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Liikkumisohjelman lähtökohdat ja seuranta
Savitaipaleen vuonna 2017 valmistuneen kuntastrategian mukaan ”Monipuoliset liikunta- ja
kulttuuripalvelut ovat kuntamme vahvuutena, ja kaikilla kuntalaisilla on mahdollisuus harrastuksiin
oman kunnan alueella. Palvelut ovat helposti saatavilla ja saavutettavissa.” Tämän perusteella
Savitaipaleen liikuntatoimessa päätettiin syksyllä 2019 tehdä liikkumisohjelma vuosille 2020–2022.
Liikkumisohjelman luomisessa käytettiin benchmarking-menetelmää, jossa esikuva-analyysi
kohteena toimi vuonna 2019 valmistunut Pielaveden kunnan liikuntastrategia. Liikkumisohjelman
lähtötilanteessa kuntalaisille teetettiin liikuntakysely, jossa otettiin huomioon uusimmat
liikuntasuositukset, sekä kartoitettiin Savitaipaleen liikunnan nykytilaa eri toimijoiden kanssa.
Liikkumisohjelma toimii tavoitteineen ja toimenpiteineen vuosina 2020–2022 liikuntatoimen
toimintasuunnitelmana. Liikkumisohjelmassa otettiin huomioon myös yhteistyö eri sidosryhmien
kanssa, toimintaympäristön muutokset ja toimenpiteiden seuranta erilaisilla mittareilla.
Liikkumisohjelman toteutumista seurataan vuosittain talousarvion laadinnan yhteydessä.
Liikkumisohjelmalla varmistetaan kunnan liikuntapalveluiden elinvoimaisuus, joka palvelee
tulevaisuudessa kuntalaisten lisäksi myös liikuntamatkailijoita ja kesäasukkaita.
Lisätiedot:
Savitaipaleen liikuntatoimi
Liikuntatoimenohjaaja Teemu Lepistö
puh. 0406313372
teemu.lepisto@savitaipale.fi
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Liikunta-aktiivisuuden edistäminen eri ikäluokissa
Lapset ja nuoret.
Liikuntakyselyn 2019 mukaan alle 18-vuotiaat pitivät oman liikkumisen kannalta tärkeimpinä
tekijöinä liikuntapaikkojen kunnossapitoa, liikuntapaikkojen saavutettavuutta, monipuolista
liikuntapaikkatarjontaa ja aktiivista urheiluseuratoimintaa. Näihin tekijöihin panostetaan lasten ja
nuorten liikunta-aktiivisuuden nostamiseksi. Terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia varten
kehitetään maksuttomia liikuntapalveluita. Jatketaan yhteistyötä liikuntaa järjestävien toimijoiden
kanssa ja luodaan yhdessä mahdollisuuksia liikuntakyselyistä nousseisiin kehityskohteisiin kuten
perheliikuntaryhmiin ja koululaisten loma-ajan toimintaan.
– Varhaiskasvatuksen jokaiseen yksikköön nimetään liikuntavastaava. Liikuntavastaavat
suunnittelevat yhdessä varhaiskasvatuksen liikuntakoordinaattorin kanssa lajikokeiluja tennis-,
jää- ja uimahalliin. Varhaiskasvatusyksiköiden piha-alueita päivitetään palvelemaan
liikuntamahdollisuuksia.
– Liikuntakyselyssä alle 13-vuotiaiden lasten huoltajat pitivät perheliikuntaa kiinnostavimpana
palveluna. Neuvotellaan liikuntaa järjestävien toimijoiden kanssa perheliikuntaryhmien
kehittämisestä ja uusien ryhmien perustamisesta.
– Koulujen loma-aikojen toimintaa kehitetään: Olemassa olevia käytänteitä kehitetään ja luodaan
uusia mahdollisuuksia kyselyiden tulosten perusteella. Palkataan liikunnanohjaaja koululaisten
ja lukiolaisten kesäloman toiminnan järjestämistä varten.
– Luodaan liikuntatoimijoiden kanssa uusia mahdollisuuksia liikuntakyselyistä nousseisiin
liikuntamuotoihin kuten kuntosaliopastuksiin ja avoimiin palloiluryhmiin.
