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Ei tullut stadionia,
eikä moottoritietä
’’

Hippoksen ja yliopistokampuksen alue saattaisi olla hyvin eri näköinen, jos kaikki vuosien
mittaan esitetyt suunnitelmat olisivat toteutuneet. Jäähallin paikalla
olisi yleisurheilustadion.
Sen ja uimahallin välissä
kulkisi moottoritie
jakaen alueen kahtia –
liikuntatoiminnot tien
länsi/pohjoispuolelle,
akateemikot itä/eteläpuolelle.

Kävelyn yhteydessä havaittiin, että
moottoritien tien
laita pyyhkäisisi
vain seitsemän
metrin päästä uimahallin seinästä.
henä yli 30 vuotta toiminut
Huovinen on päivittäin törmännyt ongelmaan, että hänen toimintakentästään ei
ole yhtenäistä dokumenttia,
josta asiat löytyisivät. Tietoa
on ollut siellä täällä, vaikeasti
tavoitettavissa.
– Toivottavasti keräystyöstä
on hyötyä. Ainakin aluetta
vieraille esitellessä lähdeteos
on tervetullut, Huovinen
pohtii. – Kiitosta olen saanut
monelta suunnalta. Sisällön
lisäksi Juho Jäppisen laatimaa ilmettä on kehuttu.
Hippoksen alueen tulevaisuutta miettiessä Erkki Huovinen lähtisi ensimmäisenä
tekemään vihersuunnitelmaa.
Kampuksen alueelle niitä on
tehty useita, Hippokselle ei
ainuttakaan. Seminaarinmäeltä uimahallin ohi tullessa on
kuin tulisi takapihalle. Sekin
vähä, mikä on vihreää, jää hoitamatta.
Jalkapallostadionkin Huovisen Hippokselle mahtuu,
mutta ei siihen, mihin jalkapalloihmiset ovat sitä suunnitelleet. Se tulisi pysäköintialueelle Köyhälammen viereen.
Hanke edellyttää melkoisia
liikennejärjestelyjä, mutta on
varmaan jo toisen väitöskirjan aihe.

Toisin kävi. Tänä päivänä
Hippos-Kampus muodostaa
toiminnallisesti yhtenäisen
kokonaisuuden. Yhtenäisen
ilmeen saavuttamiseksi on
vielä tehtävä töitä.
YTL, LitK Erkki Huovinen on väitöskirjassaan
”Ilokivestä Valokuituun”
selvitellyt Hippos-Kampus
-alueen kehitystä toiminnallisesti ainutlaatuiseksi kokonaisuudeksi. Lähin vastaava
opetuksen, tutkimuksen ja
liikunnan yhteenliittymä
löytyy Birminghamista. Suomessa liikuntakeskittymiä on
syntynyt esimerkiksi Lahteen,
Oulun Raksilaan ja Puijonlaaksoon Kuopiossa, mutta
kaikilta muilta puuttuu yliopistoyhteys.

Alvar Aallosta
Urho Kekkoseen
Huovisen tutkimuksessa
ansion kehityksestä saavat
muun muassa presidentti
Urho Kekkonen, kansanedustaja Veikko Hyytiäinen
ja ennen muita arkkitehti Alvar Aalto.
– Ei Aalto ollut mikään
urheilumies, mutta hän näki
toiminnalliset mahdollisuudet. Raja-aidat piti kaataa,
myös kampusalueen tuli
olla kaupunkilaisten käytettävissä. Aallon toimisto
on ollut ainoa mahdollinen
kumppani myös uimahallin
laajennuksissa viime vuosikymmeninä.
Erkki Huovinen pohtii,
millaista jälkeä olisi syntynyt,
jos Aalto olisi ehtinyt hahmotella alueelle jäähallin ja pari
liikuntahallia.
Aallolla oli jo 50-60-luvuilla käsitys liikuntakasvatuksen
suunnitelmista. Eduskunnan
kirjastosta Huovinen löysi liikuntakasvatuksen raportin
vuodelta 1962. Jo siihen oli
hautautuneena Aallon hahmotelma liikunnan rakennukseksi, vaikka hankkeesta
julkisesti tiedettiin vuosia
myöhemmin ja se toteutui
vasta 70-luvulla.
– Hahmotelmassa moottoritie jatkuu liikunnan rakennuksen vieritse Hippoksen
läpi. Pentti Polvisen liikennesuunnitelma oli niin pitkällä, että kaupunginvaltuusto
käveli kepeillä merkityn reitin
Taulumäeltä Harjun kautta
Hippokselle. Siinä yhteydessä
havaittiin, että tien laita pyyhkäisi vain seitsemän metrin
päästä uimahallin seinästä.

Ilokivestä
Valokuituun

Erkki Huovinen kaipaa Hippoksen alueelle vihersuunnitelmaa, esimerkiksi koivukuja voisi jatkua jäähallin ohi. Autot joutaisivat muualle.

