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JOHDANTO 
 

Konnevesi on maaseutumainen kunta Keski-Suomessa.  

Kunnan väkiluku on 2 593 asukasta (2020) ja sen pinta-ala on 680,85 km², josta 167,92 km² on 

vesistöjä. Vapaa-ajan asuntoja Konnevedellä on lähes 1.200 kpl. 

 

Tämä asiakirja on tarkoitettu työvälineeksi Konneveden kunnan luottamushenkilöille ja 

henkilöstölle sekä kaikille Konnevedellä tapahtuvaa liikuntaa ja urheilua edistäville toimijoille. 

Sen tavoitteena on tukea kannustaa toimijoita ja päättäjiä tekemään liikunnasta keskeinen 

strateginen valinta. Asia on ajankohtainen, kun kuntastrategian päivitysprosessi on juuri saatu 

päätökseen.  

 

Konneveden kunnan liikuntastrategian tavoitteena onkin toimia apuna liikuntapalveluiden 

kehittämisessä ja nivoutua osaksi koko kunnan strategiaa. Liikuntastrategian tavoitteena on 

liikunnan merkityksen kasvattaminen osana kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin 

edistämistä. Liikuntatoiminnan tärkeimpänä tehtävänä on tarjota eri-ikäisille kuntalaisille 

mahdollisuus ohjattuun ja omatoimiseen liikunnan harrastamiseen. Strategiset päämäärät 

kohdistuvat niin lasten ja nuorten, työikäisen väestön kuin ikääntyvienkin liikuntaan ja pitävät 

sisällään ikäluokittaiset erityisryhmät (mm. liikkumisesteiset, työttömät). 

 

Liikuntastrategian avulla pyrimme ylläpitämään, kehittämään ja luomaan uusia 

liikuntamahdollisuuksia kuntalaisten hyvinvoinnin tukemiseksi ja parantamiseksi. 

Strategiassa otamme huomioon liikunnan eri osa-alueet, järjestöjen toiminta-avustukset, 

liikuntapaikkojen kunnossapidon ja rakentamisen sekä tasapuolisen liikuntamahdollisuuksien 

tarjoamisen kuntalaisille huomioiden haja-asutusalueet ja eri ikäryhmät.  

Konneveden kunnan liikuntastrategia pohjautuu loppuvuodesta 2021 valmistuneeseen 
kuntastrategiaan. Kuntastrategian mukaisesti Konnevesi on laadukkaan maaseutuasumisen 
kotikunta, missä mm. 

• Pyrimme lisäämään kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä. 

• Pyrimme turvaamaan laadukkaan arjen, jonka osana on myös yhdistysten ja järjestöjen 
elinvoimaisuuden varmistaminen. 

• Ylläpidämme hyvää taloutta, edistämme työllisyyttä ja tuemme yrittäjyyttä. 

• Mahdollistamme kuntalaisten laajan osallistumisen päätöksentekoon myös jatkossa. 

• Kannustamme henkilöstöämme uudistumaan ja yhteistyöhön, huolehdimme 
henkilöstömme työhyvinvoinnista. 

 

Liikuntastrategiaan kirjattujen tavoitteiden toteuttaminen parantaa kuntalaisten terveyttä, 
mikä näkyy positiivisesti korjaavien toimenpiteiden tarpeen vähenemisenä. Tulevaisuudessa 
HYTE-kerroin osaltaan tarjoaa kunnalle mahdollisuuden saada valtionosuuden suurempaa 
lisäosaa myönteisten toimien ja parantuneiden mittareiden ansiosta.  
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1. LAINSÄÄDÄNTÖTAUSTAA 
 

Konneveden kunnan liikuntatoiminta pohjautuu liikuntalakiin. Liikuntalain tarkoituksena on 
edistää eri väestöryhmien liikuntamahdollisuuksia, väestön hyvinvointia ja terveyttä, fyysisen 
toimintakyvyn ylläpitämistä ja kehitystä, liikunnan kansalaistoimintaa, huippu-urheilua, 
liikunnan ja huippu-urheilun rehellisyyttä ja eettisiä periaatteita, sekä eriarvoisuuden 
vähentämistä liikunnassa. Liikuntalain tavoitteiden toteuttamisessa lähtökohtina ovat tasa-arvo, 
yhdenvertaisuus, yhteisöllisyys, monikulttuurisuus, terveet elämäntavat, sekä ympäristön 
kunnioittaminen ja kestävä kehitys.  (Liikuntalaki 390/2015). 

Liikuntalain mukaan kunnan tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle järjestämällä 
liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri kohderyhmät huomioon 
ottaen; tukemalla kansalaistoimintaa, mukaan lukien seuratoiminta; sekä rakentamalla ja 
ylläpitämällä liikuntapaikkoja. 

Kuntalain (410/2015) 1§ mukaan lain tarkoituksena on luoda edellytykset kunnan asukkaiden 
itsehallinnon sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien toteutumiselle kunnan 
toiminnassa. Lain tarkoituksena on myös edistää kunnan toiminnan suunnitelmallisuutta ja 
taloudellista kestävyyttä. Kunnan tulee edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa 
elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti 
kestävällä tavalla. 

