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1. Johdanto
Kunnissa järjestettävällä liikuntatoiminnalla voidaan vaikuttaa laajasti kuntalaisten
hyvinvointiin. Liikunnalla voidaan ehkäistä ennalta sairauksia ja vaikuttaa myönteisesti
väestön terveydelle. Liikkumattomuuden arvioidut kustannusvaikutukset yhteiskunnalle
vuositasolla ovat yli kolme miljardia euroa.

Liikunnan edistäminen on kunnan peruspalvelu. Kunnat järjestävät liikuntapalveluja ja
ylläpitävät liikuntapaikkoja, tukevat kansalaistoimintaa liikuntaseuroissa ja -järjestöissä
sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa. Suomen kunnat ovat merkittäviä

liikuntapalveluiden tuottajia ja toimintaedellytysten luojia. Vuosittain kunnat ylläpitävät
liikuntapalveluja yli 800 miljoonalla eurolla. Kunnat työllistävät noin 5 000 ihmistä
liikuntapalveluiden eri tehtäviin. Suomessa on yli 36 000 liikuntapaikkaa, joista kunnat
omistavat ja ylläpitävät noin 70 prosenttia.

Liikuntalain mukaan kunnan tehtävänä on luoda edellytyksiä kunnan asukkaiden
liikunnalle järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää
liikuntaa eri kohderyhmät huomioon ottaen, tukemalla kansalaistoimintaa sekä
rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja. Näitä tehtäviä toteutetaan eri
palvelualueiden yhteistyönä sekä kehittämällä paikallista, kuntien välistä ja alueellista
yhteistyötä.

Lisäksi kunnan tulee kuulla asukkaitaan liikuntaa koskevissa keskeisissä päätöksissä.
Tämä on osana kuntalain (365/1995) 27§:ssä säädettyä kunnan velvollisuutta huolehtia
asukkaiden osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista. Mahdollisuuksia tulee tarjota
esimerkiksi keskeisimpien kunnan alueelle suunniteltujen liikuntapaikkahankkeiden
yhteydessä.

Kunnan järjestämästä liikuntatoiminnasta tulisi tehdä mahdollisimman helposti
saavutettavaa ja useammalle kohderyhmälle sopivaa. Lisäksi on tärkeää, että kunnat
voivat jatkossakin järjestää lakisääteisiä liikuntapalveluita kuntalaisille julkisena
palveluna ja hinnoitella liikuntapalvelut siten, että kuntalaiset voivat käyttää niitä
varallisuudestaan riippumatta.
Tämä on Lisää liikettä Hollolaan – suunnitelma 2019 - 2023, joka on laadittu
yhteistyönä kunnan eri palvelualueiden kanssa. Suunnitelman tavoitteena on kehittää
Hollolan kunnan liikuntapalveluita vastaamaan hollolalaisten tämän hetken tarpeita
sekä edistää kuntalaisten liikuntamahdollisuuksia.
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2. Kuntastrategia ja kunnan hyvinvointiohjelma liikuntaa
edistämässä
2.1 Kuntastrategia 2018 - 2021
Liikunnan asema kunnissa vahvistuu osana hyvinvoinnin edistämisen kokonaisuutta.
Liikunnallinen ja fyysisesti aktiivinen elämä sisältyy laajemmin valtakunnalliseen
strategia-ajatteluun. Hollolan kuntastrategia 2018 - 2021 lähtee ajatuksesta, että
hyvinvoiva kuntalainen on keskiössä.
Hollolan kuntastrategian neljä painopistettä ovat: Työn Hollola, Tekemisen Hollola,
Asumisen Hollola ja Palvelujen Hollola. Kuntastrategia toimii valtuuston lakisääteisenä
ohjausvälineenä. Se sisältää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteet.

