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1. Johdanto
Ulvilan liikuntatoimen strategia on tarkoitettu ensisijaisesti työvälineeksi kaupungin vapaa-aikatoimelle, niin luottamus-
miesjohdolle kuin virkamiesjohdolle, mutta myös kaupungin muille hallintokunnille sekä kaikille Ulvilan liikuntaa ja urheilua 
edistäville toimijoille. 

Strategian tavoitteena on kannustaa toimijoita ja päättäjiä tekemään liikunnasta keskeinen strateginen valinta. Stra-
tegiassa kuvataan monella tavalla tämän hetken tilannetta Ulvilassa sekä määritetään visio, arvot ja valitut linjaukset. 
Nämä perustuvat nykytilanteen analyysiin sekä eri tutkimusten, tehtyjen tarpeiden ja odotusten mukaisiin valintoihin, joihin 
pyritään tulevaisuudessa. Varsinkin väestön nopean ikääntymisen ja sen tuomien terveysvaikutusten huomioiminen tulee 
ottaa yhä enemmän tarkastelun alle. Valinnat kohdentuvat erityisesti terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta riittämättömäs-
ti liikkuvien aktivoimiseen. 

Lisäksi kohdennettuja toimia suunnataan sellaisiin kohderyhmiin, joiden liikkumisesta on syytä olla eniten huolissaan, ja 
joiden osalta kehittämistoimenpiteet ovat olleet vähäisiä. 

Liikunta tulee nähdä kuntalaisten perusoikeutena ja mahdollisuutena liikkua vauvasta vaariin omien mieltymystensä ja 
tavoitteittensa mukaan. 
Kaupungin vapaa-aikatoimen resurssit eivät riitä laajamittaiseen liikunnan edistämiseen ja siksi vapaa-aikatoimen tärkeim-
mäksi tehtäväksi tulee nykyisten toimintojen säilyttäminen ja tukeminen.

Kaupungin eri hallintokuntien sekä Ulvilan eri toimijoiden tulee kannustaa, tukea ja ohjata yksilöitä sekä yhteisöjä liikun-
nalliseen ja terveelliseen elämäntapaan. Keinoja ovat vaikuttaminen tietoihin ja taitoihin, elinympäristöön, olosuhteisiin 
sekä rakenteisiin.

Strategian eri sivuilla on info-tietoiskuilla pyritty antamaan tämän hetken uusinta tietoa liikunnan ja urheilun merkitykses-
tä ihmisten hyvinvointiin. Hyviä vinkkejä ja lisää tietoa on saatavissa asiakirjan lähdeluettelon linkkisivujen kautta.

Strategia on voimassa toistaiseksi ja sitä päivitetään tarvittaessa. Yksityiskohtaiset toimenpiteet tullaan vuosittain laati-
maan vapaa-aikatoimen toimintasuunnitelmaan, joka pohjautuu tähän strategiaan.

Strategian ohjausryhmään ovat kuuluneet seuraavat henkilöt ja heidän taustaryhmänsä. He ovat olleet liikunta- ja urheilu-
seuratoiminnan, kylätoiminnan, liikuntayritysten ja kaupungin eri hallintokuntien asiantuntijoita Ulvilassa.

Kari Keitaanniemi; Kaasmarkun kyläyhdistys, hiihto

Eija Ojala; Ulvilan Voimistelu ja Liikunta, voimistelu

Ari Mansikkamäki; Ulvilan Pesä-Veikot, pesäpallo

Jari Holmgren; Ulvilan Ura, suunnistus

Sari Wilen; Krämppä-Center, liikunta-alan yrittäjä

Juha Hjulgren; Ulvilan kaupunki

Anu Vanha-Kämppä; Ulvilan kaupunki, liikunnanopettaja

Vesa Lahdenperä; Ulvilan vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja

Markku Nevala; Ulvilan liikuntatoimi

Tapio Saarni; Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu, seurakehittäjä

Ohjausryhmä kiittää kaikkia, jotka ovat auttaneet ja osallistuneet tämän asiakirjan aineiston hankinnassa tai osallistuneet 

muulla tavoin sisällön tuotantoon.
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2. Liikunnan ja urheilun lähtökohtatilanne
 

Taulukko 1.
Miten Ulvilassa eri ikäryhmät 
liikkuvat terveytensä kannalta

Ikäryhmä Ulvilassa 
asukkaita

Liikkuu 
riittävästi

Liikkuu liian vähän

3-11 vuotiaat 1530 920 610
11-18 vuotiaat 1170 340 830
19-63 vuotiaat 7640 1760 5880
yli 64 vuotiaat 2970 208 2762
Yhteensä 13310 3228 10082

Suomessa on tehty viime vuosina paljon erilaisia 
tutkimuksia ja kyselyjä liikunnan merkityksestä ih-
misten hyvinvointiin. Ulvilassa on n. 13500 asukasta, 
joten näitä valtakunnallisia tutkimuksia voidaan hyvin 
peilata ja verrata myös Ulvilaan.

Liikuntakyselyjen mukaan suositusten mukainen 
fyysinen aktiivisuus toteutuu hyvin vaihtelevasti 
lapsilla ja nuorilla. Kun 11-vuotiaista lähes puolet il-
moittaa liikkuvansa suositusten mukaisesti vähintään 
tunnin päivässä, 15-vuotiaista riittävästi liikkuu vain 
yksi kymmenestä. Selkeä fyysisen aktiivisuuden vä-
hentyminen murrosiässä ja samanaikainen ylipainon 
yleistyminen ovat vakavia terveyspoliittisia haasteita. 
Nuorten miesten kestävyys- ja lihaskunnon heikke-
neminen viime vuosikymmenten aikana ja huonokun-
toisten määrän jatkuva kasvu ovat merkkejä nuorten 
aikuisten uudenlaisista terveysongelmista.

Kyselyjen mukaan noin puolet työikäisistä liikkuu 
terveysliikunnan suosituksen mukaisen määrän 
kestävyysliikuntaa. Mutta vain joka kymmenes heistä 
harjoittaa myös lihaskuntoaan suositusten mukaisel-
la minimitasolla eli kaksi kertaa viikossa. Eläkeikää 
lähestyvistä suositusten mukaisesti liikkuu enää 

Ulvilassa liikuntaa harras-
tamaton henkilö aiheuttaa liikuntaa 
harrastavaan henkilöön verrattuna 
yhteiskunnalle maksettavaksi 
elinaikanaan yli 11 000 euroa 
suuremmat menot suurempina 
sairauskuluina ja pienempinä 
verotuottoina.

muutama prosentti ikäryhmästä. Suomessa tavoit-
teeksi asetettu työurien pidentäminen tulee edellyt-
tämään myös ikääntyvien työntekijöiden fyysisen 
aktiivisuuden lisäämistä. Erityisenä haasteena on 
liikkumattomien suuri määrä, heitä on noin viidesosa 
työikäisistä.

