Kuntakysely 2011
Pohjois-Pohjanmaan alueen kuntien (33kpl) liikuntatoimiin

Yksi kunta ei vastannut (Pyhäjoki, Yli-Ii vastaus Ii:n mukana ja Kalajoki vastasi kahdesti)

Toteuttaja: Pohjois-Pohjanmaan Liikunta / Maakunta liikkeelle hanke

Minkä hallintokunnan alle liikunta-asiat kuuluvat kunnassanne?

Kysymykseen vastanneet: 33(ka: 3,4)
(4.1) Liikuntatoimi

12,1%

4

(4.2) Vapaa-aikatoimi

18,2%

6

0%

0

(4.4) Sivistystoimi

60,6%

20

(4.5) jokin muu?

9,1%

3

(4.3) Sosiaali- ja terveystoimi

Jokin muu?

1. Ii-instituutti -liikelaitos
2. palveluprosessi
3. Sivistyspalvelut

Kuka hoitaa edellä mainitun toimielimen esittelijän tehtävät liikunta-asioissa?

Tilaajajohtaja *2
Vapaa-aikatoimenjohtaja/Liikuntajohtaja *3
Liikuntasihteeri tai sivistystoimenjohtaja *5
Sivistysjohtaja *11
Kulttuurisihteeri
Liikelaitoksen johtaja ja tai liikunta-ja tapahtumavastaava
Sivistystoimen talous- ja hallintopäällikkö
Vapaa-aikaohjaaja/sihteeri *4
Koulutoimenjohtaja *2
Vapaa-aikatoimen päällikkö tai sivistysjohtaja
Hallintosihteeri
Sivistysjohtaja, toimialan sisällä yhtiön hallitukseen toimitusjohtaja

Onko liikunta edustettuna kunnan terveyden ja hyvinvoinnin
edistämisen työryhmässä tai vastaavassa?
Kysymykseen vastanneet: 33(ka: 1,3)

(16.1) Kyllä, missä?

69,7%

23

(16.2) Ei

30,3%

10

Kunnat joissa ei ole edustusta:

Taivalkoski, Siikalatva, Hailuoto, Kiiminki, Siikajoki, Lumijoki, Ylivieska, Muhos ja Oulunsalo

Kuka vastaa kuntanne liikuntapaikkojen kunnossapidosta?
Kunnan tekninen osasto *17
Liikuntapalvelut *8
Oulun tekninen liikelaitos, jolta liikuntatoimi tilaa kunnossapidon. Lisäksi tilataan joiltakin yrityksiltä
sekä järjestöiltä kunnossapitoa
Yhdyskuntapalvelut
Tekninen toimi ja liikuntatoimi *3
Ulkoliikuntapaikat: Yhdyskuntatekniikka
Liikuntapaikkojen hoito on ulkoistettu, liikuntatoimi tilaa palvelut (Hailuoto)
Erilliset urakoitsijat (Pyhäntä)
Urheiluseura, ostopalveluna (Alavieska)
Nivalan Liikuntakeskus Oy

Millaisiksi arvioitte seuraavat kunnan nykyiset palvelut
Kysymykseen vastanneet: 33
Hyvä
(arvo: 1)

Melko hyvä
(arvo: 2)

Melko huono
(arvo: 3)

Huono
(arvo: 4)

Liikuntapalveluista tiedottaminen (ka: 1,97; yht:
33)

12,1%
4

78,8%
26

9,1%
3

0%
0

Liikuntatoimen internet sivut (ka: 2,121; yht: 33)

12,1%
4

66,7%
22

18,2%
6

3%
1

Yhteistyö seurat / liikuntatoimi (ka: 1,727; yht:
33)

39,4%
13

48,5%
16

12,1%
4

0%
0

Liikunta-avustusten taso (ka: 2,091; yht: 33)

18,2%
6

54,5%
18

27,3%
9

0%
0

Seurojen vaikuttamismahdollisuudet (ka: 2,03;
yht: 33)

12,1%
4

72,7%
24

15,2%
5

0%
0

Kehittämisaktiivisuus (ka: 2,152; yht: 33)

9,1%
3

69,7%
23

18,2%
6

3%
1

Asiakaspalvelun taso (ka: 1,697; yht: 33)