Terveydenhuoltolain (1326/2010) 2§ mm. velvoittaa edistämään ja ylläpitämään väestön 
terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä  sosiaalista turvallisuutta ja 
parantamaan terveydenhuollon toimijoiden, kunnan eri toimialojen välistä sekä muiden 
toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä sosiaali- 
ja terveydenhuollon järjestämisessä. 
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2. VALTAKUNNALLISET LIIKUNTASUOSITUKSET 
 

Lapset ja nuoret: Alle kouluikäisten lasten tulisi liikkua joka päivä vähintään kolme tuntia. 

Liikkumisen tulisi olla intensiteetiltään ja muodoltaan monipuolista: päivässä tulisi olla tunti 

vauhdikasta fyysistä aktiivisuutta, esimerkiksi hippaleikkejä, uintia tai hyppimistä ja kaksi tuntia 

reipasta ulkoilua tai kevyempää liikkumista, kuten kävelyä tai keinumista.  

 

Kaikille 7−17-vuotiaille suositellaan monipuolista, reipasta ja rasittavaa liikkumista vähintään 60 

minuuttia päivässä yksilölle sopivalla tavalla, ikä huomioiden. Runsasta ja pitkäkestoista 

paikallaanoloa tulisi välttää. 
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Työikäinen väestö: Viikoittainen liikkumisen suositus 18–64-vuotiaille kertoo terveyden 

kannalta riittävän viikoittaisen liikkumisen määrän ja antaa esimerkkejä liikkeen lisäämiseen 

arjessa.  

➢ Lihaskuntoa ja liikehallintaa toimintakyvyn tueksi ainakin 2 kertaa viikossa 

➢ Reipasta liikkumista terveydeksi ainakin 2 tuntia 30 minuuttia viikossa 

➢ Rasittavaa liikkumista kunnon vuoksi ainakin 1 tunti ja 15 minuuttia viikossa 

 

Ikääntyvä väestö: Ikäihmisten suosituksessa painotetaan 18–64-vuotiaiden suosituksia 

enemmän lihasvoimaa ja tasapainoa, joilla on vaikutusta erityisesti arjessa selviytymiseen, 

liikkumiskykyyn sekä esimerkiksi kaatumisten ehkäisyyn. Suositus korostaa liikkumisen 

monipuolisuutta. Tavoitteena on toimintakykyä ylläpitävä tai parantava liikkuminen. 

➢ Lihasvoimaa, tasapainoa ja notkeutta ainakin 2 kertaa viikossa 

➢ Reipasta liikkumista ainakin 2 tuntia 30 minuuttia viikossa TAI 

➢ Rasittavaa liikkumista kunnon vuoksi ainakin 1 tunti ja 15 minuuttia viikossa 

➢ Kevyttä liikuskelua mahdollisimman usein 

Soveltava liikunta: Soveltavia liikkumisen suosituksia on yhteensä kolme: aikuisille, joiden 

liikkuminen on jonkin verran vaikeutunut; aikuisille, jotka kävelevät apuvälinettä käyttäen ja 

aikuisille, jotka liikkuvat pyörätuolilla. 

➢ Lihaskuntoa ja liikehallintaa ainakin 2 kertaa viikossa 

➢ Reipasta liikkumista ainakin 2 tuntia 30 minuuttia viikossa TAI  

➢ Rasittavaa liikkumista kunnon vuoksi ainakin 1 tunti 15 minuuttia viikossa 

Raskaana olevat: Oman kehon kuunteleminen painottuu raskaana olevien liikkumisen 

suosituksessa. Suositus on suunnattu raskaana oleville, joilla on normaali raskaus. 

➢ Reipasta liikkumista ainakin 2 tuntia 30 minuuttia viikossa 

➢ Lihaskuntoa ja liikehallintaa ainakin 2 kertaa viikossa 

Synnytyksen jälkeen: Suositus on suunnattu enintään vuosi sitten synnyttäneille, joilla on 

ollut normaali synnytys. Synnyttäneiden suosituksessa on huomioitu liikkumisen aloittamisen 
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ajankohta, imetyksen ja liikkumisen yhteys, lantionpohjalihasten harjoittelu ja 

juoksuharrastukseen palaamista koskevat kohdat. 

➢ Reipasta liikkumista ainakin 2 tuntia 30 minuuttia viikossa TAI 

➢ Rasittavaa liikkumista ainakin 1 tunti ja 15 minuuttia viikossa  

➢ Lihaskuntoa ja liikehallintaa ainakin 2 kertaa viikossa 

Lähde: https://ukkinstituutti.fi/liikkuminen/liikkumisen-suositukset/ 

 

3. MITÄ HYÖDYMME LIIKKUVISTA KUNTALAISISTA? 
 

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) julkaisun Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset 

linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020 mukaan liikkumattomuuden 

hinta on yhteiskunnalle korkea. Suomalaisten vähäisestä fyysisestä aktiivisuudesta aiheutuu 

suoria kustannuksia terveydenhuollolle ja epäsuoria kustannuksia erityisesti työnantajille. 

