edustajia: Tikkakosken voimistelu ja Liikuntaseura ry, Tikkakosken Latu ry, Tikkakosken
Latu ry (+ JYPS), Tikkakosken Tikka (+ Tikkakosken vanhempainyhdistys), Tikkakosken Pallo
(Tikkakosken yhtenäiskoulu).
Alussa Jyrki Saarela toivotti paikalla olleet tervetulleeksi ja Jyrki esitteli lyhyesti osallistujille
Kokeilemaalla hankeen ja Unelmat liikkeelle toimintatapaa.
Alustuksen ja jälkeen esiteltiin itsemme ja yhteisöt joita paikanpäällä edustettiin.
Jyväskylän kaupungin edustaja Reeta Jääskeläinen kertoi, että hänet on nyt keväällä nimetty
Palokan, Puuppolan ja Tikkakosken alueiden yhteys ja vastuuhenkilöksi Jyväskylän kaupungin
liikuntapalveluissa. Tavoitteena on, että hänellä olisi jatkossa Yksi päivä viikossa ”Tikkakoskipäivä”.
Tällä hetkellä hän kartoittaa ja tutustuu paikalliseen tarjontaan ja pyrkii siten yhteistyössä
paikallisten toimijoiden kanssa löytämään toimivia tapoja liikuttaa Tikkakoskelaisia. Kesän aikana
valmistuva Lähiliikuntapaikka tarjoaa myös ihmisten liikuttamisen lisää mahdollisuuksia.
kaupungin Liikuntalaturi (13-19 v.) ja Liikuntaveturi (9-12 v.) –toimintaa on tarkoitus ulottaa myös
Tikkakoskelle.

TYÖSTÖ 1: (Kirjoitettiin fläpille asioita + keskustelu)
Lähdettiin avaamaan keskustelua kahden rinnakkaisen Fläppipaperin kautta.
A) Kohderyhmät jotka Tikkakoskella tavoitetaan hyvin ja mitkä huonosti.
B) Missä asioissa Tikkakoskelaiset seurat ja yhdistykset ovat hyviä? Mikä ei toimi?

Hyvin tavoitetaan lapset. Aktiivisesti urheilevia nuoria menee paljon Jyväskylään. Vähemmän tai harrastusja kuntoilumielessä liikkuvile nuorille, aikuisille ja ikääntyvillekin palveluita on aika vähän.
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Joitakin aikuisten harrasteporukoita on, muta nekin aika pieniä. Ryhmien ollessa pieniä ne ovat
haavoittuvaisia muutaman poisjäännille ja kustannuksetkin harrastusvuoroista silloin melko isoja ”pekkaa
päälle”. Yhteistyötä seurojenkin välillä on, mutta huomattavasti siinä olisi kehittämisen mahdollisuuksia.
Toimijat tuntevat kyllä toisensa ”mutta jokainen kulkee laput silmillä omaa polkuaan”.

Keskustelussa nousseita huolen aiheita ja ideoita ratkaisuista
Ohjaajapulaan
vastaamiseen ratkaisuksi mietittiin myös seurojen yhteisyötä ja ”osaamisvaihtoa”, jolloin eri lajien
ryhmät voisivat saada monipuolisuutta eri harjoituskausiin hyödyntämällä ”naapuriseuran” toisen
laista liikuttamisen osaamista. Tällaista toimintaa vois myös tehdä yhteistyössä kaupungin kanssa,
esim. ”kokeillen liikkujaksi” ryhmien (joita joskus Tikkakoskella ollutkin) toteutuksessa. Tässäkin
toimintamallissa nähtiin sellainen kehityskohde, että osallistujat siirtyisivät toimintakauden jälkeen
näistä ”starttiryhmistä” seurojen ryhmiin, jotta on tilaa uusille aloittajille.
Kohderyhmien tavoittaminen
> koettiin, että paikallisten potentiaalisten harrastajien/liikkujien tavoittaminen ei oikein onnistu.
Toisaalta tunnistettiin, että Kehittyvä Tikkakosken ylläpitämä nettisivu www.tikkakoski.fi voisi olla
sellainen paikka josta tietoa harrastuksistakin löytyisi kootusti. (linkitykset?) Myös koulun
mahdollisuutta toimia tiedonvälittäjänä ja väylänä liikuntaharrastuksiin toivottiin paranevan.