30,3%
10

69,7%
23

0%
0

0%
0

19%
44

65,8%
152

14,3%
33

0,9%
2

ka: 1,97;

Millaiseksi koet liikuntapuolen aseman kunnassasi
Kysymykseen vastanneet: 33
erittäin huono
(arvo: 1)

huono
(arvo: 2)

kohtalainen
(arvo: 3)

hyvä
(arvo: 4)

erittäin hyvä
(arvo: 5)

Kokonaisuutena (ka: 3,576)

0%
0

9,1%
3

30,3%
10

54,5%
18

6,1%
2

Liikuntapaikkasuunnittelun ja kunnossapidon
osalta (ka: 3,424)

3%
1

6,1%
2

39,4%
13

48,5%
16

3%
1

9,1%
3

18,2%
6

57,6%
19

15,2%
5

0%
0

Hyvinvoinnin –ja terveyden näkökulmasta (ka:
3,424)

3%
1

6,1%
2

45,5%
15

36,4%
12

9,1%
3

Lasten liikunnan osalta (ka: 3,656)

0%
0

3,1%
1

34,4%
11

56,3%
18

6,3%
2

Erityisliikunnan osalta (ka: 3,394)

0%
0

12,1%
4

48,5%
16

27,3%
9

12,1%
4

6,1%
2

9,1%
3

45,5%
15

39,4%
13

0%
0

3%
7

9,1%
21

43%
99

39,6%
91

5,2%
12

Budjetin näkökulmasta (ka: 2,788)

Ammatillisen arvostuksen osalta (ka: 3,182)
ka: 3,348

Miten kunnan erityisryhmien liikunta on hoidettu?
Työntekijöiden vähyydestä johtuen, erityisryhmien liikunta on minimaalista. Senioreiden
vesivoimistelu järjestetään liikuntatoimen puolesta. Terveyskeskus, kansalaisjärjestöt ja
kansalaisopisto tuottavat erityisryhmien liikuntapalveluita. (Oulunsalo)
2. Liikuntatoimen ja yhteistyökumppaneiden yhteistyöllä. Kumppaneina mm. Oulujoki-opisto
(kansalaisopisto) ja järjestöt (Muhos)
3. Liikunta- ja sosiaalitoimen kanssa yhteistyössä (Tyrnävä)
4. Liikuntaviraston liikunnan ohjauspalvelut yksikkö järjestää erityisryhmien liikunnan ohjausta.
Erityisryhmien ohjausta ostetaan myös yhdistyksiltä, yrityksiltä jne. (Oulu)
5. Yhteistyönä eri toimijoiden kanssa: liikuntatoimi, sos- ja terveystoimi. toimintakeskus ja eri
järjestöt. (Liminka)
6. Erityisryhmille on järjestetty omia liikuntaryhmiä. (Haapavesi)
7. Yhteistyössä liikelaitoksen eri sektorit (Ii)
8. Liikuntatoimella on osa-aikainen erityisryhmien liikunnanohjaaja ja kokoaikaisen
liikunnanohjaajan työstä merkittävä osa suuntautuu erityisryhmille. (Ylivieska)
9. Liikuntaneuvojan toimesta (Sievi)
10. Liikuntapalvelut hoitaa erityisryhmien liikunnan 8 ryhmää. Lisäksi Hiekkasärkät Oy:n
liikunnanohjaajat tarjoavat kylpylässä liikuntapalveluita erityistyhmille. (Kalajoki)
11. Yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa. (Lumijokii)
12. Liikuntatoimi tarjoaa palveluita (tiloja sekä ohjausta resurssien sallimissa rajoissa) (Siikajoki)
13. Liikuntatoimi, kansalaisopisto ym (pyhäjärvi)
14. Uusi erityisryhmien liikunnanohjaaja aloittaa 1.9.2011. Uusi toimi (Kiiminki)
15. Raahessa on erityisryhmien liikunnanohjaaja (Raahe)
16. Kunta on luonut puitteet, jossa monipuolisen liikunnan harrastaminen on mahdollista erilaisille
ryhmille. Kansalaisopiston tarjoamassa kurssitarjonnassa on huomioitu myös erityisryhmät.
Kunnassa toimivat erityisryhmät (yhdistykset Sydän , tules- ja reuma, eläkeläiset, Silmu toimikunta
jne) järjestävät monipuolista liikuntatoimintaa. Eri toimijoiden järjestämät vesijumppa ryhmät hyvin
suosittuja. TK:n fysioterapialla myös ryhmiä. (Kärsämäki)
17. Liikuntapalvelut, perusturva ja järjestöt järjestävät liikuntaa. yhteistyötä kehitetään mm. Voimaa
Vanhuuteen -hankkeella ja Roppa -hankkeella (Kuusamo)
18. Ei ole erityisiä toimenpiteitä esim. liikuntarajoitteisille. (Vihanti)
19. Erityisryhmien liikuntaryhmiä pidetään poikkihallinnollisina. Liikuntatoimi, terveydenhuolto,
3.sektori sekä Oulunkaarí pitävät yhdessä sekä yksinään lukuisia erityisryhmien liikuntaryhmiä.
(Utajärvi)
20. Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen ja eri järjestöjen kautta. (Haapajärvi)
21. Erityisliikunnanohjaaja (Haukipudas)
22. erityisryhmäliikuntaa ei ole tarjolla (Merijärvi)
23. eri liikunta ryhmillä (Pyhäntä)
24. Yhteistyössä vapaa-aika- ja sosiaali- ja terveystoimi (Taivalkoski)
25. yhteistyössä eri yhdistysten kanssa, salivuorot maksuttomia (Alavieska)
26. Kunnassa ei ole erityisryhmien vetämiseen henkilöä eikä osoitettu erillistä taloudellista
resurssia. Liikuntatoimen uimahallikuljetuksiin (syyskuu-toukokuu) osallistuu, harjaantumiskoulun ja
työkeskuksen porukkaa sekä eläkeläisiä eli kolme erityisryhmää. Terveyskeskuksen puolella on
kuntosaliohjausta fysioterapeutin toimesta eläkeläisille ja erilaisille sairasryhmille. (Resijärvi)
27. Liikuntasihteeri 1/2 työaika Hoivapuolella erillinen ohjaaja (Kempele)
28. Peruspalvelukuntayhtymä Kallion kautta. (Nivala)
29. Vapaa-aikaohjaaja hoitaa (Pudasjärvi)
30. Liikuntapalvelut hoitaa erityisryhmien liikuntaa. Lisäksi Kylpylä Sani-Fani tarjoaa erityisliikunnan
palvelut. (Kalajoki)
31. Eri Järjestöt hoitavat (Oulainen)