– Jatketaan Liikkuva koulu-hankkeen hyviä käytänteitä Europaeuksen koulussa: liikuntakerhot,
pitkät välitunnit ja välituntiliikuntaohjaaja koulutus.
– Lukiolaisen liikuntakyselystä nousseet kehityskohteet: Liikuntatutor-koulutuksen- ja toiminnan
aloittaminen. Suosituimpien liikuntamuotojen harrastusmahdollisuuksien kehittäminen
Savitaipaleella & virtuaalijumppavaihtoehdot etäopiskelupäivien liikunnallistamiseen.
– Valmentaja-ohjaajakoulutus lukion kurssivalikoimaan: kurssin kautta saadaan uusia ohjaajia
liikuntaseuroille, jonka kautta lasten ryhmiin saadaan lisää ohjaajia.
– Urheiluakatemiatoiminnan kehittäminen: markkinointi, vierailevat luennoitsijat ja yhteistyö
savitaipalelaisten toimijoiden kanssa.
Mittarit & seuranta
– Kolmen vuoden välein toteutetaan asukaskysely, jolla saadaan tietoa liikunta-aktiivisuudesta,
liikuntamuodoista ja kunnassa tarjottavien liikuntapalveluiden kehityskohteista.
– Säännöllisin väliajoin toteutettavat kyselyt lukion ja perusopetuksen oppilaille. Hyödynnetään
valtakunnallisia terveyskyselyitä sekä hankkeisiin liittyviä kyselyitä.
– Lasten ja nuorten tapahtumien, liikuntaryhmien, osallistujien ja ohjaustuntien määrä ja niiden
vuosittainen kehittyminen.
– Hyvinvointikertomus, kouluterveyskysely, lukiolaisten liikkuva opiskelu- hankeen kyselyt ja
Move-testitulokset.
– Kerättyjen palautteiden perusteella liikuntapalveluiden kehittäminen.
– Uudet hankkeet ja niiden rahoitus.
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Aikuisväestö
Liikuntakyselyn 2019 mukaan 18–64-vuotiaat pitivät oman liikkumisen kannalta tärkeimpinä
tekijöinä liikuntapaikkojen kunnossapitoa, liikuntapaikkojen saavutettavuutta, monipuolista
liikuntapaikkatarjontaa ja aktiivista urheiluseuratoimintaa. Näihin tekijöihin panostetaan
aikuisväestön liikunta-aktiivisuuden nostamiseksi. Terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia varten
kehitetään maksuttomia liikuntapalveluita. Jatketaan yhteistyötä liikuntaa järjestävien toimijoiden
kanssa ja luodaan yhdessä mahdollisuuksia liikuntakyselystä nousseisiin kehityskohteisiin.
– Maksuttoman liikuntaneuvontapalvelun kehittäminen.
– Liikuntakyselystä nousseiden liikuntamuotojen järjestetyn toiminnan kehittäminen yhdessä
liikuntatoimijoiden kanssa. Liikuntamuodot: opastetut vaellukset retkeilyreiteillä,
kuntosaliopastukset, matalan kynnyksen helpot jumpat ja opastetut pyöräretket kunnan eri
kohteisiin.
– Monipuolisen liikuntatarjonnan mahdollistaminen yhteistyössä liikuntaa järjestävien toimijoiden
kanssa.
– Kunnan työntekijöiden työhyvinvointia lisäävän liikunnan kehittäminen liikkuva työelämähankkeen käytänteillä: liikuntakampanjat, ohjatun liikunnan mahdollisuudet, virtuaalijumpat ja
istumisen tauottaminen.
– Liikuntakampanjoiden, avoimien ovien ja teemaviikkojen järjestäminen liikunta-aktiivisuuden
lisäämiseksi.
– Liikuntakyselyn perusteella suosituimpien liikuntapaikkojen aukioloaikojen, lajimahdollisuuksien
ja kunnossapitämisen kehittäminen.
Mittarit & seuranta
– Kolmen vuoden välein toteutetaan asukaskysely, jolla saadaan tietoa liikunta-aktiivisuudesta,
liikuntamuodoista ja kunnassa tarjottavien liikuntapalveluiden kehityskohteista.