Liikkumattomuuden aiheuttamien kustannusten ennustetaan myös kasvavan voimakkaasti 

lähitulevaisuudessa. 

Liian vähäinen liikunta aiheuttaa epäsuoria kustannuksia muun muassa lisäämällä 

sairauspoissaoloja ja vähentämällä työn tuottavuutta. Suomalaisen aikuisväestön joukosta 

kerätyn aineiston pohjalta tehdyn analyysin mukaan korkeintaan kerran viikossa liikuntaa 

harrastavilla on sairauspoissaolopäiviä vuodessa neljä ja puoli päivää enemmän kuin niillä, jotka 

harrastavat liikuntaa kahdesta kolmeen kertaa viikossa. 

Terveydenhuollolle liikkumattomuuden kustannukset ovat pelkästään esimerkiksi diabeteksen 

osalta huomattavan korkeat. WHO:n laskelmien mukaan 27 prosenttia diabetesriskistä aiheutuu 

liikkumattomuudesta. 

Kustannusvaikuttavuusnäyttö liikunnan lisäämiseen tähtäävien toimien käytöstä terveyden 

edistämisessä on kuitenkin vielä varsin niukkaa. Lasten ja nuorten ikäluokassa kouluun 

kohdentuvilla liikuntainterventioilla on arvioitu olevan hyvä kustannusvaikuttavuus. 

Terveydenhuollosta annettu kehotus liikunnan lisäämiseksi ja henkilökohtainen liikuntaohjelma 

näyttävät puolestaan olevan aikuisväestössä kustannustehokkain vaihtoehto. 

Fyysisen aktiivisuuden ja liikunnan kansantaloudellinen merkitys on valtaisa, ja sen 

ymmärtämisen edistämiseen tulee jatkossa panostaa nykyistä enemmän. Yhteiskunnan 

näkökulmasta liikuntaan kannattaa investoida, koska se on kustannustehokas keino parantaa 

väestön terveyttä ja hyvinvointia. 

UKK-instituutin koordinoiman valtakunnallisen tutkimuksen mukaan liian vähäinen reippaan ja 

rasittavan liikkumisen määrä aiheuttaa vuosittain yli 3 miljardin euron kustannukset, minkä 

lisäksi tulevat paikallaanolon aiheuttamat kustannukset. Yhteensä liian vähäinen liikkuminen ja 

runsas paikallaanolo aiheuttavat noin 4,7 miljardin vuosittaiset yhteiskunnalliset kustannukset.       

https://ukkinstituutti.fi/liikkuminen/liikkumisen-suositukset/
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Lähteet: 

 Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020. 

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:10. 

https://ukkinstituutti.fi/ajankohtaista/paikallaanolo-aiheuttaa-15-miljardin-euron-vuotuiset-kustannukset/ 

 

3.1. Keski-Suomen hyvinvointiohjelma 2021–2024  
 

Myös Keski-Suomen hyvinvointiohjelma 2021–2024 nostaa vahvasti esiin maakunnan 

profiloitumisen liikunnan ja hyvinvoinnin maakuntana sote-uudistuksen jälkeen. Liikkuminen ja 

liikunnan edistäminen halutaan nähdä koko maakunnassa kaikkien kuntien strategisessa 

suunnittelussa kärkisijoilla ja liikuntapaikkasuunnittelun merkityksen tunnistaminen ja 

tunnustaminen on kirjoitettu ohjelmaan vahvana. Kaikissa kunnissa tulisi olla liikunnasta 

vastaava viranhaltija, jonka tehtävänä on huolehtia siitä, että liikuntaa edistetään kuntatasolla 

poikkihallinnollisesti ja yhteistyötä koordinoidaan myös kolmannen sektorin kanssa. 

https://innokyla.fi/sites/default/files/2021-04/Keski-Suomen%20hyvinvointiohjelma%202021-2024.pdf 

  

https://ukkinstituutti.fi/ajankohtaista/paikallaanolo-aiheuttaa-15-miljardin-euron-vuotuiset-kustannukset/
https://innokyla.fi/sites/default/files/2021-04/Keski-Suomen%20hyvinvointiohjelma%202021-2024.pdf
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3.2. Millainen on hyvä liikuntakunta? 
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3.3. TEA-viisari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SITOUTUMINEN 
Kuvaa strategiatasolla organisaation sitoutumista terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen 
esim. näkyvyys erilaisissa asiakirjoissa sekä kansallisten ohjelmien hyödyntämistä. 
JOHTAMINEN 
Kuvaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen organisointia, vastuun määrittelyä ja 
toimeenpanoa. 
SEURANTA JA TARVEANALYYSI 
Kuvaa vastuuväestön terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavien tekijöiden seurantaa ja  
tarveanalyysia väestöryhmittäin sekä raportointia johtoryhmälle ja luottamushenkilöille. 
VOIMAVARAT 
Kuvaa terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen resurssointia esim. henkilöstön mitoitusta ja 
osaamista. 
OSALLISUUS 
Kuvaa asukkaiden mahdollisuutta osallistua toiminnan kehittämiseen ja arviointiin. 
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MUUT YDINTOIMINNAT 
Ovat toimialakohtaisesti määritettäviä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ydintoimintoja, 
jotka jokaisessa organisaatiossa tulisi toteuttaa.  
Lähde: TEA-viisari 2020; viimeisin liikuntakysely 
 