Toimiiko kunnassa säännöllisesti urheiluseurojen yhteinen
toimielin/foorumi?

Kysymykseen vastanneet: 33(ka: 1,8)
(12.1) Kyllä, jos on niin millainen ja mitä
asioita käsitellään?

18,2%

6

(12.2) Ei

81,8%

27

Ajankohtaisasiat keväisin, tiedottaminen (Ylivieska)
Mm. vuorojen jako saleihin ja kentille, yhteistyössä hoidettavat tapahtumat ja projektit (mm. liikkari,
Inbody) (Muhos)
Salivuorojen jakokokous, yhteinen tiedotustilaisuus (Kempele)
Seuraillat n. 4 kertaa vuodessa (Nivala)
Seuraneuvottelukunta (Oulu)

Mikä olisi kannaltanne paras tapa käsitellä urheiluseurojen yhteisiä
asioita, toimintoja, vaikuttamista kuntanne suuntaan, jne.?

Kysymykseen vastanneet: 32(ka: 2,5)
(11.1) Kaikki urheiluseurat aina läsnä

31,3%

10

(11.2) Valitaan edustajat yhteiseen
foorumiin x henkilöä

28,1%

9

(11.3) Valitaan edustajat lajiryhmittäin
(sisäpalloilu, yksilölajit, ulkopalloilu, tms)

3,1%

1

(11.4) Ei tarvita yhteistä foorumia
(hoidetaan esim. tarvittaessa asia
kerrallaan)

31,3%

10

(11.5) Jokin muu tapa. Mikä?

