SATAKUNTIEN LIIKUNTAVIRANHALTIJOIDEN REITTIPÄIVÄN MUISTIO
Aika:

Ti 3.12.2019 klo 9.00-15.00

Paikka:

Kauppakeskus Puuvilla, kokoustila Färjäämö

Paikalla:

12 kunnan edustajaa
6 LiikUn edustajaa
Satakuntaliiton asiantuntija
Satakunnan Yhteisökeskuksen asiantuntijat

Asialista
1. Reittipäivien avaus ja terveiset
LiikUn aluejohtaja Pekka Potinkara avasi Reittipäivät ja toi terveiset Lounais-Suomen
kuntaristeilyltä. Kuntaristeilyn materiaali löytyy LiikUn kuntayhteistyö sivuilta.
Satakuntaliiton tervehdyksen toi alueasiantuntija Krista Tupala, joka esitteli ajankohtaiset
asiat Satakuntaliiton toiminnasta ja suunnitelmista.
2. Liikunnan kuntayhteistyö - suunnitelma 2020
Kuntakumppanuuskeskustelua jatkettiin 8.10.2019 ajatusten pohjalta sekä kahden kunnan
hanke- ja toimintaesimerkit (Rauman liikuntaneuvontamalli lapsille ja nuorille ja Nakkilan laaja
liikunnan edistämishanke) kuullen. Kuntien esittämiä toimintamalleja pidettiin toimivina ja
monipuolisina. Toivomus olikin, että niitä koottaisiin systemaattisemmin kaikkien nähtäville.
Turhautumista herätti se, että hyvistä toimintamalleista huolimatta resursseja ei hankevaiheen
jälkeen läheskään aina löydy toiminnan ylläpitämiseen.
Kuntakohtaamisten jatkaminen sai kannatusta. Tärkeätä olisi toteuttaa vuoden 2020
kohtaamiset riittävästi tiivistäen, koska kunnissa samat toimijat vastaavat monesta osaalueesta. Esim. lasten ja nuorten liikunnallinen elämäntapa monitoimialaisena kokonaisuutena
olisi hyvä paketoida yhden päivän tapaamiseksi, jossa aamupäivä voitaisiin käsitellä esim. varhaislapsuuden ja-kasvatuksen asioita ja iltapäivä kouluikää ja toista astetta kooten kunnista mukaan
mahdollisimman laajasti eri toimialojen edustajia. Vuoden 2020 kuntakohtaamisten suunnitelma
rakennetaan tämän keskustelun pohjalta edelleen ja siitä tiedotetaan vuoden 2020 alkupuolella.
Vaikuttamistyötä ja -viestintää tulisi tehdä vahvemmin kuntien talousarviovalmistelun ja päätöksenteon rytmissä ja yllä mainitun kaltaisia hyviä esimerkkejä esille nostaen. Myös
kuntavaaleihin 2020 tulisi jo alkaa valmistautua.
Vahvaa faktaa, herätteleviä euromääriä sekä selkeitä mittareita liikunnan ennaltaehkäisevästä
roolista tarvitaan edelleen. Yhdeksi haasteeksi todettiin, että urheilumaailman arvojen
edunvalvonta ” syö” liikunnan arvoa ennaltaehkäisevänä toimintana. Liikunta mielletään
kunnallisessa päätöksenteossa vielä liian usein seurojen kilpa- ja huippu-urheiluksi.

Seuraava Satakunnan Hyte verkostotapaaminen pidetään 11.2. klo 9-12 Satasairaalalla, johon
olisi tarkoitus kutsua Hyte vastaavat, sekä liikunnan viranhaltijat. Piia Astila on lähettänyt jo
kutsun, mutta tarkempi ohjelma tulee tammikuussa.
Loppuun esiteltiin Aluehallintovirastojen uudet avustukset liikunnan edistämiseen sivut
www.aviavustukset.fi, mistä löytyy mm. Avustusten haku, Kuka avustusta voi hakea ja mihin
tarkoitukseen, Miten avustusta haetaan, Hakemuksen täydentäminen, Miten hakemukset
käsitellään? Avustusten käyttö, Raportointi, Avustusmuodot, Avustusvisualisointi ja Sähköinen
asiointipalvelu.
Lounas ja tutustuminen Ultra Action Parkiin
3. Näkökulmia järjestöyhteistyöhön
Järjestöjen Satasote -hankevastaava Ulla Jäntti esitteli Satakunnan Yhteisökeskusta,
järjestöjen Satasote hanketta, järjestöyhteistyöryhmä Jytryä, jonka alueelliset kokoukset
pidetään alkuvuodesta; Pohjois-Satakunta16.1., Rauman seutu 21.1., Porin seutu 22.1.,
Huittisten yhdistysilta 5.2. ja Keski- Satakuntaan oma kokoontuminen suunnitteilla.
Lopuksi kerrottiin järjestöystävällinen kunta kokonaisuudesta.
4. Pajaesitykset pienryhmissä (20 min / piste)
Viimeisessä osiossa käytiin läpi liikunta seuraavat työpajat:
•

Lasten ja nuorten liikkumisen edistämisen ohjelmat ja yhteistyö sekä kunta-seura yhteistyö
o Karita Toivonen, LiikU, kehittämispäällikkö

•

Talven Mestariliikkuja kampanjan jatko ja Haastepyöräily -kampanjan kehittäminen
o Juha Koskelo, LiikU, terveysliikunnan kehittäjä

•

Viestinnän kuntayhteistyö
o Anu Oittinen, kuntakumppanuuden projektipäällikkö

Loppuun muut asiat ja osallistujille jaettiin joululahja.
5. Tapahtuman päätös

HUOM! Kaikki esitykset ja liitteet löytyvät LiikUn nettisivuilta =>
Kuntayhteistyö => Kuntakumppanuus Satakunnassa – alasivuilta
https://www.liiku.fi/yhteystiedot/kuntayhteistyo/kuntakumppanuus-satakunta/

