
LIIKUNNAN KUNTAKUMPPANUUDEN PAINOPISTEITA KUNTIEN TOIMIJOIDEN MÄÄRITTÄMÄNÄ 24.1.2019

I) LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN EDISTÄMINEN MADALTAMALLA LIIKUNTAAN

OSALLISTUMISEN KYNNYSTÄ

JO KEHITETTYJEN TOIMINTATAPOJEN, TYÖKALUJEN TAI TUOTTEIDEN JATKAMINEN JA KEHITTÄMINEN

Mihi

Markkinoinnin ja viestinnän jatkokehittäminen, sen vieminen enemmän kouluille, huoltajille jne.

kouluilla nuorille

koulujen kautta huoltajille (esim. seudullinen wilma-viestintä) 

some-viestinnän kanavat

Nuoret enemmän mukaan suunnitteluun

Nuorisotoimi mukaan nuorten liikuttamiseen

Tehdään nuorten liikkuminen mahdollisimman helpoksi: ei turhia rekisteröitymisiä ym.

Nyky-Mihin tarkastelu harrastusaplikaation, harrastuspassin, harrastehaun valossa

Liikkuva koulu -yhteistyö, liikunnanopettajat mukaan

Yhteinen EU-hanke: painopisteenä nuoret

Saattajakortti

Toimitaan omalla Saattajakortilla niin kauan kuin tarve vaatii, EU:n Vammaiskortti käyttöön kun toimii

Viestintää olemassa olevista palveluista pitää jatkaa ja Saattajakortti on yksi näistä

Wertaisliikuttajatoiminta

Toimintatapa ja -malli melko valmiit. Toimintaa tulee jatkaa ja siitä pitää viestiä.

Soveltavan liikunnan yhteistyö

Lajikokeilujen jatkaminen seurojen, yhdistysten ja muiden toimijoiden kanssa

Tämä toimintatapa vaatii edelleen pysyvämpää toimintamallia ja vakiinnuttamista.

Liiqquu Leikkipuistojumpat

Toiminta on alueellisesti käynnistymässä keväällä 2019



KEVYEN LIIKENTEEN SEUDULLINEN YHTENÄISYYS ARKI- JA HYÖTYLIIKUNNAN TUKENA

Kevyen liikenteen väylät seudullisena yhtenäisenä verkostona

Ylikunnallinen pyöräilyverkosto

Puutteet kokonaisuudessa väyliin, opasteisiin ja merkintöihin liittyen

LAAJEMMAT YHTEISTYÖVERKOSTOT TOIMIMAAN

Nuoriso-, sivistys-, kulttuuritoimi, kaupunki- ja liikennesuunnittelu, tekninen-, terveys-, sosiaalisektori

Nuorisovaltuustot ja nuoret yleensä sekä vanhus- ja vammaisneuvostot vahvemmin mukaan kehittämiseen

Liikkuva koulu, varhaiskasvatus jne.

TALOUDELLISIIN JA SOSIAALISIIN HAASTEISIIN VASTAAMINEN

Sosioekonomisten näkökulmien huomioiminen, yhdenvertaisuusperiaate

a.       vähävaraisuuden näkökulmasta (kustannusten tasaaminen, miten tuetaan vähävaraisten liikkumista)

b.      sosiaalisen tuen ja kannustuksen näkökulmasta

Miten sossu tukee liikkumista?

Turun Kimmoke-ranneke, Raision kortti, 65+ -kortti -> seudullinen tuote?