Laskennallinen arvo valtakunnallisten 
tutkimustulosten perusteella 
laskettuna Ulvilan asukasmäärään.
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Taulukko 2.
Mikä merkitys 
liikkumattomuudella on 
Ulvilan kaupungin talouteen 
ja ihmisten hyvinvointiin

Aihe Asukkaita 
Suomi

Suomessa  
Euro

Asukkaita 
Ulvila

Ulvilassa 
Euro 

Diabetes 5400000 750 000 000 13500 1 875 000
Vähäinen liikunta 5400000 300 000 000 13500 750 000
Lihavuus 5400000 190 000 000 13500 475 000
Vapaaehtoistyön arvo 5400000 1 600 000 000 13500 4 000 000

Liikunta on kansalaisten peruspalvelu, jonka asema on mää-
ritelty myös lainsäädännössä. Peruspalvelulla tarkoitetaan 
palveluita, jotka pääasiassa koskevat suurta määrää ihmisiä 
ja vaikuttavat kansalaisten jokapäiväiseen elämään ja joiden 
puuttuminen aiheuttaa merkittäviä ongelmia. Liikunnan perus-
palveluasema tarkoittaa, että 

1 Kaikille kuntalaisille löytyy liikuntamahdollisuuksia läpi 
elinkaaren joko omaehtoisena tai ohjattuna toimintana. 

Liikuntamahdollisuuksien turvaamisella tarkoitetaan 
toimintaedellytysten luomista ja liikuntapalveluiden 
saatavuuden varmistamista. 

2 Toiminta on hyvin suunniteltua ja johdettua (myös 
työnjako seurojen, kunnan ja yksityisen sektorin välillä)

3   Liikunnan kehittämisestä vastaa osaava ja riittävä 
liikuntatoimen henkilöstö 

4 Liikunta-asiat on huomioitava muissakin kunnan 
hallintokunnissa kuin liikuntatoimessa

5 Liikunta on kunnassa tietoisen  
politiikan kohteena

Laskennallinen arvo valtakunnallisten 
tutkimustulosten perusteella 
laskettuna Ulvilan asukasmäärään.

Kaavio 1. Lähde: www.sport.fi/kirjasto/
aikuisten-liikunta-ja-urheilu
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Päivitt äinen liikunta on ikäihmiselle elinehto. 
Liikunta ei estä vanhenemista, mutt a sen 
avulla säilytetään ja parannetaan lihasvoi-
maa, tasapainoa, liikkuvuutt a ja kävelykykyä. 
Hengitys- ja verenkiertoelimistö tarvitsevat 
säännöllistä liikuntaa pysyäkseen kunnossa.

Liikkuminen vahvistaa myös mielen hyvinvointi a ja muis-
ti a sekä tarjoaa mahdollisuuksia tavata muita ihmisiä. 
Riitt ävä päivitt äinen liikunta tukee merkitt ävästi  pitkä-
aikaissairauksien ehkäisyä, hoitoa ja kuntoutusta. 

Suomalaiset ikäihmiset ovat monipuolisia liikkujia. Suo-
sitt uja kestävyyslajeja ovat kävely, pyöräily, uinti  ja hiihto, 
joista arkikävely muodostaa tärkeän päivitt äisen liikku-
misen kivijalan. Myös koti voimistelu on edelleen yleistä 
miehillä ja naisilla. Kuntosaliharjoitt elu lisää suosiotaan. 

Selvitysten mukaan kävely ja muu liikunta ovat kuitenkin 
vähenemässä ja vain muutama prosentti   eläkeikäisistä 
liikkuu sekä kestävyys- ett ä lihaskuntosuositusten mukai-
sesti . Myös tasapainoharjoitt elu on liian vähäistä.

Liikunnasta terveytt ä 
ja hyvinvointi a

Vain muutama prosentti   
eläkeläisistä liikkuu sekä 
kestävyys- ett ä lihaskunto-
suositusten mukaisesti .”
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Ainakin 2 pv/vk lihaskuntoharjoitt elua, 
ei tarpeeksi kestävyysliikuntaa

Reipasta tai rasitt avaa kestävyysliikuntaa 
ja/tai lihaskuntoa, mutt a ei riitt ävästi 
Vain verkkaista ja rauhallista kestävyys-
liikuntaa ja/tai tasapainoharjoitt elua
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ELÄKEIKÄISTEN TERVEYSLIIKUNNAN RIITTÄVYYS 
VUONNA 2009. 65–84 -VUOTIAIDEN SUOMA-
LAISTEN NAISTEN JA MIESTEN TERVEYSLIIKUNTA 
IKÄRYHMITTÄIN (%).

http://www.sport.fi/kirjasto/aikuisten-liikunta-ja-urheilu
http://www.sport.fi/kirjasto/aikuisten-liikunta-ja-urheilu
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15,5 % 

12 % 

18,5 % 

5,4 % 

37,3 % 

11,4 % 

Ei säännöllistä 
 liikuntaa 

Vain verkkaista 
 ja rauhallista  

kestävyysliikuntaa 
 

Reipasta tai rasittavaa 
kestävyysliikuntaa ja/tai 

lihaskuntoa, mutta ei 
riittävästi 

 
Ainakin 2 pv/vko 

lihaskuntoharjoittelua, 
ei tarpeeksi 

kestävyysliikuntaa  
 

Suosituksen 
mukaisesti 

kestävyysliikuntaa, 
ei tarpeeksi 
lihaskuntoa  

 

 
Suosituksen mukaisesti 

kestävyysliikuntaa ja  
lihaskuntoharjoittelua 

 

Kaavio 2. 15–64-vuotiaiden suomalaisten fyysisen aktiivisuuden toteutuminen suhteessa suosituksiiin (%)
Lähde: Suomalaisen aikuisväestön terveyskäyttäytyminen ja terveys (AVTK) 2009 (THL) Husu ym. 2011.

Vain runsas 10% 
suomalaisista 
liikkuu suositusten 
mukaisesti.
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Liikuntatilat Ulvilassa
Liikuntasalien tilojen koko
 
Friitalan koulun liikuntasali
Leveys 12 m, pituus 22,4 m ja korkeus 7 m.
Sali soveltuu mm. koripallon, lentopallon, sählyn  
(3 - 4 hengen joukkueet ), voimistelun, itsepuolustus-
lajien sekä tanssin käyttöön.