Kuva 1. Hollolan kuntastrategia 2018 - 2021
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2.2 Lisää liikettä Hollolaan – suunnitelma liikunnan edistämisen tukena
Kunnan toimintaa ohjaavat kuntastrategian toteuttamisohjelmat. Näistä liikunnan
edistämisen näkökulmasta tärkein on kunnan hyvinvointiohjelma 2019 - 2021.
Terveydenhuoltolaki (1326/2010, §12) velvoittaa kuntia laatimaan kerran
valtuustokaudessa laajan hyvinvointikertomuksen, joka on kuvaus kunnan hyvinvoinnin
tilasta. Laajan hyvinvointikertomuksen suunnitelmaosana toimii Hollolassa kunnan
hyvinvointiohjelma, joka sisältää tavoitteita ja toimenpiteitä vuosille 2019 - 2021
kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Ohjelma sisältää toimenpiteitä
terveysliikuntapalveluiden lisäämiseksi yhdessä kolmannen sektorin toimijoiden
kanssa, liikunnan ja muun aktiivisuuden lisäämiseksi lasten ja nuorten koulu- ja
päiväkotipäivään sekä maksuttomien tilojen mahdollistamiseksi paikallisille
urheiluseura- ja muille järjestöille. Jokaiselle toimenpiteelle on asetettu omat mittarit
sekä määritelty vastuutaho. Kunnan eri palvelualueet sekä niiden sisällä olevat
palvelualueet huolehtivat toimenpiteiden käytännön toteutuksesta.
Kunnan vastuulla on luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnan harrastamiselle, mikä
tarkoittaa sekä liikuntapalveluiden järjestämistä kuntalaisille että liikuntapaikkojen
ylläpitämistä ja uusien rakentamista. Vuoden 2019 kuntastrategian näkökulmasta
kunnan toimia liikunnan edistämiseksi ovat uuden latukoneen hankinta latuverkoston
kunnon parantamiseksi sekä uuden liikuntapaikkojen hoitajan palkkaaminen
kunnossapitotehtäviin. Liikuntapaikkainvestointeja ovat Heinsuon Urheilukeskuksen
juoksuportaat, Hämeenkosken urheilukentän korjaaminen, kunnan ylläpitämien
uimarantojen sekä ulkoilureittien peruskorjauksia sekä Tiilijärvien polkureitistöjen ja
opasteiden parantaminen.
Liikuntapalveluiden kehittämiseksi kunta on lisännyt henkilöstöään kahdella ohjaajalla.
Uuden uimaopettaja /- valvojan ansiosta uimaopetusresurssi laajenee ja
uinninvalvonnan järjestäminen voidaan varmistaa. Terveysliikuntaan keskittyvän
liikunnanohjaajan tehtävien pääpaino on suunnattu ikäihmisten liikunnan lisäämiseen.
Lisääntyvällä liikuntaneuvonnalla ja matalan kynnyksen ryhmillä tavoitellaan erityisesti
terveytensä kannalta liian vähän liikkuvia henkilöitä.
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3. Väestöryhmien liikuntatavat ja kunta liikunnan mahdollistajana
Liikunnan edistämistavoitteet sisältyvät liikuntalakiin, jolla pyritään edistämään ja
tukemaan eri väestöryhmien hyvinvointia ja terveyttä.

Tässä kappaleessa on esitetty liikuntasuositukset sekä keskeisiä tuloksia liittyen eri
ikäryhmien liikuntaan. Lisäksi kuvataan kunnan satsauksia terveyttä ja hyvinvointia
edistävään liikuntaan ja -olosuhteisiin.

Aikuiset ja ikääntyneet
Aikuisten (18–64-vuotiaiden) tulisi harjoittaa kestävyyskuntoa vähintään 2 h 30 min

reippaalla tai 1 h 15 min rasittavalla tasolla viikossa. Lihaskuntoa ja liikehallintaa
tulisi harjoittaa vähintään 2 kertaa viikossa. Yli 65-vuotiaille liikuntasuosituksissa
painotetaan lisäksi lihaskunnon ja notkeuden säilyttämistä sekä tasapainon
kehittämistä.
Kunnan tulee arvioida asukkaittensa liikunta-aktiivisuutta kerran kahdessa vuodessa
osana terveydenhuoltolain (1326/2010) 12§:ssä tarkoitettua terveyden ja hyvinvoinnin
edistämistä.