Konneveden liikuntapalvelujen tavoitteena on kannustaa kuntalaisia liikkumaan terveytensä ja 
hyvinvointinsa kannalta riittävästi. Liikuntakyselyn perusteella Konneveden kunta sijoittuu 
liikunnan terveyden edistämisen toimenpiteissä kuitenkin selvästi alle maan keskiarvon. 
Konneveden liikunnan terveyden edistämisen aktiivisuutta kuvaava tunnusluku on vuonna 
2021 53, kun se koko maassa on 68 (Lähde: TEA-viisari 2021). Vain resursointia kuvaavissa 
voimavarapisteissä Konnevesi yltää yli valtakunnallisen keskiarvon. Muilla sektoreilla on 
kehitettävää – erityisesti raportoinnissa, mikä on haasteellista pienen kunnan näkökulmasta 
tarkasteltuna. TEA-viisari-kyselyt painottavat toimintojen volyymeja, jolloin olemassa oleva 
toiminto saattaa jäädä raportoimatta, mikäli käyttö- tai tarjontavolyymi jää paikallisesti alle 
kysymyksenasettelurajojen.  
 
 

3.4. Liikuntatilojen käyttöaste 
 

Valtakunnallinen suositus: 

Koulun liikuntasalien harrastekäyttö 

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. 

Vastuu kuntien liikuntatoimille 

Hieman yli puolessa Suomen kuntia liikuntasalien harrastekäytön vastuutahona on kunnan 

liikuntatoimi ja noin 40 %:ssa joku muu taho – esimerkiksi opetustoimi tai ympäristötoimi. 

Liikuntatoimien hallinnoimana koulujen salit ovat tehokkaimmassa käytössä. Konnevedellä 

harrastekäytön vastuutahona toimii liikuntapalvelut, liikuntapaikkojen hoidon osalta 

vastuutahona toimii ympäristötoimi. 

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. Konnevedellä on käytössä salien varausjärjestelmä, joka on nähtävissä 

kunnan verkkosivuilla ja varaukset tehdään suoraan järjestelmään. 

Kunnissa käyttöön uusia innovatiivisia tapoja tehostaa ja lisätä käyttöä 
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Hyvät käytännöt kiertoon. Esimerkiksi liikuntasalien avaaminen ja markkinointi organisoidun 

liikuntatoiminnan ulkopuolelle (kaveriporukoille, työyhteisöille) voivat parantaa käyttöastetta.  
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4. LIIKUNTASTRATEGIAN TAVOITTEET 
 

Strateginen päämäärä: Liikunnan merkityksen kasvattaminen osana kuntalaisten terveyden ja 

hyvinvoinnin edistämistä. 

 

4.1. Konneveden liikuntastrategian tavoitteet 
 

1. Kuntalaisten liikunta-aktiivisuuden lisääminen 

➢ Kuntalaisten liikunta-aktiivisuudella on huomattavia yhteiskunnallisia ja taloudellisia 
vaikutuksia. Liikunta on tärkeää kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden kannalta. 
Liikunta antaa myös elämyksiä ja iloa, sekä edistää yhteisöllisyyttä. Liikunta-aktiivisuuden 
mahdollistamisessa tulee huomioida eri kohderyhmät (ikä, sukupuoli, kulttuuritausta, 
liikuntaesteisyys ja muut mahdolliset rajoitteet) mahdollisimman kattavasti. 

➢ Kuntalaisille (laajasti eri kohderyhmät huomioiden) tarjotaan mahdollisuuksia 
monipuoliseen liikunnan harrastamiseen (ohjattu toiminta, omaehtoinen toiminta). 
Liikuntapaikkojen ylläpidolla ja rakentamisella mahdollistetaan mahdollisimman 
monipuolisesti eri lajien harrastaminen. 

➢ Luontoliikunnan, kävelyn ja pyöräilyn edistäminen tukee kuntalaisten omaehtoista 
arkiliikuntaa monipuolisesti. Luontoreitistön (vaellus, pyöräily) sekä 
kevyenliikenteenväylien (valtaosa ELY-keskuksen ylläpitämiä) kunnosta huolehtiminen ja 
kehittäminen tehdään mahdollisuuksien mukaan suunnitellusti.  

2. Liikuntaneuvonnan toteuttaminen 

➢ Liikuntaneuvonta on palvelu, jonka kunta tarjoaa kuntalaisille maksuttomana. 
Tarkoituksena on löytää terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat ja opastaa ja ohjata 
heitä liikunnallisen elämäntavan piiriin. 

