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Työn sisältö
• Kuntastrategia ja kunnan 

hyvinvointiohjelma liikuntaa 
edistämässä

• Miten eri väestöryhmät liikkuvat ja 
Hollolan kunta liikunnan 
edistäjänä 

• Kuvaus Hollolan kunnan 
liikuntapalveluista (nykytilanne ja 
haasteet, talous, henkilöstö, 
ohjaustoiminta, liikuntapaikat) 

• Liikuntakyselyn tulokset ja nostot 
niistä 

• Lyhyen ja pitkän aikavälin 
toimenpiteet

Tavoite 
• Kehittää Hollolan kunnan 

liikuntapalveluita vastaamaan 
hollolalaisten tämän hetken 
tarpeisiin sekä edistää 
kuntalaisten 
liikuntamahdollisuuksia



Hollolan 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 
siitä ajatuksesta, että hyvinvoiva 
kuntalainen on keskiössä 

Hollolan hyvinvointiohjelma 
2019-2021 liikunnan 
edistämisen tukena 
• Kunnan toimintaa ohjaavat kuntastrategian 

toteuttamisohjelmat, joista yksi on liikunnan 
edistämisen näkökulmasta kunnan 
hyvinvointiohjelma 2019-2021

• Hyvinvointiohjelman toimenpiteitä liikunnan 
edistämiseksi:

✓ terveysliikuntapalveluiden lisäämisestä 
yhdessä kolmannen sektorin toimijoiden 
kanssa

✓ liikunnan ja muun aktiivisuuden lisäämistä 
lasten ja nuorten koulu- ja päiväkotipäivään 

✓ maksuttomia tiloja paikallisille urheiluseura-
ja muille järjestöille

✓ Jokaiselle toimenpiteelle on asetettu omat 
mittarit sekä määritelty vastuutaho 

Kunnan tehtävänä on luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnan harrastamiseen

Liikuntapalveluiden 

järjestäminen 

Liikuntapaikkojen 

ylläpitäminen

Liikuntapaikka 

investoinnit 



Aikuiset ja ikääntyneet 

• Aikuisilla (18–64-vuotiaille) 
kestävyyskuntoa tulisi harjoittaa 
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 liikuntasuositukset 
ovat muuten lähes samat kuin 18-64 
vuotiailla paitsi lihaskunnon ja 
notkeuden säilyttämistä sekä 
tasapainon kehittämistä korostetaan 
harjoitettavaksi 2–3 kertaa viikossa

• Kunnan tulee arvioida asukkaittensa 
liikunta-aktiivisuutta osana 
terveydenhuoltolain (1326/2010) 
12§:ssä tarkoitettua terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämistä kerran 
kahdessa vuodessa

Kuva. Hollolan kunnan hyvinvointikysely 2018



Lapset ja nuoret
Fyysisen aktiivisuuden suositukset 7-18-
vuotiaille on liikuntaa 1 h 30 min päivässä, 
josta puolet liikutaan reippaasti

Perusopetus 4.-5 lk. 

• Valtakunnallisten kouluterveyskysely 
tuloksien mukaan hollolalaiset 4.-5 
luokkalaiset lapset liikkuvat keskimäärin 
hieman koko maan keskiarvoa enemmän. 
Sukupuolittain vertailtaessa pojat liikkuvat 
keskimäärin yhtä paljon verrattaessa koko 
maan tilanteeseen ja tyttöjen osalta lapset 
ovat Hollolassa hieman aktiivisempia 
liikkujia 

Perusopetus 8.-9 lk. 

• 8.-9 luokkalaisten osalta tilanne Hollolan 
osalta on se, että pojat liikkuvat reilut 2 % 
vähemmän verrattaessa koko maan 
tilanteeseen ja sen johdosta kokonaistulos 
jää Hollolassa vajaan 1,5 % alhaisemmaksi 
vähintään tunnin päivässä liikkuvien osalta 
(vertailuna koko maan tilanne) 