Kuva 2. Hollolan kunnan hyvinvointikysely 2018
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Hollolan kunnan hyvinvointikyselyyn vastanneista 80 prosenttia oli 31-69 vuotiaita ja
tuloksista voidaan todeta, että suuri joukko heistä liikkui 3 - 4 kertaa viikossa vähintään
20 minuuttia kerrallaan. Yli 70 - vuotiaiden osuus oli 41 vastaajaa. Alle 30 - vuotiaiden
joukon kysely tavoitti heikosti (ainoastaan seitsemän prosenttia vastaajista).

Lapset ja nuoret
Fyysisen aktiivisuuden suositus 7 – 18 - vuotiaille on liikuntaa 1 h 30 min päivässä,
josta puolet liikutaan reippaasti. Kestävyyskuntoa voi parantaa esimerkiksi pallopeleillä,
reippaalla kävelyllä, hölkällä joka päivä siten, että syke nousee ja hengästyttää.
Voimaa ja notkeutta voi kehittää esimerkiksi tanssilla, kuntosalilla, venyttelyllä tai
skeittaamisella siten, että lihaksia tulee kuormittaa vähintään kolme kertaa viikossa.

Kuva 3. Kouluterveyskysely 2017 (THL, päivitetty 31.5.2018)

Kuva 4. Kouluterveyskysely 2017 (THL, päivitetty 31.5.2018)
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Valtakunnallisten kouluterveyskyselyn tulosten mukaan hollolalaiset 4. - 5. luokkalaiset lapset liikkuvat keskimäärin hieman koko maan keskiarvoa enemmän.
Pojat liikkuvat yhtä paljon kuin muuallakin maassa ja tytöt hieman enemmän kuin
yleisesti koko maassa. 8. – 9. - luokkalaiset pojat liikkuvat noin kaksi prosenttia
vähemmän kuin koko maassa ja tytöt liikkuvat niukasti enemmän verrattaessa
valtakunnan tilanteeseen.
Yhteenvetona voidaan todeta, että 4. – 5. - luokkalaiset ja 8. - 9. – luokkalaiset tytöt
liikkuvat hieman koko maan keskiarvoa enemmän. 8.- 9. – luokkalaisilla pojilla
liikunnan määrä on hieman alhaisempi verrattaessa alakoululaisten 4.- 5. luokkalaisten koko maan tilanteeseen.

Kuva 5. TEAviisari tulokset 2018 (THL)
TEAviisari - tulokset kuvaavat kunnan toimintaa asukkaidensa terveyden ja
hyvinvoinnin edistämiseksi eli terveydenedistämisaktiivisuutta. Sitoutuminen kuvaa
strategiatasolla organisaation sitoutumista terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja
johtaminen organisointia, vastuun määrittelyä ja toimeenpanoa. Seuranta ja
tarveanalyysi puolestaan kuvaa vastuuväestön terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavien
tekijöiden seurantaa ja tarveanalyysia väestöryhmittäin sekä raportointia johtoryhmälle
ja luottamushenkilöille. Yksinkertaisesti kyse on siis terveyteen ja hyvinvointiin liittyvien
tarpeiden tunnistamisesta ja kyvystä täyttää niitä.
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Henkilöstön mitoitusta ja osaamista kuvataan puolestaan voimavaroin ja osallisuutta
vastuuväestön mahdollisuudella osallistua toiminnan kehittämiseen ja arviointiin. Muut
ydintoiminnot ovat toimialakohtaisesti määritettäviä terveyden ja hyvinvoinnin
edistämisen ydintoimintoja, jotka tulisi toteuttaa jokaisessa organisaatiossa.
Pisteet puolestaan kuvaavat toiminnan laatua ja ne ilmoitetaan pistemäärän 0 - 100
välillä. Pisteet välillä 75 - 100 tarkoittaa hyvää laatua, johon Hollolan kunnan pisteet
yltävät kokonaispistemäärällä 84. Pistemäärä on valtakunnan keskitason (74)
yläpuolella.
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4. Kuvaus Hollolan kunnan liikuntapalveluista
Hollolan kunnan liikuntapalvelut järjestää ohjattua liikuntaa työikäisille, ikääntyneille,
lapsille sekä erityisryhmille ja monipuolisia liikuntamahdollisuuksia luomalla edellytyksiä
kuntalaisten päivittäiselle liikunnalle. Liikunta- ja urheilutoiminnan järjestämisestä
huolehtivat pääasiasiassa alueen urheiluseurat, joita kunta avustaa vuosittain.
Hollolan kuntaorganisaatiossa liikuntapalvelut ovat olleet vuodesta 2017 lähtien osa
hyvinvoinnin palvelualueen vapaa-aikapalveluita yhdessä nuoriso-, kulttuuri- ja
kirjastopalveluiden kanssa. Elinvoiman palvelualueen kuntatekniikka vastaa puolestaan

