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PIELAVEDEN LIIKUNTASTRATEGIA 2019 - 2022
Liikkuva ja hyvinvoiva kuntalainen. Liikkumisen avulla luodaan hyvinvoinnin edellytyksiä
kaiken ikäisille kuntalaisille.
Pielaveden kunnan liikuntastrategia pohjautuu 2017 vuonna valmistuneeseen kuntastrategiaan.
Kuntastrategian mukaisesti:
• Mahdollistamme liikunnan avulla hyvän elämän kaiken ikäisille kuntalaisille.
• Edistämme hyvinvointia ja terveyttä liikunta-aktiivisuuden lisäämisellä ja
tekemällä yhteistyössä kolmannen sektorin ja eri toimijoiden kanssa.
• Teemme tiivistä yhteistyötä muiden kuntien kanssa mm. kartoittamalla eri
palveluiden mahdollista järjestämistä yhteistyössä.
• Olemme mukana toteuttamassa elinvoimaa ja hyvinvointia edistävissä
hankkeissa.
• Henkilöstön työhyvinvointia tuetaan huomioimalla erilaiset elämäntilanteet,
Tyhy-toiminnalla ja liikunnallisen elämäntavan omaksumisella.
• Luomme vireää ja positiivista kuntakuvaa monipuolisten
harrastusmahdollisuuksien tarjoajana.
• Yhdessä kolmannen sektorin ja yritystoiminnan kanssa suunnitellaan ja
tarjotaan monipuolisia harrastus- ja vapaa-ajanmahdollisuuksia kuntalaisten
hyvinvoinnin, liikunnan, terveyden edistämisen ja viihtyvyyden tueksi.
• Kuntalaisia kannustetaan huolehtimaan itsestään ja ottamaan vastuuta
omasta sekä lähipiirinsä hyvinvoinnista ja ympäristöstä.

STRATEGISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

1. KUNTALAISTEN LIIKUNTA-AKTIIVISUUDEN EDISTÄMINEN
LAPSET & NUORET:
Liikunta- ja vapaa-aikakyselyn 2018 mukaan Pielavedellä on hyvät harrastusmahdollisuudet lapsille ja nuorille. Tuetaan lasten
ja nuorten omaehtoista liikkumista tarjoamalla hyvät lähiliikuntapaikat. Kannustetaan lapsia ja nuoria myös erilaisten
harrastusten ja kerhojen pariin tarjoamalla eri liikuntaharrastusmahdollisuuksia sekä ohjataan urheiluseuratoimintaan.
Tuetaan ja kannustetaan perheitä yhteiseen liikkumiseen järjestämällä perheliikunnalle puitteet. Lasten ja nuorten
liikkumattomuuden ja ylipainon sekä syrjäytymisen ennaltaehkäisy eri liikuntatoimijoiden kanssa.
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle kouluikäisille lapsille lajikokeilupäivät ja taaperojumppa
Kansalaisopiston kurssitarjontaan lapsille ja nuorille suunnattuja liikuntaryhmiä
Liikuntatapahtumien kehittäminen ja lisääminen kohderyhmälle
Harrasteiltapäivät ja liikuntamaisteri käyttöön
Perheliikuntaa kehitetään: tapahtumat, teemapäivät, luontoliikunnan avulla, maksuton perheliikuntavuoro 1 krt/vko, vauvavanhempi liikuntaryhmä
Koululaisten loma-ajoille järjestetään kerhoja, leirejä ja reissuja
Liikkuva koulu-hankkeen hyvien käytänteiden jatkaminen kouluissa: pitkät välitunnit ja oppituntien toiminnallistaminen
Käynnistetään liikunta-aktiivisuutta lisääviä sekä terveyttä ja hyvinvointia edistäviä hankkeita

Mittari/seuranta:
•
•
•
•
•

Kahden vuoden välein toteutetaan kuntalaiskyselyt ja selvitykset kuntalaisten liikunta-aktiivisuudesta, terveydestä ja
hyvinvoinnista.
Kohderyhmän ohjaustuntien, osallistujien ja tapahtumien/tilaisuuksien määrä ja niiden vuosittainen kehittyminen.
Kerättyjen palautteiden kautta toimintojen kehittäminen.
Hyvinvointikertomus, TEAviisari, move-testitulokset ja kouluterveyskyselyt
Uudet hankkeet ja saatu hankerahamäärä.