– 18–64-vuotiaiden liikuntaryhmien, osallistujien ja ohjaustuntien määrä ja niiden vuosittainen
kehittyminen.
– Hyvinvointikertomus, kunnan työntekijöiden liikkuva työelämä-hankkeen kyselyt,
toimintakykymittaukset ja työhyvinvoinnin toimenpiteet.
– Kerättyjen palautteiden perusteella liikuntapalveluiden kehittäminen.
– Uudet hankkeet ja niiden rahoitus.
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Yli 64-vuotiaat
Liikuntakyselyn 2019 mukaan yli 64-vuotiaat pitivät oman liikkumisen kannalta tärkeimpinä
tekijöinä liikuntapaikkojen kunnossapitoa, liikuntapaikkojen saavutettavuutta, monipuolista
liikuntapaikkatarjontaa ja monipuolista ohjatun liikunnan tarjonta. Näihin tekijöihin panostetaan yli
64-vuotiaiden liikunta-aktiivisuuden nostamiseksi. Terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia varten
kehitetään maksuttomia liikuntapalveluita. Jatketaan yhteistyötä liikuntaa järjestävien toimijoiden
kanssa ja luodaan yhdessä mahdollisuuksia liikuntakyselystä nousseisiin kehityskohteisiin.
– Maksuttoman liikuntaneuvontapalvelun kehittäminen.
– Liikuntakyselystä nousseiden liikuntamuotojen järjestetyn toiminnan kehittäminen yhdessä
liikuntatoimijoiden kanssa. Liikuntamuodot: kuntosaliopastukset, opastetut vaellukset
retkeilyreiteillä, matalan kynnyksen helpot jumpat ja liikuntaneuvonta.
– Monipuolisen liikuntatarjonnan mahdollistaminen yhteistyössä liikuntaa järjestävien toimijoiden
kanssa.
– Liikuntakampanjoiden, avoimien ovien ja teemaviikkojen järjestäminen liikunta-aktiivisuuden
lisäämiseksi.
– Liikuntakyselyn perusteella suosituimpien liikuntapaikkojen aukioloaikojen, lajimahdollisuuksien
ja kunnossapitämisen kehittäminen.
Mittarit & seuranta
– Kolmen vuoden välein toteutetaan asukaskysely, jolla saadaan tietoa liikunta-aktiivisuudesta,
liikuntamuodoista ja kunnassa tarjottavien liikuntapalveluiden kehityskohteista.
– Yli 64-vuotiaiden liikuntaryhmien, osallistujien ja ohjaustuntien määrä ja niiden vuosittainen
kehittyminen.
– Hyvinvointikertomus ja toimintakykymittaukset.
– Kerättyjen palautteiden perusteella liikuntapalveluiden kehittäminen.
– Uudet hankkeet ja niiden rahoitus.
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Yhteistyön, viestinnän ja tiedottamisen kehittäminen
Savitaipaleella on useita eri toimijoita, jotka järjestävät ympärivuotista liikuntatoimintaa ja
liikuntatapahtumia eri-ikäisille kuntalaisille. Liikuntaa järjestävien tahojen toimintaedellytyksiä
tuetaan ja turvataan avustuksilla ja yhteistyömuodoilla Savitaipaleen kunnan kanssa. Yhteistyössä
otetaan huomioon liikuntakyselyn painopisteet. Toimenpiteet aikataulutetaan vuosikelloon, joka
helpottaa suunnittelua sekä tapahtumien ja tilaisuuksien päällekkäisyyttä. Tämän lisäksi luodaan
liikuntatoimen viestintäsuunnitelma johon sisältyy viestinnän tavoitteet, tavat, sidosryhmät,
koulutukset, tapahtumat ja kriisiviestintä. Liikuntatilojen käyttövuorot päivitetään liikuntapaikkojen
ilmoitustauluille sekä kunnan internet-sivuille. Ajankohtaiset liikuntasuositukset päivitetään
liikuntapaikoille lisäämään tietoisuutta liikunnan vähimmäissuosituksista.
– Erilaisten yhteistyömuotojen kehittäminen savitaipalelaisten liikuntatoimijoiden kanssa.
– Neuvottelut naapurikuntien liikuntatoimijoiden kanssa joukkuelajien mahdollisuuksien
kehittämisestä.