kunnan liikuntapaikkojen ja -alueiden kunnossapidosta. Kunnan kiinteistöistä ja
rakennuksista vastaa Hollolan Tilapalvelu Oy, joka on kunnan omistama yhtiö.

Kuva 6. Hollolan kunnan organisaatiokaavio 1.7.2017 alkaen
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4.1 Nykytilanne ja haasteet
Hollolan kunnan liikuntapalveluiden vahvuuksia ovat osaava ja ammattitaitoinen
henkilöstö, monipuoliset perusliikuntapaikat ja virkistysalueet sekä erinomaiset
ulkoilualueet ja -reitistöt, joista erityisesti hiihtolatuverkosto talvisin. Vahvuuksiin
voidaan luetella myös monipuolinen yhdistys- ja seuratoiminta. Mahdollisuuksia ovat
esimerkiksi liikuntapalveluiden kehittäminen yhteistyössä palvelujen käyttäjien, kunnan
eri toimijoiden, yhdistys- ja seuratoimijoiden sekä yksityisten toimijoiden kanssa.
Lisäksi uusia kuntalaisia on mahdollista saada liikuntaharrastusten pariin esimerkiksi
kehittämällä kunnan viestintää.
Heikkouksista esille nousevat niukat henkilöstöresurssit, varsinkin
liikunnanohjaustehtävissä suhteutettuna palvelutarpeeseen sekä henkilöstön
saatavuus eri tehtäviin. Hajautunut yhdyskuntarakenne, jossa liikuntapalvelut ovat
keskitetty pääosin kuntakeskuksen alueelle, aiheuttaa myös haasteita ja
kehittämistarpeita.
Uhkiksi nousevat kunnan epävarma taloustilanne, väestön ikärakenne,
liikuntapaikkojen heikkenevä kunto sekä vähäiset investoinnit
liikuntapaikkarakentamiseen.
Edellä mainittujen asioiden lisäksi haasteeksi on noussut tiedonkulku ja asioista
sopiminen nykyisessä organisaatiorakenteessa, jossa liikuntapaikkojen kunnossapito,
kunnan kiinteistöjen ja rakennusten ylläpito sekä liikunnanohjauspalvelut ovat kaikki eri
vastuualueilla. Tämä organisaatiomalli aiheuttaa käytännön toiminnassa paljon
haasteita, koska vastuuta on jaettu usealle eri toimijalle.
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4.2 Talous