AIKUISVÄESTÖ:
Terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien kuntalaisten saaminen mukaan liikuntatoimintaan. Kehitetään jatkuvasti
kuntalaisille suunnattua monipuolista liikuntatarjontaa sekä ohjauspalveluita, tapahtumia kuntalaisten aktivoimiseksi.
Edistetään liikunta-aktiivisuuden lisäämisellä myös kuntalaisten työkyvyn ylläpitoa. Panostetaan kuntalaisten omaehtoisen
liikkumisen mahdollistamiseen.
•
•
•
•
•
•
•

Maksuton ja ennaltaehkäisevä liikuntaneuvontapalvelu
Matalan kynnyksen liikunta- ja painonhallintaryhmät
Virtuaalisali ja virtuaaliliikunta-tunnit striimattuna
Monipuolinen terveyttä ja hyvinvointia edistävä liikuntatarjonta
Tyhy –liikunnan monipuolistaminen kunnan työntekijöille ja istumisen vähentäminen
erilaisilla työskentelyratkaisuilla
Liikuntatapahtumat ja teemaviikot/liikuntakuukausi liikunta-aktiivisuuden lisäämiseksi
Käynnistetään liikunta-aktiivisuutta lisäävää sekä terveyttä ja hyvinvointia edistäviä hankkeita

Mittari/seuranta:
•
•
•
•
•

Kahden vuoden välein toteutetut kuntalaiskyselyt ja selvitykset kuntalaisten liikunta-aktiivisuudesta, terveydestä ja hyvinvoinnista.
Kohderyhmän ohjaustuntien, osallistujien ja tapahtumien/tilaisuuksien määrä ja niiden vuosittainen kehittyminen.
Kerättyjen palautteiden kautta liikuntatoimintojen kehittäminen.
Hyvinvointikertomus, toimintakykymittaukset, toteutuneet Tyhy -toimenpiteet
Uudet hankkeet ja saatu hankerahamäärä.

IKÄÄNTYNEET & ERITYISRYHMÄT:
Tuetaan ja kannustetaan erityisryhmiä ja ikääntyneitä liikunnalliseen elämäntapaan ja omaehtoiseen liikkumiseen.
Erityisryhmille ja ikääntyneille järjestetään monipuolista liikuntaa, missä tavoitteena on toimintakyvyn ja fyysisen kunnon
ylläpitäminen sekä virkistys. Tuetaan hyvään ja aktiiviseen ikääntymiseen. Tapahtumien ja liikuntaryhmien kautta tuetaan
aktiivista osallistumista yhteiskunnan toimintaan. Ennaltaehkäistään liikkumisen avulla sairauksien ja toimintakyvyn
heikkenemistä. Ikääntyneille ja erityisryhmille suunnatun liikuntatarjonnan tuottamisessa huomioidaan asiakkaiden tarpeet
ja kysyntä.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vertaisohjaaja koulutuksien kautta uusia liikuntaryhmiä, Vertaisveturi
Omaehtoisen liikkumisen tukeminen ympäri vuoden ulkoiluystävien avulla, penkkilenkki, pyöräluotsit ja ulkokuntosali
Yli 75-vuotiaiden tehokuntosaliryhmät
Kerrostalojumppa- kokeilut sekä voima- ja tasapainoryhmät
Tapahtumat, teemaviikot ja avoimet lajikokeilut
Karhunpesän liikuntaryhmä
Maksuton liikuntaneuvontapalvelu
Lasten ja nuorten erityisliikuntaryhmien luominen
Terveyttä ja hyvinvointia sekä liikunta-aktiivisuutta edistävät hankkeet
Vapaaehtoistyön- malli

Mittari/seuranta:
•
•
•
•
•

Kahden vuoden välein toteutetut kuntalaiskyselyt ja selvitykset kuntalaisten liikunta-aktiivisuudesta, terveydestä ja hyvinvoinnista
Kohderyhmän ohjaustuntien, osallistujien ja tapahtumien/tilaisuuksien määrä ja niiden vuosittainen kehittyminen
Kerättyjen palautteiden kautta liikuntatoimintojen kehittäminen.
Hyvinvointikertomus ja erilaiset toimintakykymittaukset.
Uudet hankkeet ja saatu hankerahamäärä.