6,3%

2

Millaisena näet urheiluseurojen roolin tulevaisuudessa kunnan
näkökulmasta?
Tärkeä yhteistyökumppani, korvaamaton voimavara palvelujen tuotannossa *7
Tärkeänä liikuttajana kuntalaisille *8
Urheiluseurojen merkitys liikuntapalveluiden tuottajana ja toteuttajana on merkittävä ja merkitys
tulevaisuudessa kasvaa entisestään. Toivottavaa olisi, että urheiluseurat tarjoaisivat toimintaa
lasten ja nuorten lisäksi myös ikääntyneille, erityisryhmille ja työikäisille entistä enemmän.
Yhä aktiivisemmin mukana kehittämässä ja järjestämässä urheilukilpailuja ja urheilutoimintaa
kunnassa.
Lisääntyy palvelun tuottajana *3
On iso hyödyntämätön voimavara terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Oikein hoidettuna
suuri vetovoimatekijä kunnalle.
Valitettavasti maalaispitäjän urheiluseurojen organisaatio ja ohjauspuoli kärsii erinomaisen
suuresta tekijöiden puutteesta
Vaikea sanoa, uusi Oulu 2013 alusta
Yhteistyötä on tarkoitus kehittää. seurat ovat vahvoja toimijoita, tosin osalla on talousvaikeuksia.
Seurakenttä on monipuolinen.
Väen vähetessä seuroissa alkaa olla paha jäsenpula. Ei ole urheilijoita, varsinkaan nuoria. Myös
talkooväki on vähissä. Kilpaurheilu tulee vähentymään, josta on jo nähtävillä se että
yleisurheilukisoja ei kannata järjestää. Myöskään vetäjiä ei ole tulossa nuorista joten seurojen
rooli tulee ikävä kyllä vähenemään kovasti vielä nykyisestäkin.
Urheiluseurojen rooli kuntalaisten liikuttamiseen on erittäin merkittävää myös tulevaisuudessa.
Kaupungin tehtävänä on luoda hyvät puitteet aktiiviselle urheiluseuratoiminnalle.
Kunnassamme on kaksi urheiluseuraa joista toinen toimii jotenkuten.
Alavieskassa Viri on ainoa urheiluseura, tulevaisuudessa sen rooli tulee olemaan entistä
suurempi liikuttaja. Ainakin sitä odotetaan, eri asia pystyykö se vastaamaan odotuksiin.
Urheiluseuratoiminta on vapaaehtoistyön kulmakivi nyt ja tulevaisuudessa. Mukaa tarvitaan
muutamia asiaansa uskovia "kylähulluja", joilla on kyky nähdä tavoittelemisen arvoisia
tulevaisuudenvisioita toimintojen ja olosuhteiden kehittämiseksi.
Yhä enemmän kuntien, lajiliittojen ja itse seurojen pitäisi panostaa seurojen toiminnan ja
ohjaajien kehittämiseen. Julkinen sektori tiedottaa liikunnan merkityksestä mutta unohtaa
palveluntuottajat
Ei hyvä

Onko liikuntatoimella ostopalvelusopimuksia urheiluseurojen kanssa?
Kysymykseen vastanneet: 33(ka: 1,4)
(17.1) Kyllä, jos on niin mitä?

57,6%

19

(17.2) Ei

42,4%

14

Alueiden kunnossapitoon liittyviä *6.
Eri lajien kerhotoimintaa
Koululaisliikuntatapahtumien järjestäminen
Laasten ja nuorten liikunnan kehittäminen *2
Lähinnä tapahtumien järjestelyissä *3
Lastenliikuntaa *2
Liikuntaryhmä, -tapahtumat ja -kilpailut
Liikuntaryhmien ohjaus
Kassatoiminnat
Uimahallin aukipitäminen lauantaisin (Muhos)
Urheilukentän sunnuntai valvonta (saavat vastineeksi liikuntavuoroja hallista), jäähalli (yksityinen
omistaja maksetaan vuosimaksu) (Haapavesi)

Ei sopimuksia:
Oulainen, Kempele, Reisjärvi, Siikalatva, Pyhäntä, Hailuoto, Merijärvi, Pyhäntä, Hailuoto
Merijärvi, Utajärvi, Kärsämäki, Lumijoki, Sievi, Ii, Tyrnävä , (Oulunsalo) ?

Pari kysymystä kuntaliitoksista
Mitkä asiat ovat paremmin?