Kuva 7. Hollolan kunnan talousarvio 2019
4.3 Henkilöstö
Liikuntapalveluiden ohjaus- ja muissa tehtävissä työskentelee tällä hetkellä kunnan
omaa henkilöstöä yhteensä viisi henkilötyövuotta ja liikuntapaikkojen kunnossapidossa
seitsemän henkilötyövuotta. Lisäksi ostopalveluina hoidetaan useita eri liikuntapaikkoja
ja - alueita ja sopimuksia on tehty muun muassa yksityisten yrittäjien, Lahden
kaupungin ja paikallisten järjestöjen kanssa. Ostopalvelusopimuksien arvo vaihtelee
töiden mukaan muutamista sadoista euroista aina kymmeniin tuhansiin euroihin ja
näiden avulla kunta työllistää välillisesti useita henkilöitä liikuntapalveluiden eri tehtäviin
aina liikuntapaikkojen kunnossapitotehtävistä asiakaspalvelutehtäviin.
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4.4 Ohjaustoiminta

Kunta järjestää monipuolisesti aikuisten ryhmäliikuntatunteja ja lasten uimaopetusta.
Toiminta keskittyy lähinnä uimahalli - monitoimitalon tiloihin. Ohjattua liikuntaa on noin
35 ryhmää, liikuntaneuvontaa kuusi tuntia ja uimaopetusta 20 tuntia viikossa sisältäen
koulujen uimaopetuksen.
Aikuisten liikunnanohjauksen tavoitteena on ikääntyvien ja vähän liikkuvien henkilöiden
saaminen liikunnan pariin. Avoimet ryhmät ja kertamaksuilla osallistuminen
kannustavat kokeilijat ja satunnaiset liikkujat mukaan ohjattuun liikuntaan.
Monipuolisen tarjonnan avulla pyritään saavuttamaan eri ikäisiä ja kuntoisia asiakkaita.
Ikääntyville on tarjolla toimintakykyä ylläpitävät matalan kynnyksen liikuntaryhmät,
vesijumpat, kuntosaliryhmät ja – opastukset. Työikäisille on tarjolla tanssillista - ja
peruskuntojumppaa sekä eritasoisia vesijumppia. Lastenliikunta keskittyy uimataidon
opettamiseen ja kesällä liikuntaleikkien ohessa liikkumiseen.
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4.5 Liikuntapaikat

Hollolan kunnalla oli vuonna 2018 yhteensä 132 ylläpidettävää liikuntapaikkaa.
Merkittävimpiä liikuntapaikkoja ovat muun muassa Salpausselän alueen hiihtolatu- ja
ulkoilureittiverkosto, joka on Päijät-Hämeen alueella ainutlaatuinen
luontoliikuntapaikka.
Hollolan kunta on valtakunnan tasollakin tunnettu hyvästä ja monipuolisesta
latuverkostosta, jota on yhteensä noin 100 kilometriä. Hollolassa on myös oma
uimahalli, jossa on neljä 25 metrin rataa, lastenallas sekä kaariallas, jota käytetään uintiin,
vesijuoksuun ja erilaisiin vesijumppiin.
Hollolan kunnalla on harjoitusjäähalli, joka toimii päiväsaikaan kunnan koululaisten ja
päiväkotien liikuntapaikkana ja iltaisin alueen jääurheiluseurojen harjoitus- sekä
ottelutapahtumien paikkana. Sisäliikuntatilojen merkittäviä parannuksia on tehty viimeisten
vuosien aikana kolmen uuden koulun (Salpakangas, Heinsuo, Kalliola) sekä
Hämeenkosken kunnan kanssa tehdyn kuntaliitoksen myötä. Nykyisistä kouluista löytyy
kolme yli 1000 neliömetrin liikuntasalia, joka mahdollistaa erinomaiset olosuhteet eri
liikuntalajien harrastamiseen sekä tilojen entistä monipuolisemman käytön.
Hollolan kunta on tehnyt erilliset kunnossapitosuunnitelmat vuodesta 2019 eteenpäin
muutamille seuraaville vuosille urheilukenttien, uimarantojen sekä ulkoilureittien
parantamiseksi. Näiden suunnitelmien tarkoituksena on lisätä suunnitelmallisuutta
liikuntapaikkojen kunnossapitoon ja pitää ne mahdollisimman hyvässä kunnossa.
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5. Liikuntakyselyn tulokset ja tärkeimmät havainnot
Kuntalaisten liikkumisolosuhteiden kehittäminen on tärkeä osa hyvinvointityötä.
Hollolan kunnan tavoitteena on tukea kuntalaisten monipuolista liikkumista.
Kysely toteutettiin, jotta kunnan työntekijät ja päättäjät saisivat tietoa hollolaisten
liikuntaa ja liikuntapalveluja koskevista näkemyksistä. Tavoitteena on kehittää
liikuntapalveluja entistä suunnitelmallisemmin ja tarjota kuntalaisten arkeen sopivia
palveluita.
Kysely toteutettiin nettikyselynä maaliskuussa 2019 ja siihen vastasi 447 henkilöä.
Suurin joukko vastanneista oli iältään 31 - 50 vuotta (46 %, 203 henkilöä). Toiseksi
eniten vastaajia löytyi ikäryhmästä 51 - 69 vuotta (37 %, 166 henkilöä). Yli 70-vuotiaita
vastaajia oli (10 %) 46 henkilöä ja 30 - vuotiaita ja sitä nuorempia vastaajia oli (7 %) 32
henkilöä.
Vastaajista puolet (50 %, 222 henkilöä) asui Salpakankaan (kuntakeskus) alueella.
Hämeenkoskelta kyselyyn vastasi (13 %) 60 henkilöä, Vesikansasta (10 %) 43
henkilöä, Kirkonseudulta (5 %) 22 henkilöä ja muilta alueilta (19 %) 87 henkilöä. Loput
vastaajista eivät halunneet kertoa asuinaluettaan.