3. Urheiluseurojen tukeminen 

➢ Kuntatoimija tarvitsee rinnalleen vahvoja ja toimivia yhteistyökumppaneita. Seurojen ja 
yhdistysten toimintaedellytyksiä tuetaan eri tavoin, jotta nämä pystyvät 
tulevaisuudessakin tarjoamaan kohtuullisen edullisia tai maksuttomia 
liikuntapalveluitaan kuntalaisille. Yhdistysavustukset ovat tärkeä tuen väline, jota 
pyritään myös kehittämään lähivuosina. 

➢ Hankasalmen kansalaisopisto tarjoaa monipuolisia liikuntaryhmiä kuntalaisille. 
Kansalaisopistolle mahdollistetaan riittävän laajasti kunnan liikuntatilojen käyttö. 

➢ Konnevedellä toimii muutamia aktiivisia urheiluseuroja, jotka osaltaan tarjoavat ohjattua 
liikuntatoimintaa kuntalaisille eri lajien parissa. Urheiluseurat ovat koulun ohella 
merkittävin lasten ja nuorten liikuttaja. 

➢ Maksuttomien ja/tai edullisten harjoitustilojen tarjoaminen urheiluseurojen ja 
kansalaisopiston toimintaedellytysten parantamiseksi ja säännöllisen liikuntatoiminnan 
toteuttamiseksi mahdollistaa matalan kynnyksen palveluiden tarjoamisen. 

➢ Urheiluseurojen ja liikunnallista toimintaa järjestävien yhdistysten avustusten 
säilyttäminen vähintään nykyisellä tasolla on tärkeää.  
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4. Poikkihallinnollisen yhteistyön lisääminen 

➢ Jokaisen toimijan rooli liikunnan edistämiseksi on tärkeä. Liikunta kuuluu liikuntatoimen 
lisäksi kunnan kaikkien toimialojen tehtäviin. Kuntalaiset kohtaavat 
liikunnanharrastuksessaan ja arkiliikkumisessaan kunnan kaikkien toimialojen ratkaisuja. 
Parhaimmat tulokset saadaan kuntajohdon strategisten linjausten pohjalta tapahtuvalla 
eri toimialojen yhteistyöllä ja työnjaolla.  Kunnan eri toimialojen rooli liikunnan 
edistämiseksi on syytä määritellä ja toimialojen johdon tulee osaltaan olla sitoutunut 
edistämään liikuntaa. 

5. Osallisuus 

➢ Urheiluseurojen, järjestöjen ja kuntalaisten kuuleminen ja osallistaminen 
liikuntakalentereiden sisältöön, liikuntapaikkojen ylläpito- ja kehittämistoimiin, sekä 
investointien toteutukseen sitouttaa kuntalaisia aktiivisempaan toimintaan. 

➢ Kuulemisessa huomioidaan mahdollisimman yhdenvertaisesti eri kohderyhmien, myös 
erityisryhmien mahdollisuus tuoda omat tarpeensa esiin. Vaikka erityisryhmien 
ryhmäkoot jäisivätkin pieniksi, palvelua pyritään turvaamaan mahdollisuuksien mukaan. 

➢ Tehostetaan eri liikuntapalveluista ja tapahtumista tiedottamista sekä vältetään 
päällekkäisyyksiä tapahtumissa ja toiminnoissa. 

 

4.2. Yhdenvertaisuuden huomioiminen liikuntapalveluissa 

Liikuntalaki velvoittaa kaikkia liikunta-alan toimijoita edistämään aktiivisesti tasa-arvon 
toteutumista kaikessa liikunnassa ja urheilussa sekä siihen liittyvässä toiminnassa. 
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnittelu on tärkeä osa liikuntastrategista suunnittelua. 
Yhdenvertaisuussuunnittelua myös edellytetään valtionapua saavilta kunnilta. Suunnittelun 
avulla voidaan määrätietoisesti kehittää urheilua ja liikuntaa ja luoda uusia tasa-arvoisen ja 
turvallisen liikunnan malleja. Toimintoja suunniteltaessa on mietittävä ja mahdollisuuksien 
mukaan otettava huomioon: 

• Voiko toimintaa harjoittaa sekaryhmissä? 
• Onko vaatteita mahdollisuus vaihtaa ilman, että joutuu valitsemaan naisten tai miesten 

pukukopin? 
• Mitä toimintaohjeissa on varauduttu kiusaamisen ja häirinnän varalle ja miten ohjeista 

kerrotaan osallistujille? 
• Millaisen koulutuksen työntekijät ja seura-aktiivit saavat yhdenvertaisuudesta ja tasa-

arvosta; esimerkiksi sukupuolen moninaisuudesta? 