Harjunpään koulun liikuntasali
Leveys 9 m, pituus 18 m ja korkeus n. 6 m.
Sali soveltuu lentopallon, koripallon, sulkapallon, 
sählyn (3 - 4 henk joukkueet), voimistelun, itsepuo-
lustuslajien sekä tanssin käyttöön.

Koskin koulun liikuntasali
Leveys 12 m, pituus 22,4 m ja korkeus 7,5 m.
Sali soveltuu lentopallon, koripallon, sählyn, voimis-
telun ja sulkapallon käyttöön.

Kaasmarkun koulun liikuntasali
Leveys 8 m, pituus 13 m ja korkeus 4 m.
Sali soveltuu pienimuotoiseen sisäliikuntaan ja pien-
ryhmien voimisteluun.

Suosmeren liikuntasali
Leveys 5 m, pituus 10 m ja korkeus 4 m.
Sali soveltuu pienimuotoisten voimistelu tai itsepuo-
lustuslajien harjoitteluun. 

Ulvilan yhteiskoulun liikuntasali
Leveys 22 m, pituus 29 m ja korkeus 7 m.
Sali soveltuu lentopallon, koripallon, sulkapallon, 
tenniksen, sisäfutiksen, pesäpallon sisäharjoittelun, 
sählyn, itsepuolustuslajien, tanssin sekä voimistelun 
käyttöön. 

Vanhankylänkoulun liikuntasali
Leveys 9 m, pituus 15,2 m ja korkeus 5 m.
Sali soveltuu koripallon, lentopallon, sählyn  
(3 - 4 henkilön joukkueet), voimistelun sekä itsepuo-
lustuslajien käyttöön.

Ulvilan lukion liikuntasali
Leveys 13 m, pituus 20 m ja korkeus 7 m.
Sali soveltuu lentopallon, koripallon, sisäfutiksen, 
sählyn, sulkapallon, tanssin, itsepuolustuslajien sekä 
voimistelun käyttöön. 

Kaskelotin peilisali
80m2. Soveltuu pienten ryhmien harjoitteluun. 
Lajit: tanssi, nyrkkeily, jumpat, itsepuolustus.

Mynsterin kenttä
Ulvilan ainoa täysmittainen virallisen kenttämitan 
täyttävä jalkapallokenttä sijaitsee Mynsterissä kirkon-
seudulla. Kentän koko on 120 m x 90 m. Kenttä on 3. 
sukupolven tekonurmikenttä, joka mahdollistaa har-
joittelun varhaisesta keväästä myöhäiseen syksyyn. 
Kenttä on pääasiallisesti Vanhankylän Alun harjoi-
tuskäytössä. Kentän yhteydessä on huoltorakennus 
pukuhuoneineen. Pukuhuoneissa on joukkueiden 
käytössä suihkut ja wc-tilat.

Pesäpallostadion
Pesisstadion on valtakunnallisesti SM tason  
pesäpallokenttä.

Frisbeegolfrata
Kesällä 2005 avattiin vapaa-ajankeskuksen maas-
toon 9 reikäinen frisbeegolf-rata. 

Kuntosalit
Kaskelotti, Kosken koulu, Harjunpään koulu

Yleisurheilukentät 
Vanhakylässä, Kullaalla ja Harjunpäässä

Jääkiekkokaukalot  
Ravannissa, Friitalassa, Vainiolassa, Harjunpäässä, 
Kaasmarkussa, Koskella, Kankaalla, Paluksessa, 
Leineperissä ja Järventaustassa
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Tenniskentät
Kaskelotissa ja Kankaalla

Hiekkakentät
Hiekkakenttiä on yhteensä 8 kpl

Suunnistus
Suunnistuskarttoja on mahdollisuus saada eri kokoi-
sina lähes koko Ulvilan alueelta (ei Kullaa)

Uimarannat
Ulkouimarantoja on 6 kpl

Jousiammuntaradat 
Sisä- ja ulkotilat

Ampumarata ja airsoftalue sekä SataEDU:n tilat

Puru/hiihtoradat
6 kpl puru/hiihtoratoja, yhteensä 36 km, joista valais-
tuja on yhteensä 19 km

Leineperin vanhakoulu

Uimahalli
Kaskelotti: 3 uima-allasta, kuntosali ja peilisali
www.kaskelotti.fi

Massi
www.ulvilanura.fi

Friitalan Sport Center
www.porihalli.com/friitala

Krämppäcenter
www.kramppacenter.fi

Winnovan Kullaan Metsäopisto

”Lisääntyvästä vapaa-ajasta 
käytetään kasvava osuus 
liikuntaan. Nuorten keski-ikäisten 
ja naisten liikuntaharrastus 
lisääntyy voimakkaimmin. 
Liikunnan lajivalikoima 
monipuolistuu jatkuvasti 
kansainvälisten vaikutteiden 
levitessä. Liikuntaharrastus siirtyy 
kasvavassa määrin alkuperäisestä 
luonnonympäristöstä voimakkaasti 
rakennettuun ympäristöön ja 
sisätiloihin. Liikuntapaikkoja 
kehitetään viihtyisiksi vapaa-ajan 
monitoimikeskuksiksi.” (Mäntylä)

http://www.kaskelotti.fi
http://www.ulvilanura.fi
http://www.porihalli.com/friitala
http://www.kramppacenter.fi
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Valtakunnallinen suositus:

Koulun liikuntasalien harrastekäyttö 

1 Koulujen liikuntasalien harrastekäyttö tulee nostaa liikuntapoliittiseen keskusteluun 
valtakunnallisella ja kunnallisella tasolla 
Pääosa koulujen liikuntasaleista on vajaakäytössä kouluvuoden aikana. Käyttöaste on heikko 
erityisesti viikonloppuisin. Kooltaan pienet sekä asukasluvultaan pienissä kunnissa sijaitsevat 
liikuntasalit ovat heikoiten käytössä. Käyttöastetta on mahdollista selvästi nostaa. Resurssin 
yhteiskunnallinen merkitys tulee kirkastaa ja tilojen käyttöä kehittää yhteisesti.

2 Vastuu kuntien liikuntatoimille 
Hieman yli puolessa kuntia liikuntasalien harrastekäytön vastuutahona on kunnan liikuntatoimi 
ja noin 40%:ssa joku muu taho – esimerkiksi opetustoimi tai koulujen rehtorit. Liikuntatoimien 
hallinnoimana koulujen salit ovat tehokkaimmassa käytössä.

3 Hallinnointiin avuksi sähköiset varaus- ja seurantajärjestelmät 
Vain neljäsosassa kuntia on käytössä sähköinen vuorovarausjärjestelmä. Sähköiset järjestelmät 
tehostavat käyttöä reagoimalla muutoksiin nopeammin sekä mahdollistamalla aktiivisemman 
seurannan ja tilastoinnin.