Kuva 8. Liikkumis- ja liikuntapalvelukysely 2019
Kyselyyn vastanneista (71 %) 317 henkilöä liikkui mieluummin omatoimisesti kuin
ohjatussa ryhmässä. Mieluisin liikuntamuoto oli kävely ja sauvakävely, lähes yhtä
suosittuina olivat uinti, vesiliikunta ja pyöräily. Vastaajien omaa liikkumista lisäisi eniten
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liikuntapaikkojen sijainti lähellä kotia, mahdollisuus hyödyntää liikuntaneuvontaa ja
henkilökohtaista liikunnanohjausta sekä mahdollisuus osallistua liikuntatapahtumiin ja
lajikokeiluihin.
Suosituimpia liikuntapaikkoja olivat ulkoilu- ja hiihtoreitistöt sekä kevyen liikenteen
väylät ja uimahalli. Liikuntapaikan sijainti lähellä kotia vaikutti vastaajista päätökseen
käyttää ulkoilu- tai liikuntapaikkaa. Lisäksi liikuntapaikan hyvä kunto ja liikuntapaikan
edullinen käyttömaksu olivat tärkeitä tekijöitä valittaessa käytettävää liikunta- tai
ulkoilupaikkaa.
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Tiedottaminen ja viestintä
Vastaajat kertoivat useita erilaisia ilmoituskanavia, josta voi päätellä, että tiedottamisen
tulisi olla monikanavaista. Lisäksi vastaajien yleinen toive on, että tiedon pitäisi olla
ajantasaista, selkeää ja tarvittaessa myös kootusti saatavilla yhdestä paikasta.
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6. Lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpiteet sekä tavoitteet
Lisää liikettä Hollolaan – suunnitelman 2019 – 2023 tavoitteena on edistää kuntalaisten
liikuntamahdollisuuksia sekä kehittää kunnan liikuntapalveluita vastaamaan hollolalaisten
tämän hetken tarpeita. Tässä kappaleessa on esitetty lyhyen aikavälin 1 – 3 vuoden
toimenpiteitä sekä pitkän aikavälin yli kolmen vuoden tavoitteita kunnan liikuntapalveluiden
edistämiseksi. Osa toimenpiteistä ohjaa kunnan liikuntapalveluiden päivittäistä työtä sekä
kehittämistä ja osa vaatii lisäsuunnitelmia sekä luottamushenkilöiden päätöksentekoa.
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