– Seurafoorumin ja liikuntafoorumin järjestäminen vuosittain.
– Liikuntamahdollisuuksien markkinointi liikuntakyselyn perusteella suosituimmissa
viestintäkanavissa: kunnan internet-sivut, kuntatiedote, Länsi-Saimaan sanomat sekä
liikuntapaikkojen ilmoitustaulut.
– Vuosikellon laatiminen: avustuksen hakuajankohdat, liikuntapaikkojen käyttövuorojen haku-ajat,
liikuntatapahtumat ja poikkeavat aukioloajat.
– Liikuntatalon ison salin ja kuntosalin käyttövuorot ja tapahtumat päivitetään paperiversiona
liikuntatalolle ja sähköisenä versiona kunnan internet-sivuille.
Mittarit & seuranta
– Säännöllisten ja uusien liikuntaryhmien määrä ja kävijämäärät.
– Analyysi-kyselyt Savitaipaleen liikunnan tilasta vuosittain pidettävissä liikunta- ja
seurafoorumissa.
– Kolmen vuoden välein toteutetaan asukaskysely, jolla saadaan tietoa kunnassa. tarjottavien
liikuntapalveluiden, sekä tiedotuksen ja viestinnän kehityskohteista.
– Kerättyjen palautteiden perusteella liikuntapalveluiden kehittäminen.

SAVITAIPALEEN KUNTA | Kirkkotie 6, 54800 Savitaipale | 040 1586 542 | kunta@savitaipale.fi | www.savitaipale.fi

Liikunnan olosuhteiden ja mahdollisuuksien kehittäminen
Savitaipaleella on monipuoliset harrastuspaikat sisä- ja ulkoliikuntaan. Liikuntakyselyn 2020
mukaan kuntalaisten mielestä liikuntapaikkojen kunnossapito ja saavutettavuus olivat tärkeimpiä
tekijöitä omassa liikuntaharrastamisessa. Liikuntakyselyssä suosituin ulkoliikuntamuoto on
omatoiminen ulkoilu ja suosituin sisäliikuntamuoto on kuntosaliharjoittelu. Omaehtoista ja ohjattua
liikkumista mahdollistetaan ulkoliikuntapaikkojen ja kevyenliikenteen väylien ympärivuotisella
kunnossapidolla sekä ottamalla huomioon eri käyttäjäryhmät liikuntapaikkojen aukioloajoissa.
Liikuntapaikkarakentamisessa ja kalustohankinnoissa otetaan huomioon saavutettavuus,
esteettömyys ja uudet kehityssuunnat. Liikuntapaikoilla ja tapahtumissa kohdataan myös muita
liikkujia, joka lisää kuntalaisten yhteisöllisyyttä. Kirjaston lainausvalikoimaan lisätään
liikuntakyselyn tulosten perusteella liikuntavälineitä, joilla pääsee harrastamaan eri lajeja
Savitaipaleella
– Retkeilyreittien kunnostustoimenpiteet ja neuvottelut maanomistajien kanssa
maastopyöräilyreittien kehittämisestä.
– Kevyenliikenteen väylien ympärivuotinen kunnossapito eri käyttäjäryhmät huomioiden.
– Uusien liikuntamahdollisuuksien markkinointi ja ilmaiset tutustumiset.
– Kirjaston lainausvalikoimaan frisbeegolf-kiekkoja, mölkky-peli sekä petankki- ja pingissetit.
– Kuntosalin laite- ja välinehankinnoissa sekä esteettömyydessä huomioidaan eri käyttäjäryhmät
sekä liikuntatrendit.
– Luodaan mahdollisuuksia liikuntatapahtumille jokaisena vuodenaikana.
Mittarit & seuranta
– Kolmen vuoden välein toteutettava asukaskysely, jolla saadaan tietoa liikuntamuodoista ja
kunnassa tarjottavien liikuntapalveluiden kehityskohteista.
– Kirjaston tilastointi lainatuista välineistä.
– Uusien maastopyöräilyreittien määrä.
– Uusien liikuntapaikkojen määrä.
– Liikuntatapahtumien määrä ja kävijämäärät.
– Kerättyjen palautteiden perusteella olosuhteiden ja mahdollisuuksien kehittäminen.
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