YHTEENVETO

➢ tytöt liikkuvat sekä 4.-5 luokkalaisten että 8.- 9 luokkalaisten osalta hieman koko maan 

keskiarvoa enemmän

➢ Poikien osalta yläkoululaisilla 8.-9 luokkalaisilla liikunnan määrä vähenee hieman verrattaessa 

alakoululaisten 4.-5 luokkalaisten koko maan tilanteeseen



Toiminta-ajatus 

o liikuntapalvelut järjestää ohjattua 
liikuntaa työikäisille, ikääntyneille sekä 
erityisryhmille

o tarjoaa monipuolisia liikunta-
mahdollisuuksia luomalla edellytyksiä 
kuntalaisten päivittäiselle liikunnalle 

o kunta jakaa vuosittain toiminta-
avustuksia hollolalaisille 
urheiluseuroille

Organisointi  

o Liikuntapalvelut ovat osa hyvinvoinnin 
palvelualueen vapaa-aikapalveluita 
yhdessä nuoriso-, kulttuuri- ja 
kirjastopalveluiden kanssa

o Elinvoiman palvelualueen 
kuntatekniikka vastaa kunnan 
liikuntapaikkojen ja -olosuhteiden 
kunnossapidosta

Henkilöstö ja ostopalvelut

o liikuntapalveluiden ohjaus- ja muissa 
tehtävissä työskentelee tällä hetkellä viisi 
henkilötyövuotta

o liikuntapaikkojen kunnossapidossa 
seitsemän henkilötyövuotta

o lisäksi ostopalveluina hoidetaan useita 
eri liikuntapaikkoja ja -alueita ja 
sopimuksia on tehty muun muassa 
yksityisten yrittäjien, Lahden kaupungin 
ja paikallisten järjestöjen kanssa



Talous Ohjaustoiminta

• Monipuolisen tarjonnan avulla pyritään 
saavuttamaan eri ikäisiä ja kuntoisia 
asiakkaita

• Ohjattua liikuntaa on n. 35 ryhmää, 
liikuntaneuvontaa 6 tuntia ja uimaopetusta 
20 h viikossa sisältäen koulujen 
uimaopetuksen

• Ikääntyville on tarjolla toimintakykyä 
ylläpitävät matalankynnyksen 
liikuntaryhmät, vesijumpat, kuntosaliryhmät 
ja –opastukset

• Työikäisille on tarjolla tanssillista - ja 
peruskuntojumppaa sekä eritasoisia 
vesijumppia. 

• Lastenliikunta keskittyy 
uimataidonopettamiseen ja kesällä 
liikuntaleikkien ohessa liikkumaan

Tavoite

• Aikuisten liikunnanohjauksen tavoitteena on 
ikääntyvien ja vähän liikkuvien henkilöiden 
saaminen liikunnan pariin

• Avoimet ryhmät ja kertamaksuilla 
osallistuminen kannustaa myös kokeilijat ja 
satunnaiset liikkujat mukaan ohjattuun 
liikuntaan

Kuva. Hollolan kunnan talousarvio 2019 



Liikuntapaikat
• Hollolan kunnalla oli vuonna 2018 yhteensä 

132 ylläpidettävää liikuntapaikkaa, joista 
merkittävimpiä ovat:

➢ Salpausselän hiihtolatu- ja 
ulkoilureittiverkosto

➢ Hollolan uimahalli

➢ Hollolan jäähalli 

➢ Hyvät sisäliikuntatilat 

• Hollolan kunta on tehnyt erilliset 
kunnossapitosuunnitelmat vuodesta 2019 
eteenpäin urheilukenttien, uimarantojen 
sekä ulkoilureittien osalta

• Suunnitelmien tarkoituksena on lisätä 
suunnitelmallisuutta liikuntapaikkojen 
kunnossapitoon ja pyrkiä pitämään ne 
mahdollisimman hyvässä kunnossa 



31-50 

vuotta 

(46 %) 

203 hlö  

51-69 

vuotta (37 

%) 166 hlö 

Yli 70-

vuotiaita 

vastaajia 

oli (10 %) 

46 hlö 

30 vuotta 

ja > (7 %) 

32 hlö 

Kyselyyn vastasi yhteensä 447 hlö 



Osa toimenpiteistä ohjaa kunnan liikuntapalveluiden päivittäistä työtä sekä kehittämistä ja 

osa vaatii lisäsuunnitelmia ja luottamushenkilöiden päätöksentekoa.

Tavoitteena on edistää kuntalaisten liikuntamahdollisuuksia ja kehittää kunnan 

liikuntapalveluista vastaamaan tämän hetken tarpeisiin.  