Määrällisesti tarkasteltuna eri sukupuolten välillä on eroja niin liikunnassa kuin sen johtamisessa 
ja päätöksenteossa. Objektiivisten mittausten mukaan tytöille kertyy vähemmän fyysistä 
aktiivisuutta kuin pojille. Pojat myös liikkuvat enemmän ja intensiivisemmin kuin tytöt. Ero on 
havaittavissa jo varhaiskasvatusikäisillä, on suurimmillaan alakoulussa ja pienenee nuoruudessa. 
Miehille kertyy enemmän reipasta tai rasittavaa liikuntaa kuin naisille, naisille taas enemmän 
kevyttä liikuntaa.   
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Jatkossa mielenkiinnon tulisi kohdistua myös liikuntalain kuvaamaan edellytysten luomiseen, 
kun sote- ja maakuntauudistus muuttaa merkittävästi kuntien ja maakuntien tehtäväkenttää. 
Sukupuolten väliset erot liikkumisessa tulisi ottaa huomioon palveluja kehitettäessä. 
Systemaattisella tiedonkeruulla – esimerkiksi hyvinvointikertomusten mittareiden 
hyödyntämisellä – voidaan vaikuttaa siihen, että kuntalaiset saavat tasa-arvoisia palveluita. 
Säännöllisen, sukupuolten mukaan eritellyn tiedon keräämisen ja systemaattisen 
hyödyntämisen avulla voidaan tunnistaa eri sukupuolten tarpeita, seurata muutosta ja 
tarvittaessa kohdistaa toimenpiteitä erikseen naisille ja miehille, tytöille ja pojille. 

Lähde: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160521/OKM_6_2018.pdf 

Erityisryhmien liikunta on tarkoitettu henkilöille, joilla on vamman, sairauden tai muun 
toimintakyvyn heikentymisen vuoksi vaikeuksia osallistua yleisiin liikuntaryhmiin. Monipuolisen 
liikunnan tavoitteena on toimintakyvyn ja fyysisen kunnon ylläpitäminen sekä virkistys. 
Erityistarpeet huomioiden osallistujalla on mahdollisuus ottaa oma avustaja mukaan. Liikunnan 
ja urheilun tulee olla avointa kaikille. Tasavertaisuus, moninaisuus ja oikeudenmukaisuus ovat 
toiminnan perusta. Halu toimia vuorovaikutteisesti kaikkien liikunnasta ja urheilusta 
kiinnostuneiden tahojen kanssa edistää monimuotoisen liikuntakulttuurin kehittymistä ja 
ylläpitämistä. 

 

  

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160521/OKM_6_2018.pdf
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5. TOIMENPITEET TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI 
 

Nykyaikana julkisen toimijan rooli liikuntapalveluiden tuottajana on edelleen tärkeä. Pienten 

paikkakuntien, kuten Konneveden haasteena on kolmannen sektorin toimijoiden väheneminen. 

Kunnan on edelleen oltava aktiivinen osapuoli, joka itse tarjoaa palveluita sekä ylläpitää ja 

kehittää liikuntaolosuhteita.  

Toimintojen perusedellytyksenä ovat: 

➢ Maksuttomien/edullisten lähiliikuntapaikkojen käytön mahdollistaminen kaikille 

kuntalaisille. 

➢ Tapahtumien ja tilaisuuksien toteuttaminen yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 

➢ Monipuolisen ohjatun liikuntatoiminnan tarjoaminen eri kohderyhmille. 

 

5.1. Lapset ja nuoret 
 

Pääpaino Kunnan järjestämässä lasten ja nuorten liikuntakasvatuksessa on varhaiskasvatuksessa 

ja opetustoimessa, joiden osalta liikunta sisältyy valtakunnallisten perusteiden mukaisesti 

paikallisiin varhaiskasvatussuunnitelmaan ja esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmiin. 

Konneveden varhaiskasvatuksessa liikuntakasvatus pohjautuu valtakunnallisiin 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin, Konneveden kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan 

ja fyysisen aktiivisuuden liikuntasuosituksiin. Konneveden kunnan varhaiskasvatus on mukana 

valtakunnallisessa Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmassa, jonka tarkoitus on varmistaa jokaiselle 

lapselle liikkumisen ilo sekä riittävä päivittäinen fyysinen aktiivisuus. Paikallisen 

varhaiskasvatussuunnitelman keskeisiä teemoja ovat luonto, leikki ja liikunta. 

Varhaiskasvatuksessa hyödynnetään paljon lähiluontoa, liikuntakenttiä sekä leikkipuistoja. 

Varhaiskasvatuksen toimipisteissä ei ole omia liikuntasaleja, mutta yksiköt hyödyntävät 

lähikoulujen liikuntasaleja.  

Myös Konneveden esi- ja perusopetuksessa liikuntakasvatus pohjautuu valtakunnallisiin 

opetussuunnitelman perusteisiin, Konneveden kunnan esiopetussuunnitelmaan, 

perusopetussuunnitelmaan sekä valtakunnallisiin fyysisen aktiivisuuden liikuntasuosituksiin. 