Moottoritiestä jäi lopulta
jäljelle vain puolentoista kilometrin pätkä Keljosta Köyhälammelle.
Jos saavat Hippos/kampuksen alueen kehityksestä
ansion yksittäiset henkilöt,
Jyväskylän kaupungin kaavoitustoimen osuuteen tutkija suhtautuu kriittisesti.
– Kaupunkia ja kaavoittajaa
enemmän kehitykseen ovat
vaikuttaneet opetusministeriö ja Jyväskylän yliopiston rakentamisen neuvottelukunta.
Ilman yliopiston ja liikuntatieteellisen tiedekunnan kehitystä Hippos olisi paljon
nykyistä vaatimattomampi.

Veikko Hyytiäisen
esitys sai siivet
Liikuntatieteellisen tiedekunnan saamisesta Jyväskylään Erkki Huovinen korostaa
kansanedustaja, varatuomari

Veikko Hyytiäisen osuutta.
Keväällä 1960 Hyytiäinen
teki raha-asia-aloitteen liikuntakasvatuksen aloittamisesta Jyväskylän kasvatusopillisessa korkeakoulussa, mikä
merkitsisi samalla Helsingin
voimistelulaitoksen, Jumpan
lopettamista.
Miksi liberaali Hyytiäinen? Samaan aikaan KeskiSuomesta oli eduskunnassa
vahvoja suurten puolueiden
vaikuttajia: Arvo Ahonen
(SDP), Matti Koivunen
(SKDL), Artturi Jämsén ja
Mauno Pohjonen (Maalaisliitto).
– Ehkä muut katsoivat,
että antaa Hyytiäisen höyrytä. Eivät kai halunneet menettää kasvojaan, Huovinen
pohtii.
Raha-asia-aloitteilsta yli
90 % joutuu suoraan roskakoriin, selviytyvä kymmenesosakin seikkailee vuosi-

kaudet valiokunnissa ennen
päätymistään eduskuntaäänestykseen.
Hyytiäisen esitys sai siivet.
Liikuntakasvatuksen opetus
alkoi Jyväskylässä syksyllä 1963. Presidentti Urho
Kekkonen vihki liikuntatieteellisen tiedekunnan laitosrakennuksen käyttöönsä
30.10.1971. Presidentin vihkiäispuhe on jäänyt historiaan
sporttipuheena, jossa UKK
lyttää urheilun organisaatiot
ja niiden johtajat jämähtäneiksi monumenteiksi. Hän
näkee Jyväskylän liikuntatieteellisellä tiedekunnalla
mahdollisuudet luoda uutta
liikuntakulttuuria, jossa sana
kuntourheilu ei maistu lääkkeeltä.
Erkki Huovisen mielestä
Hippoksen-Kampuksen kokonaisuus toteuttaa mitä suurimmassa määrin Kekkosen
tavoitteita.

Alue on ylivoimaisesti Jyväskylän seudun vetovoimaisin käyntikohde, jossa vuosittain harrastaa tai viettää
aikaansa yli kaksi miljoonaa
kävijää – lukuun ei ole laskettu esimerkiksi jääkiekkoseurojen harjoituksia.

Miksi?
Viime viikkoina Erkki
Huovinen on saanut vastailla kysymykseen, miksi. Miksi kuusikymppinen virkamies
lähti tekemään väitöstutkimusta aiheesta, joka vastaväittäjä, professori Seppo Hentilänkin mielestä edellyttää
erityistä rohkeutta, monitieteellistä otetta ja syventymistä
aiheeseen.
– Ei tämä ole pelkkää tiedehöpötystä. Työlle löytyy praktinen lähtökohta. Huovinen
vakuuttaa.
Liikuntasektorin virkamie-

Väitlöskirjan nimi ”Ilokivestä valokuituun, Jyväskylän
Hippos-kampus alueen kehittyminen Harjun reunasta
ja kaviourasta opetuksen, tutkimuksen sekä liikunnan keskukseksi” herättää kysymyksiä. Sitä pureskeli väitöstilaisuudessa myös vastaväittäjä.
Hänen mielestään nimeksi
olisi riittänyt napakat kaksi
ensimmäistä sanaa.
Valokuidun lähes jokainen
tietää – sitä pitkin vilistää bitti
poikineen.
Ilokiven nykyjyväskyläläiset ovat oppineet tuntemaan
ylioppilaskunnan kapakkana.
Alun perin Ilokivi ”Kilkku”
oli iso kivi Seminaarinmäen
länsirinteellä. Sen ympärille
opiskelijat kokoontuivat keväisin ilonpitoon.
YTL, LitK Erkki Huovisen
väitöskirja tarkastettiin lauantaina 5.9.liikuntatieteellisen
tiedekunnan tiloissa. Vastaväittäjänä toimi professori Seppo Hentilä Helsingin
yliopistosta, kustoksena professori Kimmo Suomi Jyväskylän yliopistosta. Suomi on
toiminut myös Huovisen tutkimustyön ohjaajana.
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