Henkilöstömäärä lisääntyi ja yhteistyö parani (Ii)
Eipä tule yhtäkkiä mieleen ainuttakaan asiaa mikä olisi paremmin kuin ennen. (Kalajoki)
Budjetin näkökulmasta kunnalle hyvä ratkaisu. Joidenkin hyvien käytäntöjen siirtyminen vanhojen
kuntien kesken. (Siikajoki)

Mitkä asiat ovat huonommin?
Muutamia yksittäisiä asioita, johon kuntaliitos on vaikuttanut. Kuntaliitoksen yhteydessä seuraavustuksia leikattiin 20 %. Himangan ja Kalajoen liikuntapalveluiden yhteenlaskettuja
käyttömenoja leikattiin 24 %. (Kalajoki)
Kylä"politiikka" kukoistaa eli tasapuolinen kehittäminen sekä palvelujen tarjonta vaikeutunut.
(Siikajoki)
Asioiden hoitaminen monimutkaistunut. Byrokratia lisääntynyt. (Siikalatva))
Henkilökunta vähenee entuudesta? (Oulainen)

Odotukset liitokselta?

Liikunnan aseman ja elinvoimaisuuden vahvistaminen suuremmissa kunnissa. (Ylivieska)
Kunnassa yksittäisten palveluiden osalta, varsinkin liitoksen alkuvuosia, joudutaan palveluita
sopeuttamaan merkittävästi käytettävissä oleviin resursseihin. (Kalajoki)
Käytännön asiat täysin avoimena. (Alavieska)
Minä näen ja meillä Reisjärvellä päättäjien enemmistö näkee pienten kuntien säilymisen
voimavarana. Uhkahan ja todellisuus on se, että kuntaliitosten myötä reuna-alueet (= pienimpien
kuntayksiköiden alueet) alkavat näivettyä!
Kuntaliitoksissa pienemmät ja heikommat häviävät. Pienemmät toimialat liikunta, nuoriso jäävät
"mopen osaan". (Kalajoki)
Rahaa (Oulainen)

Suurimmat haasteet liitosten osalta?

Erilaisten toimintatapojen integroiminen (Oulu)
"Paikallisten" seurojen elinvoimaisuuden ja liikuntaolosuhteiden turvaaminen. (Ylivieska)
Erillisten toimintakulttuurien sopeuttaminen. ICT-tietojärjestelmien yhteensovittaminen.
Laajentuneen toiminta-alueen palveleminen niukkenevin resurssein. (Kalajoki)
Isovene kääntyy hitaammin (Kempele)
Mitä palveluita halutaan säilyttää Alavieskassa ja kuka ne toteuttaa?
Torjua kaikin voimin liitoksia!!! (Reisjärvi)
Kaikkien huomioiminen= syrjäseudut.- Tiedottaminen, jotta kaikki tietävät. (Kempele)
Väestön ikääntyminen, nuorten syrjäytymisvaara, resurssien vähäisyys. (Kalajoki)
Keskittyy suuremman esim. kaupungin ympärille päätökset ym... (Oulainen)

Vapaa sana

Kunnan strategiana olla itsenäinen yli 10.000 asukkan kunta. Itsenäisyys ihan ok, jos se ei ole
seudullisen yhteistyön este.
Pohjois-Pohjanmaalla tulee myös maakuntaliitto saada heräämään liikunnan merkityksen
arvostamisessa (esimerkkiä Keski-Pohjanmaalta!). Koko maakunta tulee saada yhteiseen
taisteluun maakunnan liikuntaelämän elvyttämiseksi terveen ja rehdin urheiluseuratoiminnan
puolesta Kärppien ylivaltaa vastaan. Maakunnan ihmiset tulee saada ottamaan vastuu omasta
terveydestään - kuntatalous ei enää kestä vätysten sairaanhoitokuluja.
Kaukana käytännön ruohonjuuritason työstä olevien valtakunnan hallituspoliitikkojen tulisi
ymmärtää, että pienissä kuntaorganisaatioissa on totuttu järjestämään asioita pienillä budjeteilla,
jota kautta on opittu säästäväisiksi ja saamaan suhteellisen paljon aikaan vähällä rahalla.
Yhteisöllisyys / talkootoiminta on pienten kuntien vahvuus. Näitä vahvuuksia ravistellaan ja
tuhotaan lujaa, jos kuntatalouden valtionosuuksia lähdettään leikkaamaan rajusti tavoitteena
isommat kuntayksiköt. Onhan se jo nähty, että isommat palveluyksiköt maksavat vain enemmän
ja enemmän
Nivalan Liikuntakeskus Oy tuottaa kaikki Nivalan kaupungin liikuntapalvelut ja ylläpitää
liikuntapaikat. Asia on sovittu palvelusopimuksella jossa määritellään sopimusehdot ja maksettava
korvaus.
Kunnissa reuna-alueet näivttyy, palvelut karkaa keskuksiin, ei ole enää ilmaista palvelua, vastuu
hyvinvoinnista on enenevässä määrin ihmisellä itsellään.