4 Kunnissa käyttöön uusia innovatiivisia tapoja tehostaa ja lisätä käyttöä 
Hyvät käytännöt kiertoon. Esimerkiksi liikuntasalien profilointi lajilähtöisesti tai salien avaaminen 
organisoidun liikuntatoiminnan ulkopuolelle (kaveriporukoille, työyhteisöille) voivat parantaa 
käyttöastetta.
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Kenttienhoito Ulvilassa
Ulvilalla on 1 henkilö palkattu kenttien hoitoon. Lisäksi tarvittaessa on 1 henkilö työllistetty. 
Vuoden 2013 tilanne on 0,4 henkilötyövuotta, koska kenttienhoitaja tekee 3 pv Kaskelotissa. 

Vertailu muihin kuntiin:
Uusikaupunki   ( 15.499 )  kenttien hoidossa 4 henk.
Loimaa     ( 16.800 )  kenttien hoidossa 6 henk.
Kontiolahti    ( 14.352 )  kenttien hoidossa 3 henk
Liperi     ( 12.242 )    kenttien hoidossa 5.85 yht.
Sotkamo    ( 10.686 )    henkilöstö 4 vak ja 1.5 työllistettyä
Lapua    ( 14.668 ) henkilöstö 6 + 1 työllistetty
Ulvila   ( 13.554 ) henkilöstö 0,4 + 1 työllistetty

Ryhmä- ja joukkueliikunta
Ulvilan kaupungilla on 22 liikuntaryhmää Kaskelotissa ja SportCenterissä ja niissä käy vuosit-
tain n.15 000 liikkujaa.

Liikunta- ja urheiluseuroilla on viikoittain kymmeniä liikuntaryhmiä kaupungin eri liikuntapai-
koissa ja niissä liikkuu viikoittain satoja lapsia, nuoria ja aikuisia. Lisäksi muissa ulkoliikunta-
paikoilla (hiihto, suunnistus, melonta, jousiammunta) urheiluseurojen liikuntaryhmissä liikkuu 
satoja lapsia ja nuoria.

Tilastojen Ulvilan koulujen liikuntatilojen käytöstä vuonna 2013

Koulu Montako eri yhteisöä 
käyttää

Montako tuntia käytössä 
iltaisin tai ei-kouluaikana

Montako vapaata tuntia 
olisi käytössä

Yhteiskoulu 8 49 3
Friitalan koulu 6 29 15
Lukio 10 30 12
Vanhankylän koulu 4 17 30
Harjunpään koulu 2 10 39
Koskin koulu 8 13 35
Kaasmarkun koulu 1 2 45
Suosmeren koulu 0 0 0
Yhteensä 33 150 149
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3. Strategiaa varten tehty nykytilan kartoitus
Liikuntastrategian valmistelun aikana tehtiin seuraa-
via selvityksiä eri kohderyhmiltä, mitä ne haluavat 
Ulvilan liikunnalta ja urheilulta:

• Liikunta- ja urheiluseurojen tulevaisuusillat
• Kyläyhdistysten tulevaisuusillat
• Webropol –nettikysely kaikilta ulvilalaisilta
• Haastatteluja
• Valtakunnallisia tutkimuksia, strategioita,  

valtionhallinnon suosituksia ym.

Seuraavassa osuudessa on kerätty edellä mainituista 
asioista ohjausryhmän mielestä tärkeimmät viestit ja 
johtopäätökset, jotka ovat vaikuttaneet tämän strate-
gian valintoihin.

Viestit liikunta- ja urheiluseurojen 
tulevaisuusillasta:

• Viestinnän, vuorovaikutuksen, tiedottamisen ja 
kaikenlaisen yhteistyön kehittäminen

• Ison monitoimisalin rakentaminen, jolla 
parannetaan ainakin futsalin, salibandyn, 
pesäpallon olosuhteita ja samalla  
vapautuu muista saleista tilaa  
pienemmän tilan tarvitsijoille

• Kylien liikuntapaikkojen parantaminen  
ja huolto

• Seuratoimijoiden osaamisen lisääminen
• Pienen yleisurheilukentän rakentaminen 

Vanhaankylään

Viestit kyläyhdistysten tulevaisuusillasta
• Yhteistyön ja kokoontumisten lisääminen, erilaisten 

liikunnan teemapäivien järjestäminen, joihin voi tulla 
kuka tahansa ulvilalainen

• Leader-hankkeiden hakeminen yhteistyössä 
kaupungin kanssa; rakennetaan lisää 
lähiliikuntapaikkoja

• Paikallisten liikuntaolosuhteiden parantaminen
• Osaamisen lisääminen; kyläkurssit 

Eri haastattelujen viestit 
• Koulujen piha-alueille toimivia lähiliikuntapaikkoja
• Liikkuva koulu-ohjelma mahdollisimman moneen 

kouluun
• Lasten ja nuorten vanhemmille tietoa liikunnan 

merkityksestä
• Yhä enemmän yhteissuunnittelua sekä yhteistä 

tekemistä liikunnan ja urheilun edistämiseksi

Ulvilassa toimii 18 liikunta- ja 

urheiluseuraa, joissa on yhteensä 

n. 3000 jäsentä. Kunnalta avustusta 

saa 16 seuraa Toiminta-avustusten 

yhteenlaskettu arvo on noin 53 

000 €. Seurojen yhteenlasketut 

talousarviot ovat 512 000 €. 

Seuroissa on kaikkiaan 175 

koulutettua ohjaajaa ja valmentajaa.
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• Webropol –nettikysely tärkeimmät 
viestit kaikilta ulvilalaisilta

• Positiiviset ja edelleen jatkettavat 
toiminnot Ulvilassa

• Kaskelotin merkitys
• Luontoliikuntapaikat
• Kevyen liikenteen väylät 

pääsääntöisesti hyvät  
• Toimivat liikunta- ja urheiluseurat
• Massin mahdollisuudet ja merkitys
• Porin läheisyys

• Nuorten liikkumattomuus
• Ulkolähiliikuntapaikat
• Kevyen liikenteen väylien liian  

vähäinen määrä
• Sisäpalloiluhallin puute
• Tiedottaminen kaikilla tasoilla ja tahoilla
• Massin olosuhteiden heikentyminen
• Liikuntapaikkojen kunnossapito
• Lasten ja nuorten liikunta kallistuu koko ajan
• Porin Karhuhallin läheisyys vie  

      harrastajat Poriin

Tärkeimmät viestit kaikilta Ulvilalaisilta KEHITTÄMISKOHTEET

Kaavio 3. Viitenä päivänä viikossa liikkuvien poikien ja tyttöjen osuudet (%) urheiluseura-
toimintaan osallistuvien ja ei-osallistuvien ryhmissä vuonna 2010 iän mukaan
Lähde: www.sport.fi/kirjasto/lasten-liikunta-ja-urheilu

VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2013:3MIKSI MURROSIKÄINEN LUOPUU LIIKUNNASTA? 25

Tulosten mukaan urheiluseuratoimintaan osallistu-
minen näyttää hidastavan liikunta-aktiivisuuden vä-
henemistä yläkouluiässä, eikä liikunta-aktiivisuuden 
drop off ole yhtä suurta kuin muilla nuorilla. Seuran-
tatutkimukset ovat lisäksi osoittaneet, että liikun-
nan harrastaminen urheiluseurassa on yksi aikuisiän 
aktiivista liikunnan harrastamista ennustava tekijä 
(Tammelin 2005). Erityisesti seuraharrastuksen pysy-
vyys näyttää olevan tärkeää aikuisiän liikunta-aktiivi-
suuden kannalta; urheiluseuraharrastuksen lopetta-
neiden tyttöjen liikunta-aktiivisuus on ollut aikuisena 
yhtä vähäistä kuin tytöillä, jotka eivät ole nuoruudes-
saan osallistuneet lainkaan urheiluseurojen toimin-
taan (Telama ym. 2006).

Vaikka urheiluseurojen toimintaan osallistuvien 
nuorten liikunta-aktiivisuus vähenee loivemmin kuin 
muilla nuorilla, on myös seuranuorten liikunta suosi-
tuksiin nähden varsin alhaisella tasolla. Vuonna 2010 
urheiluseuroissa liikkuvista 15-vuotiaista pojista vain 
28 % ja tytöistä 20 % liikkui joka päivä vähintään tun-
nin päivässä. Yksitoistavuotiailla seuroissa liikkuvilla 
pojilla vastaava osuus oli pojilla 43 % ja tytöillä 31 %. 

Kuvio	7. Viitenä päivänä viikossa liikkuvien poikien ja tyttöjen osuudet (%) urheiluseura-
toimintaan osallistuvien ja ei-osallistuvien ryhmissä vuonna 2010 iän mukaan

11	v. 13	v. 15	v.

Merkinnät *, ** ja *** kuvaavat tilastollista merkitsevyyttä ikäryhmien (11-, 13-, 15-v.) välillä, 
jossa * = p<.05, ** = p<.01 ja *** = p<.001. Kirjainlyhenne ns (= non significant) kuvaa tilannetta, 
jossa ikäryhmien välillä ei ole tilastollisesti merkitsevää yhteyttä.
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http:// www.sport.fi/kirjasto/lasten-liikunta-ja-urheilu
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Varhaiskasvatuksen tilanneanalyysi

 

Suositeltavaa 
liikuntavälineistöä 
3-6-vuotiaille

Sisätiloissa

•  Vanteita
•  Hyppynaruja
•  Huiveja
•  Sählymailoja
•  Lyhytvartisia tennismailoja
•  Tasapainoa kehittäviä välineitä
•  Ilmapalloja
•  Liikuntamusiikkia 

Ulkona

•  Erilaisia mailoja 
•  Koripallokori
•  Vanteita
•  Hyppynaruja
•  Twist-kuminauhoja
•  Pyöriä - Potkulautoja
•  Pihakartta 
•  Kuvia kuvasuunnistukseen

Ulvilan varhaiskasvatus lukuina (5.11.2013)

• Lasten kokonaismäärä Ulvilassa:  609
• Eskareiden määrä:  137
• Alle 3-vuotiaiden määrä:  79
• Lapsia päiväkodeissa:  463
• Lapsia perhepäivähoidossa:  95
• Lapsia ryhmäperhepäivähoidossa: 51

Ulvilan varhaiskasvatuksen tilanne

Ulvilassa valmistuu toimintakauden 2013–2014 ai-
kana varhaiskasvatuksen liikuntasuunnitelma, jonka 
pohjalta laaditaan yksiköiden vuosisuunnitelmat.

Tällä hetkellä Ulvilassa ei ole päiväkodeissa omaa 
liikuntasalia. Lähiympäristöjen, esimerkiksi koulujen 
liikuntasaleja pystytään kuitenkin hyödyntämään 
jonkin verran. Päivähoidossa hyödynnetään myös ui-
mahallia, liikuntakenttiä ja leikkipuistoja. Päivähoidon 
yksiköiden ulkopuolella olevien tilojen hyödyntäminen 
riippuu kuitenkin varhaiskasvattajien omasta aktiivi-
suudesta sekä tilojen saatavuudesta ja käyttömah-
dollisuuksista. 

Ulvila seuraa aktiivisesti Nuori Suomen Valo-ver-
koston projektia, jonka tarkoituksena on vahvistaa 
liikkumisen roolia uudessa varhaiskasvatuslaissa 
sekä uusissa varhaiskasvatuksen opetussuunnitel-
missa. Liikkumis- ja hyvinvointiohjelman tarkoitukse-
na on luoda yksinkertaista ja helposti toteutettavaa 
ohjelmaa, jossa liikkuminen on sisäänrakennettu 
kaikkeen lapsen kanssa tapahtuvaan toimintaan ja 
tavoitteena on edellyttää, että ohjelmalla vaikutetaan 
kaikkiin lasta ympäröiviin toimijoihin.
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4. Kaupungin liikuntatoimen tehtävät
Alla olevassa kuviossa on kerrottu, mihin kaupungin liikuntatoimen rooli ja tehtävät perustuvat. Liikuntalakia 
ollaan parhaillaan (2013-2015) muuttamassa. Lain muutoksen jälkeen strategiaan tulee muuttaa siltä osin 
mikä mahdollisesti muuttaa tämän asiakirjan sisältöä.

5. Visio
Ulvila tunnetaan Satakunnassa liikunnan mallikuntana, missä arkipäivän hyvinvointi on saavutettu 
liikunnan ja urheilun avulla.

Liikuntalaki:
Liikuntalain mukaan kunnan tulee luoda edellytyksiä kun-
talaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista 
yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla 
kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjes-
tämällä liikuntaa ottamalla huomioon myös eritysryhmät.

Ulvilan liikuntatoimen tehtävät

Liikuntapaikkojen 
rakentaminen ja 

huolto

Kaupungin omat 
liikuntaryhmät

Tuki liikuntaa jär-
jestäville yhteisöille

Yhteistyö muiden 
hallintokuntien 

kanssa

Hallinto- ja 
talousasiat



Ulvilan liikuntatoimen strategia

19

Liikunnan ja 
urheilun toimijat:
Päiväkodit
Koulut
Liikunta- ja urheiluseurat
Kylätoimikunnat
Liikunta-alan yritykset
Kaupungin eri hallintokunnat
Kansanterveysyhdistykset
Kansalaisopisto
Seurakunta
Lasten vanhemmat

6. Arvot
Saavutettavuus
• Jokaisella ulvilalaisella on mahdollisuus omaehtoiseen tai ryhmäliikuntaa lähellä omaa asuinpaikkaansa. 

