KESKI-SUOMI LIIKUNNAN JA
URHEILUN HUIPPUMAAKUNNAKSI

Hiljainen päivä toimistolla.

Hmph. Kuka siellä
koputtelee?

KOP
KOP!

Vaikket varmaan ihan
heti usko, niin meiltä keskisuomalaisilta loppuu tätä
menoa terveet
työntekijät.

Mitä se juippi oikein
jorisee, kyllähän meillä on
reipasta ja tervettä
työmassaa vaikka
kuinka.

No terve vaan, nyt
ois hei tärkeää asiaa ihan
oikeasta elämästä.
No mitähän tällä
kertaa? - liitooravien pelastamista
metsäpaloilta.
Kuule ihan meidän
keskisuomalaisten asiaa
koitan saada tässä
kuuluville.

Jätetäänpä näihin
vanhoihin uskomuksiin
tuudittautuminen hetkeksi ja
hypätään kurkkaamaan
asioiden oikeaa
laitaa!

“Hyvää fiilistä ja
itsensä voittamista”

ensinnäkin meidän
kaikkien pitäs panostaa
pikkasen enemmän ihan
arkiliikuntaan.

Ha! Sohvaperunasukupolvi pitää vaan
huolen omasta
liikkumisestaan!

vain n. 30 % alle
18-vuotiaista harrastaa liikuntaa
urheiluseurassa.
(Jyväskylän seudun
liikuntapaikkasuunnitelma 2010)

Hei, sähän oot heti
kartalla! Ei tää asia
pelkästään aikuisia
koske.

n. 63% 35-44 -vuotiaista keskisuomalaisista ajaa
työmatkansa aina moottoriajoneuvolla,
riippumatta matkan pituudesta.
(Suomalaisen aikuisväeston terveyskäyttäytyminen ja
terveys 2003-2008, THL)

alakoululaisista PUOLET ja yläkoululaisista vain
KUUDESOSA täyttää liikuntasuositusten minimitavoitteen liikkua reippaasti tunnin päivässä.
(Liikkuva koulu -hankkeen väliraportti kevät 2011)

Toisaalta jotkut
asiat on ihan päin ******
Mä en ees tiiä mitä tästä
skenestä vois sanoa...

Onhan se
Keski-Suomen 3 euroa
tosiaan aika nolo muun
Suomen 9 euron panostukseen
nähden.*

Keski-Suomessa kerätään
liikuntapaikkojen
käyttömaksuja ENITEN
KOKO MAAHAN suhteessa
väkilukuun.
(LIPAS-järjestelmä)

SILTI

Kentän vuokra
25€ / Tunti

Onneks sentäs
joissain asioissa ollaan jo
vähän hajuilla, mutta
toteutus vielä
ontuu...

*Keski-Suomessa liikuntajärjestöille jaettiin
avustuksia keskimäärin
3 EUROA asukasta kohden,
kun koko Suomen keskiarvo
on n. 9 EUROA / asukas.
(LIPAS-järjestelmä)

LISäKSI

“olosuhteista
potkua liikuntaan”

kuntien liikuntapalvelumenot ovat vain n. 1%
kuntien kaikista menoista.
(LIPAS-järjestelmä)

liikuntapaikkojen
kunnossapito
Kunnan menot

liikuntapalvelut

Suurilla ja
houkuttavilla urheilutapahtumilla saadaan nostettua
Keski-Suomen kiinnostavuutta ja
samalla saadaan positiivista
turismia!

”Menestystarinoita
ja tähtihetkiä”
Eikä varmaan
näytä hassummalta
tämäkään visio!

Ai ai,
JJK:n oma poika tekee
voittomaalin
MM-Finaalissa!

Suomen aikuisväestöstä 77% pitää Suomen
kansainvälistä urheilumenestystä vähintään
melko tärkeänä.
(Liikuntatutkimus 2009–2010)

liikkumattomuuden KUSTANNUKSET
KESKISUOMALAISILLE
Poika puhuu
muuten ihan asiaa.
Tässä vähän kenttätietoa
aiheesta!
dig in!

HEI! Tää on nyt
oikeesti Meistä
kaikista kiinni!

n.

48 000 000 € /vuosi

-- Kakkostyypin diabetes on pitkälti itse aiheutettu sairaus.
Sen hoitaminen sekä sairauden aiheuttama tuottavuuden aleneminen maksoivat Suomelle 2,6 miljardia euroa vuonna 2007

-- WHO on arvioinut, että liikkumattomuus on kakkostyypin diabeteksen pääasiallinen syy 27 prosentilla
sairastuneista.
-- vuonna 2007 liikkumattomuuden kustannukset kakkostyypin diabeteksen osalta olivat Suomessa noin 700
miljoonaa euroa
-- Diabeetikoiden sairaanhoidon kustannukset kasvoivat
vuosina 1998−2007 keskimäärin kuusi prosenttia vuodessa.