Missä asioissa toivot yhteistyötä Pohjois-Pohjanmaan Liikunnan
kanssa?
Olen tyytyväinen nykyisiin käytäntöihin, on viranhaltijan aktiivisuudesta kiinni onnistuuko yhteistyö.
PoPLi on mielestäni riittävän joustava organisaatio nykyisin.
Seurojen yhteistyössä
Järjestöjen koulutus (toimii kyllä jo)
Järjestämässä yleisötilaisuuksia liikunnan mahdollisuuksista.
Lasten ja nuorten liikunnan sekä terveysliikunnan kehittäminen
Kaikessa mahdollisessa "liikuntaan liittyvässä";))- Voitaisiin käydä keskustelua
"maakuntarajaongelmasta" ja ennen kaikkea siitä "onko Kalajokilaakso olemassa". PoPLin ja
KePLin osalta rajanveto OK, mutta Pohjois-Pohjanmaan Liitto ei meitä tiedä olevan
olemassakaan! Esim. alueen Liikuntaneuvostoa nimettäessä alueilta ei kyselty mitään!
Tapahtumissa joita vuosien saatossa ollutkin. Koulutusten järjestämisessä - uusille ohjaajille.
Suunnittelu apua, esim. lähiliikuntapaikat (toiminut oikein hyvin)
Kurssitarjonnassa
Yhteistyö on ollut aktiivista ja ajankohtaista ja näin jatkukoon.
Ammattilaisapua ohjaustehtäviin sekä koulutusta
Yhteistyön sovittaminen ja hyvän kokonaisuuden luominen Pohjos-Pohjanmaan Liikunnan lisäksi
Keski-Pohjanmaan Liikunnan kanssa. (Urheiluseurat kuuluvat meidän paikkakunnalla KeskiPohjanmaan alueeseen).
Ohjausta eri aihealueille terveyttä edistävässä liikunnassa ja lasten liikunnassa
Kunto- ja terveysliikunta.
-In Body- Liikunnan sanoman aktivoimisessa.
Liikuntaneuvonnan kehittäminen ohjaajakoulutusta
Nykyinen tilanne ok

Pohjois-Pohjanmaan liikunta organisoi syksyllä kunnan viranhaltijoiden
tapaamisen, millaista aihesisältöä haluaisit kokoontumisen yhteyteen?
Liikuntapalveluita edesauttava yhdyskuntasuunnittelu. Liikunnan vaikuttavuus sairauksia
ennaltaehkäisevänä ( tilasto tai tutkimustietoa)
Liikunnan tulevaisuuden näkymät/ uusi valtionhallinto Uusien liikuntapaikkaratakisujen esittelyä
Virkistystä
Kunnan ja kolmannen sektorin yhteistyön kehittäminen *5
Kunnan johdolle /sivistysjohtajille tietoiskuja liikunnan merkityksestä terveyden ja hyvinvoinnin
edistämisessä (kovia faktoja, mitä tapahtuu ellei ihmiset liiku!)- Liikuntatoimen palkkausfoorumi;
miksi työtä ei arvosteta.- Maakunta yhteishengessä liikkeelle terveemmän ja rehdimmän
urheiluseuratoiminnan puolesta (= ei rahoja Kärpille!).
Työ - ja toimintatapojen "vertailua" kehittämistä saman kokoisten kuntien kesken. *2
Toimenpiteet ja "porkkanat", että saataisiin "sohvaperunat" harrastammaan liikuntaa. (Ainakin
omaksumaan oman terveysliikunnan merkityksen kokonais hyvinvointiin). *3
Liikuntapaikkojen käyttövuoropolitiikasta
Järjestötoiminnan (seurat yms.) tukeminen * Liikuntapaikkarakentamiseen liittyviä asioita *
hyvinvointipalveluiden tuottaminen yhdessä sos. ja terveydenhoitoalan kanssa - juridiikka mm.
palvelutuotannossa
Liikunnan neuvonnan tämänhetkinen tilanne ja sen kehittäminen
Terveys- ja erityisliikunta,
Kuntaliitokset