2. YHTEISTYÖN TEHOSTAMINEN ERI LIIKUNTATOIMIJOIDEN VÄLILLÄ JA TIEDOTTAMISEN
KEHITTÄMINEN
Liikuntatoimen lisäksi Pielavedellä toimii useita aktiivisia seuroja, järjestöjä ja yhdistyksiä, jotka tarjoavat ohjattua
liikuntatoimintaa eri ikäisille kuntalaisille erilaisten lajien parissa. Pielavesi-Keitele kansalaisopisto tarjoaa monipuolisia
liikuntaryhmiä eri ikäisille kuntalaisille. Eri liikuntatoimijat järjestävät myös aktiivisesti erilaisia liikuntatapahtumia. Eri
toimijoiden toimintaedellytysten turvaaminen ja tukeminen sekä yhteistyön kehittäminen. Tehostetaan eri
liikuntapalveluista ja tapahtumista tiedottamista sekä vältetään päällekkäisyyksiä tapahtumissa ja toiminnoissa.

•
•
•
•
•
•
•
•

Seurafoorumi kokoontuu 2-3 krt/vuosi
Tuetaan avustuksilla seuroja ja järjestöjä sekä yhteistyötä tekemällä
Kunnan eri osastojen poikkihallinnollisen yhteistyön lisääminen ja tiivistäminen liikuntafoorumin avulla.
Vuosikellon, liikuntavuorojen ja liikuntalukujärjestyksien päivitys syksyisin kunnan nettisivuilla, Facebook, Instagram
Tapahtumista ja tilaisuuksista tehokas tiedottaminen Facebook, Instagram, Pielavesi-Keitele lehti, kunnan nettisivut, ilmoitustaulut,
kansalaisopiston esite, järjestöjen omat kanavat sekä Peda.net.
Kaikkien toimijoiden yhteisen tapahtumakalenterin luominen ja järjestöillat
Sähköinen tilavarausjärjestelmä käyttöön
Yhteiset koulutukset ja ideointi-illat eri liikuntatoimijoiden kanssa

Mittarit/seuranta:
•
•
•

Säännöllinen liikuntatoiminnan harrastajamäärä/seura
Avustusten määrä, osallistujamäärät ja käyttöasteet
Kokoontumiskerrat, yhteisten tapahtumien määrä

3. LIIKUNTAOLOSUHTEIDEN KEHITTÄMINEN ERI KOHDERYHMÄT HUOMIOIDEN
Pielaveden kunta tarjoaa kuntalaisilleen sisä- ja ulkoliikuntapaikkoja. Liikunta- ja hyvinvointikyselyn 2018 mukaan kuntalaiset
ovat varsin tyytyväisiä Pielaveden kunnan nykyisiin liikuntapaikkoihin ja ylläpidon tasoon. Omaehtoista liikkumista tuetaan
ulkoilu- ja kuntoilureittien huolellisella kunnossapidolla. Kunnan liikuntapaikkojen ylläpitoa tehostetaan ja uusia
liikuntapaikkoja rakennetaan vastaamaan eri ikäisten kuntalaisten tarpeita; liikuntapaikat ovat ajantasaiset, käyttökelpoiset
sekä kaikkien saavutettavissa ja käytettävissä. Liikuntapaikkarakentamisessa ja peruskorjauksissa otetaan huomioon uudet
kehityssuunnat, uudet liikuntalajit, esteettömyys, käytön monipuolisuus, käyttöturvallisuus sekä käyttömukavuuden
parantaminen. Liikuntapaikat toimivat myös kohtaamispaikkoina, jotka lisäävät kuntalaisten yhteisöllisyyttä.
•