JOUKKOLIIKENNE- JA KULJETUSRATKAISUT

Kuljetuskäytäntöihin vaikuttaminen: vammaisille ja toimintaesteisille kuljetukset ja 

matkojen korvauskäytännöt elintärkeitä ja usein ensisijaisia esteitä liikunnan harrastamiselle 

(myönnetyt matkat, kuntarajojen ylittämiset)

Fölin laajentamistarve liikuntapaikkojen saavutettavuuden näkökulmasta (esim. nuoret)



II) AMMATILLISEN OSAAMISEN VERKOSTON JATKAMINEN JA VAHVISTAMINEN

KOULUTUS- JA KONSULTOINTIYHTEISTYÖ KAIKILLE TOIMIJOILLE YHDENVERTAISUUS HUOMIOIDEN

Henkilöstö

Seurat, yhdistykset ja muut toimijat

Oman osaamisen jakaminen, sparraus

OLOSUHDEYHTEISTYÖ

Liikuntapaikkasuunnittelu ja toteutus seudullisesti ("jokainen kunta ei tarvitse "liikuntakeskusta")

> Alueellinen liikuntapaikkastrategia

Yhteistyö käytännön asioissa (uimahalli: sijaiset, koulutukset jne.)

Erityisosaamisen, -kaluston ja -koneiden yhteinen hyödyntäminen

"Latukone" (voitaneen unohtaa…)

Uimahallit : joku keskittyy teknisiin ratkaisuihin 

  joku keskittyy toimintojen järkevään ajoitukseen, kampanjoihin jne.

  joku keskittyy matalan kynnyksen ratkaisujen kehittämiseen

> osaaminen kaikkiin halleihin

Yhteiset järjestelmät ja hankinnat (esim. vuorovaraus-, kassa- ym.)

Seudullinen yhteisomistuksen malli

Kevyen liikenteen seudulliset näkemykset, nostot, ulostulot arki- ja hyötyliikunnan edistämiseksi

Yhteinäisempi viestintä liikuntapaikoista ja -mahdollisuuksista

KEHITTÄMISEN VERKOSTOTYÖN MALLI JA JATKAMINEN

Koordinoidusti

Vielä laajemmat verkostot 

(nuoriso-, sivistys-, kulttuuritoimi, kaupunki- ja liikennesuunnittelu, tekninen-, terveys-, sosiaalisektori)

Yhteistyö avustusten hakemisessa

Hallinnollisen työn yhdistäminen > tarjoaminen seuroille

Hyvinvointikoordinaattoreiden yhteispalkkaus 

(miksei "liikuntaetsivien"?)



III) STRATEGIATYÖ, VIESTINTÄ JA VAIKUTTAMINEN

VIESTINNÄN LISÄÄMINEN, EDELLEEN KEHITTÄMINEN JA YHTENÄISTÄMINEN

Mihi

väestöryhmittäin kohdennettu viestintä, oikean kohderyhmän tavoittaminen

eri kanavat eri kohderyhmille

yhteinen alusta liikuntapaikoista ja -mahdollisuuksista tiedottamiseen

Likiliikkujan jatkaminen jollain tavalla

Huom. Likiliikkujan lopettaminen

ei-liikuntauskovaisten tavoittaminen

ideoiden jakaminen kuntien kesken nuorten toiminnasta tiedottamiseen

LIIKUNNAN YHTEINEN VISIO SEUDULLISESTI

Kaikki sektorit: nuoriso-, sivistys-, kulttuuri, kaupunki- ja liikennesuunnittelu, tekninen-, terveys-, sosiaali

Näkökulman laajentaminen > mikä on liikuntaa

Yhteiset mittarit ja seuranta

Liikunnan seurannan vieminen hyvinvointikertomuksiin asti

Seudullinen liikuntastrategia, pitää pyrkiä alueelliseen yhtenäisyyteen hyvinvointikertomukseen asti

Liikkumissuunnitelma, Helsingin malliin tutustuminen

Yhteisen poikkihallinnollisen liikkumisohjelman käynnistäminen

PÄÄTTÄJIEN JA VAIKUTTAJIEN INFORMOINTI JA VAIKUTTAMINEN

Yhteisistä painopisteistä ja liikunnan ajankohtaisista asioista viestiminen ja keskustelu

 



MISTÄ VOIDAAN LUOPUA KUNTIEN TOIMIJOIDEN MÄÄRITTÄMÄNÄ 24.1.2019

Turhat nettisivut ja osoitteet

Rekisteröitymiset: miksi liikunnasta tehdään niin hankalaa / vaikeaa?

Liikunnan tulee olla helppoa, ei turhia rekisteröitymisiä