Maakunta Liikkeelle hanke jatkuu 2013 toukokuuhun asti, mitä asioita
toivoisit hankeen kautta toteutettavan?
Jatketaan nykyisillä askelmerkeillä
Vaikutusten arviointia, uusia toimintatapoja.
Saamaan entistä enemmän tietoa liikunnan hyvistä puolista siten, että ihmiset (liikkumattomat)
todella alkaisivat ymmärtämään mitä ovat liikunnan hyödyt. Yleisötilaisuuksia site, että saadaan
ihmiset tulemaan kuuntelemaan liikunnan hyvistä puolista.
Lisää erilaista terveysliikuntaa kuntalaisille
Pohjois-Pohjanmaalle saaduilla rahoilla tulee huomioida myös Kalajokilaakson aluetta.-Hanke
voisi "pakottaa" alueen HyTe-ryhmiä huomioimaan myös liikuntatoimet ja viedä niille korostetusti
tietoa liikunnan merkityksestä ja liikuntatoimien osaamisesta.- Tasokas seminaari
Kalajokilaaksoon liikunnan terveysvaikutuksista Koko maakuntaa koskevan kestävyysurheilun
kehittämisseminaarin järjestäminen.
Siikajoki lähti vasta tänä keväänä hankkeeseen joten vielä eos.
Varmaankin nykymuotoinen toiminta on se mihin resurssit nyt riittävät
Esimerkiksi yhteiset kampanjat ja niiden vertailut/kilpailut.
Toteutetaan kokoajan
Ohjattua liikuntaa
Liikunta alan koulutuksia
Herätteet liikunnan aktivoimiseksi.
Hyvin pitkälle samoja asioita joita on tähänkin asti ollut. hanke on hyvä ja se on herättänyt lukuisia
määriä ihmisiä huolehtimaan hyvinvoinnistansa.

Keskeiset haasteet kunnassanne tulevaisuudessa
1. Uusi Oulu (Oulunsalo)

2. Tilaratkaisut: Yläkoulun yhteyteen mahdollisesti rakennettava liikuntahalli. Ennaltaehkäisevän
liikunnan arvostuksen nostaminen luottamuselimissä. (Muhos)

3. löytää vetäjiä niin seuratoimintaa kuin myös kunnan tarjoamiin palveluihin (Tyrnävä)

4. Uuden Oulun kuntien toimintojen integroiminen ja harmonisointi; tilojen riittävyys/riittämättömyys;
liikkumattomuuden haasteet kansanterveyden näkökulmasta. (Oulu)

5. Resurssit, liikunnan yhteiskunnallisen merkityksen tunnustaminen ja siitä johtuvat toimenpiteet
(ei liikunnan alasajoa). liikuntapaikkarakentaminen ja -peruskorjaukset, urheiluseurojen välinen
yhteistyö. (Liminka)

6. Muuttuva ilmasto tuottaa ongelmia niin talvilajeja kuin kesälajejakin ajatellen. Sekä uusien lajien
tuleminen mukaan, jotka vaativat tietyt olosuhteet toteutuakseen. (Haapavesi)

7. Riittävien taloudellisten resurssien ja henkilöresurssien takaaminen (Ii)

8. Asiantuntijuuden, liikuntaosaamisen ja innostuneisuuden turvaaminen liikuntatoimen hallinnossa
ja kehittämisessä. Liikuntatoimintaa, seurayhteistyötä jne. tulisi myös kehittää - ihan oikeasti!
Liikuntapaikkarakentamisen määrärahojen turvaaminen. Seurojen toimintaedellytysten
turvaaminen. (Ylivieska)