Konneveden kunta on valittu Opetushallituksen Liikkuva koulu-kehittäjäkunnaksi yhdessä 

Lohjan ja Kajaanin kanssa. Kokeilun painopisteitä ovat paikalliset verkostot, koulujen Liikkuva 

koulu -toiminta, oppilaiden liikkuminen ja kokemukset sekä henkilöstön hyvinvointi. Kunta ja 

koulut saavat sparrausapua ja työkaluja Liikkuva koulu -toiminnan toteutukseen ja 

kehittämiseen. Kokeilu tarjoaa mahdollisuuksia myös opettajien ammatillisen kehittymisen ja 

koulujen hyvinvointityön tukemiseen. 

Konneveden kunnan vapaa-aikatoimen liikuntapalvelut toimivat saumattomassa yhteistyössä 

varhaiskasvatuksen ja opetuspuolen kanssa liikuntakasvatuksen toteuttamiseksi ja lasten ja 

nuorten liikunnallisen elämäntavan kehittymisen tukemiseksi. Harrastamisen Suomen mallin 
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avustusrahan avulla konnevetisille lapsille ja nuorille on tarjottu monipuolista 

liikuntaharrastustoimintaa koulupäivien yhteyteen.  

 

TAVOITE: Tuetaan lasten ja nuorten omaehtoista liikkumista tarjoamalla hyvät 

lähiliikuntapaikat. Kannustetaan lapsia ja nuoria 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. Liikunnallisen elämäntavan juurruttaminen. 

 Toimenpiteet: 

▪ Liikuntaneuvontaa saatavilla jo raskausaikana odottavalle äidille. 

▪ Yhteistyö lastenneuvolan kanssa. 

▪ Vauvauinti. 

▪ Varhaiskasvatuksen arjen liikunnallistaminen. 

▪ Maksuton uimakoulu kunnan 5-vuotiaille. 

▪ Monipuolinen tarjonta liikunnan harrastamiseen esim. kerhotoiminta, 

perheliikunta     ja liikuntavälitunnit. Kutsukerho vähän liikkuville. 

▪ Liikunnalliset teemapäivät ja tapahtumat. 

▪ Maksuton polkupyörälainaamo Linkki-Baarissa. Myös alkeisharjoitteluun 

sopiva      potkupyörä  lainattavissa. 

▪ Liikuntavälinelainaamo kirjastossa. 

 

 Mittari/seuranta:  

▪ 5. ja 8. -luokkalaisten sekä lukiolaisten kouluterveyskysely, Move-mittaukset 

▪ Toimintaan osallistuvien lasten ja perheiden osuus. 

▪ Neuvolan kyselyt 
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5.2. Työikäinen väestö 
 

TAVOITE: 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.  

 Toimenpiteet: 

▪ Maksuton liikuntaneuvonta jokaisen kuntalaisen saavutettavissa. 

▪ Monipuolinen ryhmäliikuntatarjonta. 

▪ Tempaukset ja liikuntahaasteet. 

▪ Monipuoliset, korkean käyttöasteen omaavat liikunta- ja 

ulkoilumahdollisuudet (sisä-     ja ulkoliikuntatilat). 

▪ Maksuton polkupyörälainaamo Linkki-Baarissa. 

▪ Liikuntavälinelainaamo kirjastossa. 

 

 Mittari/seuranta: 

▪ Syksyllä 2020 toteutetun ja keväällä 2022 toteutettavan liikuntakyselyn 

tulokset. 

▪ Ryhmäliikuntaan osallistuvien kuntalaisten määrä. 

▪ Sairastavuusindeksi. 
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5.3. Ikääntyneet (eläkeläiset, yli 65-vuotiaat) 
 

Liikunnan etuja ei edelleenkään riittävästi tunneta ja käytetä iäkkäiden toimintakyvyn 

parantamisessa, muistisairauksien ehkäisyssä tai masennuksen sekä yksinäisyyden torjumisessa. 

Kotona pidempään omatoimisesti asuminen edellyttää toimintakyvyn ylläpitoa sekä sen 

alenemisen ennaltaehkäisyn aloittamista riittävän varhaisessa vaiheessa riittävän 

monipuolisella liikkumisella. 

Voima- ja tasapainoharjoittelu on tehokkain yksittäinen keino ehkäistä lonkkamurtumia (65+ -

ikäisillä noin 8 000 lonkkamurtumaa vuosittain, Sotkanet 2018). Arvioiden mukaan joka kolmas 

lonkkamurtuma voitaisiin ehkäistä säännöllisellä harjoittelulla, jolloin valtakunnallinen säästö 

hoitokuluissa voi olla jopa 78–130 miljoonaa. Yksi kotona omatoimisesti selvitty lisävuosi voi 

säästää kunnalle tuhansia euroja. 

 

TAVOITE: 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. 

 Toimenpiteet: 

▪ Liikuntaryhmät sekä maksuton kuntosali yli 65-vuotiaille kuntalaisille. 

▪ Senioreiden liikunnanohjaajan palvelut. 

▪ Aktivoivat tempaukset ja liikuntahaasteet. 

▪ Maksuton liikuntaneuvonta. 

▪ Tasapainoa ja lihaskuntoa tukevaa ryhmäliikuntaa, tuolijumppaa, vesijumppaa, 

ja matalan kynnyksen ohjattua arkiliikunta, esim. yhteiset päiväkävelyt, 

puistojumpat. 