JOTEN:
Suomessa on asukkaita n. 5,3 milj.
-> 700 milj. / 5,3 milj. = 132 € / suomalainen / vuosi
-> 132 € + kasvu 6% / vuosi = n.

175 €

vuonna 2012

-> 175 € x 274 409 asukasta keski-suomessa (2012) =

”Liikunnan ääni kuuluviin”

-> 48 000 000 € / vuosi

Katsotaanpa
seuraavaksi, kuinka
tämä tilanne käännetään
kohti parempaa!

“Hyvää fiilistä ja
itsensä voittamista”

“olosuhteista
potkua liikuntaan”

”Keskisuomalaiset ovat aktiivisia, hakevat elämyksiä ja voivat hyvin. Maakunnan liikun-

”Keski-Suomi tunnetaan liikuntamyönteisestä maankäytönsuunnittelusta.

tatarjonta kattaa eri ikäryhmät ja tarjoaa monipuolisesti liikuntaa erilaisiin tarpeisiin.

Maakunnan liikuntaolosuhteet houkuttelevat liikkumaan; kevyenliikenteenväylät

Toimintaan on helppo tulla mukaan, eivätkä liikuntataidot ole esteenä osallistumiselle.

ovat ahkerassa käytössä ja lähiliikuntapaikoilta kuuluu kisailun ja leikin ääniä.

Maakunnassa toimitaan hyvässä yhteistyössä yli perinteisten sektorirajojen. Keski-

Virkistysalueverkostot ovat eheät ja tarjolla on sekä vaativia reittejä että help-

Suomi on liikunta- ja urheilutoiminnassaan edelläkävijän maineessa.”

pokulkuisia osuuksia. Hippos-Kampus alue on valtakunnallisesti merkittävä
huippu-urheilun valmennus- ja tutkimuskeskus, joka palvelee monipuolisesti

Strategian toimenpiteet 1

myös harrasteliikuntaa.”

1)

Järjestetään lasten ja nuorten arkipäivät fyysisesti
aktiivisiksi.

Strategian toimenpiteet 2

2)

Panostetaan liikuttavaan työelämään.

3)

Huolehditaan ikääntyvien liikuntamahdollisuuksista.

4)

Madalletaan liikuntatoimintaan osallistumiskynnystä tekemällä liikunta houkuttelevaksi.

5)

Panostetaan seuratoiminnan laatuun. Urheiluseurat
ovat maakunnan urheilun kivijalka.

6)

Turvataan lasten ja nuorten monipuoliset harrastemahdollisuudet.

7)

Elinympäristö aktivoi liikkumaan.

8)

Turvataan riittävät resurssit liikunnalle.

9)

Liikuntamyönteistä maankäytönsuunnittelua.

”Menestystarinoita ja
tähtihetkiä”

”Liikunnan ääni
kuuluviin”

”Liikunnan ja urheilun rooli maakunnan vetovoimatekijänä on vahva.

”Liikunnan ja urheilun tarpeet huomioidaan laaja-alaisesti

Keski-Suomi houkuttelee puoleensa liikunnan huippuammattilaisia ja

päätöksenteossa ja eri toimijat ovat sitoutuneet edis-

liikuntakoulutus ja –tutkimus on laadukasta ja tuloksellista. Omintakeiset

tämään liikunnallisia tavoitteita. Jokaisessa kunnassa

urheilutapahtumat vetävät puoleensa kasvavaa, uskollista kannattajajoukkoa

on terveysliikunnan toimenpideohjelma. Liikunnan ja

ja liikuntamatkailuyritykset houkuttelevat matkailijoita tarjoamalla

urheilun vahva asema maakunnan kehittämisessä näkyy

kiinnostavia palveluita.”

ja kuuluu - Liikunta puhuttelee keskisuomalaisia.”

Strategian toimenpiteet 3

Strategian toimenpiteet 4

10) Kehitetään kilpa- ja huippu-urheilua.

13) Liikkumisen tärkeys näkyy päätöksenteossa.

11)

14) Keski-Suomen Liikuntapäivä.

Osaamisen suuntaaminen koko maakuntaan.

12) Panostetaan liikuntamatkailuun.

15) Keski-Suomi – liikunnan ja urheilun huippumaakunta -kehittämishanke.

aiheesta lisää:

www.kesli.fi/visio

www.mediataivas.com