9. Alueiden kehittäminen ja ohjaajaresurssit (Sievi)

10. Resurssien puute. (Kalajoki)

11. Liikuntapaikkojen kehittäminen. Kunnan aktiivinen rooli liikuntatapahtumien järjestämisessä
yhteistyössä seurojen kanssa. (Lumijoki)

12. Kehittää ja ylläpitää erikylien liikuntamahdollisuuksia riittävän tasapuolisesti. (Siikajoki)

13. Vaikea sanoa, uusi Oulu 2013 alusta (Kiiminki)

14. Liikunnanohjauksen lisääminen ikääntyvien ja myös lasten ja nuorten parissa (Raahe)

15. Haaste kuntalaisille lomatoimisen liikunnan lisäämiseksi ja kunnostaan huolehtiminen.
(Kärsämäki)

16. -Strategioden mukaisen toiminnan järjestäminen nykyisillä resursseilla. Yhteistyön
kehittäminen perusturvan ja seurojen suuntaan. Liikuntapaikkojen kunnon tason säilyminen
(Kuusamo)

17. Yhteistoiminnan kannalta on hyvä että yhteysseuroihin on kunnossa. Tähän liittyen hankalaa
on myös kunnassa vahvasti vaikuttava lestadiolaisuus, sillä tämän uskonnollisen ryhmän jäsenet
eivät voi osallistua tapahtumiin jos järjestäjänä vähänkin viitataan urheiluseuraan. Ja potentiaalisia
ja lahjakkaita urheilijoita löytyisi heidän joukostaan paljon. Keskeinen haaste on raha. Sitä ei ole ja
liikuntapaikat ja välineet rappeutuvat tämän myötä. Raha tilanne on Vihannissa aivan keskeisessä
roolissa kaiken toiminnan suhteen. Liikuntapaikkojen ylläpidon kohtalo on suoraan riippuvainen
saako rahaa niiden ylläpitoon. Kunnan väestöstä 32,6% (6/2011) on yli 60-vuotiaita, joka tarkoittaa
sitä että liikuntatarjontaa vanhuksille tulisi tarjota huomattavasti enemmän ja liikuntapaikkojen
suunnittelussa ottaa tämä huomioon. (Vihanti)

18. vapaaehtoisten ohjaajien etsiminen ja innostaminen ohjaustehtäviin. (Utajärvi)

19. Keskeinen haaste on saada liikkumattomat (laiskat liikkujat) harrastamaan liikuntaa.
(Haapajärvi)

20. tilat saada asianmukaisiksi (Haukipudas)

21. henkilöresurssit (Merijärvi)

22. Hiihtolatujen kunnostaminen ja liikunta-alueiden perusparantaminen. Haastetta tuo kunnan
pieni asukasmäärä ja pieni budjetti. (Hailuoto)

23. kunnan väestön väheneminen (noin 1650 asukasta) lajiryhmät pieniä/ seuratoiminta vähäistä
(Pyhäntä)

24. Ikääntyvien liikuttaminen (Siikalatva)

25. Ohjaajien puute liikuntaseuroissa, sekä vertaisohjaajien puute (Taivalkoski)

26. Kuntaliitokset? mitä liikuntapalveluja halutaan säilyttää Alavieskassa. Toimijoiden määrä
vähenee jatkuvasti urheiluseurassa. (Alavieska)

27. Sisäliikuntatilojen (= kaksi liikuntasalia) lattioidenperuskorjaus. (Reisjärvi)

28. Liikunnanmahdollisuuksien tarjonta. Erityisolosuhteiden luominen. Talousresurssien riittävyys.
(Kempele)

29. Säilyttää harrastajamäärät eri lajeissa. Koulutettujen ja motivoituneiden vetäjien hankinta.
(Nivala)

30. Lasten ja nuorten liikunnan kehittäminen ja lisääminen työikäisten liikunnan lisääminen
Ikäihmisten liikunnan kehittäminen. Liikuntaneuvonnan lisääminen. (Pudasjärvi)

31. Terveysliikunnan kehittämien, poikkihallinnollinen yhteistyö (Kalajoki)

32. Henkilökuntaa liian vähän (Oulainen)

Organisoimisesta havainto ja jatkoselvityksen aihe ?
Liikuntatoimen tehtävät
Alavieska: Urheiluseura
Utajärvi: Yrittäjä
Ii: Instituutti
Nivala: Liikuntahalli Oy

