Liikunnan ja
urheilun teemat
kuntavaaleissa 2021
Tavoitemuistio

Hyvinvoiva & menestyvä kunta

Liikunta
hyvinvointityön
painopisteenä
• Liikunta lasten ja
nuorten arjessa
• Palveluketjut

Elinvoimaiset
seurat
• Yhteistyö
• Resurssit
• Olosuhteet

Menestyvä urheilu
• Urheiluyläkoulut
• Osaaminen
• Ammattilaisuus

Muistathan:
• Liikunta on olennaista
kaikkien kansansairauksien
ehkäisemisessä
• Liian vähäisestä liikunnasta
aiheutuu noin 550€
vuotuiset kustannukset
asukasta kohti
• Lasku on yli viisinkertainen
verrattuna esimerkiksi
kuntien liikuntatoimen
nettokustannuksiin
• 10-20 % alle kouluikäisistä,
noin puolet alakoululaisista
ja 17 % yläkoululaisista
liikkuu riittävästi.
• Sote-uudistuksen myötä
hyvinvointityön merkitys
kunnan roolissa kasvaa.

Liikkumista edistetään
kunnan kaikilla toimialoilla,
yhteisin tavoittein ja
strategisella otteella.

Tavoitteena:
Liikunta
hyvinvointityön
painopisteenä

Liikuntaneuvonnan
palveluketju toimii
valtakunnallisten
suositusten mukaisesti,
suunnitelmallisesti ja
kuntalaisille avoimesti.

Toteutetaan lasten ja
nuorten liikkumista
edistäviä ohjelmia ja
harrastamisen mallia.
Koulujen salien tarve
korostuu.

Muistathan:
• 35 % väestöstä osallistuu
urheiluseurojen
toimintaan
• 12 % väestöstä tekee
vapaehtoistyötä seurassa –
seurat ovat jokaisen
kunnan vapaan
kansalaistoiminnan
selkäranka
• Kunnan tuki mahdollistaa
vapaaehtoispohjaisen
liikunnan järjestämisen ja
ohjaajien kouluttamisen
• Valtaosa organisoidusta
liikunnasta ja urheilusta on
seurojen ja yhdistysten
järjestämää
• Vastuullisuus on liikunta- ja
urheiluyhteisön tärkeä
valinta.

Kunta ylläpitää
ja kehittää liikunnan ja
urheilun monipuolisia
olosuhteita. Käyttövuorot
ovat edullisia ja alle 18vuotiaille maksuttomia.

Tavoitteena:
elinvoimaiset
Kunnassa on
seurat toimintamalli liikunnan

Kunnan
tuki seuroille säilyy
vähintään nykytasolla ja
turvaa näin monipuoliset
harrastamisen ja
osallistumisen
mahdollisuudet.

toimijakentän ja kunnan
yhteistyön vahvistamiseksi.
Keskeisenä yhteisenä
aiheena liikunta iltapäivissä.

Muistathan:
• 4/5 suomalaisista pitää
suomalaisurheilijoiden
kansainvälistä
urheilumenestystä
tärkeänä
• Jokainen huippu-urheiluura lähtee kasvuun
paikallisista edellytyksistä
• 72 % suomalaisista kokee,
että huippu-urheilijat
tarjoavat myönteisiä
esimerkkejä
• Huippu-urheilu ja sen
tapahtumat ovat kunnalle
vetovoimatekijä
• Urheiluyläkoulutoiminnalle
on olemassa toimiva,
aktiivinen valtakunnallinen
verkosto

Nuorilla on mahdollisuus
yhdistää koulu ja
tavoitteellinen urheilu
urheiluyläkoulussa.

Tavoitteena:
Kunnassa
Kunta tukee
menestyvä
on mahdollisuus kasvaa
urheilijoitaan ja kunnassa urheilu
urheilun huippuosaajaksi –
toimivia urheilun
ammattilaisia, erityisesti
ollessaan
työnantajaroolissa.

kunta tukee alueellisen
osaamiskeskittymän
rakentumista.

Kaikki kunnan
toimialat
liikuttavat!

Yhteistyöllä
harrastuksia
koululaisten
iltapäiviin!

Kunnassamme liike tukee
lasten ja nuorten oppimista!

Liike on
hyvinvointilääke!

Kunnassamme voi
tavoitella urheiluunelmiaan!

Kunnassamme
sykkii vahva
seurasydän!

Seuratoiminta luo
eläviä paikallisyhteisöjä!

Urheilu tuo
kuntaan
luonnetta!
Urheilu
yhdistää ja
inspiroi!

Lisätietoja
Liikkuvat kuntalaiset

Elinvoimaiset seurat

Menestyvä urheilu

Liikkujan polku –verkosto:
• Liikunnan ja liikkumisen
edistäminen otetaan kunnan
hyvinvointityön strategiseksi
painopisteeksi
• Lasten ja nuorten liikunnan
edistäminen varhaiskasvatuksessa,
koulussa ja opiskelussa
• Laadukas liikuntaneuvonnan
palveluketju ja sujuva yhteistyö
seurojen ja yhdistysten kanssa

Liikkujan polku –verkosto:
• Seura- ja yhdistystoiminnan
elinvoimaisuus
• Laadukas liikuntaneuvonnan
palveluketju ja sujuva yhteistyö
seurojen ja yhdistysten kanssa

Olympiakomitea:
• Urheiluyläkoulutoiminta: mistä
toiminnassa on kyse
• Mitkä koulut ovat jo mukana
urheiluyläkoulutoiminnassa?
• Kuvaus urheiluakatemioista ja
valmennuskeskuksista, eli
osaamiskeskittymistä: mitä ne ovat
ja missä niitä on
• Huippu-urheilun yhteiskunnallinen
perustelu

OKM
• Harrastamisen Suomen malli

OKM
• Harrastamisen Suomen malli
Olympiakomitea:
• Parempia liikuntaolosuhteita
kuntien ja seurojen yhteispelillä
• Lasten liike -toimintamalli
Liikunnan aluejärjestöt:
• Tietoa seurafoorumista