•
•
•
•
•
•
•

Lähiliikuntaverkoston kehittäminen ja ylläpitäminen koko kunnan alueella: virtuaalisali, penkkilenkki, ulkokuntosali, PohjoisPielaveden ja Säviän koulujen pihat sekä Kakkomäen latuverkoston valaistus 2019, tenniskenttä ja kirkonkylän kaukalon
huoltorakennus 2020
Kevyenliikenteenväylien kunnossapito ympäri vuoden (hiekotus, auraus, puhdistus) huomioidaan kävelijät, pyöräilijät,
rullaluistelijat ja potkuribaana erikseen
Sähköinen tilavarausjärjestelmä sisäliikuntapaikkoihin
Urkin polun elävöittäminen ja reittikartan päivitys
Ulkoliikuntapaikkojen käyttöasteiden tilastointi mm. hiihtovihko käyttöön
Luontoreittejä luodaan mahdollisimman esteettömiksi ja maastopyöräreitti kartat
Kakkomäen kehittäminen
Kuntosalilaitteiden päivityksessä huomioidaan eri-ikäiset käyttäjät

Mittari/seuranta:
•
•
•
•

Toteutuneet lähiliikuntapaikat Pielaveden kunnan alueella
Toteutuneet esteettömyystoimenpiteet ja kunnossapitomäärärahan seuranta
Liikuntapaikkojen käyttömäärät ja käyttöasteet
Liikuntapalveluiden ja liikuntapaikkojen tarve sekä laatu kartoitetaan kahden vuoden välein (kuntalais- ja asiakaskyselyt)

Pielaveden sivistyslautakunnalla on vastuu liikuntastrategian toteuttamisen seurannasta. Sivistyslautakunta arvioi
vuosittain talousarvion laadinnan ja tilinpäätöksen yhteydessä tavoitteiden suuntaa ja toimenpiteitä niihin pääsemiseksi.
Toimenpiteitä suunnitellaan eri kunnan osastojen kanssa yhteistyössä ja toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle
laaditaan yhdessä talousarvion kanssa. Liikuntastrategian tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista tarkastellaan
vuosittaisessa toimintakertomuksessa. Liikuntastrategia päivitetään uudelleen vuonna 2022 ja määritellään tulevat
liikunnan tavoitteet sekä keskeiset toimenpiteet seuraavalle kaudelle 2023 - 2026. Liikuntatoimi vastaa liikuntastrategian
päivittämisestä.

PIELAVEDEN LIIKUNTAPAIKAT:
SISÄLIIKUNTAPAIKAT:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Liikuntahalli (Museotie 3, 72400 Pielavesi)
Virtuaaliliikuntatila (Museotie 3, 72400 Pielavesi)
Kuntosali (Museotie 3, 72400 Pielavesi)
Kuntokeskus Tuula Rytkönen kuntosali (Puistotie 32, 72400 Pielavesi)
Säviän koulun liikuntasali (Virranniskantie 18, 72550 Säviä)
Pohjois-Pielaveden koulun liikuntasali (Kiuruvedentie 1595, 72710 Vaaraslahti)
Puustellin koulun liikuntasali (Laurinpurontie 23, 72400 Pielavesi)
Opinportin liikuntasali (Koulutie 3, 72400 Pielavesi)
Ilma-aserata (Koulutie 3, 72400 Pielavesi)
Keilahalli (Laaksotie 30, 72400 Pielavesi)
Maneesi Riitan talli (Pajumäentie 75, 72400 Pielavesi)

ULKOLIIKUNTAPAIKAT:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Suojalan urheilukenttä (Kisapolku 12, 72400 Pielavesi)
Frisbeegolf-rata (Kisapolku 12, 72400 Pielavesi)
Pururata ja kirkonkylän hiihtoladut (Kisapolku 12, 72400 Pielavesi)
Kakkomäen ulkoilualue (Pielavedentie 151, 72400 Pielavesi)
Uimala ja beach volley kenttä (Oikopolun päässä, 72400 Pielavesi)
Ässä-monitoimikenttä (Puistotie 7, 72400 Pielavesi)
Parkour-alue (Puistotie 7, 72400 Pielavesi)
Puustellin monitoimikenttä (Laurinpurontie 23, 72400 Pielavesi)
Kirkonkylän kaukalo (Laurinpurontie 15, 72400 Pielavesi)
Säviän kaukalo (Virranniskantie 18, 72550 Säviä)
Pohjois-Pielaveden kaukalo (Kiuruvedentie 1595, 72710 Vaaraslahti)
Ampumarata (Maaningantie 93, 72400 Pielavesi)
Urkin polku (Urho Kekkosentie 119, 72400 Pielavesi)
Savikon leikkikenttä (Puistotie 35, 72400 Pielavesi)
Rantapolku