Idea yhteisestä tapahtumapäivästä
Keskustelun yhteydessä syntyi idea uuden lähiliikuntapaikan avajaisten yhteyteen toteutettavasta
yhteisestä liikkumiseen liittyvästä tapahtumapäivästä. Tivoli oli ollut mukana Jyväskylässä
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”Kaupungin pisin temppurata” – tapahtumassa ja sen tyyppisen tapahtumaidean ympärille alkoi
syntyä selkeää innostusta. Ajankohta olisi jossain alkusyksyssä, jotta ulkoliikuntakin olisi
lähiliikuntapaikalla mahdollista. Jyväskylän kaupunkikin on jonkunlaista avajaistapahtumaa omissa
palavereissaan miettinyt, joten nämä kaksi ideaa löisivät hyvin kättä.
Toteutusajankohtaa haarukoitiin, niin että ei menisi päällekkäin Tikkakosken Tohinoiden kanssa,
joiden arveltiin olevan n. 20.8. paikkeilla. KesLin puolesta Finblandiamarathon sitoo hankeresurssi
Jyrkin työpanosta 15.-16.9. ja siinä ympärillä muutaman päivän. Keskusteluun nousi myös
koulutoimen puolelta esiin noussut muistikuva lasten ja nuorten lauantain koulupäivästä 2.9.
johon tällainenkin ohjelma saattaisi sopia mainiosti. (myöh. selvinnyt, että koulupäivä 16.9.)
Tikkakosken tohinat on ollut vuotuinen tapahtuma joka on koonnut Tikkakoskelaisia toimijoita
yhteiseen tapahtumaan elokuun puolivälin paikkeilla. Tohinoiden on järjestetty ollut viime vuosina
Kehittyvä Tikkakoski ry:n voimin.
Tämän työpajapalaverin jälkeen on ilmennyt, että tänä kesänä ei ilmeisesti Tikkakosken tohinoita järjestetä
Kehittyvä Tikkakoski yhdistyksen käynnissä olevan uudelleenjärjestäytymisen vuoksi. Niimpä meidän idealle
Lähiliikuntapaikan avajaistapahtumasta saattaisi olla hyvä tilaisuus koota eri yhteisöt ja erityisesti
Tikkakoskelaiset ihmiset mukaan yhteiseen tapahtumaan. Toisaalta Kehittyvä Tikkakosken yhteistyö tukisi
myös tämän tapahtuman toteutumista. Kuitenkin haluttaisiin, että tämä tapahtuma profiloitusi
nimenomaan liikkumisen tapahtumaksi, eikä ”sekottuisi Tohinoihin”. Tuohon haasteeseen pitäisi tarttua
nimenomaan markkinoinnissa! Siihen voisi kaupungin Lähiliikuntapaikan avajaisten käyttäminen
pääasiallisena tapahtumana ja Kokeilemaalla hankkeen näkymien olla vastaus. Temppurataideaa voidaan
hyödyntää tarjoamalla yhdistyksille ja yhteisöille mahdollisuus toteuttaa ”oma pätkä” temppurataa oma
lajin tapaan.
Keskustelussa myös linjattiin, että tämä ei olisi millekään taholle varainkeruutapahtuma. Eli liikunta olisi
osallistujille maksutonta. Toki omia palveluita voi tapahtumassa markkinoida, mutta ”pääsymaksuja ei olisi.
Jos tapahtumaan halutaan ”letunpaistoa ja kahvittelua”, niin Kokeilemaalla –hanke voi etsiä siihen
yhteistyökumppanin jonka kanssa tämä toteutetaan. Ja tuotto ”kioskista” kanavoitaisiin jotain kautta
hyväntekeväisyytenä takaisin Tikkakosken liikkumisen edistämiseen.

KOKEILEMAALLA –HANKE YHDESSÄ JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN KANSSA KUTSUU
TIKKAKOSKELAIUSET YHDISTYKSET TYÖSTÄMÄÄN LÄHILIIKUNTAPAIKAN AVAJAISIA JA NIIDEN
KÄYTÄNNÖN TOTEUTUSTA xx.xx.yyyy. Paikka?
Lähetän kutsut tällä samalla sähköpostilistalla ja toki saa vapaasti ilmiantaa tämä suunnitelma
ja houkutella lisääkin tahoja hyvän idean ja asian ympärille.

TERVEISIN!!
Jyrki Saarela
Kokeilemaalla hankevastaava
jyrki.saarela@kesli.fi
p. 045-6503771