Isommat liikuntapaikat on keskitetty niihin soveltuviin paikkoihin.
• Liikuntamahdollisuudet on klo 7.00 - 22.00. Lapsille tarjotut liikunta-ajankohdat (klo 15 - 19.00) tukevat 

lapsen kasvua ja kehitystä

7. Toiminta-ajatus 
Tämän liikuntastrategian tarkoituksena on vaikuttaa Ulvilan kaupungin asukkaisiin, jotta ulvilalaisten 
hyvinvointi paranisi liikunnan ja urheilun avulla sekä ohjata liikunnan parissa olevia toimijoita tekemään 
strategian suuntaisia toimenpiteitä.

8. Strategiset valinnat 
Strategian kesto voi olla tarvittaessa 2020-luvulle. Mitään aikarajaa ei ole asetettu. Uutta strategiaa voidaan 
alkaa laatia, kun tavoitteita on saavutettu tai ympäristön muutokset edellyttävät uutta suunnitelmaa. Tavoitteet 
ovat ensimmäisessä vaiheessa vuoteen 2017 asti ja sen jälkeen tehdään vapaa-aikalautakunnassa päätökset 
uusien tavoitteiden laatimistavasta.

Tasapuolisuus
• Eri ikäisille ulvilalaisille; tytöille, pojille, 

miehille, naisille ja iäkkäille on jotain 
liikuntatarjontaa Ulvilassa

Nykyaikaisuus
• Nykyaikaiset liikuntapaikat, osaavat ohjaajat, 

valmentajat ja muut toimijat
• Päättäjät päivittävät tietojaan liikunnan 

merkityksestä

Yhteistyö
• Kaikki eri liikunnan järjestäjät haluavat toimia 

yhteistyössä muiden kanssa
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8.1 Liikuntapaikkojen rakentaminen ja huolto
Ulvilassa on noin 40 eri liikuntapaikkaa, joista noin 85 prosenttia on kaupungin rakentamia ja ylläpitämiä. 
Hyvät ja toimivat liikuntapaikat edistävät parhaiten ihmisten liikunta-aktiivisuutta. 

Uusien liikuntapaikkojen rakentaminen ja ylläpito on liikuntalain mukaan kaupungin yksi tärkeimmistä 
tehtävistä. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee rakentamista ja sitä varten tulee olla pitkän tähtäyksen inves-
tointisuunnitelmia. Kevyen liikenteen väylien kehittämisessä tärkein kaupungin hallintoelin on kaavoitustoimi 
yhteistyössä tiehallinnon kanssa.

 Isot liikuntapaikkainvestoinnit tärkeysjärjestyk-
sessä ja aikataulu
1. Uuden nykyaikaisen katsomollisen 

sisäliikuntatilan rakentaminen (vaihe 1) 
2. Tekojääalue (vaihe 2)
3. Teko/keinonurmihalli ( jp, pp, yu, jousiamm) 

(vaihe 3)
4. Kevyen liikenteen väylän rakentaminen Massille

Keinot
• Kaavoitukseen vaikuttaminen ja luontoympäristön 

huomioiminen yhä selvemmin. 
• Poliittisiin päättäjiin vaikuttaminen
• Yhteistyö ELY-keskuksen kanssa
• Toimijoiden tilatarpeiden tarkempi selvitystyö

Pienet liikuntapaikkainvestoinnit 
tärkeysjärjestyksessä ja aikataulu
1. Massin peruskorjaus 2015-2017  

Leader-hankkeen tuella
2. Kuntosalien rakentaminen  

Ulvilan eri kylille 1/ vuosi
3. Ulkoliikuntapaikkojen peruskunnostus ja 

kuntoilulaitteiden hankinta
4. Ulkoilureitti Naparannasta Saareen
5. Kylien pienpelikentät

Keinot
• Leader-tukien mahdollisuuksien selvitys 

yhdistyksille ja urheiluseuroille
• Kaupungin tuki Leader-tukea hakeneille
• Kylien liikuntapaikkojen tukeminen kylärahalla 
• Muiden kuntien ja yhdistysten esimerkkien 

hyödyntäminen suunnittelutyössä
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8.2 Kaupungin omat liikuntaryhmät ja omatoimisen 
liikunnan vahvistaminen
Ulvilan kaupungin rooli asukkaiden liikuttamisessa tulee olla sellaisissa kohderyhmissä, jotka muuten eivät 
löydä liikunnan ja urheilun harrastamismahdollisuutta. Toisaalta kaupunki voisi järjestää muiden yhteisöjen 
kanssa starttiryhmiä, joilla saadaan innostettua liikuntakipinä sekä perustaidot jossakin liikuntalajissa ja sen 
jälkeen ryhmä siirtyisi jonkun muun yhteistyökumppanin normaaliin toimintaryhmään. Erityisesti tulisi löytää 
keinoja murrosikäisten, perheiden ja vanhusväestön liikuttamiseen.

Päätavoite 
Säilyttää kaupungin nykyisten liikuntaryhmien 
määrä ja laatu 

Keinot
• Varmistaa ohjauksen laatu korkealla tasolla
• Helpottaa uusien tulijoiden aloittamiskynnystä
• Tehdä kampanjoita kohdistettuna eri 

kohderyhmiin sekä eri asuinalueisiin

Muut tavoitteet 
• Kehittää 13 - 19 –vuotiaille erilaisia heidän 

haluamiaan harrasteliikuntamuotoja 
yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

• Mahdollisimman moni Ulvilan koulu osallistuu 
valtakunnalliseen Liikkuva koulu-ohjelmaa tai 
toimii vastaavalla tavalla.

• Lisätään yhteistyötä kylätoimikuntien ja 
liikuntaseurojen kanssa

Keinot
• Säännölliset koulujen rehtorien, 

liikunnanopettajien ja liikuntatoimen 
yhteispalaverit

• Liikkuva-koulu –ohjelma valtakunnallisten 
tulosten hyödyntäminen Ulvilassa

• Liikuntakampanjoiden järjestäminen vuosittain 
Yhteiskoulun oppilaille
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8.3 Kaupungin tuki liikuntaa järjestäville yhteisöille
Urheiluseurojen toiminnan tukemiseen varattujen avustusmäärärahojen jaosta päättää vapaa-aikalautakunta. 
Avustuksia voi hakea rekisteröity ulvilalainen urheiluseura tai muu ulvilalainen rekisteröity yhdistys sääntö-
jensä mukaisen liikuntatoiminnan osalta. Ulvilan kaupunki myöntää urheiluseuroille ja muille rekisteröidyille 
yhdistyksille seuraavia avustuksia liikuntatoimintaan: 

1. Perusavustus    60 %
2. Harkinta/kohdeavustus  30 %
3. Harjoitus ja koulutusavustus 10 %
4. Seurojen ja urheilijoiden stipendit,  

erillinen momentti
 
Vuonna 2013 avustuksia jaettiin 16 urheiluseuralle 
kaikkiaan 51 000 € = 3,76 euroa / asukas. Samaan 
aikaan kaupunki perii seuroilta liikuntapaikkamaksuja 
noin 30 000 euroa.
 