▪ Maksuton polkupyörälainaamo Linkki-Baarissa. 

▪ Liikuntavälinelainaamo kirjastossa. 

 

 Mittari + seuranta: 

▪ 70-vuotiaiden terveystarkastus (Seututk) 

▪ 75-vuotiaiden terveystarkastus (Kunta) 

▪ Senioritoimintaan osallistuvien kuntalaisten määrä. 



19 
 

  

 

 

5.4. Erityisryhmät 
 

Erityisliikunta on terveyttä ja toimintakykyä lisäävää liikuntaa henkilöille, joilla on vamman, 

sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea 

osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan. 

▪ Lasten ja nuorten erkkaliikkari (usein terapia-altaalla) 

▪ Työpajojen vaihtelevat hyvinvointi- ja liikuntatuokiot, lajikokeilut sekä henkilökohtainen 

liikuntaneuvonta 

▪ Toimintakeskuksen liikuntatuokiot ja ohjatut kuntosalivuorot 

▪ Asuntola Leppälinnun tuolijumpat 
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6. LIIKUNTAPAIKAT, YLLÄPITO JA KEHITTÄMINEN 
Liikuntapaikkojen rakentaminen ja kunnossapito ovat Konnevedellä hallinnollisesti 

ympäristötoimen alla. Liikuntapaikkoja rakennetaan ja kehitetään käyttäjät, turvallisuus ja 

palaute huomioiden. Erityistä huomiota strategiakaudella kiinnitetään liikuntapaikkojen 

yleisilmeeseen, viihtyisyyteen ja siisteyteen. 

6.1. Sisäliikuntapaikat 

• Kuntosali 

• Lapunmäen koulun liikuntasalit 

• Hytölän koulun liikuntasali 

• Terapia-allas 

6.2. Ulkoliikuntapaikat 

• Merkityt ulkoilureitit (Konneveden metsäpolku, Taikinainen, Karinkoski, Häähninmäki, 

Kellankoski) KARTTA! 

• Istunmäen, Hytölän ja kirkonkylän kaukalo 

• Lapunmäen urheilukenttä 

• Frisbeegolf-rata    

• Pururata, Lapunmäen ja Istunmäen hiihtoladut 

• Ulkokuntosali 

• Hiihtomaa 

• Kuntoportaat 

• Häyrylänrannan ja Istunmäen koulun beach volley-kenttä 

• Skeittiparkki 

• Jalkapallokenttä 
 

6.3. Investoinnit vuosille 2022–2026: 

• Esteetön luontopolku ja monitoimikenttä Lapunmäelle 2022. 

• Ulkokuntosali 2023  

• Skeittiparkin laajennus 2023 

• Yleisurheilukentän peruskorjaus 2024   

• Tekojäärata 2025 

• Kuntosalin laitekannan päivittäminen vuosittain. 

• Frisbeegolf- radan laajennus 18-väyläiseksi 2026. 

Konnevedellä toimii myös liikuntavälinelainaamo kirjaston yhteydessä. Kuntalaisilla on 

mahdollista lainata kirjastokortilla erilaisia liikuntavälineitä (esim. lumikenkiä, kuminauhoja, 

painovanne, frisbeegolf- kiekkoja). Pyöräilykauden ajan Linkki-Baarista on kuntalaisten 

lainattavissa kolme aikuisten polkupyörää ja yksi pienten lasten harjoitteluun soveltuva 

potkupyörä. 
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7. SEURANTA JA ARVIOINTI 
 

Toimenpiteitä suunnitellaan yhteistyössä poikkihallinnollisesti ja toimintasuunnitelma tulevalle 

vuodelle laaditaan talousarvioprosessin yhteydessä.  Strategisia tavoitteita tarkennetaan 

toimintasuunnitelmassa. Liikuntastrategian tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista 

tarkastellaan vuosittaisessa hyvinvointikertomukseen liittyvässä arviointiprosessissa. 

Konnevedellä on toteutettu Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden 

kanssa yhteistyö liikuntavaikutusten arvioimiseksi. Tavoitteena oli etsiä ja kehitellä 

Konnevedelle parhaiten sopiva mittaristo kuntalaisten liikuntavaikutusten arvioimiseksi. 

Mittaristoa pilotoidaan loppuvuoden 2022 aikana osana ennakkovaikutusten arviointiprosessia 

(EVA). 

Hyvinvointi ja liikunta ovat tärkeitä meille kaikille nyt ja tulevaisuudessa. Tavoitteiden 

saavuttaminen edellyttää riittävää resursointia. Suunta on tällä hetkellä hyvä, mutta kehityksen 

sekä vuoropuhelun eri toimijoiden kanssa on jatkuttava aktiivisesti. 

Liikuntastrategia päivitetään uudelleen vuonna 2026 ja määritellään tulevat liikunnan tavoitteet 

ja keskeiset toimenpiteet seuraavalle valtuustokaudelle. 
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