Päätavoite 
Liikunta- ja urheiluseurojen perusavustukset nouse-
vat 2 - 3 % / vuosi

Keinot
• Poliittisiin päättäjiin ja johtaviin virkamiehiin 

vaikuttaminen
• Liikuntaseurojen aktiivinen viestintä omasta 

toiminnastaan

Muut tavoitteet 
• Liikuntapaikkojen maksuttomuus alle 19 vuotiaiden 

toimintaan liikunta- ja urheiluseuroille sekä 
kylätoimikunnille

• Kaupungin tuki kylien perusliikuntapaikkojen 
kunnossapitoon (ei vapaa-aikaltk:lta)

• Kaupungin maksuttomat koulutukset liikunta- ja 
urheiluseurojen ja kylien toimijoille osaamisen 
lisäämiseksi

• Koulujen liikuntavälinehankintojen lisääminen 
kaupungin rahoituksella ja muilla toimenpiteillä

  

Keinot
• Yhteiset kohtaamiset kerran vuodessa liikuntaa 

järjestävien tahojen kanssa
• Vapaa-aikatoimen viestintätoimet tukemaan 

järjestöjen liikuntatoimintaa ja tapahtumia
• Avustusjärjestelmän pisteytystaulukon 

tarkistaminen 3 vuoden välein
• Koulutusten järjestäminen 

yhteistyössävaltakunnallisten ja alueellisten 
liikuntajärjestöjen kanssa

Ulvilan 500 oppilaan 
yhteiskoulun käytössä 

on vuosittain 1500 € 
välinehankintoihin.

3 euroa liikuntatuntia 
kohden.
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Liikunnan merkitys onkin  

keskeinen, sillä Suomessa tapahtuu 

vuosittain yli 7 000 lonkkamurtumaa ja 

näistä yli 90 % on seurausta kaatumisesta. 

Lonkkamurtuma on vakava kaatumisen 

seuraus, sillä se heikentää huomattavasti 

iäkkään terveyttä, toimintakykyä ja 

elämänlaatua (Marks 2010). Noin 20–40 % 

lonkkamurtuman saaneista kuolee ensimmäisen 

vuoden aikana, ja selvinneistä valitettavan 

harvan fyysinen toimintakyky palautuu 

ennalleen (Marks 2010, Stewart ym. 2011). 

Niinpä lähes joka kolmas aiemmin kotona 

asunut iäkäs päätyy lonkkamurtuman jälkeen 

vuoden sisällä laitoshoitoon. (Käypä Hoito 

-suositus: Lonkkamurtumapotilaiden hoito 2006, 

Mänty ym. 2007.)
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8.4 Yhteistyö kaupungin muiden hallintokuntien kanssa
Liikunta ja urheilu vaikuttaa kunnan toiminnoissa jo niin monen eri toimialaa, että on järkevää asettaa omat 
tavoitteet poikkihallinnollisen yhteistyön kehittämiseksi Ulvilassa. 

Erityisesti liikuntapaikkainvestointien ja -palveluiden järjestäminen siten, että ennaltaehkäistään ongelmia 
ja haittoja, otetaan käyttöön yhteisöllisyyttä tukevia toimintatapoja, tuotetaan palveluita kustannustehokkaasti, 
vaikutetaan kaupungin henkilöstön osaamiseen ja työhön sitoutumiseen. 

Päätavoite 
Lisätään Ulvilan kaupungin poikkihallinnollista yh-
teistyötä liikunnan ja hyvinvoinnin edistämiseksi ja 
työnjaon selkiyttämiseksi.  

Keinot
• Kaupunginhallitus nimeään hallintokuntien 

esityksestä liikuntatyöryhmän, jossa ovat 
edustettuina kaupunginhallitus, perusturva, 
koulutoimi, vapaa-aikatoimi, tekninen toimi ja 
kaavoitus

• Koulutetaan eri hallinnonalat 
ja -tasot poikkihallinnolliseen yhteistyöhön 

Muut tavoitteet 
Sosiaali- ja terveysministeriön laatiman ”Suositukset 
liikunnan edistämiseksi kunnissa” –asiakirjan sisältöä 
toteutetaan kaupungin hallinnossa

Keinot
• Kylille suunnitellut liikuntapaikkarakentamiset 

käydään läpi kylätoimikunnassa, joka antaa 
hankkeesta lausunnon

• Kaupunki tukee kylien hankkeita 
liikuntapaikkarakentamisessa.
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8.5 Liikuntatoimen hallinto 
Päätavoitteet 
• Vapaa-aikaviraston henkilökuntaresurssien 

lisääminen 1-2 henkilöllä, jotta pystytään 
huolehtimaan kenttien ym. hoidosta

• Viestinnän ja tiedottamisen kehittämissuunnitelman 
tekeminen

Keinot
• Kentänhoitajan palkkaamisen tärkeyden kertominen 

päättäjille ja ylimmälle virkamiesjohdolle
• Asianmukaisten laitteiden ja työvälineiden hankinta
• Kaupungin tapahtumakalenterin luominen sekä 

sähköiseen että printtimuotoon
• Liikuntaa järjestävien yhteisöjen toiminnan esittely ja 

markkinointi
• Auttaa liikuntaa järjestävien yhteisöjä rakentamaan 

toimivat kotisivut
• Kaupungin liikuntapaikkojen kunnossapidon 

palautejärjestelmän luominen 
• Wilman hyödyntäminen yhteistyössä koulujen 

kanssa lasten liikuttamiseksi

Muut tavoitteet 
• Liikunta- ja urheiluseurojen sekä kyläyhdistysten 

yhteiset tapaamiset
• Liikunnan ajankohtaisen tiedon välittäminen eri 

yhteistyötahoille

Keinot
Yhteistyö valtakunnallisten ja alueellisten  
liikuntajärjestöjen kanssa

8.6 Liikuntastrategian seuranta ja arviointi
Strategiaa päivitetään tarvittaessa vapaa-aikalautakunnassa. Vapaa-aikalautakunta voi nimetä ohjaus-
ryhmän työstämään päivitystä. Vuosittainen arvioidaan tavoitteita ja keinoja liikuntaforumeissa. Valtuus-
tokauden aikana tehdään Webropol-kysely Ulvilan asukkaille, jossa kysytään myös eri ikäisten liikun-
ta-aktiivisuutta. Poikkihallinnollinen liikunnanyhteistyöryhmä seuraa vuosittain kokonaisuutta
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9. Yhteenveto ja päätelmät
Urheilurakentamisessa kannattaa huomioida ihmisten lisääntyvän vapaa-ajan käyttö. Mikäli Ulvilalla on tarjota 
liikuntapaikkoja, vaikuttavat ne osaltaan kaupungin kiinnostavuuteen asumispaikkana ja mahdollisesti tuovat 
jopa uusia veronmaksajia kuntaan. Uusien asumisalueiden suunnittelussa on otettava huomioon, miten ne lin-
kittyvät vanhaan asumisalueeseen ja niiden väliin on jätettävä riittävät viher-alueet sekä liikuntaan soveltuvat 
kulkuväylät. Puistomaiset välialueet toimivat mainioina ihmisten liikuttajina. 

Seuroja tulisi kannustaa käyttämään kaikkien Ulvilan koulujen liikuntasaleja. Tällä hetkellä muutamissa tiloissa 
on paljon käyttämätöntä potentiaalia. Osalle seuroista on ongelma kuitenkin koulujen käyttömaksut ja siksi 
käyttömaksut tulisi poistaa alle 19-vuotiaiden toiminnasta.

Kaikkien ulvilalaisten tulee vaikuttaa kaupunginhallitukseen ja –valtuustoon sekä valtuustoryhmiin siten, että 
tämän asiakirjan tärkeät kohdat etenevät kaupungissa. Samalla odotetaan että kaupungin eri hallintokunnissa 
otetaan innostuneesti käyttöön kaikenlainen poikkihallinnollinen yhteistyö, jonka avulla asukkaiden liikuntaa ja 
urheilua voitaisiin edistää.

Kaupungin vapaa-aikapuolen toimintaedellytyksiä tulee parantaa niin, liiikuntatoimella on yhtä paljon väkeä 
liikuntapaikkojen ylläpitoon ja hoitamiseen kuin monilla samankokoisilla kaupungeilla.

Yhteistyötä eri toimijoiden kesken ei voi koskaan liikaa painottaa. Tämä edellyttää kuitenkin eri toimijoiden 
tutustumista toisiinsa ja toimintatapoihin. Yhteiset projektit ja hankkeet auttavat tässä tavoitteessa.
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10. Linkit tietolähteisiin ja lisää tietoa toimijoille ja päättäjille:

Var hais kas va tuk sen lii kun nan suo si tuk set
www.sport.fi/kirjasto/lasten-liikunta-ja-urheilu

Terve koululainen
www.tervekoululainen.fi

Koulut lähiliikuntapaikkoina
www.koulupihatlahiliikuntapaikkoina.info

Miksi murrosikäinen luopuu liikunnasta?
www.sport.fi/kirjasto/lasten-liikunta-ja-urheilu

Perheliikunta
www.perheliikunta.fi/etusivu

Liikunta ja ikääntyminen – liikkeellä voimaa vuosiin
www.sport.fi/kirjasto/aikuisten-liikunta-ja-urheilu

Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma
www.minedu.fi

Muu tos ta liik keel lä! Val ta kun nal li set lin jauk set ter veyt-
tä ja hy vin voin tia edis tä vään lii kun taan 2020 
www.sport.fi/kirjasto/aikuisten-liikunta-ja-urheilu

Liikunta ja elinympäristö
www.oulu.fi/liikunnanolosuhteet

Lii kun nan kan sa lais toi min nan tie to poh ja
www.sport.fi/kirjasto/

Lii kun ta lai va tie to me rel lä - na vi goin tia po li tii kan ja jul-
ki suu den tuu lis sa
www.sport.fi/kirjasto/viestinta-ja-kampanjat

10 teesiä – 100 lupausta manifesti lasten ja nuorten 
liikkumisesta
www.demoshelsinki.fi/julkaisut/

Suositukset liikunnan edistämiseksi kunnissa
www.stm.fi/julkaisut/

Kuntien liikuntapaikkojen käyttövuorot
www.sport.fi/liikuntapolitiikka

Koulun liikuntasalien harrastekäyttö
www.sport.fi/liikuntapolitiikka

Yhdistysten palvelutuotanto
www.sport.fi/liikuntapolitiikka ja www.kolmaslahde.fi/tietoa

http://www.sport.fi/kirjasto/lasten-liikunta-ja-urheilu
http://www.tervekoululainen.fi
http://www.koulupihatlahiliikuntapaikkoina.info
http://www.sport.fi/kirjasto/lasten-liikunta-ja-urheilu
http://www.perheliikunta.fi/etusivu
http://www.sport.fi/kirjasto/aikuisten-liikunta-ja-urheilu
http://www.minedu.fi
http://www.sport.fi/kirjasto/aikuisten-liikunta-ja-urheilu
http://www.oulu.fi/liikunnanolosuhteet
http://www.sport.fi/kirjasto/
http://www.sport.fi/kirjasto/viestinta-ja-kampanjat
http://www.demoshelsinki.fi/julkaisut/
http://www.stm.fi/julkaisut/
http://www.sport.fi/liikuntapolitiikka
http://www.sport.fi/liikuntapolitiikka
http://www.sport.fi/liikuntapolitiikka
http://www.kolmaslahde.fi/tietoa


http://www.hyvinvointialiikkeella.fi

	1. Johdanto
	2. Liikunnan ja urheilun lähtökohtatilanne
	Kenttienhoito Ulvilassa
	Liikuntatilat Ulvilassa
	3. Prosessin aikana tehty nykytilan kartoitus
	Varhaiskasvatuksen tilanneanalyysi

	4. Kaupungin liikuntatoimen tehtävät
	5. Visio
	6. Arvot
	7. Toiminta-ajatus 
	8. Strategiset valinnat 
	8.1 Liikuntapaikkojen rakentaminen ja huolto
	8.2 Kaupungin omat liikuntaryhmät ja omatoimisen liikunnan vahvistaminen
	8.3 Kaupungin tuki liikuntaa järjestäville yhteisöille
	8.4 Yhteistyö kaupungin muiden hallintokuntien kanssa
	8.5 Liikuntatoimen hallinto 
	8.6 Liikuntastrategian seuranta ja arviointi

	9. Yhteenveto ja päätelmät
	Linkit tietolähteisiin ja lisää tietoa toimijoille ja päättäjille:

