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ESIPUHE 

 

Tämä suunnitelma on tärkeä askel kohti strategisempaa ja vahvempaa hyvinkääläistä liikuntatoimea. Suun-

nitelman tarkoituksena on lisätä liikunnan harrastamista kaikissa ikä- ja väestöryhmissä sekä tukea hyvin-

kääläisen liikuntakulttuurin kehittymistä pitkäjänteisesti. Suunnitelmien tehtävänä on olla jäsentynyt käsitys 

jonkin tavoitteen saavuttamiseksi. Hyvin usein tavoitteiden saavuttaminen vaatii muutoksia ja muutokset 

edellyttävät päätöksiä. Tässä suunnitelmassa esitetään tavoitteet ja niiden vaatimat muutokset – liikunta-

kulttuurin kehittäminen on siis enää vain päätöksenteon päässä!  

Liikuntasuunnitelmaa varten tulee tarvittavien taustatietojen olla tiedossa, jotta itse suunnitelmaa voidaan 

tehdä oikeanlaisen ja todenmukaisen tiedon varassa. Tärkeää on myös saada tietoa erilaisista näkökulmista 

asiantiloihin, sillä kaupungin liikuntapalveluja käyttävät monet erilaiset tahot ja näkemyksiin vaikuttavat 

näin ollen myös erilaiset intressit. Ei sovi myöskään unohtaa suunnittelussa erittäin tärkeää asiaa, nimittäin 

osallistuvuutta. Kaupunki järjestää liikuntapalveluja kuntalaisille, joten palvelujen loppukäyttäjät ja kunta-

laisten muodostamat yhdistykset ovat tärkeässä osassa suunnittelutyötä. Liikuntasuunnitelmassa tämä on 

otettu huomioon haastattelemalla lähes kolmenkymmenen seuran edustajia ja lähestymällä 85 seuraa ky-

selytutkimuksella. Vaikuttamaan ovat päässeet toki myös kaupunginvaltuutetut, virkamiehet hallintokun-

nasta riippumatta sekä liikuntayrittäjät.  

Hyvinkääläiset ovat intohimoisia liikkujia ja urheilun harrastajia – tämä tuli vahvasti esille suunnitelmaa var-

ten tehdyissä haastatteluissa kuin myös liikkumisen tilastoja seuraamalla. Vapaaehtoistyöllä on suuri mer-

kitys hyvinkääläiselle liikunnalle, mutta myös koko Hyvinkään kaupunkikulttuurille. Yhteisöllisyys ja kotiseu-

tuylpeys ovat osa tervettä paikalliskulttuuria.   

Tulevat vuodet ovat mielenkiintoisia Hyvinkään liikuntapalveluille. Kaupungin organisaatio on ollut myller-

lyksessä ja taloudelliset näkymät vaikuttavat epävarmoilta. Hyvinkää on kuitenkin tähän mennessä onnistu-

nut rakentamaan mainitsemisen arvoisen liikuntapaikkapalveluverkoston, jonka varaan on kehittynyt liikun-

nan kansalaistoiminnaltaan ja kaupunkilaisten harrastuneisuudeltaan yksi Euroopan aktiivisimmista kau-

pungeista. Nykyinen tilanne on hyvä, mutta kehitysmahdollisuudet ovat vielä paremmat. 

Kehitys tulee kuitenkin tarpeeseen, sillä suomalaisessa yhteiskunnassa kohdataan tulevaisuudessa enene-

vissä määrin liikkumattomuuden seurauksia. Nämä seuraukset alentavat hyvinkääläisten elämänlaatua mo-

nella tasolla. Toiseksi liikkumattomuuden vaikutukset ovat jo tällä hetkellä suuria yhteiskunnalle, mutta tu-

levat tulevaisuudessa olemaan vieläkin kalliimpia ilman aktiivista toimintaa. Tätä kehityslinjaa voidaan eh-

käistä tehokkaalla yhteistyöllä ja dynaamisella asioihin tarttumisella. Suuria päätöksiä voidaan tehdä nyt tai 

vielä paljon suurempia kymmenen vuoden päästä ja pakon edessä. 
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Hyvinkään liikuntasuunnitelman tekeminen aloitettiin Hyvin-

kään kaupungin liikuntapalvelujen ja Jyväskylän yliopiston 

Liikuntatieteellisen tiedekunnan yhteistyöllä kevättalvella 

2012.  

Kaupunki ja yliopisto ovat työstäneet suunnitelmaa kokouk-

sissa ja vierailukäynneillä suunnitelman tekemisen kaikissa 

vaiheissa. Yliopiston puolesta päävastuu on ollut tutkija An-

ton Ahosella ja liikuntasuunnittelun 

professori Kimmo Suomella. Hyvin-

kään kaupungin puolesta suunnitel-

masta on vastannut liikuntapäällikkö 

Kari Vierimaa, joka on suunnittelu-

prosessin aikana siirtynyt teknisen 

palvelukeskuksen palvelukseen ja 

hänen tehtävänään on ollut uuden 

tilaaja-tuottajamallin käynnistämi-

nen. 

Suunnitteluprosessi voidaan jakaa 

kolmeen vaiheeseen. Ensimmäiseksi tehtiin selvitys Hyvin-

kään liikunta- ja urheilukulttuurin nykytilasta, mikä esiteltiin 

väliraporttina virkamiehille, kunnallispoliitikoille ja seurojen 

edustajille lokakuun alussa 2012.  

Toinen vaihe piti sisällään suunnitelman luonnoksen tekemi-

sen, jossa keskityttiin erityisesti rakentamaan kaupungille vi-

sio eli liikuntarakentamiseen ja taloudellisiin ratkaisuihin pe-

rustuva viitekehys. Liikuntasuunnitelman luonnos esiteltiin 

tammikuussa 2013. Luonnoksesta saadun palautteen perus-

teella käynnistettiin suunnitteluprosessin kolmas ja viimei-

nen vaihe, jossa keskityttiin luomaan selkeä ja ytimekäs viite-

nuora ohjaamaan pitkäjänteisesti toimintaa hyvinkääläisen 

liikunnan ja urheilun kehittämiseksi. 

 

Tutkimus väestön liikuntaharrastuneisuudesta 

Väestön liikuntaharrastuneisuustutkimuksen tarkoituksena 

oli selvittää tieteellisesti ja kattavasti, miten hyvinkääläiset 

liikkuvat. Liikuntakäyttäytymisaineisto kerättiin painokertoi-

mia käyttämällä niin sanotusta Liikunnan ja väestön tasa-ar-

votutkimuksesta, joka on julkaistu valtakunnallisena aineis-

tona keväällä 2012. Tutkimuksen tietoja käytettiin ensimmäi-

sen kerran suunnitteluprosessin toisessa vaiheessa, suunni-

telman luonnoksen tekemisessä. Lopullisessa suunnitel-

massa liikuntakäyttäytymisaineisto pohjustaa kuvaa hyvin-

kääläisestä liikuntakulttuurista.   

 

 

Urheiluseurakysely 

Urheiluseurakysely tuotti uutta tietoa seurojen nykyisestä 

toiminnasta ja siitä, miten niiden toiminta tulee mahdolli-

sesti muuttumaan seuraavan vuosikymmenen aikana. Lisäksi 

selvitettiin mitä seurat haluavat kaupungilta ja kuinka tär-

keänä seurat pitävät kaupunkia yhteistyökumppaninaan. Eri-

tyisesti kartoitettiin seurojen tarvitse-

mia liikuntapaikkoja ja niiden alueel-

lista sijoittamista. Urheiluseurakysely 

toteutettiin touko-kesäkuussa 2012 ja 

siihen vastasi kaikkiaan 31 urheiluseu-

raa. 

 

Intressiryhmien haastattelut 

Tarkoituksena oli kartoittaa Hyvinkään 

liikuntakulttuurin eri intressiryhmien 

(kunnan sisäiset ja ulkoiset liikunnan intressiryhmät) näkö-

kannat liikunnan kehittämiseksi Hyvinkäällä.  Yliopisto suo-

ritti yli 30 haastattelua note – tekniikalla keskeisiltä intressi-

ryhmiltä. Haastateltuja ryhmiä olivat kaupungin virkamiehet, 

kaupunginvaltuutetut, seurojen edustajat ja liikuntayrittäjät. 

Haastattelut tehtiin osaksi yksilöhaastatteluina sekä ryhmä-

haastatteluina niin, että virkamiehet, kaupunginvaltuutetut 

ja liikuntayrittäjät haastateltiin yksittäin. Seurojen edustajat 

päädyttiin haastattelemaan ryhmähaastatteluina Hyvinkään 

liikuntapalvelujen tekemän listan mukaisesti. Tällä keinolla 

saatiin haastateltua useampi seura ja usein ryhmähaastatte-

luissa haastateltavien ajatukset kiteytyvät ja voitiin keskittyä 

laajempiin kokonaisuuksiin yksityiskohtien sijasta. 

 

Asiakirja-analyysi 

Yliopisto tutki suunnittelutyön pohjatiedoiksi keskeiset kau-

punkisuunnitteluasiakirjat kuten kaavoitukseen, liikuntatoi-

men talouteen ja kaupungin strategioihin liittyvät linjaukset 

sekä päätökset. Lisäksi selvitettiin luettelo kaupungin liikun-

tapaikoista nimineen ja osoitetietoineen, joita verrattiin LI-

PAS-tietokannen tietoihin. Seudullista tietoa liikuntapaikko-

jen kattavuudesta saatiin huomioimalla myös lähikuntien lii-

kuntapaikkatarjonta, jolloin voitiin määritellä liikuntapaikka-

verkoston puutteet Hyvinkäällä suhteessa lähiseutuun.   

 

 

 

 

SUUNNITELMAN TAUSTAT 

Liikuntasuunnitelmaa varten on selvi-

tetty ja kerätty tietoa tieteellisin me-

netelmin, jotta päätöksenteko voidaan 

perustaa tosiasialliseen tietoon liikun-

takulttuurista. 

Yliopisto on työstänyt arvion tämän suunnitelman muodossa kaupungin strategisista, ta-

loudellisista, maankäytöllisistä, kunnallispoliittista ja toiminnallisista sekä valtuuston päät-

tämistä asiakirjoista siten, että keskeisimmät painoalueet suunnitelmassa saadaan selville 

hyvinkääläisen liikuntasuunnittelun kehittämiseksi seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi. 

Tämä jakso pitää sisällään kaksi valtuustokautta 2013 – 2016 ja 2017 – 2020 ja tarkoituk-

sena on, että Hyvinkäällä tehtäisiin arvio 2013–2020 valtuustokausien suunnitelmien toteu-

tuksesta ja valmistetaan uusi suunnitelma ennen vuotta 2024. 
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Parhaimmillaan urheilu ja liikunta kehittävät kaupunkilaisten 

fyysistä, henkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Liikunta ja ur-

heilu tarjoavat kaupunkilaisille onnistumisen tunteita, ter-

veyttä ja erinomaisen mahdollisuuden tutustua toisiinsa.   

Hyvinkäälle on aikaisempina vuosikymmeninä kehitetty ja ra-

kennettu varsin kattava liikuntajärjestelmä, joka on mahdol-

listanut kaupunkilaisten omatoimisen liikkumisen ja vireän 

kansalaistoiminnan liikunnan ja urhei-

lun parissa. Tiukkenevien talousnäky-

mien aikana on kuitenkin syytä huoleh-

tia kaupungin yhden arvostetuimman 

palvelun tehokkaasta organisoinnista ja 

resursoinnista myös tulevaisuudessa.  

Liikunnan ja urheilun kehittämisellä 

voidaan saavuttaa suoraan monia sel-

laisia hyötyjä, jotka on otettu tavoitteeksi Hyvinkään kaupun-

gin toimintastrategioissa. Välilliset hyödyt ovat vieläkin suu-

rempia ja merkitys hyvinkääläisten hyvinvoinnille voidaan 

katsoa merkittäväksi.  

Liikunnan tapauksessa tulee huomioida perustavanlaatuinen 

yleishyödyllisyys, joka välittyy ainutkertaisella tavalla liikun-

nan vapaaehtoisen kansalaistoiminnan kautta. Tämä toi-

minta vaikuttaa yleiseen hyvään pitäen sisällään terveem-

män yhteiskunnan, sosiaalisen koheesion, tehokkaamman 

tunnevuorovaikutuksen ja terveen minäkuvan. Näiden hyö-

tyjen tulee olla mielessä kehitettäessä Hyvinkään liikuntapal-

veluja ja myös liikuntapalveluiden kustannuksia laskettaessa. 

Liikunta lisää hyvinkääläisten sosiaalista pääomaa monelta 

kannalta ja kaupungin tulisi kehittää liikkumismahdollisuuk-

sia, jotta yhä useammat kaupunkilaiset voisivat ja päättäisi-

vät hyötyä liikunnasta. 

Seuraavissa kohdissa katsotaan neljältä kannalta liikunnan ja 

urheilun tuomia hyötyjä niin yksittäisen hyvinkääläisen kuin 

myös koko yhteisön näkökulmasta.  

 

 

 

Terveys ja hyvinvointi 

Liikunnallinen elämäntapa laskee sosiaali- ja terveyspalvelui-

den kustannuksia, sillä kuntalaisten riittävällä fyysisellä aktii-

visuudella on pitkäkestoisia vaikutuksia monille hyvinvoinnin 

alueille. Liikunnallisesti aktiivisilla ikääntyneillä on paremmat 

edellytykset vastaanottaa vääjäämättä iän myötä tulevia toi-

mintakykyyn vaikuttavia muutoksia. Las-

ten ja nuorten omaksuma liikunnallinen 

elämäntapa on erittäin merkityksellinen 

pyrittäessä vähentämään liikalihavuu-

desta ja tuki- ja liikuntaelinsairauksista 

koituvia haittoja.   

Liikunta ja urheilu ovat tärkeitä aktiivi-

sen elämäntavan muotoja, joiden posi-

tiiviset vaikutukset terveyteen on kiis-

tatta todistettu – liikunnan ja terveyden välillä on yhteys. Tut-

kimusten mukaan riski sairastua sydän- ja verenkiertosai-

rauksiin, liikalihavuuteen, diabetekseen, joihinkin syöpiin, os-

teoporoosiin ja psyykkisiin sairauksiin on todennäköisempää 

ihmisillä, joiden fyysinen aktiivisuus on vähäistä. 

 

Henkilökohtainen sosiaalinen kehitys 

Liikunnan terveyshyötyjen lisäksi liikunnalla ja urheilulla on 

oma osansa kaupunkilaisten sosiaalisten suhteiden kehitty-

misessä ja henkilökohtaisessa kasvamisessa. Kyselyissä ih-

misten rentoutumiskeinoista, liikunta nousee tavallisesti kor-

kealle ja siihen liitetään monesti myös tärkeänä elementtinä 

mahdollisuus sosiaalisten suhteiden ylläpitämiseen. 

Liikunta ja urheilu mahdollistavat sosiaalisten taitojen kehit-

tymisen ja henkisen kasvun terveessä ja turvallisessa ympä-

ristössä. Perheet voivat harrastaa yhdessä lähiliikuntapai-

koilla tai virkistysalueilla ja näin viettää vapaa-aikaansa kes-

kenään. Yhdessäolo vahvistaa sosiaalisia siteitä ja esimerkiksi 

joukkueurheilun tai harrastusryhmien tuki nuoren kasvulle 

voi olla tärkeä. Vapaaehtoistoiminnassa työikäiset saavat ko-

kemusta lukuisista erilaisista tilanteista ja tehtävistä, mitä he 

parhaimmillaan voivat käyttää laajasti hyödyksi myös työelä-

mässä. Tällaisia taitoja ovat esimerkiksi johtaminen, ongel-

manratkaisu ja kehittyneet ryhmätyöskentelytaidot. 

Liikunnan mahdollisuudet sosiaaliselle ja henkiselle kehityk-

selle tulevat esille kaikenikäisillä. Urheiluharrastuksen pa-

rissa lapsi oppii tuntemaan kehollisuutensa, saa itseluotta-

musta ja oppii käsittelemään tunteitaan sekä minäkuvaansa. 

Ei pidä unohtaa myöskään koululiikunnan merkitystä asenne-

kasvatuksessa ja sitä, että koululiikunta on edelleen pidetyin 

opetussuunnitelman oppiaine.  

LIIKUNNAN HYÖDYT 

Vapaa-ajantottumukset vaikutta-

vat henkiseen ja fyysiseen hyvin-

vointiin sekä koettuun onnellisuu-

teen. 

”Liikkumaton elämäntapa on noussut jo tupa-

kointiin ja lihavuuteen rinnastettavaksi kansan-

terveysongelmaksi. Suomalaisten työuraa ly-

hentävät erityisesti mielenterveyden häiriöt, 

tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä sydän- ja veri-

suonisairaudet, joiden ehkäisyssä ja hoidossa lii-

kunnalla on todistettu merkitys” 

 – Valtion liikuntaneuvosto 
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Yhteisöllinen ja kulttuurillinen kehitys 

Liikunta- ja urheiluseurat ovat omia yhteisöjään, jotka edis-

tävät paikallisesti yhteenkuuluvuutta ja yhteisöllisyyttä. Pai-

kallinen identiteetti voi parhaimmillaan vahvistua ja kaupun-

kilaisille välittyvät positiiviset asenteet ja arvot.  

Liikunta ja urheilu kasvattavat lapsia ja nuoria osaltaan ter-

veellisiin elämäntapoihin ja opettavat arvostamaan muita ih-

misinä ja heidän suorituksiaan. Liikunnan ja urheilun asenne-

kasvatus on yksi tärkeimmistä tekijöistä liikunnallisen elä-

mäntavan kehittymiselle ja sen jatkumiselle myös aikuisiällä. 

Urheilutapahtumat luovat Hyvinkäälle kuvaa liikunnallisesta 

ja aktiivisesta ilmapiiristä. Kilpaur-

heiluun kuuluvat vahvasti myös 

tunteet, jolloin sen mahdollisuudet 

imagon rakentamisessa ovat suu-

ret. Hyvinkääläisen huippu-urheili-

jan menestyminen luo kotiseutuyl-

peyttä sekä toimii kannustimena 

nuorille harrastajille.  

Sosiaalinen koheesio on yksi liikun-

nan ja urheilun hyötyjä, joka ilme-

nee eri väestöryhmien kasvaneena yhteytenä sekä esimer-

kiksi maahanmuuttajien parantuneena kotoutumisena. Lii-

kunta on luonnollinen muoto tavata ja tutustua erilaisiin ih-

misiin, joiden kanssa yhteistä saattaa ensinäkemältä olla ai-

noastaan yhteinen harrastus.  

Liikunnan ja urheilun vahva perustuminen vapaaehtoistyö-

hön ja vapaaseen kansalaistoimintaan on pohjoismainen eri-

tyispiirre, joka kuitenkin edellyttää kaupungilta vahvaa sitou-

tumista edellytysten luomiseen ja turvaamiseen. 

Liikunnan yksi tärkeimmistä hyödyistä on hyvinkääläisten 

kannustaminen vapaaehtoistyöhön ja omaehtoiseen aktiivi-

suuteen yleishyödyllisyyden hengessä. Hyvinkääläisen va-

paaehtoistyön rahallinen arvo on karkeasti arvioituna noin 

kaksi miljoonaa euroa vuodessa.  

Nuorisotoiminnan parissa vapaaehtoistyötä tekee 1700 hy-

vinkääläistä, kilpailutoiminnassa 1400, yleisissä järjestölli-

sissä tehtävissä yli 700 hyvinkääläistä, harrastus- ja kuntolii-

kuntatoiminnassa lähes 1600 henkeä. Keskimäärin vapaaeh-

toistyöhön käytetään 10 tuntia kuu-

kaudessa. Mikään muu vapaa-ajan-

harrastus ei inspiroi yhtä suurta jouk-

koa hyvinkääläisiä kaikista väestöryh-

mistä.  

 

 

 

 

Taloudelliset hyödyt 

Liikunnan ja urheilun osuus bruttokansantuotteesta ei ole 

paria prosenttia suurempi, mutta tarkasteltaessa yksityishen-

kilöiden vuodessa liikuntaan käyttämää rahamäärää, pääs-

tään keskimäärin noin 400 euron vuosittaiseen kulutukseen.  

Kaupungille taloudellisesti merkittäviä voivat olla kuitenkin 

urheilutapahtumat sekä liikuntamatkailun kehittämisessä 

piilevät mahdollisuudet. Yksittäinen urheilutapahtuma hou-

kuttelee kilpailijoiden lisäksi aina moninkertaisen määrän 

muita vierailijoita huoltajista yleisöön. Yleisötapahtumien 

johdosta Hyvinkäällä vierailevat käyttävät majoitus- ja ravit-

semuspalveluja. Esimerkiksi autourheilun harrastajia ja siitä 

kiinnostuneita vierailee vuosit-

tain useita tuhansia Hyvinkään 

seudulla ja sen välilliset taloudel-

liset vaikutukset ovat varmasti 

havaittavissa.  

Liikuntamatkailu tulee nähdä Hy-

vinkäällä tulevaisuuden mahdol-

lisuutena, sillä Sveitsin alue tar-

joaa erinomaiset mahdollisuudet 

liikuntamatkailun kannalta. Lii-

kuntamahdollisuuksien oikea rakenne voi houkutella yksityi-

siä toimijoita Hyvinkäälle, jolloin syntyy kumulatiivisia hyö-

tyjä ja edellytyksiä taloudelliselle diversifikaatiolle. Diversifi-

kaatiossa yritykset hakeutuvat uusille markkinoille, jotka ta-

vallisesti muistuttavat olemassa olevaa toimialaa tai yritys 

pystyy hyödyntämään aikaisempaa osaamistaan uudella toi-

mialalla. 

Liikunnalla saatavilla terveyshyödyillä voidaan pidentää työ-

uria ja mahdollisesti myös vähentää työntekijöiden sairas-

poissaolojen määrää. Sosiaalisen koheesion ja henkisen ke-

hittymisen vaikutukset sekä liikunnan mahdollisesti estämien 

masennus- ja syrjäytymistapausten taloudellisesti mitattu ra-

hallinen säästö voi nousta useisiin miljoonin euroihin.  

Suurimpana taloudellisena pontimena fyysisen aktiivisuuden 

lisäämiseksi on kuitenkin, jo aikaisemmin mainittu, hyvinkää-

läisten kohentuneesta terveydentilasta johtuvat säästöt ter-

veydenhuollon järjestelmälle. Terveyden kannalta liian vähäi-

sestä fyysisestä aktiivisuudesta aiheutuvat sairaudet johtavat 

suoriin ja huomattaviin kustannuk-

siin sosiaali- ja terveyspalveluissa.  

     

  

Pelkästään diabeteksen hoitokulut ovat Suo-

messa 700 miljoonaa euroa vuosittain – kas-

vaen jatkuvasti. Riittävällä liikunnalla voi-

daan ehkäistä ja hoitaa diabeteksen hait-

toja. 

Yksi kymmenestä 15–64-vuotiaasta liik-

kuu terveysliikunnan suositusten mukai-

sesti.  
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Liikunnan ja urheilun hyödyt 

 

Hyödyt kuntalaiselle 

Terveys ja hyvinvointi 

 Aktiivinen ruumis ja mieli. 

 Tunne hyvinvoinnista. 

 Urheilullisuus ja vitaalisuus 

 Stressin väheneminen. 

 Kohonnut itsetunto. 

 Kohonnut toimintakyky 
ikääntyessä. 

 

Saavutukset 
 

 henkilökohtainen kasvu ja 
kehitys. 

 Johtamistaidot. 

 Parantunut koulumenestys. 

 Holistinen minäkuva. 

 Reiluus, taito hävitä ja voit-
taa. 

 Kehittynyt elämänhallinta, 
ajanhallinta ja tavoitteiden 
asettaminen. 

 Eettisyys, kunnioitus ja yh-
teisön sääntöjen mukaan 
eläminen. 

 

Sosiaalinen inkluusio 
 

 Suuremmat sosiaaliset ver-
kostot. 

 Henkilökohtainen kehitys 
vapaaehtoistyön kautta. 

 Inkluusio/integraatio. 

 Hauskan pitäminen. 

 Vahvistuneet perhesiteet. 
 

Liikunnallisen elämäntavan omak-
suminen 
 
Halu toteuttaa terveyttä edistävää 
fyysistä aktiivisuutta kaiken ikäisenä. 
 

 

Hyödyt yhteisölle 

Yhteisön omanarvontunto 
 

 Yhteisön kehittyminen ja yk-
silöiden kiinnittyminen sii-
hen. 

 Kasvanut elämänlaatu: aktii-
viset yhteisöt. 

 Suurempi sosiaalinen in-
kluusio, yhteenkuuluvuu-
dentunne.  

 

Taloudelliset hyödyt 
 

 Infrastruktuurin kehittymi-
nen, taloudellisen aktiivi-
suuden lisääntyminen. 

 Liikuntamatkailun, urheilu-
tapahtumien ja turnausten 
lisääntyminen. 

 Lisääntynyt tuottavuus ja 
vähentyneet sairaspoissa-
olot. 

 

Vahvempi yhteisö 
 

 Kasvanut osallistuminen ja 
vaikuttaminen yhteisiin asi-
oihin. 

 Vähentynyt epäsosiaalinen 
käyttäytyminen. 

 Vähentynyt rikollisuus, va-
hingonteko ja päihteiden 
käyttö. 

 

 
 
Pienemmät ympäristövaikutukset 
 
Lisääntynyt lihasvoimin tapahtuva 
liikkuminen. 
 

 

Hyödyt yhteiskunnalle 

Terveempi väestö 

 Liikunnallisesti aktiivisempi 
väestö. 

 Alentuneet terveydenhuol-
lon kustannukset. 

 Vähentyneet mielenterveys-
ongelmat. 

 Vähentynyt lääkkeiden 
käyttö. 

 

Parantunut elämänlaatu 
 

 Sosiaalinen integraatio. 

 Saavutusten arvostaminen. 

 Eriytyneiden yhteisöjen in-
tegraatio. 

 Maahanmuuttajien paran-
tunut kotoutuminen. 

 

Taloudelliset kerrannaisvaikutuk-
set 
 

 Alentuneet terveydenhuol-
lon kustannukset. 

 Seutukunnan tunnettavuus 
taloudellisesta näkökul-
masta. 

 Parantunut työllisyys. 

 Työpaikkojen lisääntyminen. 

 Liikuntamatkailu. 
 

 
 
Omavaraisuus 
 
Hyvinkään kasvanut houkuttelevuus 
asuinpaikkana. 
Uusiorakentamisen lisääntyminen. 
Muuttoliikkeen säilyminen positiivi-
sena myös tulevaisuudessa. 
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Tässä luvussa tarkastelemme muutamien tunnuslukujen 

kautta Hyvinkään liikuntapalvelujen taloudellisia yksityiskoh-

tia verrattuna Uudenmaan maakunnan ja koko Suomen lii-

kuntatointen talousmuuttujien keskiarvoihin sekä urheilulli-

sia tunnettavuustekijöitä. Tarkastelussa olevat muuttujat ku-

vaavat kaupungin liikuntaan investoimia rahamääriä, käyttö-

kustannuksia ja sijoituksia. Käytettävissä on tilastotietoa vuo-

silta 2001–2011, jolloin vuosikymmenen ajalta voidaan tark-

kailla tunnuslukujen muutoksia. 

Käyttökustannukset ovat kokonaisbudjetti joka pitää sisäl-

lään menot ja tulot, käyttötuotot koostuvat vain liikuntapaik-

kojen käyttäjiltä kerätystä tuotosta eli liikuntapaikkamak-

suista. Nettokustannukset taas kertovat sen, kuinka paljon 

kunta todellisuudessa panostaa omia verovarojaan liikunta-

toimeen. Investoinnit eivät kahden vuosiluvun osalta kerro 

ehkä riittävästi, koska liikuntarakentamista tapahtuu vain sil-

loin kun rakentamisinvestointi on kunnan liikuntatoimen 

budjetissa. Seura-avustus kertoo sen, kuinka paljon urheilu-

seuroille myönnetään asukasta kohden euroja. Tunnuslukuja 

tarkastellaan suhteessa asukasmäärään, jolloin vertailu on 

mielekästä Uudenmaan maakunnan ja koko Suomen keskiar-

voihin verrattuna. 

Vuosiksi on valittu viimeisimmän taloudellisen laman alka-

misvuosi 2008 ja 2011 on viimeisin, josta on olemassa tarkas-

tettu ja samaan tilikarttaan muutettua tietoa Jyväskylän yli-

opiston liikuntatieteellisen tiedekunnan LIPAS – liikuntapaik-

kojen paikkatietojärjestelmässä (GIS = Geographical Informa-

tion Systems), jonne tiedot saadaan Kuntaliiton ja Tilastokes-

kuksen kautta. Vuoden 2012 tilinpäätöstiedot eivät ole Tilas-

tokeskuksessa valmistuneet kuntakohtaisesti vertailukel-

poiseksi suuren kuntaliitosmäärän johdosta. 

Hyvinkään liikuntatoimi on lähes maan keskiarvossa, joskin 

liikuntapaikkojen käytöstä peritään maan keskiarvoon näh-

den suuremmat maksut, jotka ovat myös Uudenmaan maa-

kunnan keskiarvoon nähden tilastollisesti erittäin merkitse-

västi suuremmat kuin muualla Uudellamaalla. Myös nettopa-

nostamisessa kunnan omista varoista liikuntaan jäädään sel-

keästi maan keskiarvon alapuolelle ja Uudenmaan keskiar-

voon verrattuna jäädään vielä enemmän jälkeen. Tarkastel-

luista kunnista vain Mäntsälässä oli pienempi panostus 

asukusta kohden liikuntaan. Urheiluseura-avustamisessa Hy-

vinkää jää jälkeen maan keskiarvosta hieman yli 4 euroa/asu-

kas vuodessa ja Uudenmaan keskiarvosta Hyvinkää jää jäl-

keen yli 10 euroa/asukas vuodessa.  

Vuonna 2008 investoinnit loppuivat lähes kokonaan koko 

Suomen mittakaavassa. Edellisenä vuonna Suomessa inves-

toitiin keskimäärin vielä noin 20 euroa asukasta kohden,  

 

mutta vuonna 2008 investoinnit romahtivat 1.76 euroon asu-

kasta kohden.  Hyvinkäällä investoinnit laskivat lähes 90 eu-

rosta asukasta kohden nollatulokseen eli vuonna 2008 Hyvin-

kää ei investoinut euroakaan liikuntaan. Tämän jälkeen inves-

tointien nousu on ollut erittäin maltillista. Investointien ra-

juun laskuun on vaikuttanut todennäköisesti vuonna 2008 al-

kanut maailmantalouteen vaikuttanut pankkikupla Yhdysval-

loissa, josta seurasi lopulta niin Suomen kuin maailmantalou-

denkin ajautuminen syvään taantumaan. Reagointi on ollut 

kuitenkin kuntataloudessa yllättävänkin nopeaa ja radikaalia 

investointien jäädyttämisen suhteen, sillä vuoden 2008 lii-

kuntatointen investoinnit vähenivät yhden vuoden aikana 

noin 90 prosenttia.  

Huiman tiputuksen jälkeen investoinnit kasvoivat vuonna 

2009 koko maan tasolla noin 2,5 euron tasolle, mutta tarkas-

telujakson lopulla vuonna 2010 kasvu ei enää jatkunut valta-

kunnallisesti eikä edes Uudenmaan maakunnan kohdalla. Hy-

vinkäällä kuitenkin vuoden 2008 nollainvestointien jälkeen 

seuraava vuonna investoitiin 4.68 euroa asukasta kohden ja 

2010 7.17 euroa asukasta kohden.  

Ei välttämättä niin hyvistä talousluvuista huolimatta Hyvin-

kää tunnetaan pesäpallosta, mikä on maan kärkikastia ja ol-

lut sitä pitkään, joten historiallisesti Hyvinkää kuuluu maan 

pesäpallokeskusten joukkoon. Hyvinkään tunnettavuutta lii-

kuntakaupunkina ovat lisänneet muun muassa moottoriur-

heilun saavutukset ja useat moottoriurheilutapahtumat, joi-

hin tullaan ympäri maata. Eräs tunnettavuustekijä on curling, 

jota on kehitetty pitkän aikaa ja jonka kehittämisen isänä tun-

netaan Mauri Oksanen, joka toimi SVUL:n johtotehtävissä 

pitkään. Alamäkipyöräily on maan huippua ja sen kasvu ku-

ten koko pyöräily luovat ominaisimagoa Hyvinkään kansalli-

selle ja jopa kansainväliselle liikuntaimagolle. 

Viime aikoina uudet liikuntatoimen ja liikuntapalvelujen tek-

nisen puolen organisatoriset ratkaisut ovat tehneet Hyvin-

käätä tunnetuksi omaa kaupunkia laajemmin ja teknisen or-

ganisaation uudistukset ovat luoneet myös kansalaiskeskus-

telua liikuntakulttuurista Hyvinkäällä, joista voidaan mainita 

esimerkiksi synergiaedut teknisen puolen ja puistotoiminnan 

kesken. 

 

 

 

 

 

 

 

HYVINKÄÄN ASEMA LIIKUNTAKAUPUNKINA 

SUOMESSA  
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Hyvinkääläisillä on jo tällä hetkellä yhdet parhaimmista edel-

lytyksistä omatoimisen liikunnan harjoittamiseksi Uudella-

maalla. Haasteena ovat kuitenkin nykyisen liikuntapalvelu-

verkoston ylläpitäminen tulevaisuu-

dessa sekä seuratoiminnan ja kansa-

laisjärjestöjen edellytysten kehittä-

minen vastaamaan väestön ikäänty-

misen tuomiin haasteisiin.  

Liikunnan kansalaistoiminnan merki-

tys kunnille ja kuntalaisille on suuri 

useilla mittareilla mitattuna. Vapaa-

ehtoistyön rahallinen arvo jo pelkäs-

tään Hyvinkäällä on suuri kaupungin 

liikuntabudjettiin verrattuna. Kansan-

terveydelliset vaikutukset urheilu-

seurojen järjestämästä toiminnasta 

sekä organisoidusta liikunnasta koituvat yhteisöllisyys ja sosi-

aalinen koheesio ovat merkittäviä elämänlaadun parantajia. 

Huippu-urheilun innostavuus ja sen tarjoama kulttuurinen 

anti hyvinkääläisille tulee nähdä kaupunkilaisten suosituim-

pana ja eniten käyttämänä kulttuuri-

tarjontana. Näiden perusteiden va-

lossa kaupungin kansalaisjärjestöille 

antamaa tukea ja toimintaedellytyk-

siä tulee parantaa suuren voimava-

ran tehokkaamman hyödyntämisen 

ja kaupunkilaisten itsensä toteutta-

misen turvaamiseksi.  

Kaupungin painopisteiden keskitty-

minen lapsiin ja ikääntyneisiin perus-

tuu fyysisen aktiivisuuden vähenemi-

seen lasten ja nuorten keskuudessa sekä ikääntyneen väes-

tönosan voimakkaaseen kasvuun seuraavan 10 vuoden ai-

kana. Tutkimusten mukaan liikunnallisen elämäntavan omak-

sumiseen voidaan vaikuttaa tehokkaimmin 10. ikävuoteen 

asti, jonka jälkeen asennekasvatuksella on vaikeampaa saa-

vuttaa muutoksia fyysiseen aktiivisuuteen. Liian vähäisellä 

fyysisellä aktiivisuudella on suuria yhteiskunnallisia vaikutuk-

sia kansalaisten alentuneena terveydentilana ja tätä kautta jo 

ennestään suurina kuntien terveydenhuollon kustannuksina.  

Ikääntyneiden osuus väestöstä kasvaa Suomessa seuraavan 

15 vuoden aikana nopeimmin koko Euroopassa. Laskelmien 

mukaan terveydenhuollon kustannukset nousevat radikaalis-

tin 72. ikävuoden jälkeen. Ikääntyneiden toimintakyvyn yllä-

pitämisellä saavutetaan tärkeimpänä kohentunut elämän-

laatu myös vanhuusiällä ja toisaalta myös suuret taloudelliset 

säästöt alentuneena terveydenhuollon palvelujen tarpeena. 

Seuraavan 10 vuoden aikana on vielä mahdollista hyödyntää 

liikunnan positiivisia vaikutuksia ikääntyneiden terveyden ja  

 

 

toimintakyvyn parantamiseksi. Terveiden elinvuosien lisää-

minen muutamalla vuodella voidaan saavuttaa tai sitä voi-

daan ainakin edistää liikunnan avulla. Terveydenhuollon pal-

veluiden tarpeen syntymisen myöhen-

täminen kahdella vuodella toisi kuntata-

loudelle suuria kustannussäästöjä ja vä-

hentäisin terveyspalveluihin tulevaisuu-

dessa kohdistuvaa painetta. 

Liikuntaan suoraan liittyvien tavoittei-

den lisäksi liikuntapalvelut toteuttaa Hy-

vinkään kaupunkistrategiassa ja palve-

lustrategiassa esitettyjä tavoitteita. 

Liikuntatoimen tulee kartoittaa keskei-

simmät liikunnan 1) kunnan ulkopuoli-

set liikunnan intressiryhmät, 2) kunnan 

sisäiset liikunnan intressiryhmät sekä tarjota näille molem-

mille sidosryhmille keskusteluareena vähintään 2-3 kertaa 

vuodessa, mutta myös yhteinen em. kahden pääintressiryh-

män yhteinen keskustelufoorumi vähintään 2 kertaa vuo-

dessa. 

Liikunnan visio voi toteutua vain kolla-

boratiivisella liikuntapolitiikalla, jonka 

on oltava Hyvinkään liikuntapolitiikan 

ensimmäinen keino saavuttaa tavoitteet 

vuoteen 2023 mennessä. Kollaboratiivi-

nen liikuntapolitiikka tarkoittaa sitä, että 

kunta on vastuussa keskeisimpien lii-

kuntakentässä vaikuttavien intressiryh-

mien yhteen kokoamisesta. Yhteis-

työssä voidaan keskustella ja päättää lii-

kuntapoliittisista asioista yhdessä liikun-

nasta vastaavien päätöksentekijöiden ja virkamiesten 

kanssa. 

 

 

 

 

VISIO 

”Kaupungin toimenpiteitä kehite-

tään vastaamaan erityisesti lasten 

liikunnan ja liikunnallisen elämänta-

van vaatimuksia sekä ikääntyneiden 

toimintakyvyn ylläpitämiseen liikun-

nan avulla”.   

VISIO 

”Hyvinkääläisillä on Helsingin seu-

dun kehyskuntien asukkaista par-

haat edellytykset omatoimisen lii-

kunnan harrastamiselle, seuratoi-

minnan järjestämiselle sekä läpi 

elämän jatkuvan liikunnallisen elä-

mäntavan kehittymiselle”. 
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Missio perustelee liikuntatoimen aseman ja oikeutuksen. 

Usein missionääristä ajattelua kutsutaan raamatullisella ver-

tauksella lähetystehtäväksi: olla liikunnan edistämisen lähet-

tiläitä.  

Hyvinkään liikuntapalvelujen toi-

minta-ajatuksena on luoda edellytyk-

siä Hyvinkään asukkaiden ja kansa-

laisjärjestöjen liikkumiselle. Asiakas-

lähtöisyys on merkittävä osa toimin-

taa, mutta liikuntapalveluiden on tar-

koituksena olla tulevaisuudessa en-

tistä enemmän asiantuntijaorgani-

saatio ja näin ollen paikantaa liikun-

nan ja urheilun hyödyntämiskelpoi-

simmat toiminnot.  

Kuntalaisille näkyvimmät ja asiakas-

lähtöisyyden kannalta merkittävimmät liikuntapalvelujen 

tehtävät ovat liikuntapaikka- ja ohjaustoimintojen tarjoami-

nen kuntalaisille. Asiantuntijaorganisaation edut tulevat 

esille urheiluseurojen informaatio-ohjauksessa, jossa seu-

roille voidaan osoittaa ja kannustaa niitä soveltamaan toimi-

via menettelytapoja esimerkiksi seurojen välisen yhteistyön 

merkeissä.  

Liikuntapaikkojen ja -palveluiden kehittäminen ja suunnittelu 

ovat liikuntapalvelujen vastuulla, mutta se pyrkii tekemään ja 

osallistamaan muut hallintokunnat mahdollisimman hyvin 

suunnittelutyöhön. Liikuntapaikkojen ylläpito ja huolto tule-

vat vähenemään liikuntapalvelujen osalta tulevaisuudessa, 

mutta jäljelle jäävät tehtävät kuuluvat myös tärkeimpiin asia-

kaslähtöisyyden kannalta merkittäviin tekijöihin. 

 

 

Kaupungin ohjatut liikuntaryhmät on kohdennettu erityis-

ryhmille sekä ikääntyneille. Kaupungin järjestämien ohjattu-

jen palveluiden tarkoituksena ei ole kilpailla samoista liikku-

jista yksityisen sektorin tai urheiluseurojen järjestämän lii-

kuntatoiminnan kanssa.  

Kaupungin palvelutarjonta kohdistuu ryhmiin, joille ei ole tar-

jolla ohjattuja palveluja tai heillä ei ole mahdollisuutta osal-

listua niihin. Liikuntapalvelut huo-

mioivat omissa toimenpiteissään lii-

kuntapalvelujen kysynnän lisäksi 

myös niiden tarpeen. Tämän vuoksi 

resursseja kohdistetaan myös hei-

kommassa asemassa olevien liikut-

tamiseen ja nykyisellään vähän liik-

kuviin hyvinkääläisiin. Tämän lisäksi 

liikuntapalvelut vastaa muun mu-

assa koulujen uimaopetuksen oh-

jauksen järjestämisestä. 

Liikuntapalvelujen tarjoamia palve-

luja hyödyntävät hyvinkääläiset ja lähiseutujen asukkaat. Pal-

veluita tarjotaan laajoille kansalaisryhmille, mutta erityis-

huomiossa ovat lapset ja nuoret sekä ikääntyneet.  

Liikuntapalveluiden tulee voida tarjota asiantuntemustaan 

myös kaupungin muiden hallintokuntien käyttöön, jolloin lii-

kunnallisen elämäntavan kehittymisen vaatimuksiin voidaan 

vastata poikkihallinnollisesti ja hallinnon rajat läpileikkaavin  

toimintamallein. Yhdyskuntasuunnittelun osalta liikunnan 

huomioiminen ja arkiliikunnan edellytysten korostaminen 

ovat merkittäviä uusien asuinalueiden suunnittelussa ja ny-

kyisen kaupunkimiljöön kehittämisessä. Liikuntapalvelujen 

tulee osaltaan olla mukana muistuttamassa kaupunkilaisten 

fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen tähtäävien toimenpitei-

den ja yleisten liikuntaedellytysten parantamiseen tähtää-

vien hankkeiden merkitystä myös muiden hallintokuntien 

vastuualueilla. 

 

MISSIO 

Hyvinkään pitää perustaa liikuntapolitiik-

kansa yleiseen osallistumiseen ja yhteistoi-

minnallisuuteen eri intressiryhmien kanssa. 

Liikunta on niin pieni osa kunnan taloutta (2 

% Hyvinkään nettokäyttömenoista), jolloin 

se ei voi yksin turvata liikuntapolitiikan on-

nistumista ilman konkreettista yhteistoimin-

taa. 
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Liikuntapolitiikan yleistavoitteet 2013–2023 
 

Realistinen tavoite jo näin hyvässä hyvinkääläisten liikunta-

harrastuneisuudessa on väestön fyysisen aktiivisuuden mal-

tillinen lisääntyminen, liikuntaedellytysten säilyttäminen ja 

liikuntamatkailun aktivoiminen. Seuraavat kokonaisuudet tu-

lee ottaa huomioon tulevan 2013–2016 ja sitä seuraavan val-

tuustokauden 2017 aikana Hyvinkäällä: 

Liikuntainfrastruktuuri tulee ylläpitää ja säilyttää käytetyim-

pien liikuntapaikkojen osalta nykyisenlaajuisena ja pyrkiä te-

hostamaan liikuntapaikkojen käyttöä siten, että vähemmän 

käytettyihin liikuntapaikkoihin saadaan kansalaisyhteiskun-

nan toimijat tai yksityinen sektori ylläpitäjäksi. 

Rajallisten resurssien vuoksia tulee huomiota keskittää myös 

kaupungin kannalta keskeisten arvojen saavuttamiseen. Lii-

kuntakentän muutosten ja vaikuttavuuden arviointi kuuluvat 

myös liikuntapalvelujen tehtäviin.  

Kunnalliset liikuntapalvelut ovat liikuntainfrastruktuurin suh-

teen merkittävin toimija koko maassa, sillä liikuntapaikkojen 

omistuksesta kunnille kuuluu edelleen noin 70 prosenttia 

koko maan tasolla.    

 

 

Siksi voidaankin keskeisenä liikuntapoliittisena tavoitteena 

pitää sitä, että Hyvinkään kaupunki siirtyy merkittäviltä osil-

taan liikuntapaikkojen ylläpitokulttuuriin, koska sille ei ole tu-

levina vuosina käytettävissään niin merkittäviä panostuksia 

uuteen liikuntapaikkarakentamiseen.  

Uusia investointeja merkittävissä määrin voidaan tehdä vain 

julkisen kuntarahoituksen ulkopuolisen rahoituksen tuella – 

esimerkiksi liikuntapaikkojen elinkaarimallin avulla. Tällai-

sessa tapauksessa liikuntapaikat rakennetaan pitkillä 20–30 

vuoden sopimuksilla ja rakentaja huolehtii tilojen huollosta 

elinkaarisopimuksen ajan, jonka jälkeen liikuntapaikat siirty-

vät sopimuksilla kaupungin omistukseen. 

Merkittävimpiä uusia satsauksia voivat olla Hyvinkään Sveit-

sin alueen liikunta- ja ulkoilupuiston kehittäminen kansal-

liseksi kaupunkipuistoksi esimerkiksi Hämeenlinnan Aulan-

gon tapaan. Tällöin liikuntamatkailu tuo lisää rahaa kaupun 

 

kiin ja samalla taataan infrastruktuurilla hyvät talviurhei-

luedellytykset muun muassa kilpahiihdossa kansainvälisten 

sprinttihiihtotapahtumien ja -kilpailujen avulla. Nämä ratkai-

sut tietenkin tarjoaisivat myös väestölle hyvät ulkoilumahdol-

lisuudet kesäaikaan ja hiihtomahdollisuudet talvella.  

Nykyistä hotellialuetta (Rantasipi) voidaan ainakin osittain 

kehittää kilpahiihdon keskuksena ja esimerkiksi hiihtokilpai-

lujen stadionalue tulisi uudistaa katsojaystävällisemmäksi ja 

toimia hotellin kanssa yhteistyössä pysäköintipaikkojen saa-

miseksi alueelle sekä julkisen liikenteen kehittämiseksi. 

Sisäpalloilun selkeä kasvu esimerkiksi naiskoripalloilussa ja 

salibandyssä edellyttäisi uuden ison myös käsipalloilun tar-

peet huomioon ottavan urheiluhallin rakentamista elinkaari-

mallilla. Mäkihypyn, yhdistetyn ja curlingin tulevaisuus jo pe-

rinteisinä talvilajeina tulisi turvata uusinvestoinneilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liikuntainfrastruktuuri tulee ylläpi-

tää ja säilyttää käytetyimpien liikun-

tapaikkojen osalta nykyisenlaajui-

sena ja pyrkiä tehostamaan liikunta-

paikkojen käyttöä siten, että vähem-

män käytettyihin liikuntapaikkoihin 

saadaan kansalaisyhteiskunnan toi-

mijat tai yksityinen sektori ylläpitä-

jäksi. 

Jos liikuntainfrastruktuuri onnistu-

taan pitämään nykyisenkaltaisena 

suunnittelukauden loppuun asti, voi-

daan tulosta pitää erittäin hyvänä. 
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Arvoperusta 
 
Liikuntalaissa määritellään valtion ja kuntien sekä kansalais-

toiminnan roolijako suomalaisessa liikuntakulttuurissa. Lii-

kuntalain mukaan kuntien tehtävänä on luoda ja turvata kun-

nolliset edellytykset liikunnan harrastamiselle. Valtion ja kun-

tien rakentamat ja ylläpitämät liikuntapaikat mahdollistavat 

kansalaistoiminnan järjestää toimintaa näissä liikuntapai-

koissa. Tämä vastuunjako on perusteena myös Hyvinkään lii-

kuntasuunnitelman ratkaisuissa. 

Liikuntalain liikunnalle ja urheilulle määrittämiä arvoja pyri-

tään edistämään kaupungin päätöksenteossa ja kaikessa toi-

minnassa. Liikunta ja urheilu ovat myös itseisarvoisesti suo-

jelemisen arvoisia, sillä niiden parissa koetut positiiviset tun-

teet ja yhteisöllisyys rikastuttavat koko kaupunkikulttuuria. 

Tämän vuoksi liikunta, kilpa- ja huippu-urheilu ja niihin liit-

tyvä kansalaistoiminta, väestön hyvinvoinnin ja terveyden 

edistäminen sekä lasten ja nuorten kasvun tukeminen nou-

sevat suunnitelmassa esille Hyvinkään paikallisia erityispiir-

teitä kunnioittaen.  

Liikuntaan ja urheiluun kiinteästi kuuluvia arvoja ovat tasa-

arvo, suvaitsevaisuus. kulttuurien moninaisuus sekä kestävä 

kehitys.     

Suurin osa Hyvinkään liikuntapaikoista on kaupungin ylläpi-

tämiä ja juuri tähän perustuu kunnan mahdollisuudet luoda 

yleisiä liikuntamahdollisuuksia kuntalaisille.  

Turvallisuus on lähtökohtana kaikissa liikuntapalveluissa ja se 

koskee yhtälailla liikuntapalveluja käyttävien kuntalaisten 

kuin kaupungin työntekijöidenkin turvallisuuden takaamista  

 

kaikissa tilanteissa. Turvallisuus arvioidaan ensisijaisena ar-

vona myös uusien liikuntapaikkojen ja -palveluiden kohdalla. 

Turvallisuus voidaan jakaa fyysiseen, sosiaaliseen ja psyykki-

seen turvallisuuteen. Fyysinen turvallisuus käsittää liikunta-

paikkojen, ryhmäliikuntatuntien, liikunta- ja harjoitusvälinei-

den turvallisuuteen. Psyykkinen turvallisuus liittyy ympäris-

töön, jossa ei ole sijaa kiusaamiselle, rasismille, seksuaali-

selle häirinnälle tai epätasa-arvoiselle kohtelulle.  

Sosiaalisessa turvallisuudessa ihmisten välinen kanssakäymi-

nen ja kokemus osallisuudesta luovat positiivisen elämisym-

päristön kaiken ikäisille kaupunkilaisille. Toimiminen erilais-

ten ihmisten kanssa poistaa pelkoja ja ennakkoluuloja. Sosi-

aaliseen turvallisuuteen voi vaikuttaa huolehtimalla kunta-

laisten mahdollisuuksista vaikuttaa itseensä liittyviin asioihin 

ja kohtelemalla kaikkia tasapuolisesti. Mahdollisuus osallis-

Kunnan tulee luoda edellytyksiä kunta-

laisten liikunnalle kehittämällä paikal-

lista ja alueellista yhteistyötä sekä ter-

veyttä edistävää liikuntaa, tukemalla 

kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikun-

tapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa 

ottaen huomioon myös erityisryhmät. 

– Liikuntalaki 
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tua yhteisön toimintaan, on sosiaalisen turvallisuuden kan-

nalta keskeinen tekijä, sillä siinä yhdistyvät sosiaalinen vuo-

rovaikutus ja tunne yhteisöllisyydestä.  

 

Hyvinkään haasteet 
Suurimmat haasteet Hyvinkäällä liittyvät liikuntatottumusten 

polarisoitumiseen, väestön ikääntymiseen ja yleisen kuntata-

louden heikkenemiseen. Muita mahdollisesti eteen tulevia 

haasteita ovat seurakulttuurin muutos, ilmastonmuutos ja 

kaupungistumisen vaikutukset hyvinkääläisten liikunnan vä-

henemiseen. 

Liikuntatottumusten polarisoituminen tarkoittaa liikkumisen 

määrän erojen keskittymistä tietyille väestöryhmille. Tutki-

musten mukaan Suomessa on alkanut kehittyä tilanne, jossa 

on kasvavat joukot erittäin vähän liikkuvia kansalaisia ja toi-

sessa vaakakupissa taas terveydestään mallikkaasti huolta pi-

täviä. Liikuntaharrastuneisuuttaan lisäävät suhteellisesti use-

ammin hyvin koulutetut ja paremmassa ammattiasemassa 

olevat. Sosio-ekonomiselta taustaltaan heikommassa ase-

massa olevien liikunta-aktiivisuus on edelliseen ryhmään ver-

rattuna keskimäärin vähäisempää. Polarisoitumisessa tulee 

ottaa huomioon myös liikuntatottumusten periytyminen 

vanhemmilta lapsille. Vähän liikkuvien vanhempien lapset 

ovat suuremmalla todennäköisyydellä liikkumattomia kuin 

liikunnallisen elämäntavan omaavien vanhempien jälkikasvu. 

Ikääntyneiden määrän suhteellinen kasvu merkitsee erityi-

sesti erityisryhmien liikunnan kasvattamista sekä esteettö-

myyden ja saavutettavuuden entistä parempaa huomioon 

ottamista liikuntapaikkarakentamisessa. Väestön ikääntymi-

nen tulee näkymään myös urheiluseurojen toiminnassa en-

sinäkin senioriliikunnan tarpeen kasvuna, mutta myös seura-

toimijoiden toimintakyvyn heikkenemisenä.  

Kuntatalouden heikkeneminen näkyy ei-kasvavina liikunta-

määrärahoina, jolloin tarvitaan entistä kehittyneempiä ver-

kostoja julkisen, kolmannen (urheilu-seurat) ja yksityisen 

sektorin kanssa. Valtionhallinto tulee todennäköisesti lisää-

mään kuntien vastuuta omasta rahoituksestaan, jolloin toi-

mintaa tulee tehostaa entisestään nykyisen palvelutason säi-

lyttämiseksi. Suomen ja koko Euroopan taloudellisen tilan-

teen kehittyminen vaikuttaa myös kuntatalouteen. Tämän 

hetkisten arvioiden mukaan Eurooppa siirtyy hitaan talous-

kasvun aikaan, jolloin valtiontalouden nopeaan elpymiseen 

ei tule luottaa.  

Seurakulttuurissa on tapahtunut muutos siten, että se sirpa-

loituu yhä erikoistuneempaan suuntaan, jolloin lajikohtaisia 

ikäluokkaseuroja ja uusia ei-olympialajien seuroja peruste-

taan lisää. Seurat eivät enää saa samalla tavalla houkuteltua 

jäsenistöä talkootyöhön kuin ennen. Eräät seuraihmiset 

päättelevät tämän johtuvan muuttuneesta seuran ja jäsenen 

suhteesta. Aikaisemmin seura oli jäsenelle tekijä, joka mah-

dollisti harrastamisen, mutta nykyisin seura kuvastuu osalle 

jäsenistöä palvelun tuottajana. Kun seuran jäsenet muuttu-

vat seuran asiakkaiksi ja joissain tapauksissa maksaviksi asi-

akkaiksi, niin vaatimukset ja odotukset seuroja kohtaan nou-

sevat. Toisin sanoen osa jäsenistöstä odottaa seuran tuotta-

van jonkin palvelun maksua vastaan. Muutokset voivat ai-

heutua alun alkaen laajemmista yhteiskunnallisista muutok-

sista kuten yhteisöllisyyden vähenemisestä ja individualismin 

lisääntymisestä, jotka heijastuvat myös seurojen toimintaan. 

Tulevina vuosikymmeninä kaupallisten liikuntapalvelujen li-

sääntyminen saattaa entisestään nostaa harrastajien vaati-

muksia seuroja kohtaan ja muuttaa seurojen asemaa yhtei-

söllisistä harrastajien yhteenliittymistä palveluja jäsenilleen 

tuottaviksi organisaatioiksi.  

Paljon liikuntaa harrastavien keskuudessa palvelutason vaa-

timukset kasvavat, jolloin yksityiselle sektorille avautuu mah-

dollisuudet kehittää liiketoimintaa laadukkailla palveluilla. 
Tämä aiheuttaa ongelmia etenkin niissä seuroissa, joissa hal-

linto ja toiminnan järjestäminen toimivat täysin vapaaehtois-

voimin. Samaan aikaan kasvavat vaatimukset ja vapaaehtois-

työhön valmiiden jäsenten väheneminen lisäävät jäljellä ole-

vien vapaaehtoisten työtaakkaa. Jäsenet mieluummin mak-

savat palvelusta kuin ovat itse osallisena toiminnan mahdol-

listamiseksi.   

Tämä muutos voidaan toisaalta nähdä myös seurojen am-

mattimaistumiseksi, jolloin vapaaehtoisuuteen perustuvaa 

toimintaa alkavat organisoida palkkatyössä olevat työnteki-

jät.  

Ilmastonmuutoksella saattaa olla vähäisiä vaikutuksia, jolloin 

äärimmäiset sääolosuhteet kuten runsaslumisuus ja tuuli-

suus sekä rankkasateisuus saattavat vaikuttaa jo lähiaikoina 

kasvavalla voimalla liikunnanharrastamiseen. 

Kaupungistumisen kasvaessa etäisyydet kasvavat, ajoneuvo-

riippuvuus lisääntyy ja samalla väestön passiivinen liikkumi-

nen paikasta toiseen lisääntyy, jolloin tarvitaan entistä pa-

rempi kevyenliikenteenväylästön luominen, jotta kulkutavan 

aktiivisuutta voidaan ainakin osittain ylläpitää. 
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Alla olevaan taulukkoon on laskettu Uudenmaan maakun-

nasta kerätyillä kaupunkiväestön liikuntaharrastuneisuustie-

doilla suosituimmat liikuntaharrastusmuodot aikuisväestön 

osalta. Tulokset on saatu soveltamalla kulloisenkin ajankoh-

dan vuosipainopistekertoimia maakuntakohtaiseen kaupun-

kiaineistoon. Kertoimissa on huomioitu kunkin vuoden pai-

notukset aikuisissa yli 18 vuotiaiden määrien osuuksissa iän 

ja sukupuolen suhteen. 

Tutkimustulos antaa hyvän kuvan liikuntapaikka-aktiivisuu-

desta, koska lukemat ovat selkeästi yli valtakunnallisen kes-

kiarvon. Missään liikuntapaikkaryhmässä ei ole vähennystä, 

vaan kaikki liikuntapaikat ovat lisänneet kävijämääriään, toi-

sin kuin kansallisessa aineistossa. Kansainvälisesti Suomi si-

joittuu maiden välisessä vertailussa Euroopan kärkipäähän 

muiden pohjoismaiden ja Saksan kanssa, joten hyvinkääläis-

ten liikuntaharrastuneisuus on kärkipäätä koko Euroopassa.  

Poikien liikunnan suurimmat muutokset ovat tapahtuneet 

viimeisen kymmenen vuoden aikana ulkoilualueiden lisään-

tyvän käytön kasvuna ja ison liikuntahallin käytön kasvuna, 

kuten myös kuntoliikuntasalien käytön kasvuna. Myös uima-

halli on kasvattanut poikien keskuudessa suosiotaan. Merkit-

tävin vähentyminen on tapahtunut koulun liikuntasalin käy-

tössä ja tekojäiden sekä luonnonjäiden käytön vähenemi-

senä, vaikka esimerkiksi hiihdon harrastus on lisääntynyt 4 

prosenttia. 

Tyttöjen liikunnassa suurimmat muutokset ovat tapahtuneet 

ulkoilualueiden suhteen ja tässä yhteydessä on todettava ul-

koilualueiksi perinteisten lisäksi myös ulkona olevat lähilii-

kuntapaikat sekä Sveitsin alue ulkoilussa. Pyöräily on myös li-

sääntynyt merkittävästi liikuntapaikkana kuten lajikohtaiset  

 

 

 

sisäliikuntatilat, joissa on tanssia. Uimahallissa käynti on kas-

vanut myös tyttöjen puolella. 

Intressiryhmien haastattelun perusteella Hyvinkäällä on 

helppo toteuttaa hyöty- ja arkiliikuntaa. Tämän mahdollista-

vat lyhyet etäisyydet kaupungissa, kattava kevyenliikenteen 

verkosto ja hyvä tiestön talvikunnossapito. Hyvinkää on ni-

metty vuoden pyöräilykaupungiksi vuonna 2012 hyvien pyö-

räilymahdollisuuksiensa ansiosta. Lisäksi kaupungissa on 

tehty runsaasti hyötyliikuntaan tähtääviä tutkimuksia ja sel-

vityksiä sekä arkiliikkumiseen kannustavia kampanjoita.  

Kaupungin pyörätieverkko on nyt varsin kattava ja pituudel-

taan 215 kilometriä. Verkollisia puutteita on enää vähän ja 

niistä on olemassa parannussuunnitelmat. Kaavoituksen rat-

kaisut ovat pitäneet kaupungin pyöräiltävänä. Lähipalvelut 

(koulut, päiväkodit, kaupat) on säilytetty alakeskuksissa ja 

esimerkiksi suuret päivittäistavarakaupan yksiköt kaupungin 

ydinkeskustassa. Lisäksi Hyvinkäällä on hyvä ulkoilureitistö, 

jota kehitetään edelleen erityisesti Usmin-Kytäjän alueella. 

Pyörätieverkon standardia nostetaan edelleen ja siihen liit-

tyvä laatukäytävätyö on käynnistynyt syksyllä 2011. 

Useat haastateltavat sanovat hyvinkääläisten pyöräilevän 

runsaasti, mutta pari vuotta sitten tehdyn selvityksen perus-

teella vain 14 prosenttia hyvinkääläisistä käyttää liikkumi-

seensa polkupyörää. Pyöräteiden laajuus on suuri, mutta 

haastateltavat valittavat kunnossapidon tasoa, sillä osa ties-

töstä on rapistunutta. Valitukset eivät kuitenkaan kohdistu 

talvikunnossapitoon, jota hoitaa tekninen palvelu ja sen kat-

sotaan toimineen moitteetta. Tiestöstä hiekoitetaan ainoas-

taan kadun toinen puoli, jolloin hiekoittamatonta kaistaa voi-

daan käyttää muilla välineillä, kuten suksilla tai potkukelkalla 

liikkumiseen. 

 

 

HYVINKÄÄLÄISTEN YLI 18-VUOTIAIDEN LIIKUNTAPAIKKAPALVELUJEN KÄYTTÖ VUOSINA 1999 JA 
2012 
 1999  2012  Muutos (%) 

 
Naiset (%) 

Miehet 
(%) 

 
Naiset 

(%) 
Miehet (%)  Naiset Miehet 

Kävelytie 66 51  70 55  4 4 

Pyöräilytie 39 29  43 33  4 6 

Lenkkeilytie 34 27  42 33  8 8 

Ulkoilureitti 17 12  24 17  6 5 

Ulkoilualue 19 10  22 17  5 4 

Kuntoliikuntasali 15 6  25 15  11 6 

Hiihtolatu 19 14  25 20  5 3 

Uimahalli 8 8  25 10  10 2 

Pururata 8 11  13 15  5 5 

Koulun liikuntasali 19 10  25 7  5 -3 

HYVINKÄÄLÄISTEN LIIKUNTAHARRASTUNEI-

SUUS 
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Verrattuna Jyväskylään, pyöräily liikkumistapana on neljä 

prosenttiyksikköä yleisempää ja auton käyttö kahdeksan pro-

senttiyksikköä vähäisempää Hyvinkäällä. Kävellen tehtyjen 

matkojen osuus on Hyvinkäällä 24 prosenttia ja Jyväskylässä 

20 prosenttia. Julkisen liikenteen luvut ovat 8 ja 5 prosenttia. 

Hyvinkään etuna on lyhyiden välimatkojen mahdollistama 

ruumiinvoimalla tapahtuva liikkuminen asuinkorttelista pal-

velujen luokse. Aikaisemman selvityksen (Helsingin seudun 

laaja liikennetutkimus, WSB Finland 2010) mukaan 80 pro-

senttia hyvinkääläisistä asuu kolmen kilometrin säteellä ja 30 

prosenttia yhden kilometrin säteellä keskustasta. Tämä tar-

koittaa noin 36 000 kaupunkilaisen asuvan vähintään pyöräi-

lymatkan päässä keskustan palveluista. Samaisessa selvityk-

sessä selvisi, että 52 prosenttia tehdyistä matkoista olivat alle 

kolme kilometriä, mutta kuitenkin yli puolet kaikista mat-

koista matkustetaan autolla. Näistä automatkoista taas alle 

viiden kilometrin mittaisia oli 54 prosenttia.  

Hyvinkääläisistä kotitalouksista täysin polkupyörättömiä on 

ainoastaan neljä prosenttia. Henkilöauton omistaa yli 80 pro-

senttia kotitalouksista.  

Pääkaupunkiseudun työssäkäyntialueen liikennetutkimuk-

sen (2008) ja henkilöliikennetutkimuksen (2009) mukaan alle 

kilometrin matkoilla jalankulku on kuitenkin yleisin liikkumis-

tapa, jota käyttää 60 prosentin osuus hyvinkääläisistä. Pyö-

rällä kulkee alle kilometrin matkoilla 21 prosenttia kaupunki-

laisista. Yleisintä pyörän käyttö on 1–3 kilometrin matkoilla, 

jolloin sen osuus on 23 prosenttia. Suomen keskiarvoon ver-

rattuna poikkeava osuus on pyöräilyllä, joka on alle kolmen 

kilometrin matkoilla noin kaksi prosenttiyksikköä yleisempää 

kuin Suomessa keskimäärin.   

Hyvinkään jalankulku- ja pyöräilytutkimuksen (2008) anta-

mat tulokset hyvinkääläisten kulkutavoista antavat saman-

suuntaisia johtopäätöksiä. Tutkimuksen mukaan työ- ja kou-

lumatkat autolla kulkee noin 30 prosenttia ja pyörällä tai ja-

lan 53 prosenttia. Ostosmatkat tapahtuvat 40–50 prosentilla 

autolla riippuen ostosten laadusta. Harrastusmatkoilla käyte-

tään polkupyörää tai kuljetaan jalan (70 %) ja autolla kulkee 

28 prosenttia. Tutkimuksen mukaan jalankulku on yleisintä 

harrastusmatkoilla ja päivittäistavaraostosmatkoilla. Jalan 

kuljetaan työmatkoista 10 prosenttia, päivittäistavaraotok-

sista 21 prosenttia ja harrastusmatkoista 20 prosenttia.      

Samaisessa tutkimuksessa selvitettiin myös kuntalaisten mie-

lipiteitä kehitystoimenpiteiksi. Tärkeimmiksi arvioitiin talvi-

kunnossapidon parantaminen, turvattomien yhteyksien pa-

rantaminen ja valaistuksen lisääminen. Kaupunki on saatta-

nut parantaa kevyenliikenteen talvikunnossapitoa, sillä tä-

män kertaisissa haastatteluissa monet haastateltavat mainit-

sivat talvikunnossapidon hyväksi kevyen liikenteen väylillä. 

Suurimmiksi ongelmiksi pyöräilyn kannalta hyvinkääläiset 

mainitsivat puuttuvat pyöräyhteydet, jalankulkijat pyöräteillä 

ja korkeat reunakivet.      

Vaikka haastattelujen ja kyselyn perusteella hyvinkääläiset 

tunnistavat ja pitävät suuressa arvossa kaupunkinsa hyviä 

liikkumisedellytyksiä ja niistä etenkin ulkoilureitistöään ja 

pyöräilyverkostoaan, niin vuoden 2010 selvitys antaa toisen-

laisen kuvan käytännössä tapahtuvasta liikkumisesta. Tilanne 

HYVINKÄÄLÄISTEN TYTTÖJEN JA POIKIEN LIIKUNTAHARRASTUNEISUUS VUOSINA 1998 JA 2012 

 1998  2012  Muutos (%) 

 Tytöt (%) Pojat (%)  Tytöt (%) Pojat (%)  Tytöt Pojat 

Koulun liikuntasali 39 36  36 28  -3 – 8  

Iso liikuntahalli 6 7  13 14  7 7  

Pallokenttä 3 7  5 12  2 5  

Uimahalli 9 9  19 14  10 6  

Ulkoilualue 3 2  17 12  14 10 

Jäähalli 3 5  7 5  4 0  

Kuntoliikuntasali 3 2  11 9  8 7  

Yleisurheilukenttä 3 3  4 6  1 3  

Rinnehiihtokeskus 2 2  1 4  -1 2  

Tekojää 2 8  4 3  2 –5   

Pyöräilytie 2 1  14 6  12 5  

Kävelytie 3 1  13 2  10 1  

Hiihtolatu 2 3  5 7  3 4  

Lajikohtainen sisäliikuntatila 2 4  10 4  8 0 

Luonnonjää 4 5  1 1  -3 – 4  

Muu sisäliikuntatila 2 4  0 1  -1 -3  
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on siinä suhteessa epäedullinen, että hyvinkääläiset vaikutta-

vat tietävän hyvät hyötyliikuntamahdollisuudet, mutta eivät 

siitä huolimatta tunnu soveltavan sitä käytännössä riittävän 

aktiivisesti. Tämän vuoksi on aina hyvä tarkastella tehtyjen 

toimenpiteiden vaikuttavuutta kuntalaisten liikkumiseen, jol-

loin arvioidaan onko fyysisessä aktiivisuudessa tapahtunut 

muutoksia valittujen ratkaisujen seurauksena. Jossain tilan-

teissa voi olla niin, että jo vallitsevan tilanteen ylläpitäminen 

voidaan katsoa edistykseksi. Tässä tapauksessa on kuitenkin 

todettava, että hyvinkääläisten tilanne ei poikkea paljon kes-

kimääräisistä suomalaisten tavoista liikkua matkansa, joten 

tilanne ei siinä suhteessa ole missään tapauksessa huono.  
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Lapset ja nuoret 
Lasten ja nuorten liikkuminen on yksi tärkeimmistä haas-

teista liikuntapalveluille. Liikunnallisen elämäntavan kehitty-

miseen vaikuttavat monet tekijät ja yksin liikuntapalvelut ei 

voi kovinkaan paljon vaikuttaa lasten ja nuorten liikuntatot-

tumusten kehittymiseen. Vanhempien rooli esimerkin anta-

jina ja ohjaajina on tärkein tekijä, mutta urheiluseurojen ja 

koulujen liikuntatuntien antamat kokemukset liikunnasta voi-

vat kannustaa liikuntaan myös muulla ajalla.  

Lapsista ja nuorista noin 60 prosenttia ei kuulu urheiluseu-

raan ja tällöin liikunta tapahtuu omatoimisesti tai kaveripo-

rukassa. Tällaisessa liikunnassa liikuntapaikkojen saavutetta-

vuus ja olosuhteet mutkattomaan liikkumiseen nousevat en-

siarvoisen tärkeiksi.   

Tutkimusten mukaan lasten liikunnallisen elämäntavan kehit-

tymiseen voidaan parhaiten vaikuttaa ennen 10. ikävuotta. 

Tänä aikana lapsi omaksuu helposti ympäristönsä liikuntaan 

kannustavan asenteen ja toteuttaa myös omassa toiminnas-

saan fyysisesti aktiivista elämäntapaa esimerkiksi päivittäi-

sissä leikeissä. Suomalaisten lasten fyysinen aktiivisuus las-

kee rajusti noin yläasteikäisenä ja samoihin aikoihin sijoittuu 

myös urheiluseuroissa harrastavien lasten drop-out–ilmiö.  

Liikuntapalvelut keskittää resursseja erityisesti lasten ja nuor-

ten liikuntaan. Tästä kertoo esimerkiksi se, että alle 18-vuoti-

aiden harjoituksista kaupungin liikuntapaikoissa ei tarvitse 

maksaa liikuntapaikkamaksua.  Tämä ei kuitenkaan koske ui-

mahallissa eikä jäähallissa pidettäviä harjoituksia. Vapautuk-

set liikuntapaikkamaksuista ovat rahamäärällisesti ehdotto-

masti suurimmat avustukset seuroille.   

Hyvinkään kaupungin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitel-

massa vuosiksi 2010–2013 Liikuntapalvelujen merkitys tällä 

saralla määritellään seuraavasti: 

”Liikuntapalveluiden tarkoitus on lasten ja nuorten osalta tu-

kea heidän kasvua ja kehitystään liikunnan avulla. Liikunta-

palvelut huolehtivat liikuntapaikkojen ja -laitosten hoidosta 

ja kunnossapidosta sekä koulu- ja päiväkotiliikunnan olosuh-

teista. Lapsille ja nuorille tarjotaan ohjattua liikuntaa, koulu-

jen uimaopetusta, vauvauintia ja erityisryhmien liikuntaa. 

Hyvinkäällä on n.110 liikuntayhdistystä, joissa harrastetaan  

n 100 eri liikuntalajia. Yhdistystoimintaa tuetaan liikunta- ja 

nuorisotoimen avustussäännön mukaisesti.” 

Liikuntapalveluilla on parhaillaan menossa kaksi hanketta 

kohdistuen lapsien ja nuorten liikkumiseen. Liikkeelle!-hank-

keessa tarjotaan ohjattua liikuntaa maahanmuuttajataustai-

sille henkilöille. Lapsille järjestetään kerran viikossa maksu-

tonta ohjattua palloilua. Lasten palloilukerhon suhteen kau-

punki tekee yhteistyötä HyPs:n kanssa, joka toteuttaa toimin-

nan.  

Fiilinkiä!-toiminnassa 3.–7.-luokkalasille järjestetään maksu-

tonta liikunnallista iltapäivätoimintaa. Toiminta on melko kat-

tavaa, sillä yhteensä kokoontumisia tulee kahdella ryhmällä 

viikoittain seitsemän liikunnallista sessiota. Alakoululaisilla 

on liikuntasaleissa kolme kokoontumista ja kerran viikossa 

kahden tunnin mittainen uintivuoro. Yläkoululaisilla on 

kolme kokoontumista, jotka sisältävät vaihdellen luistelua, 

pallopelejä, kuntosaliharjoittelua ja uintia. 

Kaupungin täytyy olla hereillä nuorten liikkumistavoista ja 

tarvittaessa pystyä vastaamaan uudenlaiseen kysyntään. Lii-

kuntakulttuurin pirstaloitumisen vuoksi yhä suurempi osa 

nuorista harrastaa ei-traditionaalista lajia. Kaupunki ei voi 

lähteä mukaan jokaiseen muotilajiin, mutta harrastettujen 

lajien vakiintumista hyvinkääläiseen liikuntakulttuuriin tulee 

tarkkailla aktiivisesti. Vakiintuneiden uusien lajien olosuhtei-

den eteen tulee tehdä toimia, sillä ne on nähtävä tasa-arvoi-

sina perinteisiin lajeihin verrattuna.  

Hyvinkään nykyiset liikuntapaikat ovat riittävät lasten ja 

nuorten liikunnan mahdollistamiseksi. Haasteena onkin las-

ten ja nuorten motivointi käyttämään liikuntapalveluita. Te-

hokkain keino liikuntamahdollisuuksien markkinoinnissa on 

koulujen liikuntatunneilla tapahtuva opastaminen ja kannus-

taminen liikuntapaikkojen omaehtoiseen käyttämiseen esi-

merkiksi kaveriporukalla. Liikuntapalveluiden tunnettavuu-

den edistämiseksi nuorten keskuudessa voidaan käyttää 

kampanjaa, jossa osallistuminen näkyy esimerkiksi verkko-

pohjaisessa interaktiivisessa ympäristössä.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisätietoa ja tukea päätöksentekijöille 

 

 Varhaiskasvatuksen liikunnan suositukset  

• Kouluikäisten lasten fyysisen aktiivisuuden suositukset  

• Koululaisen ja kouluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen liikunnan avulla  

• Liikkuva koulu -ohjelman aineistot  

• Nuorten harrasteliikunnan kehittäminen 1999-2011.  

• Vähän liikkuvien ja liikunnasta syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten 

aktivointi -selvitystyön aineistot  

• Ohjelmat ja katsaukset lasten ja nuorten liikunnan turvaajina? -seminaarin ma-

teriaali  

• Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen syrjintä liikunnan ja urheilun parissa. 

 

http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1065061
http://www.nuorisuomi.fi/files/ns/julkaisut/080129Liikuntasuositus-kirja%28kevyt%29_08.pdf
http://www.nuorisuomi.fi/files/ns/julkaisut/Kehittmissuunnitelma.pdf
http://www.liikkuvakoulu.fi/
http://www.liikuntaneuvosto.fi/julkaisut/valtion_liikuntaneuvoston_julkaisusarja/
http://www.nuorisuomi.fi/selvitysty%C3%B6
http://www.nuorisuomi.fi/selvitysty%C3%B6
http://www.lts.fi/?sid=478%29%20Valtioneuvoston%20periaatep%E4%E4t%F6s%20terveytt%E4%20edist%E4v%E4n%20liikunnan%20ja%20ravinnon%20kehitt%E4mislinjoista%20%28http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1069549
http://www.lts.fi/?sid=478%29%20Valtioneuvoston%20periaatep%E4%E4t%F6s%20terveytt%E4%20edist%E4v%E4n%20liikunnan%20ja%20ravinnon%20kehitt%E4mislinjoista%20%28http://www.stm.fi/julkaisut/nayta/_julkaisu/1069549
http://www.liikuntaneuvosto.fi/julkaisut/valtion_liikuntaneuvoston_julkaisusarja/
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Kannustetaan oppilaita liikunnalliseen elämäntapaan kou-

luissa. 

 Projekti koulupäivän liikunnallistamisesta, johon 

kuuluvat myös pihojen liikuntamahdollisuudet. 

 Harrastusmahdollisuuksien suurempi esille tuomi-

nen koululiikunnassa. 

 Toisella asteella lisätään valinnaisen liikunnan mah-

dollisuuksia. 

 Keskitetään koululiikunnan resursseja etenkin vä-

hän liikkuviin oppilaisiin. 

 Selvitetään mahdollisuudet koululiikunnan lisäämi-

seen. 

 Kehitetään sosiaalinen markkinointikampanja lii-

kuntatoimintaan osallistumisen hyödyistä.  

 Osallistutaan valtakunnallisiin kampanjoihin.  

 Järjestää koulujen sisäisiä ja koulujen välisiä tur-

nauksia. 

 Lisätään kouluissa harrastusmahdollisuuksiin tutus-

tumista. Seura/omatoiminen liikunta. 

 Lisätään lajiesittelyjen ja liikunnallisten teemapäi-

vien määrää varhaiskasvatuksessa. 

 Tuetaan opettajien osaamisen lisäämistä etenkin 

alakoulujen kohdalla. 

 

 

 

 

 

Lisätään lasten ja nuorten liikunnan määrää. 

 Kehitetään fiilinki-toimintaa ja osoitetaan siihen li-

sää resursseja. 

 Resursoidaan ja markkinoidaan paremmin ilmaisia 

harrasteryhmiä.  

 Tehdään suunnitelma lasten ja nuorten liikunnan 

kehittämisestä. 

 Lähiliikuntapaikkojen lisääminen/matalan kynnyk-

sen liikuntapaikat. 

 Mahdollistetaan vanhempien osallistuminen lasten 

kanssa liikkumiseen ja esimerkin antamiseen. 

 Kehitetään varhaiskasvatuksen liikunnallistamista 

ja huomioidaan rakennetun ympäristön tarpeet.  

 Järjestetään tapahtumia, joissa seurat pääsevät 

esittelemään lajejaan lapsille ja nuorille. 

 Tehdään hyvinkääläisen varhaiskasvatuksen liikun-

nallistamisesta valatakunnallinen kärkihanke. 

 Lanseerataan yhtenäinen nuorten harrastekortti, 

johon on mahdollista kerätä merkintöjä liikuntata-

pahtumista. Mahdollisuus verkkopohjaiseen ratkai-

suun. 
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Työikäiset 
Työssäkäyvät aikuiset ovat ehdottomasti suurin kunnallisia 

liikuntapalveluja käyttävä väestöryhmä. Liikuntapalveluiden 

painopistealueet ovat kuitenkin muilla suunnilla, sillä eniten 

tukea tarvitsevat ryhmät sijaitsevat lapsissa ja nuorissa sekä 

ikääntyneissä. Panostuotoksen tehokkuus on myös suurempi 

muissa ryhmissä kuin työikäisissä. Työikäisillä on muita ryh-

miä paremmat edellytyksen vastata täysipainoisesti omasta 

liikkumisestaan niin taloudellisesti kuin oman terveyden 

edistämisenkin kannalta. Kaupungin täytyy kuitenkin nähdä 

vastuu myös työikäisten liikkumismahdollisuuksien turvaa-

misesta, vaikka aktiiviset toimet liikkumisen lisäämiseksi oli-

sivatkin vähäisempiä.  

Kaupungin resursointi kohdistetaan kuitenkin niille alueille, 

jotka erityisesti tarvitsevat palveluja tai joita pidetään muista 

syistä tärkeinä. Työikäisissä yksityisten liikuntapalvelujen käy-

tön yleisyys ohittaa todennäköisesti seuraavan kymmenen 

vuoden aikana urheiluseuroissa harrastamisen, joten yksityi-

sen palvelutarjonnan saatavuus on myös tärkeää. Tässä suh-

teessa Hyvinkäällä ei ole kuitenkaan ongelmia, sillä yksityis-

ten liikuntapalvelujen määrä on viime vuosina lisääntynyt 

kaupungissa rajusti ja nykyinen taso vastaa todennäköisesti 

tämän hetkistä yksityisten palveluiden kysyntää.    

Työikäisissä aktiiviset toimet pitää kohdistaa selvästi tervey-

tensä kannalta liian vähän liikkuviin työikäisiin, joille liikku-

mattomuus on aiheuttanut tai tulee lähivuosina aiheutta-

maan terveydellisiä haittoja. Tässä asiassa liikuntapalvelujen 

täytyy tehdä yhteistyötä kunnallisen sosiaali- ja terveyshuol-

lon sekä työterveyspalvelujen kanssa. Tehokkain keino työ-

ikäisten riskiryhmien liikunnan määrän ja terveyden paranta-

miseksi on liikkumisresepti-mallin parantaminen ja tehosta-

minen. 

Hyvinkäällä toimii Kunnossa kaiken ikää-projekti, joka on 

aloitettu jo vuonna 1993. Liikunnallisesti passiivisia kuntalai-

sia pyritään tavoittamaan terveydenhuollon, sosiaalihuollon, 

työelämän ja yhdistysten kautta. KKI-projekti keskittyy yli 40-

vuotiaisiin ja heidän liikunnallisen aktiivisuuden lisäämiseen 

tiedottamisen, terveysvalistuksen ja liikuntaharrastuksen 

kynnyksen madaltamisen avulla. Hyvinkään KKI-projekti te-

kee yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalvelujen kanssa. Terveys-

palvelujen edustajan mukaan projektin vaikuttavuutta on 

hankala arvioida johtuen projektin pitkästä kestosta, sillä ei 

ole vertailu kohtaa tilanteeseen, jossa voitaisiin tarkastella ti-

lannetta ilman projektin vaikutusta. Hyviä tuloksia vaikuttaisi 

tulleen ainakin työttömien terveysvalistukseen, jossa on 

tehty yhteistyötä työvoimapalvelujen kanssa. 

 

 

 

 

 

 

 Lisätään kansalaisopiston resursseja tuottaa liikun-

nallisia kursseja. 

 Liikunnan työpajoja yhteistyössä terveyspalvelujen 

kanssa. 

 Aloitetaan monihallinnollinen kehitysprojekti liik-

kumisreseptin käytön tehostamiseksi.  

Tiedon lisääminen 

 Liikuntaposti kaupungin työntekijöille sekä haluk-

kaille yrityksille. 

 Vaihtuvia alennuksia liikuntapaikoissa ja vapaavuo-

roja. 

 Tarjotaan työporukoille mahdollisuuksia tutustua 

lajeihin ilmaiseksi. 

Ongelmaryhmien paikantaminen 

 Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä liikuntapalvelu-

jen yhteistyön lisääminen ennaltaehkäisevien toi-

menpiteiden tarjoamisessa vaaravyöhykkeellä ole-

ville työikäisille. Toteutetaan liikkumisreseptin käy-

tänteitä parantamalla sekä lisä resursoinnilla. 
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Ikääntyneet 
Ikääntyneiden määrä tulee nousemaan entisestään seuraa-

vien vuosien aikana ja heille suunnattujen liikuntapalvelui-

den tarve tulee luonnollisesti kasvamaan huomattavasti. Läh-

tökohdat ikääntyneiden liikuttamisessa eivät ole hyvät, sillä 

viidesosa ikääntyneistä ei harrasta lainkaan liikuntaa ja kes-

tävyys- sekä lihaskuntosuositusten mukaisen toimintakyvyn 

omaa alle kymmenesosa.  

Ikääntyneiden liikuttamisessa korostuu hallintokuntien yh-

teistyö. Liikuntapalveluiden, sosiaali- ja terveyspalveluiden 

sekä kansalaisopiston tiiviillä yhteistyöllä voidaan päästä nä-

kyviin tuloksiin.   

Hyvinkään vanhuspoliittisessa strategiassa on muutamia 

mainontoja liikunnan suhteen. Liikuntapalveluja ei kuiten-

kaan käsitellä strategiassa mitenkään.  Toimintastrategiassa 

on otettu liikunnan osalta päämääräksi ikäihmisten hyvin-

voinnin ja toimintakyvyn paraneminen itsestä huolehtimalla 

ja liikunnan avulla. Kriittisinä menestystekijöinä ovat ikäih-

misten fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn yllä-

pitäminen ja edistäminen. Keinoiksi nähdään kulttuurilaitos-

ten fyysisen esteettömyyden parantaminen, helposti syrjäy-

tyvien huomioiminen kulttuuripalvelujen tarjonnassa ja va-

paaehtoisjärjestöjen tukeminen toiminta-avustuksilla strate-

gialinjausten ja verkostoituneiden toimintamallien suun-

nassa.  

Näiden edellä mainittujen päämäärien ja niiden keinojen 

vastuutahoiksi on määritelty kulttuuri- ja vapaa-ajan ja pe-

rusturvan toimialat sekä kolmas sektori. Yleisesti ottaen stra-

tegiassa nähdään ikääntyneiden liikuntaympäristö seuraa-

vanlaisesti.   

”Hyvinkäällä on kaiken ikäisille runsaasti liikuntamahdolli-

suuksia. Ikäihmisiä liikuttavat erityisesti eläkeläisjärjestöt, 

Kansalaisopisto ja kulttuuri- ja vapaa-aikakeskus.  Näiden 

ryhmiin osallistuu pääsääntöisesti hyväkuntoisia ikäihmisiä. 

Puutetta on ollut lähinnä kuntosalista ja eri kaupunginosissa 

päiväaikaan käytettävissä olevista ns. lähiliikuntapaikoista.” 

vanhustyön järjestöt, eläkeläis-järjestöt, sosiaali- ja kansan-

terveys-, liikunta-, potilas- ja vammais- ja vapaaehtoisjärjes-

töt sekä seurakunta) 

Kuntiin tarvitaan lisää helposti saavutettavaa liikuntaneu-

vontaa. Neuvonnassa tulee ottaa huomioon toimintakyvyl-

tään erilaiset, eri elämäntilanteissa ja -ympäristöissä olevat 

ikäihmiset. Liikuntaneuvonta sisällytetään yleiseen neuvon-

taan (esim. seniori-infot), terveyskeskuksen vastaanottoti-

lanteisiin (terveydenhoitaja, fysioterapeutti, lääkäri), ter-

veyttä ja hyvinvointia edistäviin kotikäynteihin sekä hoito- ja 

palvelusuunnitelmiin. Toiminta- ja liikkumiskyvyn arviointi 

pitäisi olla osa laadukasta liikuntaneuvontaa.  

 

 

 

 Kunnissa toimii ikäihmisten terveyttä ja hyvinvoin-

tia edistävä poikkihallinnollinen yhteistyöryhmä, 

joka käsittelee liikuntaa. 

 

Liikkumisympäristöt ja olosuhteet 

 Lisätään turvallisia ja esteettömiä kävelyreittejä  

 sekä lähiliikuntapaikkoja ulkona. 5) Rakennetaan, 

saneerataan ja otetaan käyttöön ikä-ihmisille sopi-

via sisäliikuntatiloja 

 Lanseerataan iäkkäille halpoja liikuntakortteja, 

jotka oikeuttavat käyttämään liikuntapaikkoja päi-

väsaikaan. 

 Yhteistyössä sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa 

otetaan käyttöön multimediaratkaisuja ikääntynei-

den liikuttamiseksi. Esim. kotivoimistelu tv:n väli-

tyksellä.  

 Yli 65-vuotiaiden vapauttaminen liikuntapaikka-

maksuista uimahallin, kaupungin kuntosalin, liikun-

taryhmät. 

Liikuntatoiminta 

 Lisätään ikäihmisille suunnattua liikunta neuvon-

taa.  

 Lisätään liikuntatoimintaa vähän liikkuville ja toi-

mintakyvyltään erilaisille ikäihmisille. 

 löydetään kannustimet seuroille kehittää toimintaa 

ikääntyneille. 

 Pyritään saamaan veteraaniurheilukilpailuja paik-

kakunnalle. 

 Järjestetään oppimistilaisuuksia seurojen ikäihmi-

sille liikunnasta ja liikunnan vapaaehtoistyöstä. 

 Sosiaalisten liikkumisryhmien perustaminen asuin-

alueittain. 
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Erityisryhmät 
Hyvinkään liikuntapaikkojen saavutettavuudessa joidenkin 

erityisryhmien kohdalla on puutteita. Liikuntapaikkakanta on 

melko vanhaa ja tämän vuoksi niihin ei ole jälkikäteenkään 

saatu järjestettyä esteetöntä liikkumista mahdollistavia rat-

kaisuja parhaalla mahdollisella tavalla. Ulkoliikuntapaikoilla 

on tehty joitain esteettömyysratkaisuja ja esimerkiksi hiihto-

maja on saavutettavissa kelkkahiihtäen. Hyvinkään kaupunki 

oli ensimmäinen kunta Suomessa, joka vuonna 2003 sai jäse-

nyyden WHO Safety Community-verkostossa. Jäsenyyttä 

edelsi esteettömyyttä kartoittanut selvitys, josta tuotettiin 

Esteetön Hyvinkää-opas. Selvityksessä kartoitettiin noin 80 

kohteen silloinen tilanne ja kehitystarpeet esteettömyyden ja 

saavutettavuuden parantamiseksi.  

Haastatelluista seuroista suurimmassa osassa ei ole erityislii-

kuntaa ja suurimmaksi esteeksi nähdään koulutetun/osaa-

van ohjaajan puute tai yleinen resurssien vähyys. Joissain 

seuroissa ei nähdä erityisliikunnalla olevan edes kysyntää. 

HyPs järjestää kehitysvammaisille ja maahanmuuttajille toi-

mintaa. Ratsastuksessa on jotain erityisryhmille suunnattuja 

kursseja. Kaupunki voisi olla mahdollista ostaa seuroilta pal-

veluja erityisryhmille tai tukea nykyistä toimintaa erityisryh-

mien mahdollistamiseksi.  

Erityisryhmien tasa-arvoisten liikuntaedellytysten turvaa-

miseksi seudullinen yhteistyö palvelujen järjestämisessä on 

varteen otettava vaihtoehto kohderyhmän pienuuden 

vuoksi. Pohjois-Uudenmaan seudulla välimatkat ovat kuntien 

keskustojen välillä sangen pieniä, jolloin tarjoutuu mahdolli-

suus tuottaa erityisryhmien palvelut kuntayhteistyössä ja 

keskittää niiden järjestäminen yhteen paikkaan. Erityisryh-

mien liikuttaminen vaatii myös erityisosaamista, jonka hank-

kiminen kannattaisi hoitaa keskitetysti riittävän suuren koh-

deryhmän saavuttamiseksi. Seudullisessa yhteistyössä eri-

tyisryhmien osalta tulee tiedostaa kuntakohtaiset vahvuudet 

ja erikoistumisen mahdollisuudet.  

Vammaispalvelulain mukaisia kuljetuksia voidaan järjestää 

myös kuntien välillä, jolloin palvelun kokonaiskustannukset 

voivat jäädä alhaisemmiksi kuin vastaavan yksittäisen kunnan 

sisällä tuotetun palvelun. Erityisryhmien seudullisessa liikut-

tamisessa yhteistyömahdollisuudet tulee kartoittaa myös yh-

distysten ja järjestöjen osalta.  

 

 

 

Liikuntapalveluiden helppo saavutettavuus myös erityis-

ryhmille 

 

 Vahvistetaan yhteistyötä erityisliikuntajärjestöihin 

ja kehitetään palveluita niiden ohjeiden mukaisesti 

 Kartoitetaan erityisliikunnan ohjattujen palvelujen 

tarjonnan yhteistyö muiden kuntien kanssa. 
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Heikko-osaiset ja syrjäytyneet 
Liikkumistottumusten ja -mahdollisuuksien eriarvoistumi-

sesta ovat haastattelujen perusteella eniten huolissaan seu-

rojen edustujat. Monet seuraihmiset sanovat harrastamisen 

tulleen aikaisempaa kalliimmaksi ja tämän vuoksi heikossa 

taloudellisessa tilanteessa olevien perheiden lapset eivät 

välttämättä voi harrastaa kaikkia lajeja. 

Vaikka harrastusmaksut ovatkin nousseet, niin on edelleen 

runsaasti matalilla kustannuksilla harrastettavia lajeja. Har-

rastusmaksujen nouseminen on toisaalta vaikuttanut toimin-

nan ammattimaistumiseen ja ohjauksen sekä valmennukset 

laadun paranemiseen. 

Liikuntatottumusten polarisoituminen aiheuttaa lisäksi kes-

kustelua. Toimenpiteiksi voidaan ottaa esimerkiksi se, että 

kaupunki keskittyy tulevaisuudessa entistä enemmän juuri 

vähän liikkuviin kuntalaisiin ja riskiryhmiin. Tulee selvittää 

myös terveyspalvelujen edellytykset ja mahdollisuudet osta-

van liikuntapalveluja yksityiseltä ja kolmannelta sektorilta. 

Yksityiset ostopalveluina hankitut liikuntapalvelut yhdistet-

täisiin liikkumisreseptiin, jonka lääkäri määrää potilaalle ter-

veyskeskuksessa. Tämän jälkeen potilas käyttäisi kaupungin 

valitsemaa ja maksamaa yksityistä liikuntapalvelua tai potilas 

voisi liikkua itse valitsemassaan liikuntapalvelussa kaupun-

gilta saamansa palvelusetelin avulla. 

Liikuntaseteleiden hyödyt ja tehokkuus tavoitteiden saavut-

tamisessa tulee kartoittaa huolella ja harkita koekäytön to-

teuttamista. Hyvinkään palvelustrategiassa palvelusetelit 

mainitaan yhtenä tapana tarjota palveluja kuntalaisille.  Sen 

mukaan palvelusetelillä tuotettujen palvelujen tason tulee 

vastata vähintään kaupungin itse tuottamien palvelujen ta-

soa. Heikkoudeksi palveluseteleiden käytössä strategia mai-

nitsee vastuusuhteiden monimutkaistumisen. Kaupunki voisi 

liikuntaseteleillä tukea heikko-osaisten ja liikkumistarpeessa 

olevien kuntalaisten harrastamista. Myös seuroista on ehdo-

tettu tätä, sillä seurojen on hankala alentaa sosiaalisin perus-

tein yksittäisten harrastajien harrastusmaksuja.  

  

 

 

 

 

Palveluseteleiden käyttömahdollisuuksien kartoittaminen 
 

 Arvioidaan aiheutuvat kustannukset ja vaikutta-
vuus heikko-osaisten liikkumiseen.  

 Verrataan kustannuksia saavutettuihin hyötyihin ja 
pyritään huomioimaan myös välilliset vaikutukset. 
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Hyvinkääläinen kilpaurheilu ei ole tuloksellisesti ollut yhtä 

vahvassa asemassa kuin aikaisempina vuosina ja joukkuela-

jeista korkeimmalla sarjatasolla pelaavat ainoastaan pesäpal-

lossa Tahko ja naisten korisliigaa Ponteva. Menestyneitä yksi-

löurheilijoita on paikkakunnalta tullut viime vuosina muuta-

mia. Kuuluisimmat ovat varmasti Piiroisten veljekset, moto-

cross-ajajat, curlingmiehet ja nyrkkeilijä Eeva Wahlström.   

Haastattelujen perusteella Hyvinkää on viime aikoina kuiten-

kin enemmän profiloitunut kasvattajapaikkakunnaksi, jossa 

urheilijat harjoittelevat juoniori-ikänsä ja siirtyvät sen jälkeen 

muulle paikkakunnalle – useimmiten pääkaupunkiseudulle.  

Kilpaurheilu nähdään seuroissa hengenkohottajaksi, joka va-

laa intoa niin kuntoilijoihin kuin seuratoimijoihinkin. Etenkin 

nuorten harrastajien esimerkkinä menestyminen nähdään 

tärkeäksi. Lisäksi kilpaurheilumenestyksellä nähdään kau-

pungin imagolle tärkeitä merkityksiä. Joidenkin seuraihmis-

ten mielestä kaupungin pitäisi aktiivisemmin olla mukana jär-

jestämässä kilpailuja, tiedottaa tuloksista ja viranhaltijoiden 

osallistua kilpailujen seuraamiseen innokkaammin.  

Kilpaurheilun hyvin mahdollistavia harjoituspaikkoja on eri-

tyisesti pesäpallolla ja jalkapallolla. Poikkeuksellisiksi voidaan 

sanoa ampumaurheilun ja moottoriurheilun edellytykset. 

Hiihtoon on hyvät harjoitusolosuhteet, mutta ei ole mahdol-

lisuutta järjestää kansainvälisiä kilpailuja puuttuvan kisakes-

kuksen vuoksi.   

Hyvinkäälle on kaavailtu urheiluakatemiaa, joka mahdollis-

taisi koululaisten ja opiskelijoiden tehokkaan harjoittelun. 

Tällä hetkellä Hyvinkäällä toimii urheiluvalmennus kaikissa 

toisen asteen kouluissa ja siinä on mukana noin 70 oppilasta.  

Toisen asteen urheiluvalmennuksen toiminta on kuitenkin 

pienimuotoista, organisoinniltaan puutteellista ja vajaasti re-

sursoitua. Urheiluvalmennus tulee kuitenkin nähdä kehitys-

kelpoiseksi ja sitä kehittämään tulisi löytää asiantuntevia val-

mentajia, jotka riittävän resursoinnin tukemina voisivat nos-

taa valmennuksen tasoa.  Urheiluvalmennuksessa on hyvä 

pitää urheiluseurojen osallisuus vahvana, sillä niistä löytyy 

eri lajien asiantuntijoita tuomaan lisäarvoa toimintaan.  

 

 

Urheiluakatemia 
Akatemia-hankkeessa voitaisiin yhdistää koulujen ja yritysten 

panosta, niin että tehoryhmä on yksityisen sektorin hoidossa 

ja julkinen puoli hoitaa massojen liikuttamisen. Kytäjän golf-

mahdollisuuksien yhdistämistä akatemiahankkeeseen on  

 

 

 

mahdollista ja silloin siihen kuuluisi myös yksityisen sektorin 

panos. 

Urheiluakatemian suunnittelu on ajankohtainen asia, sillä 

akatemioita pyritään kehittämään valtakunnallisesti melko 

aktiivisesti ja niiden merkitys voi tulevaisuudessa nousta suo-

malaisessa urheilukulttuurissa johtuen akatemiaverkoston 

kytkemisestä tiiviisti huippu-urheiluyksikön hallintaan.  

Akatemiatoiminta tukisi koulujen liikunnallistamista ja eten-

kin parantaisi urheilevien nuorten harjoitusmahdollisuuksia 

osana kouluviikkoa.   

Urheiluakatemian täytyy käytännössä katsoen keskittyä yh-

teen tai muutamiin painopistelajeihin. Akatemiat voivat olla 

omistussuhteiltaan moninaisia, mutta tässä tapauksessa kau-

pungin ei kannata ottaa itselleen liian suurta omistusosaa. 

Ympäristölleen akatemialla on suotuisia vaikutuksia, sillä 

akatemioiden yhtenä tehtävänä on toimia aktiivisesti paino-

pistelajiensa olosuhteiden kehittämisessä yhteistyössä kun-

nan, liikuntakeskusten, urheiluopistojen ja muiden liikun-

tayrittäjien kanssa.  

On todennäköistä, että tulevina vuosina urheiluakatemioi-

den verkkoa pyritään kehittämään valtakunnallisesti. Hyvin-

käätä lähimmät urheiluakatemiat sijaitsevat Lahdessa ja Hel-

singissä. Tulevaisuudessa urheiluakatemioiden toimintaa py-

ritään integroimaan entistä enemmän osaksi koulujen ja op-

pilaitosten arkipäivää, jolloin urheilevilla nuorilla olisi entistä 

paremmat harjoittelumahdollisuudet jo entistä nuorem-

malla iällä. Onkin odotettavissa entistä suurempaa keskitty-

mistä myös yläkouluikäisten nuorten urheilijoiden edellytys-

ten parantamiseen urheiluakatemioiden strategioissa. Kehi-

tyslinjojen mukaisesti tulisi Hyvinkäällä arvioida urheiluaka-

temian tarpeellisuus seudullisesti. Lähikuntien kasvukeskus-

ten mukana olo akatemian kehittämisessä olisi välttämätöntä 

riittävän kohderyhmän saavuttamiseksi.  

Urheiluakatemioiden entistä suurempi profiloituminen tiet-

tyihin lajeihin tai urheilun alueille tulee mahdollisesti voimis-

tumaan. Uuden urheiluakatemian perustamisessa voi olla 

perusteltua jo lähtökohtaisesti suunnata voimavarat 

omiin/seudullisiin vahvuusalueisiin.     

Urheiluakatemioiden monitahoisuuden vuoksi toimijakenttä 

on laaja ja tämän vuoksi yhteistyössä urheiluakatemian 

kanssa toimivat ainakin liikuntatoimi, koulutoimi, urheiluseu-

rat ja useissa tapauksissa myös yksityinen sektori. Seudulli-

sessa hankkeessa toimijoiden määrä tulisi nousemaan vielä 

suuremmaksi.       

 

 

KILPA- JA HUIPPU-URHEILU 
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Koulut mahdollistavat kilpaurheilevien nuorten samanai-

kaisen opiskelun ja urheilemisen. 

 Toisella asteella mahdollistetaan harjoitusten teke-

minen koulupäivän lomassa 

 

Kehitetään toisen asteen urheiluvalmennusryhmiä. 

 Parannetaan valmennuksellista osaamista ja lajitie-

tämystä. 

 Lisätään ryhmien viikkoharjoitusmääriä. 

 käytetään hyödyksi seurojen lajiosaamista valmen-

nuksessa. 

 

Selvitetään urheiluakatemian mahdollisuudet Hyvinkäällä. 

 Kartoitetaan akatemian tarve ja elinmahdollisuu-

det. 

 Haetaan yhteistyökumppaneita lajiliitoista, yrityk-

sistä ja vieruskunnista.  

 Harkitaan akatemian erikoistumista tiettyyn la-

jiin/pariin lajiin. 

 

Paikallisen kilpaurheilun harjoittelumahdollisuudet ja ta-
loudelliset tekijät paranevat. 

 Koulut mahdollistavat joustavilla opintosuunnitel-

milla kilpaurheiluun tähtäävien oppilaiden määrä-

tietoisen harjoittelun. 

 Menestyneiden urheilijoiden näkyvyys ja palkitse-

minen lisääntyvät. 

 Lahjakkaiden nuorten urheilijoiden harjoitukset in-

tegroitu hyvin koulupäivään. 

 Hyvinkääläisten yritysten sponsorointi lisääntyy. 

 Ollaan tietoisia huippu-urheilun myönteisistä vaiku-

tuksista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seurojen toiminnan ammattimaistuminen ja tehostumine 

 
 Tehdään Hyvinkää houkuttelevaksi ja helpoksi jär-

jestää kilpailuja. 

 Parannetaan huippu-urheilijoiden harjoittelumah-

dollisuuksia. 

 kannustaa seuroja palkkaamaan yhteisiä työnteki-

jöitä. 

 Parannetaan tapahtumajärjestäjien ohjeistusta. 

 Saatetaan seurojen edustajia yhteen seurafooru-

meissa. 

 Tiedotetaan aktiivisesti seuroja tapahtumista.  

 Kannustetaan kaupunkilaisia aktiivisuuteen seura-

toiminnassa. 

 Seurojen hankerahoitus tukee seuratoiminnan ke-

hittämistä ja innovatiivisia projekteja. 

 Mahdollistetaan myös muiden kuin liikuntajärjestö-

jen hakea toiminta- ja hankeavustusta. 

 Korkean tason harjoittelumahdollisuudet lisäänty-

vät. 
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Hyvinkäällä on poikkeuksellisen suuri määrä liikunta- ja ur-

heiluseuroja asukasmäärään suhteutettuna. Tämän lisäksi la-

jikirjo näiden reilun sadan urheiluseuran joukossa on suuri. 

Seurojen runsas määrä ja suuri lajikirjo kertovat kuntalaisten 

aktiivisuudesta sekä hyvistä liikuntamahdollisuuksista mo-

nien suorituspaikkojen osalta.  

Seuroja on monenlaisia – osassa keskiössä on kilpaurheilemi-

nen ja toisissa taas harraste- tai kuntoliikunta. Seuran suun-

tautumisesta riippumatta toiminta on yhtä tärkeää Hyvin-

kään liikuntakulttuurille, sillä liikuntatarpeet vaihtelevat yk-

sittäisten kuntalaisten, mutta myös väestöryhmien välillä.  

Kaupungin mahdollisuudet edistää ja tukea liikunnan kansa-

laistoimintaa keskittyvät paljon seurojen tarvitsemien liikun-

tapaikkojen rakentamiseen ja ylläpitämiseen eli siis mahdol-

lisuuksien turvaamiseen. Jo pelkästään suuren lajikirjon 

vuoksi kuitenkaan kaikkeen ei voida kohdentaa resursseja, 

vaan kaupunki joutuu panostamaan johonkin enemmän kuin 

toiseen. Tämän lisäksi kaupungin ei ole mahdollista sijoittaa 

suuria investointeja samanaikaisesti, vaan panostukset tulee 

suunnitella 

ennalta ja 

huomioida 

lajien tarve 

sekä hyöty 

laajem-

massa mit-

takaavassa.  

Seurojen 

suurin me-

noerä Hy-

vinkäällä 

ovat liikuntapaikoista aiheutuvat kustannukset. Kaupunki tu-

kee seuroja epäsuorasti ottamalla seurojen liikuntapaikka-

maksuista huomattavasti pienempiä maksuja kuin todelliset 

kustannukset liikuntapaikan käytöstä ovat.  

Yhdenkään haastatellun seuran edustaja ei näe varsinaisia 

esteitä seuratoiminnan pyörittämiselle Hyvinkäällä. Nykyisel-

lään seuratoiminta on vankalla pohjalla, mikäli vain vastuun-

kantajia löytyy seuroista. Suurimpana haasteena seurat nä-

kevät seuran jäsenten toiminta-aktiivisuuden vähenemisen 

luottamus- ja vastuutehtävissä ja etenkin talkootyössä. 

Seurat eivät enää saa samalla tavalla houkuteltua jäsenistöä 

talkootyöhön kuin ennen. Eräät seuraihmiset päättelevät tä-

män johtuvan muuttuneesta seuran ja jäsenen suhteesta. Ai-

kaisemmin seura oli jäsenelle tekijä, joka mahdollisti harras-

tamisen, mutta nykyisin seura kuvastuu osalle jäsenistöä pal-

velun tuottajana. Kun seuran jäsenet muuttuvat seuran asi-

akkaiksi, ja joissain tapauksissa maksaviksi asiakkaiksi, niin 

vaatimukset ja odotukset seuroja kohtaan nousevat. Toisin  

 

sanoen osa jäsenistöstä odottaa seuran tuottavan jonkin pal-

velun maksua vastaan. Muutokset voivat aiheutua alun al-

kaen laajemmista yhteiskunnallisista muutoksista kuten yh-

teisöllisyyden vähenemisestä ja individualismin lisääntymi-

sestä, jotka heijastuvat myös seurojen toimintaan. Tulevina 

vuosikymmeninä kaupallisten liikuntapalvelujen lisääntymi-

nen saattaa entisestään nostaa harrastajien vaatimuksia seu-

roja kohtaan ja muuttaa seurojen asemaa yhteisöllisistä har-

rastajien yhteenliittymistä palveluja jäsenilleen tuottaviksi 

organisaatioiksi.   

Tämä aiheuttaa ongelmia etenkin niissä seuroissa, joissa hal-

linto ja toiminnan järjestäminen toimivat täysin vapaaehtois-

voimin. Samaan aikaan kasvavat vaatimukset ja vapaaehtois-

työhön valmiiden jäsenten väheneminen lisäävät jäljellä ole-

vien vapaaehtoisten työtaakkaa. Jäsenet mieluummin mak-

savat palvelusta kuin ovat itse osallisena toiminnan mahdol-

listamiseksi.   

Tämä muutos voidaan toisaalta nähdä myös seurojen am-

mattimaistumiseksi, jolloin vapaaehtoisuuteen perustuvaa 

toimintaa alkavat organisoida palkkatyössä olevat työnteki-

jät. Haastatteluissa ilmeni, että nykyisellään seurojen pyörit-

täminen vapaa-

ehtoisvoimin 

koetaan ras-

kaaksi ja muuta-

malta seuralta 

tulikin ehdotus 

työntekijän palk-

kaamisesta kau-

pungin avusta-

mana. Keskuste-

lua käytiin myös 

seurojen yh-

dessä palkkaamasta työntekijästä, joka työskentelisi mo-

nessa seurassa ja näin palkkakustannukset saataisiin jaettua.     

 

Seurojen eteen 
Toteutetun seurakyselyn perusteella kaupungin seuroille tar-

joamat palvelut ovat suuresti tarpeellisina pidettyjä ja suu-

rimmilta osin niiden järjestämiseen ollaan tyytyväisiä. Kehi-

tettävää ja parannettavaa on kuitenkin monissa kaupungin 

käytänteissä sekä palveluiden tasossa.  

Seurojen suurimmat odotukset kohdistuvat liikuntapaikkoi-

hin liittyviin tekijöihin ja olosuhteisiin. Liikuntapaikkojen 

hoito ja ylläpito nähdään erittäin tarpeellisena ja kaupungin 

arvioidaan myös hoitavan tehtävänsä tällä hetkellä hyvin. Lii-

kuntapaikkojen hoidossa parannettavaa löytyy kuitenkin lii-

kuntasalien puhtaanapidosta. Liikuntapaikkojen ylläpidon ta-

LIIKUNNAN KANSALAISTOIMINTA 

42%

42%

36%

16%

13%

13%

16%

3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Valmentajien/ohjaajien puute

Talkootyön väheneminen

Varainhankinta

Harrastajien vähyys

Harrastustilojen puutteellisuus

Kilpatason saavuttaminen

Ikääntyminen

Muu

Seurojen suurimmat haasteet



  

HYVINKÄÄN LIIKUNTASUUNNITELMA2013–2023 26 

 

son säilyttämisessä tulee tarkkailla erityisesti organisaa-

tiomuutoksen vaikutuksia, jossa tulee pyrkiä vähintään ny-

kyiseen palvelutasoon liikuntapaikkojen ylläpidossa.   

Liikuntapaikkojen rakentaminen on aina korkealla seurojen 

odotuksissa. Hyvinkäällä kuitenkin liikuntapaikkaverkosto on 

yleisesti katsoen jo melko kattava, joten kiireellinen tarve lii-

kuntapaikkarakentamiselle koskee onneksi vain muutamia 

lajeja. Tulevaisuudessa rakennettaessa uusia liikuntapaik-

koja, tulisi kaupungin ottaa tilojen käyttäjät suunnitteluvai-

heeseen tiiviimmin mukaan. Monen lajin suorituspaikkojen 

kohdalla paikallisista seuroista voi löytyä todellista asiantun-

temusta suunnitteluun ja näin liikuntapaikat saataisiin vas-

taamaan paremmin tilojen käyttäjien tarpeita. Liikuntapaik-

kojen osalta myös niiden asianmukaiseen varusteluun kun-

nollisten välineiden ja laitteiden osalta tulisi kiinnittää huo-

miota.    

Seurakyselyn tulosten mukaan seurat pitävät kaupungin an-

tamaa taloudellista tukea tärkeänä, mutta sen nykyiseen to-

teutukseen ei olla tyytyväisiä. Kaupungin toiminta-avustuk-

set seuroille ovat valtakunnallisesti tarkasteltuina pieniä ja 

niiden taloudellinen merkityskin seuroille on vähäinen muu-

tamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Suurin merkitys seu-

roille on liikuntapaikkamaksujen subventoinnista ja juniori-

vuorojen maksuttomuudesta. Seurojen tukemisessa voitai-

siin ottaa subventioiden rinnalle hankeavustukset, joita seu-

rat voisivat hakea kaupungilta.  

Kaupungin viimeaikaiset toimet seurayhteistyön paranta-

miseksi ovat tuottaneet tulosta ainakin seurojen tyytyväisyy-

den lisääntymisenä. Toimintaa tulee jatkaa myös vastaisuu-

dessa ja pyrkiä entistä tiiviimpään yhteydenpitoon seuroihin. 

Seurat odottavat kaupungin olevan organisoimassa ja löytä-

mässä uusia yhteistyömuotoja.  

Liikuntamahdollisuuksien tiedotus ja kaupunkilaisten liikun-

takasvatus/valistus liittyvät yhteen seurojen odotuksissa ja 

kaupungin tulisikin parantaa sähköistä viestintää ja tietover-

koissa olevia palveluita vastaamaan 2000-luvun kansalaisten 

vaatimuksia. Nykyisin suurin osa tiedonhausta tapahtuu In-

ternetissä ja se on noussut merkittävään asemaan kuntalais-

ten palvelemisessa. Verkossa olevan tiedon tulee olla hel-

posti saatavissa, mielekkäässä muodossa ja mieluiten myös 

visuaaliselta ilmeeltään houkuttelevaa.  

Kaupunki voi mahdollistaa myös seurojen näkyvyyden 

omissa tiedotuskanavissaan, jolloin Hyvinkään harrastus-

mahdollisuudet ja seurojen järjestämät tapahtumat tulevat 

yleiseen tietoon. Esimerkiksi ryhmäliikuntaa järjestävien seu-

rojen ohjelmat voivat olla koottuina yhteen paikkaan. Tällä 

tavoin voidaan lisätä kaupunkilaisten harrastusaktiivisuutta 

ja tietämystä liikuntamahdollisuuksista.   

Verkkoratkaisuilla voidaan tehostaa entisestään ja luoda 

joustavammaksi myös liikuntapaikkojen harjoitusvuorojen 

käyttöä. Sähköinen palvelu, jossa seurat voivat ilmoittaa 

omatoimisesti ja lyhyelläkin varoitusajalla vuorojen käytön 

muutoksista. 

Urheiluseuratuki on jäänyt jälkeen niin valtakunnallisesti 

kuin maakunnallisesti. Kansallisen tason saavuttaminen edel-

lyttää urheiluseurojen tuen kaksinkertaistamisen ja maakun-

nallisen tason saavuttaminen edellyttää urheiluseurojen 

avustamisen lisäämistä 10 eurolla asukasta kohden. Tämä 

voidaan saavuttaa lisäämällä esimerkiksi seuraavan 10 ai-

kana seura-avustusta 1€/asukas/vuosi, jossa pitää ottaa huo-

mioon myös se, että muutkin kunnat lisäävät panoksiaan kol-

mannelle sektorille, koska se on suuri voimavara tulevaisuu-

den yhteiskunnassa kansalaisyhteiskunnan vahvistumisen 

johdosta.   

Seurojen yhteistyön lisääminen on välttämätöntä, koska nyt 

tehdään paljon päällekkäistä toimintaa ja seurat voisivat tulla 

järjestelmään mukaan, jossa kunnan kanssa käydään vuotui-

set tulosneuvottelut, joilla taataan esimerkiksi seuraavalle 

kolmelle vuodelle tavoitteet ja määritellään tavoitteen saa-

vuttamiseksi kaupungin tukipolitiikka. 

 

Seurojen odotukset 
Seuroilta kysyttiin muutamien liikuntapaikkojen sekä liikun-

tapalvelujen toimintojen tarpeellisuutta seurojen kannalta. 

Otoksen perusteella tarpeellisimmat liikunta- paikat ovat lii-

kuntasalit ja – hallit (87 %), ulkoilualueet (77 %) ja kuntoradat 

(70 %).  

Liikuntapaikkojen osalta yli puolet seuroista pitää suurinta 

osaa suorituspaikoista tarpeellisina lukuun ottamatta uintiin 

ja luisteluun käytettäviä liikuntapaikkoja. Uimarannat koki 

tarpeellisiksi 22 prosenttia seuroista ja jäähallin 14 prosent-

tia. Perän pitäjänä ovat kuitenkin tekojääkentät, jotka tar-

peellisiksi arvioi 10 prosenttia seuroista. Jäähallin alhainen 

tarpeelliseksi mieltäminen vastaa varmasti todellisuutta, sillä 
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jäähalli ei tarjoa kovinkaan moneen lajiin tärkeitä harjoitus-

mahdollisuuksia. Uimahallin osalta luvut kuulostavat myös 

realistisilta, vaikkakin alle puolet vastanneista pitää sitä tar-

peellisena. 

Liikuntapalvelujen toimintoja pidetään poikkeuksetta tar-

peellisina. Kaikkia osioita pitää tarpeellisena vähintään 83 

prosenttia seuroista. Alhaisimman tarpeellisuusluokituksen 

saa liikuntapaikkojen varaaminen. Kaikki seurat eivät käytä 

kaupungin liikuntapaikkoja, joten näin ollen niiden varaami-

nenkaan ei ole tarpeellista. Tulosten perusteella voidaan pe-

rustellusti sanoa, että kaupungin seuroille tarjoamia palve-

luja pidetään tarpeellisina läpi seurakentän. 

Useimmin hyvin hoidetuiksi on arvioitu ulkoilualueet ja ulkoi-

lutiet ja -reitit (75,9 %). Merkillepantavia osioita ovat ensinä-

kin ”kuntalaisten aktivointi liikuntaan”, joka on 34,5 prosen-

tille tuntematon ja tämä saattaa kertoa jo itsessään toimin-

non tehottomuudesta. Seurojen taloudellinen tukeminen ja-

kaa mielipiteitä ja 45 prosenttia seuroista ei ole tyytyväisiä 

saamaansa ta-

loudelliseen 

tukeen.  

Parhaimman 

arvion saa kui-

tenkin liikun-

tapaikkojen 

kunnossapito, 

jota hyvänä 

pitää lähes 80 

prosenttia 

vastanneista. 

Harjoitus- ja 

kilpailutilojen 

tarjontaa pitää puutteellisena 31 prosenttia seuroista. Yhteis-

työ seurojen kanssa saa hyvän arvion, sillä haastatteluissa ja 

muissa kyselylomakkeen kysymyksissä se saa kritiikkiä. Tässä 

tapauksessa kuitenkin 71 prosenttia seuroista näkee kaupun-

gin suoriutuneen hyvin yhteistyöstä. 

Hyvinkään liikuntapaikkojen kattavuus on riittävä useimpien 

urheiluseurojen tarpeisiin. Tämä on mahdollistanut urheilu-

seurojen lajirikkauden ja seuramäärän kehittymisen lähiseu-

tuja vahvemmiksi. Hyvinkääläisten urheiluseurojen näke-

mykset liikuntapaikkojen saavutettavuudesta sekä tarpeelli-

suudesta ovat positiivisia ja kaupungin tarjoamat liikuntapai-

kat vastaavat enimmiltä osin urheiluseurojen tarpeita. Muu-

tamien lajien kohdalla edellytysten saattaminen asianmukai-

siksi ja nykyisten liikuntapaikkojen tarjoamien palvelujen ke-

hittäminen voidaan kuitenkin ottaa osaksi suunnittelukau-

den haasteita. 

Hyvinkääläisen urheiluseuratoiminnan kehittämisen kan-

nalta tarpeellisimmaksi voidaan nähdä liikuntasalien käyttö-

vuorojen lisääminen. Talvikaudella liikuntasalit ovat run-

saassa urheiluseurojen käytössä ja tästä aiheutuu rajoitteita 

seurojen harjoittelumahdollisuuksille. Riittävillä liikuntapaik-

kojen harjoitusvuoroilla voidaan edistää seurojen harraste-

ryhmien määrien lisääntymistä. Sisäliikuntapaikkojen vuoro-

jaossa urheiluseurojen ensisijaisuus sulkee organisoimatto-

man liikunnan harrastamisen, kuten kaveriporukoiden ja työ-

paikkaryhmien liikunnan, pois liikuntasalien käyttäjistä.  

Varsinaisia puutteita harjoitusedellytyksissä on kamppailula-

jien harrastajilla, joiden harjoitusolosuhteet ovat useimpiin 

muihin harrastajaryhmiin verrattuna puutteelliset. Tilan-

teessa tulee lisäksi huomioida kamppailulajien harrastaja-

määrien erittäin voimakas kasvu viime vuosina kansallisella 

tasolla. Sosiaalisen koheesion edistäjinä kamppailulajit ovat 

myös keskimääräistä tehokkaampia.    

Hyvinkäällä yleisurheilun harjoitusmahdollisuudet ovat kes-

kimääräistä heikommat johtuen yleisurheilukenttien rajautu-

van yhteen peruskorjaustarpeessa olevaan kenttään. Vaikka 

yleisurheilun harrastajia ei olekaan paljon Hyvinkäällä, niin 

yleisurheilukentän voidaan katsoa olevan tärkeä mahdolli-

suus kuntalais-

ten omatoimi-

seen liikkumi-

seen. Tämän 

vuoksi kaupun-

gin ainut yleis-

urheilukenttä 

tulisi pitää hy-

vässä kun-

nossa, jotta 

edellytykset 

yleisurheilun 

harrastamiselle 

säilyvät siedet-

tävällä tasolla.  

Sisäliikuntapaikkojen harjoitusvuoroja voidaan lisätä kah-

della keinolla: lisärakentamalla uusia sisäliikuntapaikkoja tai 

tehostamalla nykyisten harjoitusvuorojen käyttöä. Talvikau-

della liikuntasalien ja -hallien ilta-ajan käyttöastetta ei ole 

enää mahdollista lisätä, mutta uudistamalla ajanvarausjär-

jestelmää voitaisiin reagoida nopeammin myönnettyjen har-

joitusvuorojen käytön muutoksiin. Harjoitusvuoroja saatet-

taan jättää käyttämättä tai käyttää niistä vain osan, jolloin 

seuraavan harjoitusvuoron käyttäjä voisi ottaa käyttämättö-

män ajan käyttöönsä. Sisäliikuntapaikkojen päivävuorojen 

luovuttaminen maksutta ikääntyneiden käyttöön voi olla 

mahdollisuus silloin, kun liikuntapaikka ei ole oppilaitosten 

koululiikuntaryhmien käytössä. 

Sisäliikuntapaikkojen lisärakentaminen voidaan nähdä mah-

dollisuutena monitoimihallin rakentamisen yhteydessä. 

Tässä tapauksessa esimerkiksi kahden suuren sisäkentän li-

säys vähentäisi liikuntasalien käyttövuorojen painetta ja pa-
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rantaisi muutamien lajien edustusjoukkueiden harjoitus-

mahdollisuuksia. Monitoimihalliin kannattaa sijoittaa myös 

kamppailulajien vaatimat tilat.    

Sveitsin uimalan sisäratojen määrä ei ole riittävä kaikille ve-

siurheiluseuroille etenkään, kun huomioidaan kuntouimarei-

den käyntikertojen määrä hallissa. Nykyisen hallin laajenta-

minen tai uuden uimahallin rakentaminen on ajankohtaista 

seuraaan kymmenen vuoden aikana. Hallin mahdollinen laa-

jennus kannattaa ajoittaa hallin peruskorjauksen yhteyteen 

ja aloittaa suunnittelujakson ensimmäisellä puolikkaalla. Ui-

mahallia pidetään hyvinkääläisten seurojen keskuudessa ai-

noastaan 40 prosentin osalta tarpeellisena, mutta vesiurhei-

luseuroille sen merkitys on luonnollisesti elintärkeä. Lisäksi 

tulee huomioida uimahallin asema tärkeimpänä laajoja väes-

töryhmiä tavoittavana liikuntapaikkana Hyvinkäällä. Kahden 

uimaseuran erillisten harjoitusvuorojen ylläpitäminen on to-

dennäköisesti tehotonta verrattuna uimaseurojen yhteisten 

harjoitusvuorojen jakamiseen mahdollisuuksien mukaan. 

Kuntosalien merkitys urheiluseuroille on tärkeä, sillä mo-

nessa lajissa oheisharjoitteluun kuuluu lihaskunnon vahvista-

minen ja voimaharjoittelu. Hyvinkään kaupungin kolmen 

kuntosalin tilat ja varustelu eivät vastaa nykyajan vaatimuk-

sia. Kaupungin tarjoamat kuntosalipalvelut voivat olla seu-

roille tärkeitä myös yksityistä sektoria huomattavasti halvem-

pien hintojen vuoksi. Tämän lisäksi viihtyisät ja ajanmukaiset 

kuntosalit houkuttelevat nykyisin myös runsaasti kuntoilijoita 

kohentamaan lihaskuntoaan. Kunnalliset kuntosalipalvelut 

ovat merkittäviä ihmisryhmille, joilla ei ole varaa käyttää yk-

sityisiä palveluita. Kuntosalien kohdalla on myös mahdollista 

tarjota ikääntyneille halvempia aamupäivän vuoroja tai har-

kita liikkumaan kannustavia ikääntyneille suunnattuja liikun-

tapasseja.  

Liikuntapaikkamaksujen korotuksista tulisi tulevaisuudessa 

pidättäytyä, mikäli se vain on mahdollista. kuitenkin pakotta-

vassa tilanteessa maksujen korotukset tulisi kohdistaa urhei-

luseuroissa liikkuvien täysi-ikäisten maksettaviksi. Omatoimi-

sesti liikuntapaikkoja satunnaisesti käyttävien maksujen ko-

rottaminen ei ole järkevää, sillä juuri siinä ryhmässä on eni-

ten vähän liikkuvia kuntalaisia. Alaikäisten liikuntapaikka-

maksut kannattaa pitää ilmaisina suurimmassa osassa liikun-

tapaikoista, mutta on mahdollista myös periä nimellistä mak-

sua harjoitusvuoroista. Liikuntapaikkojen maksupolitiikassa 

tulee huomioida Hyvinkään jo tällä hetkellä suuret liikunta-

palvelujen käyttötuotot Suomen keskiarvoon verrattuna. 

Ikääntyneiden liikkumisen lisäämiseksi ja liikuntapaikkojen 

tasaisemman käytön vuoksi voidaan harkita ikääntyneille il-

maisia harjoitusvuoroja päiväsaikaan.      

Nuorten suosiossa olevien lajien ja yleistyvien lajien suoritus-

paikkojen rakentamisella voidaan saavuttaa alhaisilla kustan-

nuksilla vaikutusta nuorten liikkumisen edistämiseen. Nuor-

ten omatoimisesti harrastamissa liikunnanmuodoissa kuten 

rullalautailussa ja parkourissa lähiliikuntapaikan kaltaisia lii-

kuntapaikkoja voidaan toteuttaa sangen halvalla. Tällaiset lii-

kuntapaikat kannustaisivat lapsia ja nuoria omatoimisen lii-

kunnan toteuttamiseen ja se ei lisää perinteisten seurojen ra-

situsta toiminnan järjestämisessä.  

Yksityiskohtaisempia kehityskohteita ovat liikuntapaikkojen 

varustelutaso ja koulujen liikuntasalien kunnossapito. Osalta 

seuroista puuttuu käyttämiltään liikuntapaikoilta välineistöä 

tai se on puutteellista. Joillain seuroista on myös liikuntapaik-

kojen varustukseen liittyviä kehitysehdotuksia, jotka tulisi 

kartoittaa suunnittelukauden ensimmäisellä puoliskolla. 

Koulujen liikuntasalit nähdään puhtaanapidoltaan muita lii-

kuntatiloja heikommaksi.     

Suosituksena liikuntapaikkojen vastaavuudesta seurojen tar-

peisiin on, että nykyistä palveluverkostoa ei laajenneta uu-

silla lajispesifeillä liikuntapaikoilla ennen 2020-lukua. Tämän 

hetkinen liikuntapaikkaverkosto on laajuudeltaan ja katta-

vuudeltaan riittävä Hyvinkään kokoiseen kaupunkiin. Huo-

mio kannattaa ennemmin kiinnittää nykyisen palvelutason 

säilyttämiseen ja edellä mainittujen haasteiden ratkaisemi-

seen.  Suunnittelukauden alkupuoliskolla resurssit tulisi koh-

dentaa ensisijaisesti laajoja väestöryhmiä liikuttavien liikun-

tapaikkojen perusparannuksiin, uusien lähiliikuntapaikkojen 

rakentamiseen ja ikääntyvän väestön tehokkaampaan liikut-

tamiseen tähtäävien toimenpiteiden ulosmittaamiseen.  

Väestön ikääntyminen koskee myös hyvinkääläisten seurojen 

jäsenistön ikääntymistä ja jo tällä hetkellä muutamissa seu-

roissa ikääntyminen koetaan seuratoiminnan jatkuvuuden 

uhaksi. Lähiliikuntapaikkojen saavutettavuudessa tulisi huo-

mioida ikääntyvä väestö, sillä suunnittelukauden alkupuo-

lella on vielä mahdollista vaikuttaa ikääntyvien terveydenti-

laan 2020-luvulla liikunnan avulla. Suunnittelukauden jälkim-

mäisellä puoliskolla aloitettu resurssien kohdentaminen 

ikääntyneisiin ei olisi vaikuttavuudeltaan enää yhtä teho-

kasta, sillä kaikkein haasteellisimpiin ikäluokkiin ei enää pys-

tytä vaikuttamaan siinä vaiheessa tehokkaasti liikunnan 

avulla.  
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Seurojen tukeminen 
Seura-avustuksia käsitellään myös talouteen liittyvissä kysy-

myksissä, mutta tässä osiossa keskiössä on seurojen oma kä-

sitys kaupungin myöntämien avustusten tärkeydestä ja mer-

kityksestä.  

Haastattelujen perusteella saa sellaisen käsityksen, että 

seura-avustuksilla ei olisi suurta merkitystä seuroille. Osa 

seuroista näkee, että kaupungin avustukset ovat nykyisellään 

riittävät, mutta tukea voisi tulla enemmän esimerkiksi väline-

hankintoihin. Kaupunki maksaa seura-avustusta vuosittain 

noin 50 seuralle, kun seurojen kokonaismäärä on noin 120.  

Kaikki seurat eivät kuitenkaan edes hae kaupungilta avus-

tusta.  

Tilojen maksuttomuuden on merkinnyt 80 prosenttia seu-

roista vähintään toiseksi tärkeimmäksi avustukseksi. Toimi-

tila-avustuksen suhteen tilanne ei ole kuitenkaan niin yksin-

kertainen kuin pelkästä keskiarvosta voisi päätellä. Nimittäin 

puolet otoksen seuroista on määritellyt sen vähintään 

toiseksi tärkeimmäksi avustukseksi. Toimitila-avustuksen 

keskihajonta on avustuksista suurin, joten voidaankin sanoa 

tämän avustuksen tärkeyden riippuvan paljon seurasta ja 

siksi avustuksen arvotukset ovat jakaantuneet melko tasai-

sesti. Toinen suuremman keskihajonnan kategoria on tilojen 

maksuttomuus, jossa arvioinnit ovat korostuneet ääripäihin. 

Aikuisten toiminta-avustus ja tapahtuma-avustukset ovat 

tuskin yhdenkään seuran tärkeimmiksi koettuja avustuksia.     

Vuoden 2006 seurakyselyn tuloksiin verrattuna tilojen mak-

suttomuuden arvostus on kasvanut seurojen keskuudessa. 

Aikaisemmin nuorten toiminta-avustusta pidettiin tärkeim-

pänä, mutta nykyisin sen paikan on ottanut tilojen maksutto-

muus. Toinen muutos koskee tapahtuma-avustuksen tärkey-

den melko voimakasta kasvua, joka on keskimäärin tärke-

ämpi seuroille kuin aikuisten toiminta-avustus.    

Kuten seurojen taloutta käsiteltäessä jo todettiinkin, niin 

kaupungin avustukset ovat seurojen budjeteissa varsin mer-

kityksettömiä. Toki joukkoon mahtuu sellaisiakin seuroja,  

joilla suorilla seura-avustuksilla voidaan katsoa olevan mer-

kitystä, mutta niilläkin avustuksen osuus jää alle viidennek-

seen budjetista. Tähän verrattuna kaupungin seura-avustuk-

set aiheuttavat paljon keskustelua niiden suuruudesta ja ja-

koperusteista.    

Mikäli tarkastellaan Hyvinkään kaupungin myöntämiä seura-

avustuksia koko valtakunnan tasolla, niin kaikkien kuntien 

keskiarvoon verrattuna avustuksen suuruus asukasta kohden 

on Hyvinkäällä noin puolet pienempi. Vuonna 2010 koko 

maassa myönnettyjen seura-avustusten keskiarvo oli 8,43 

euroa asukasta kohden ja Hyvinkäällä avustuksia myönnettiin 

3,67 euroa asukasta kohden.  

Maakuntatasoisessa tarkastelussa Hyvinkään ero keskiar-

voon on vieläkin suurempi. Uudenmaan maakunnan kuntien 

keskiarvo oli vuonna 2010 lähes 12 euroa asukasta kohden, 

joten Hyvinkään avustuksen määrä on siihen verrattuna yli 

kolme kertaa pienempi.    

Nykyisessä tilanteessa hankeavustuksen lanseeraaminen 

seuroille vaikuttaa kaikkein järkevimmältä ratkaisulta. Toi-

minta-avustus voitaisiin pitää nykyisellä tasollaan, mutta nos-

taa kokonaisavustusten määrä valtakunnalliseen keskiarvoon 

ottamalla hankeavustukset käyttöön. Rahallinen ero Uuden-

maan maakunnan keskiarvoon voidaan kuroa umpeen otta-

malla puuttuvilta osin hankeavustukset käyttöön. Tämä kan-

nustaisi seuroja kehittämään toimintaansa järjestelmällisesti 

ja kaupungilla olisi mahdollisuus tukea hankkeita riittävän 

suurilla avustuksilla. Hankeavustusten hyötyjä olisivat myös 

mahdollisuus priorisoida seurojen hankkeita ja parantunut 

tietämys avustusrahojen vaikuttavuudesta. 
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Liikuntakulttuurin moninaisuuden ja eriytyneisyyden vuoksi 

ainoa tie menestyksekkääseen olosuhteiden ja liikuntaedel-

lytysten parantamiseen tapahtuu yhdessä tekemällä. Kump-

panuus ja yhteistyö sidosryhmien kanssa ovat välttämättö-

miä hyvinkääläisen liikunnan ja urheilun kehittämisessä.  

Kaikkien sidosryhmien tunnistaminen on usein puutteellista 

kuntien hallinnossa ja tämän vuoksi synergiamahdollisuuk-

sia, yhteisiä päämääriä sekä joissain tapauksissa negatiivisia 

vaikutuksia jää huomioimatta. Sidosryhmiä ovat kaikki tahot, 

joihin kunta vaikuttaa tai jotka voivat toiminnallaan vaikuttaa 

kuntaan positiivisesti tai negatiivisesti. 

Kaupungin liikuntapalveluiden kannalta merkittävät sidos-

ryhmät voidaan jakaa sisäisiin, paikallisiin ja valtakunnallisiin 

sidosryhmiin. Sisäisiä sidosryhmiä ovat kaupungin omaan or-

ganisaatioon kuuluvat ryhmät kuten virkamiehet ja muut hal-

lintokunnat. Paikallisia sidosryhmiä määrittävät maantieteel-

linen sijoittuminen ja sidosryhmien linkittyminen toisiinsa ta-

voitteiden tai tuottaja-asiakas- asetelman vuoksi. Valtakun-

nallisiin sidosryhmiin kuuluvat suurimmat liikuntajärjestöt, 

lajiliitot sekä valtio.  

Sidosryhmien merkittävyyttä liikuntapalveluille määrittää 

kolme attribuuttia, jotka kertovat ryhmien vaikutusmahdolli-

suuksista sekä odo-

tuksista. Ensimmäi-

nen attribuutti ker-

too sidosryhmän 

mahdollisuuksista 

vaikuttaa liikuntapal-

veluiden organisaa-

tioon. Tämä attri-

buutti ilmenee par-

haiten kaupunginval-

tuutettujen ja liikun-

tapalveluiden virka-

miesten kohdalla. 

Toinen attribuutti on 

sidosryhmän legiti-

miteetti liikuntapal-

veluihin nähden. Kol-

mas attribuutti mää-

rittää sidosryhmän 

kiireellisyyttä ja ajan-

kohtaisuutta johtuen 

sidosryhmien odo-

tuksista tai ryhmien 

tarpeellisuudesta lii-

kuntapalveluille. 

 

 

 

Sidosryhmä voi toteuttaa samanaikaisesti useampaakin attri-

buuttia, jolloin sen vaikutusmahdollisuudet liikuntapalvelui-

den toimintaan ovat entistä suuremmat. Kaikkien kolmen att-

ribuutin toteuttaminen määrittää sidosryhmän merkitystä 

kaupungin organisaatiolle.  

Piilevien sidosryhmien osalta täyttyy yksi attribuutti ja tämän 

vuoksi huomio näitä ryhmiä kohtaan on tavallisesti rajallinen. 

Piileviin sidosryhmiin kuuluvat passiiviset, vaativat ja harkin-

nanvaraiset sidosryhmät. Tällaisia ovat esimerkiksi yksittäiset 

kuntalaiset ja urheilijat sekä etäällä olevat valtakunnalliset lii-

kuntajärjestöt, joiden vaateita ei huomioida tai tunnisteta ol-

lenkaan. Näiden sidosryhmien kohdalla kaupungin tulee 

tehdä erityisiä toimia ryhmien vaateiden ja odotusten huo-

mioimiseksi. Legitiimejä yhden attribuutin ryhmiä ovat valta-

kunnalliset liikuntajärjestöt ja kansanterveysjärjestöt, joilla ei 

ole kuitenkaan suoria vaikutusmahdollisuuksia tai kiireellisiä 

vaateita. Etäisyys kuntasektorista ja käytännön toiminnasta 

rajoittavat näiden huomioimista sidosryhminä ja tekevät 

niistä harkinnanvaraisia. Vain vaikutusmahdollisuuden attri-

buutin omaavia sidosryhmiä kutsutaan passiivisiksi ja sellai-

sia ovat liikuntatieteellistä tutkimus tekevät tutkimuskeskuk-

set ja korkeakoulut. Toimintakentän tuntemuksen vuoksi ryh-

män on helppo hankkia lisää attribuutteja, mutta se vaatii 

aloitetta ja aktiivisuutta kaupungin organisaation taholta. 

Kolmas yhden attribuutin ryhmä on ”vaativa”, joka ajankoh-

taisuuden ja vaatei-

den perusteella liit-

tyy tiiviisti liikunta-

palveluiden ydintoi-

mintaan, mutta tä-

män sidosryhmän 

merkitys jää vä-

häiseksi vaikutus-

mahdollisuuksien ja 

legitimiteetin puut-

teen vuoksi. 

Edellä kuvatut si-

dosryhmät harvem-

min vaikuttavat suo-

raan liikuntapalve-

luiden ydintoimin-

taan. Kahta attri-

buuttia toteuttavat 

sidosryhmät ovat 

kuitenkin liikunta-

palveluiden toimin-

nan kannalta keskei-

sessä asemassa ja 

SIDOSRYHMÄT 
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ne määrittävät hyvin pitkälle millaiselta ydintoiminta näyttää. 

Kahden attribuutin ryhmiä ovat hallitsevassa asemassa ole-

vat, potentiaaliset ja riippuvuussuhteessa olevat sidosryh-

mät. Näiden sidosryhmien toiminta on aktiivista ja ne odot-

tavat vaateidensa ja intressiensä huomioimista liikuntapalve-

luissa. Hallitsevaan ryhmään kuuluvat mm. valtionhallinto ja 

aluehallinto, joilla on legitiimi suhde liikuntapalveluihin sekä 

mahdollisuus vaikuttaa toimintaan. Samaan kategoriaan 

kuuluvat myös liikuntapalveluiden virkamiehet. Potentiaali-

sessa kategoriassa olevilla sidosryhmillä löytyvät vaikutus-

mahdollisuuden ja ajankohtaisuuden attribuutit ja tähän 

kuuluvat esimerkiksi kuntalaisista muodostuneet kansanliik-

keet, yritykset ja media. Riippuvuussuhteessa olevat sidos-

ryhmät näkyvät liikuntapalveluille legitiimin asemansa ja 

ajankohtaisuutensa kannalta. Urheiluseurat ovat hyvänä esi-

merkkinä, sillä niiden merkitys liikuntapalveluiden tavoitteen 

saavuttamisen kannalta on merkittävä ja monet seurat ovat 

riippuvaisia kaupungin palveluista. Legitimiteetti tulee tässä 

tapauksessa Liikuntalain määrittämästä tehtävänjaosta kun-

tien ja vapaan kansalaistoiminnan välillä edellytysten ja toi-

minnan järjestämisessä.  

Kategoria joka täyttää kaikki kolme attribuuttia on ”ratkai-

seva”. Ratkaisevan kategorian sidosryhmien intressit ja vaa-

teet vaikuttavat eniten liikuntapalveluiden toimintaan. Attri-

buuteista vaikutusmahdollisuudet ja legitimiteetti ovat huo-

mattavasti pysyvämpiä kuin ajankohtaisuuden attribuutti. Tä-

män vuoksi vaikutusmahdollisuuden ja legitimiteetin attri-

buutit tekevät sidosryhmien merkittävyydestä pysyvämpää. 

Ratkaisevassa kategoriassa ovat kaupunginvaltuutetut, val-

tuustoryhmät ja näiden muodostamat kulttuuri- ja vapaa-ai-

kalautakunta, kaupunginhallitus ja -valtuusto. 

Sisäiset 

Kaupungin työntekijät 
Muut hallintokunnat 
Kaupunginvaltuutetut 
 
Paikalliset 

Urheiluseurat ja muut yhdistykset 
Kuntalaiset 
ELY 
Muut kunnat 
Alueelliset liikuntajärjestöt 
Yritykset 
Hyvinkääläiset urheilijat 
Media 
 
Valtakunnalliset 

Valtakunnalliset liikuntajärjestöt (Valo, NOC) 
Kansanterveysjärjestöt 
Lajiliitot 
Valtio/OKM 
 

Alueellinen yhteistyö 
Seudullinen yhteistyö tarjoaa mahdollisuuksia tiettyjen lii-

kuntapalvelujen entistä taloudellisempaan tuottamiseen ja 

näiden laadun parantamiseen. Hyvinkäällä on hyvät edelly-

tykset maantieteellisesti olla yhteistyössä lähikuntien kanssa, 

sillä 25 kilometrin säteellä Hyvinkään keskustasta sijaitsee 

yhteensä kuuden muun kunnan keskustataajamat. Olemassa 

olevana yhteistyömuotona on KUUMA-kuntien seudullisen 

yhteistoiminta-alue, mutta Hyvinkäällä ei tule unohtaa yh-

teistyömahdollisuuksia myöskään Kanta-Hämeeseen kuulu-

vien Riihimäen ja Lopen kanssa.  

Nykyisten liikuntapaikkojen ylläpito ja hoito kannattaa to-

teuttaa tämän hetkisten toimintamallien mukaisesti, sillä 

paikkakuntakohtainen tietämys nousee esimerkiksi lähilii-

kuntapaikkojen ja väylien osalta tärkeäksi. Seudullinen yh-

teistyö tulee kuitenkin arvioida kuntarajojen ylittävien kevy-

enliikenteen väylien ja ulkoilureittien osalta. Lisäksi suuret lii-

kuntapaikat ja erityisryhmille suunnatuissa palveluissa voi-

daan harkita seudullista yhteistyötä suunnittelussa ja ylläpi-

dossa.  

Tärkeää on asenteiden muuttuminen kilpailuasetelmasta 

enemmän yhteistyöhakuiseksi, jolloin keskiössä on löytää 

kuntalaisten palveluiden kehittämisen kannalta parhaat toi-

mintamallit. Tässä tilanteessa seudullinen yhteistyö nousee 

esille esimerkiksi yhteishankintojen tekemisenä ja seudullis-

ten tarpeiden huomioimisena. Tehtäessä laite- ja materiaali-

hankintoja, kannattaa kuntien liikuntatoimien olla yhtey-

dessä ja kartoittaa yhteisten tarjouskilpailujen tai yhteishan-

kintojen mahdollisuudet. Arkipäiväisessä toiminnassa voi-

daan esimerkiksi laitteiden ja koneiden lainaamisella saavut-

taa kustannussäästöjä.  

KUUMA-kuntien yhteistyöalue toimii hyvänä yhteistyöfooru-

mina liikuntatoimien asiantuntijoiden välillä. Eri kuntien asi-

antuntijat voivat olla yhteydessä säännöllisin väliajoin, jolloin 

toimivat toimintamallit ja seudulliset yhteistyömahdollisuu-

det tulisivat paremmin keskustelun alle. Asiantuntijuuden ja 

ammattitaidon jakaminen tulisi nähdä kaikkia osapuolia hyö-

dyttävänä tekijänä. 

Seurojen ylikunnallisia toimintaedellytyksiä voidaan tukea 

myöntämällä seuroille toiminta-avustusta kotipaikasta riip-

pumatta, mikäli seuran toiminta kohdistuu hyvinkääläisiin 

harrastajiin. Alueella etäisyydet ovat pieniä, joten tehokkaan 

toiminnan kannalta seurojen kuntarajoitteisuus ei ole perus-

teltua. 
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Kustannussäästöt palvelujen tuottamisessa 

 Perustetaan monikunnallinen työryhmä liikuntapal-

veluiden synergioiden tunnistamiseksi. 

 Tuotetaan yhdessä lähikuntien kanssa erityisryh-

mille suunnattuja palveluja keskitetysti. 

 Yhteishankinnat liikuntavarusteissa ja -tavaroissa. 

 

Liikuntapaikkojen laadun ja saavutettavuuden paranemi-

nen. 

 Kehitetään liikuntapaikkaverkostoa huomioiden 

alueellinen palvelutarjonta. 

 Selvitetään uusien liikuntapaikkojen osalta osa-

omistus kuntien välillä. 
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Liikuntalaissa valtion ja kuntien tehtäväksi on määritelty lii-

kunnan ja urheilun edellytysten luominen. Tässä tehtävässä 

liikuntapaikkojen rakentaminen ja ylläpito ovat keskeisessä 

asemassa mahdollistamassa liikunnan kansalaistoiminnan 

edellytykset toiminnan järjestämiseksi. Edelleenkin 70 pro-

senttia Suomen liikuntapaikoista on kuntien omistuksessa tai 

osaomistuksessa, mutta yksityisen omistuksen osuus kasvaa 

vuosi vuodelta. 

Omana alalukunaan on haastatteluissa monessa yhteydessä 

esiin tullut monitoimihallihanke. Monitoimihalli vastaisi mo-

nen seuran tarpeeseen ja seurakyselyn että haastattelujen 

perusteella se on eniten kaivattu liikuntapaikka Hyvinkäällä. 

Ostopalvelujen käyttö on 2000-luvulla lisääntynyt huomatta-

vasti kuntien keinona tarjota palveluja. Etenkin terveyspalve-

lujen tarjoaminen kuntalaisille ostopalvelujen avulla on ollut 

paljon esillä. Kunta voi tarjota liikuntapalvelujakin ostopalve-

luina, jolloin palvelun tuottajana olisi yritys tai kolmannen 

sektorin toimija.  

Hyvinkäällä on LIPAS:n tietojen mukaan 131 liikuntapaikkaa 

ulkoilualueet ja -reitit pois luettuina. Osakeyhtiöiden tai yksi-

tyisessä omistuksessa olevia liikuntapaikkoja on 17. Rekiste-

röityjen yhdistysten hallinnoimia liikuntapaikkoja on kahdek-

san.  

 

 

Nykyisellään Hyvinkään liikuntainfrastruktuuri on laajuudes-

saan melko hyvällä tasolla. Viime vuosien suurimpia inves-

tointeja ovat olleet Sveitsin uimalan peruskorjaus ja avokat-

somon rakentaminen jalkapallokentälle. Uudisrakentamista 

ei ole tehty viime vuosina suurina hankkeina, mutta pienem-

piä investointeja tehdään vuosittain. Halutuimmat seuraavat 

uudet saneerauskohteet ovat Sveitsin uimahallin sekä lähilii-

kuntapaikkojen ja jääliikuntakeskuksen kilpahallin peruskor-

jaukset. 

Nykyisin jo liikuntapaikan rakennusvaiheessa määritellään 

rakennuksen saneeraustarve sen käyttöiäksi. Tämän pitäisi 

helpottaa taloudenpitoa, kun tiedetään jo rakennusvai-

heessa tilan elinkaaren saneeraustarve ja ajankohdat.  

Tilapalvelukeskus on keskeisessä asemassa liikuntapaikkojen 

suhteen ja etenkin organisaatiomuutoksen jälkeen.  Liikunta-

paikat ovat yleisesti ottaen kohtuullisessa kunnossa, mutta 

tulevaisuudessa on mahdollista, että resursseja keskitetään 

tiettyihin tärkeinä pidettyihin tai runsaasti käytettyihin liikun-

tapaikkoihin. Lisäksi liikuntapaikoissa on paljon kehitettävää 

energiatehokkuuden suhteen, sillä monet liikuntapaikat ovat 

varsinaisia energiasyöppöjä. 

Taloudellisesta tilanteesta johtuen liikuntarakentaminen tu-

lee olemaan vähäistä myös tulevina vuosina ja keskittyminen 

kohdistuu lähinnä nykyisen palvelutason säilyttämiseen. 

Jopa nykyisen tason säilyttäminen liikuntapaikoissa voi olla 

LIIKUNTAPAIKAT 
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tulevaisuudessa haasteellista. Arviot tulevaisuudesta kuiten-

kin vaihtelevat maltillisesta kehityksestä vaikeuksiin säilyttää 

nykyinen taso. Mahdollisia hankkeita on esillä useita, mutta 

valtuusto ei ole tehnyt päätöstä ainoankaan uuden liikunta-

paikan rakentamisesta. 

Tilapalvelujen toimintaa on vaikeuttanut se, että liikuntapaik-

karakentamisesta ei ole ollut olemassa riittäviä suuntaviivoja, 

vaan hankkeet on saatettu esittää tilapalvelulle niin nopealla 

aikataululla, että niitä ei ole ehditty käsitellä kunnolla ennen 

valtuustolle esittelyä. Järkevä liikuntarakentamisen suunni-

telman tulisi ulottua ainakin kymmenen vuoden päähän.  

Tähän mennessä hankkeita ei ole priorisoitu riittävän tarkasti 

eikä nykyisten liikuntapaikkojen saneeraustarvetta ole huo-

mioitu uudisrakentamisen suunnitelmissa. Aikaisempina 

vuosina tilapalvelu on priorisoinut liikuntapaikkarakentami-

sen hankekorista kohteet, mutta viimeaikoina yhteistyö lii-

kuntapalvelujen kanssa on parantunut. Nykyisin Tilapalve-

luista on virkamies mukana jo tarveselvityksessä. Tätä toi-

mintamallia tulee jatkaa myös tulevaisuudessa ja tehostaa 

entisestään yhteydenpitoa tilapalveluihin. 

Hyvinkäällä puhutaan paljon urheiluhallin tarpeesta ja se 

nähdäänkin yleisesti tarpeelliseksi. Potentiaalisin vaihtoehto 

on koulukeskuksen yhteyteen rakennettava monitoimihalli, 

jossa olisi mahdollista harrastaa monia eri lajeja. Suunnitel-

missa on noin 30-50 miljoonan euron keskuskoulu ja sen kyl-

jessä oleva urheiluhalli, jota päivisin käyttäisivät koululaiset 

ja ikääntyneet ja iltaisin seurat. Keskuskoulussa yhdistyisivät 

nykyiset Sveitsin lukion ja Hyvinkään yhteislukion palvelut, 

kun nämä lukiot lopettaisivat toimintansa. Kouluverkkosuun-

nitelmassa keskuslukiota on kaavailtu Hangonsillan alueelle 

ja asemakaavaan tehdään tätä varten muutoksia.    

Lukiokoulutus keskitetään sivistystoimen strategian mukai-

sesti yhteen keskuslukioon, jossa pyritään säilyttämään Sveit-

sin lukion erityistehtävä. Lukiokoulutus on alueellinen pal-

velu ja sen saavutettavuudesta on pidettävä huolta myös 

koulutustakuun takia. On myös huolehdittava lukion vetovoi-

masta, koska palveluita käytetään yli kuntarajojen vapaasta 

hakeutumisoikeudesta johtuen. Erityistehtävän saaneilla lu-

kioilla on seudullinen ja valtakunnallinen tehtävä. Lukiokou-

lutuksen ylläpitäjät voivat muuttua tulevaisuudessa.  

Eräänä mallina on esitetty uuden keskuslukion yhteyteen ra-

kennettava liikuntahalli. Tilan olisi tarkoitus olla monikäyttöi-

nen ja muuntojoustava. Lisäksi samaan yhteyteen haluttai-

siin yksityisiä liikuntapalveluja kuten valmennuskeskus ja par-

haissa toiveissa alueen palvelut voisivat houkutella jopa ul-

komaalaisia asiakkaita. 

Tällä hetkellä on näkemyksenä, että yksityistä sektoria ei 

saada rakennuttamaan hallia Hyvinkäälle. Mikäli halli raken-

nettaisiin koulun yhteyteen, niin hanke olisi todennäköisesti 

täysin kuntavetoinen.  

Hyvinkään palvelustrategiassa sanotaan uusien liikuntapaik-

kojen rakentamisen suunnittelussa otettavan huomioon 

mahdollisuudet jakaa vastuuta rahoituksen, rakennuttami-

sen, toiminnan ylläpidon ja hoidon osalta kolmannen sekto-

rin tai jonkin muun tahon kanssa.  

Kaavoituksessa on huomioitu yksityinen liikuntarakentami-

nen, niin että luonnollisesti liikuntapaikaksi kaavoitetulle 

(VILI) alueella voi rakennuttajana olla kaupunki tai yksityinen 

sektori. Yksityisiksi hankkeiksi on esitetty salibandy- ja urhei-

luhallia. On ehdotettu, että tyhjenevistä teollisuushalleista 

voitaisiin modifioida liikuntahalleja halvemmalla, kun ei tar-

vitsisi rakentaa kokonaan uutta rakennusta. 

Seurojen ilmoittavat tarpeet ovat luonnollisesti moninkertai-

sesti suurempia verrattuna kaupungin parhaimpiinkin mah-

dollisuuksiin liikuntapaikkarakentamisen suhteen.  

 

Liikuntapaikkojen ajoittaminen 
Ohessa esitetään sellaiset hankkeet, jotka on tuotu esiin tä-

män suunnitelman valmistamisessa eri liikunnan intressiryh-

mien toimesta. Listasta on tarkoitus käydä yleistä keskustelua 

yhdessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan ja virkamiesesit-

telijöiden kanssa. Hintatietoina on käytetty Rakennustieto 

Oy:n toteutuneiden hankkeiden tietoja vuoden viimeisellä 

neljänneksellä 2012. Hinnat eivät siis ole esimerkiksi kustan-

nuslaskentaan perustuvia tietoja, vaan esimerkkitietoja, joita 

vastaavat hankkeet ovat maksaneet arvonlisäverollisina 

hankkeina. 

Valtion liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmatietojen perus-

teella isojen liikuntapaikkojen eli yli 700 000 euron (alv 0 €) 

hankkeisiin voidaan ohjeellisesti laskea, että Hyvinkää voi 

saada hintaluokassa 3-4 miljoonan euron hankkeeseen valti-

onapua maksimissaan 800 000 – 900 000 euroa vuodessa ja 

ei läheskään jokaisena vuotena peräjälkeen. Isoihin hankkei-

siin voidaan odottaa avustusta joka 4. tai 5. vuosi. Alle 700 

000 euron (alv 0 €) hankkeisiin paikallisen Liikunnan ELY:n 

päätöksillä voidaan saada keskimäärin vuodessa noin 20–25 

prosenttia yhden hankkeen kustannuksista. Esimerkiksi 600 

000 euron liikuntapaikkaan ELY voi myöntää 120 000–150 

000 euron avustuksen vuodessa. Keskisuurien kaupunkien 

katsotaan ELY-päätöksenteossa usein olevan velvoitettuja 

maksamaan pienimmät liikuntapaikkahankkeet itse.      

Isoimmissa talonrakennushankkeissa kannattaisi harkita elin-

kaarihankkeita, joissa iso rakennusfirma sitoutuu rakenta-

maan ja ylläpitämään sekä saneeraamaan rakennuksen en-

nen poistoarvo-oikeuden päättymisaikaa (20–25 v.). Sopi-

muksen päätyttyä kiinteistö siirtyisi kunnalle. Kunta maksaisi 

hankkeen takaisin rakennusfirmalle esimerkiksi noin 20 vuo-

den poistoajan puitteissa sekä vuosimaksun. Esimerkiksi 

isoissa elinkaarikouluissa 20 miljoonan euron kertamaksulli-

seen hintaa tulee noin 10 miljoonaa euroa lisää, joka kertyy 
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vuosittain maksetuista vuosimaksuista. Vuosimaksuista ker-

tyisi tässä esimerkissä 20 vuoden poistoajan mittaan 0.5 mil-

joonaa euroa vuodessa normaalin pääomalunastuksen li-

säksi eli 30 miljoonan euron hanke maksaisi 20 vuotta 1,0 M 

€ + 0.5 M € eli yhteensä 1.5 miljoonaa euroa vuodessa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISEN PIENHANKKEET, ALLE 700 000 € 

 Hanketyyppi Aloitusvuosi Kustannusarvio (milj. eur.) 

Nykyiset moottoriurheilualueet Parannushanke Toteutetaan 
yksi hanke 3–4 
vuoden välein 

0,6 

Hausjärven ampumarata Saneeraus 0,7 

BMX- ja alamäkipyöräilyrata Uusi 0,5 

Vantaanjoen lähiliikuntapaikat 
– Beachvolley-kentät 

Uusi Vuosittain 0,05/vuosi 

LÄHILIIKUNTAPAIKKOJEN JA ULKOILUALUEIDEN RAKENTAMINEN 

 Hanketyyppi Aloitusvuosi Kustannusarvio (milj. eur.) 

Perttulan urheilupuisto Uusi Y
ksi läh

iliiku
n

tap
aikka vu

o
d

essa
 

0,05 

Sveitsin puisto Uusi 0,05 

Kankurin liikuntapuisto Uusi 0,05 

Martin urheilupuisto Uusi 0,05 

Viertolan puisto Uusi 0,05 

Ystävyyden puisto Uusi 0,05 

Sveitsin rinteen kenttä Uusi 0,05 

Kulomäen lähiliikuntapaikka/ulkoilualue Uusi 0,05 

Perttulan nurmet Uusi 0,05 

Hakalan urheilupuisto Uusi 0,05 

Sonninmäen urheilukenttä, Sveitsin alueen laajennus Uusi 0,05 

Sveitsin ja Kulomäen soranottoalueiden maisemointi 
liikuntaan 

Uusi 0,01 

 
 
 
 

 

LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISEN SUURHANKKEET, YLI 700 000 € 

 Hanketyyppi Aloitusvuosi Kustannusarvio (milj. eur.) 

Sveitsin uimahalli Saneeraus/laajennus 2015 10,0 

Sveitsin kansallinen kaupunkipuisto 
– sis. hiihtostadion & kisakeskus 

Uusi 2015 0,8 

Pesäpallostadionin katsomo Saneeraus 2016 1,0 

Monitoimiurheiluhalli (Keskuslukion yhteydessä) 
– Valmennuskeskus + golf-akatemia 
– käsipallo/salibandy-areena 
– kamppalu-urheilukeskus 

 

Uusi 2017 12,0 

Salibandyhalli (vanhaan teollisuuskiinteistöön) Modifiointi 2019 2,0 

Jääliikuntakeskus Peruskorjaus 2020 3,0 

Curling-halli Uusi 2022 2,9 

Hyyppärän ratsastus ja ulkoilualue 
– Maneesi 
– Maastoratsastusreitit 

Yksityinen hanke ? ? 
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Saneeraustarve 
Saneeraustarve isoissa liikuntapaikoissa (kustannusarvio yli 

700 000 €) on esitetty edellä ja on yhteensä noin 16 miljoo-

naa euroa. Saneeraustarpeiden pitäisi olla ensisijaisia raken-

nusjärjestyksessä ja vasta sen jälkeen pyrkiä isompiin uudis-

rakennushankkeisiin. 

Pienhankkeissa (alle 700 000 €) on esitetty saneerauskoh-

teiksi yhteensä 1.3 miljoonaa euroa, jolloin voidaan havaita, 

että suurimmat saneeraustarpeet ovat juuri isoissa ja van-

hoissa liikuntapaikoissa. 

 

Käyttökustannusten lisääntyminen 
Kun uusia tiloja rakennetaan, tulee ottaa huomioon, että ta-

lousarvioon olisi varattava riittävät varat käyttökustannuk-

sille. Sisäliikuntatilan keskimääräinen vuosikäyttökustannus 

on vähintään 10 prosenttia perustamiskustannuksista (vaati-

vissa hankkeissa jopa 15–20 % esim. uimahallit/jäähallit).  

Esim. Monitoimihallin investointi lukion yhteydessä maksaa 

noin viisi miljoonaa euroa. Mikäli kustannus puolitetaan kou-

lun kanssa (kouluilla päiväkäyttö), tulee liikuntatoimen ilta-

käytön osuudeksi kaupungin talousarvioon lisää 15 %:n pe-

rustamiskustannusosuudella vuodessa käyttöhintaa vähin-

tään 375 000 euroa. Vähintään 20 vuoden poistoaikana käyt-

tökustannus on n. 7.5 M €, mutta käytännössä elinkaari on 

pitempi – jopa useita kymmeniä vuosia; 40 vuoden käyttö-

kustannus maksaa 15 miljoonaa euroa lisää liikuntatoimen 

käyttökustannuksiin. Käyttökustannusten merkittävä nousu-

johteisuus voi olla haasteellinen saada hyväksyttyä nykyisellä 

valtuustolla.  

 

Keskustataajama 
Hyvinkäällä on aloitettu muutama vuosi sitten keskustataaja-

man osayleiskaavan valmistelu, joka koskettaa myös liikunta-

rakentamista ja virkistysalueita. Osayleiskaavan tarkoituk-

sena on ohjata kaupunkirakenteen, maankäytön sekä liiken-

neverkon kehittymistä. Osayleiskaava on ulotettu vuoteen 

2030 saakka.  

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on antanut kolmeen ot-

teeseen lausunnon osayleiskaavan valmistelun aikana ja lau-

sunnoissa annetut korjausehdotukset osayleiskaavan on 

otettu huomioon korjatussa versiossa. 

Korjausehdotukset koskevat liikuntarakentamisen mahdollis-

tamista kaavaan paljon tilaa vievän kaupan alueelle. Tällä kor-

jauksella voitaisiin saavuttaa lausunnon mukaan liikunta- ra-

kentamisen laajenevia rakennusmahdollisuuksia. Ehdotus 

koskee seuraavia alueita: 

Sillankorvankadun varsi, Veikkari-Nummenkärki, Riihimäen-

kadun varsi ja Kalevankadun varrella mm. seuraavat risteys-

alueet: Läntinen yhdystie, Eteläinen kehäkatu, Metsämutila- 

Hakakallio ja Yli-jurva. 

Telttailu- ja leirintäalueet keskitetään Kytäjän-Usmin alu-

eelle, sillä osayleiskaavasta poistetaan asemakaavaan telt-

tailu- ja leirintäalueeksi kaavoitettu Kulomäessä sijaitseva 

alue julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi. 
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Puistojen merkitystä asuinviihtyvyydelle pidetään tärkeänä 

kulttuuri- ja vapaa- aikalautakunnassa ja tämän vuoksi 

osayleiskaavaan otetaan mukaan myös keskuspuistoja pie-

nemmät puistot (asuinaluepuistot ja korttelipuistot), jotka 

olivat aikaisemmin kaavoitettuina ainoastaan asuinalueva-

rauksissa. Vantaanjoen varsille pyritään kaavoittamaan vir-

kistysalueiksi soveltuvia alueita, jotka olisivat yhteydessä jo 

olemassa oleviin virkistysalueisiin ja -reitistöihin. 

Osayleiskaavassa liikuntapaikka-alueiksi halutaan seuraavat 

alueet: Kulomäki, Perttulan urheilupuisto, Sveitsinpuisto; 

luonnonpuisto ja virkistysalue, Sonninmäki, Urheilupuisto, 

Kankurin liikuntapuisto, Martin urheilupuisto, Viertolan-

puisto, Ystävyydenpuisto, Sveitsinrinteen kenttä, Perttulan 

nurmet, Ilmarisen kentät ja Hakalan urheilupuisto. Julkisten 

palvelujen alueina on esitetty jääliikuntakeskus, Torikadun lii-

kuntahalli ja Sveitsin uimala. 

Osayleiskaavassa on osoitettu Sonninmäen alueelle urheilu-

kenttä suorituspaikkoineen. Sen tarkoituksena olisi kaiketi 

paikata Vehkojalta ja Puolimatkalta puuttuvaa yhtenäistä ur-

heilu- aluetta. 

Lisäksi Sveitsin alueen asemakaavassa sekä myös osayleis-

kaavassa Kulomäessä oleva soranottoalue maisemoidaan 

toiminnan loppumisen jälkeen virkistys/urheilualueeksi. Ku-

lomäki sijaitsee Sveitsin hiihtokeskuksen kyljessä ja tulee tu-

levaisuudessa laajentamaan sitä. 

 

 

Monitoimihalli 
Keskisuuria liikuntahalleja löytyy Hyvinkäältä, Riihimäeltä ja 

Järvenpäästä. Hyvinkäällä ovat Wanha Areena ja Martinhalli, 

joiden lisäksi tarvittaisiin kolmas liikuntahalli. Viidestä seu-

dullisesta keskisuuresta hallista kaksi on jalkapallohalleja. 

Suuren liikuntahallin rakentamisessa yhteishanke kuntien 

kesken voi tulla kyseeseen. Esimerkiksi Hyvinkäälle raken-

nettu yhteishanke voisi palvella Mäntsälän ja Järvenpään 

keskustojen asukkaita, joiden etäisyys on noin 25 kilometriä. 

Lisäksi Riihimäen keskustaajaman etäisyys on ainoastaan rei-

lut 10 kilometriä.      

Potentiaalisin vaihtoehto on koulukeskuksen yhteyteen ra-

kennettava monitoimihalli, jossa olisi mahdollista harrastaa 

monia eri lajeja. Suunnitelmissa on noin 30–50 miljoonan eu-

ron keskuskoulu ja sen kyljessä oleva urheiluhalli, jota päivi-

sin käyttäisivät koululaiset ja ikääntyneet ja iltaisin seurat. 

Keskuskoulussa yhdistyisivät nykyiset Sveitsin lukio ja Hyvin-

kään yhteislukio, jotka lopettaisivat toimintansa. Kouluverk-

kosuunnitelmassa keskuslukiota on kaavailtu Hangonsillan 

alueelle ja asemakaavaan tehdään tätä varten muutoksia. 

Lukiokoulutus keskitetään sivistystoimen strategian mukai-

sesti yhteen keskuslukioon, jossa pyritään säilyttämään Sveit-

sin lukion erityistehtävä. Lukiokoulutus on alueellinen pal-

velu ja sen saavutettavuudesta on pidettävä huolta myös 

koulutustakuun takia. On myös huolehdittava lukion vetovoi-

masta, koska palveluita käytetään yli kuntarajojen vapaasta 

hakeutumisoikeudesta johtuen. Erityistehtävän saaneilla lu-

kioilla on seudullinen ja valtakunnallinen tehtävä. Lukiokou-

lutuksen ylläpitäjät voivat muuttua tulevaisuudessa. 
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Hallin rakentamisesta on käyty neuvotteluja yksityisen 

kanssa, mutta tällä hetkellä on näkemyksenä, että yksityistä 

sektoria ei saada rakennuttamaan hallia Hyvinkäälle. Yksityi-

sen hallin rakentaminen ei ole kannattavaa, sillä hallin käyt-

tökausi on liian lyhyt. Mikäli halli rakennettaisiin koulun yh-

teyteen, niin hanke olisi täysin kuntavetoinen. Tätäkään vaih-

toehtoa ei haastatteluissa pidetty todennäköisenä. 

Seuraedustajien mielestä koulujen liikuntasaleista loppuu tila 

ja tapahtumien järjestäminen on hankalaa. Lisäksi joillain la-

jeilla on puutteita harjoitustiloissa, jotka voitaisiin sijoittaa 

uuteen halliin. Seuratutkimuksesta voi päätellä, että halliin 

pitäisi saada kaksi täysimittaista kenttää, jolloin isot lajit saa-

taisiin pois koulujen liikuntasaleista.  

Hyvinkään palvelustrategiassa sanotaan uusien liikuntapaik-

kojen rakentamisen suunnittelussa otettavan huomioon 

mahdollisuudet jakaa vastuuta rahoituksen, rakennuttami-

sen, toiminnan ylläpidon ja hoidon osalta kolmannen sekto-

rin tai jonkin muun tahon kanssa. 

 

Ulkoilualueet ja – reitit sekä kevyen liiken-

teen väylät 
Hyvinkää on tehnyt yhteistyötä lähikuntien kanssa ulkoilu-

reittien ja kevyen liikenteen väylien yhdistämisessä. Tätä yh-

teistyötä tulee jatkaa ja seuraava yhteistoiminnassa tehty 

hanke voisi olla esimerkiksi Uudenmaan maakuntakaavassa 

esitettyjen viheryhteystarpeiden toteuttaminen Mäntsälän 

ja Tuusulan kanssa.  

Nykyinen kuntien välinen kevyen liikenteen väylä on Hyvin-

kään ja Riihimäen välillä radanvarsitien yhteydessä kulkeva 

rakennettu väylä. Väylää käyttävät kesäisin myös hiihtäjät ja 

rullaluistelijat. Väylän varrelle on rakennettu suorituslaatikot 

palvelemaan kuntoilijoita.   

Usmin-Kytäjän alue on huomioitu Uudenmaan maakunta-

kaavassa seudulliseksi viheralueeksi, mutta sen kehittämi-

sessä ei ole mahdollisuuksia seudullisen yhteistyön hyödyn-

tämiseen. Tulee kuitenkin huomioida alueen merkitys 

luonto- ja virkistyskohteena myös seudullisesti merkittävänä 

ulkoilupalveluna.  

Viiden kunnan läpi kulkeva 7-veljeksen vaellusreitti yhdistää 

Hyvinkään kolmen muun kunnan kautta Helsinkiin. Kansain-

välisesti tarkasteluna tällainen luontoliikkumisen ja retkeilyn 

mahdollisuus on ainutlaatuinen. Usmin alueen retkeilyrei-

teiltä on yhteys Riihimäelle. Näillä reiteillä on mahdollista 

kulkea myös maastopyörällä ja tämä laajentaa reitin käyttä-

jäkuntaa.   Talvisin Erkylän alueelta on hiihtoyhteys Hausjär-

ven kunnan alueelle ja sieltä Riihimäelle. Reittien käyttö on 

mahdollista myös kesäaikana kävellen ja maastopyöräillen. 

 

Melonta ja veneily 
Hyvinkäällä ei ole paljon vesistöjä ja tämän vuoksi koko kau-

pungissa on ainoastaan kaksi uimarantaa. Lähikunnissa on 

kuitenkin runsain mitoin uimarantoja ja –paikkoja. Lähin ve-

neilyyn soveltuva alue sijaitsee Järvenpäässä. Hyvinkäälle ei 

ole edellytyksiä rakentaa purjehdukseen liittyviä toimintoja 

riittävän laajojen vesistöjen puuttumisen vuoksi. Vantaanjoki 
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mahdollistaa kuitenkin melonnan harrastamisen aina Kytä-

järveltä Helsinkiin asti sekä melontareitti löytyy myös Kerava-

joelta. Melontaolosuhteita tulisikin parantaa Kytäjärvellä ja 

Kytäjärven yhteyttä Vantaanjokeen kehittää esimerkiksi pa-

remmilla opasteilla. Lisäksi Kytäjärven melontareitin yhdistä-

minen sujuvasti alueen leiriytymis- ja retkeilymahdollisuuk-

siin tulisi tuoda paremmin esille. Yhteistyötä tulisi tehdä mui-

den Vantaanjoen varrella olevien kuntien kanssa yhtenäisen 

melontareitin aikaan saamiseksi.     
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Budjetoinnissa liikuntapalvelut kuuluu ensin sivistystoimen 

ja sen jälkeen kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen alaisuuteen. Toi-

mialoittain tarkasteltuna liikuntapalvelut on noin 40 prosent-

tia kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen budjetista. Liikuntapalvelu-

jen kate on noin kaksinkertainen toiseksi suurimpaan kau-

punginkirjaston yksikköön verrattuna. Liikuntapalvelujen ku-

lut ovat vuosittain noin neljä miljoonaa euroa. Vuoden 2012 

käyttötaloussuunnitelmassa Liikuntapalvelujen kuluiksi on 

arvioitu 3 998 783 euroa. Käyttötalouden kulut ovat laske-

neet hieman vuoden 2010 tasosta, 4 099 096 eurosta. Sa-

manaikaisesti liikuntapalvelujen tuotot ovat nousseet 40 000 

eurolla, jolloin nettotuloksen tappio on laskenut 2 912 597 

euroon. Yhteensä kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen kulut ovat 

8 891 808 euroa ja tuotot 1 847 700 euroa. Kulttuuri- ja va-

paa-aikatoimen tuotoista yli puolet eli reilu miljoona euroa 

tulee liikuntapalvelujen toimialalta.   

Liikuntapalvelujen määrärahat ovat olleet vuodesta 2009 

lähtien euromääräisesti samalla tasolla, mikä käytännössä 

tarkoittaa taloudellisten resurssien pienenemistä. Kun mää-

rärahaan ei tehdä edes indeksikorotuksia, niin esimerkiksi 

hintojen nousu ja inflaatio syövät määrärahan ostovoimaa. 

Liikuntapalvelut on kuitenkin muilla keinoin vakauttanut tu-

lojen ja menojen suhteen, josta kerrotaan tarkemmin jäljem-

pänä.     

Liikuntapalvelujen toimintatunnit ovat nousseet 2300 tuntiin 

(nousua vuodesta 2009 647 tuntia). Asiakasmäärä on sa-

maan aikaan laskenut radikaalisti vuoden 2009 838 923 asi-

akkaasta vuoden 2012 677 000 asiakkaaseen.   

Vuoden 2012 investointeja olivat Kankurinpuiston huoltora-

kennus, pesäpallokentän katsomon perusparannus sekä lähi-

liikuntapaikkojen ja ulkoilureittien perusparannus/rakenta-

minen. Näiden investointien arvo oli yhteensä noin 500 000 

euroa.   

Hyvinkään liikuntatoimen talouden volyymiksi on esitetty in-

deksikorjattua reaaliarvoa noin 2.5 miljoonaa euroa, joka on  

 

 

yli 500 000 euroa vähemmän kuin nykyisen laman edeltä-

vänä aikana, jolloin se oli noin 3 miljoonaa euroa. 

Liikuntatoimen talouden terveeksi tilanteeksi arvioidaan ti-

lanne kunnan omista toimista eli palvelujen laajuudesta riip-

puen, jolloin enintään 40–45 prosenttia nettomenoista me-

nee henkilöstökuluihin ja enintään 40–45 prosenttia menee 

tilakuluihin, joita liikunnan toimialalla pidetään suurina, 

koska kuntalaisille tarjottava palvelu on pääasiassa juuri lii-

kuntapaikkapalvelu. Tällöin varsinaiseksi toimintarahaksi toi-

minnan laajuudesta jää 20–10 prosenttia kaikista menoista, 

joihin sisältyvät yleensä urheiluseurojen avustaminen, eri-

tyisryhmien liikuntamenot, aikuisväestön kuntoliikuntame-

not sekä lasten ja nuorten liikunnan edistäminen. Terveessä 

liikuntataloudessa toimintamenojen Hyvinkäällä tulisi olla 

vähintään 250 000 euroa vuodessa. 

Tulevaisuuden liikuntarakentamisessa on suuret haasteet, 

koska investointirahat ovat aina hankekohtaisia budjettiin 

otettuja erillisiä määrärahoja, joiden saaminen isoihin hank-

keisiin ei näytä kovin todennäköiseltä tulevina vuosina, kuten 

poliitikkojen haastattelut tätä suunnitelmaa varten antoivat 

ymmärtää. Syynä on se, että liikuntapaikkapalvelut eivät 

kuulu subjektiivisiin oikeuksiin ja kaikki liikenevä raha olisi lai-

tettava subjektiivisten lakisääteisten palvelujen tuottami-

seen. 

Uusi tilaaja-tuottajamalli antaa tässä suuremmat mahdolli-

suudet taloudelliseen liikkumisvaraan kuin aikaisemmin, 

koska kaupungin kiinteistöjen hoito on yhden keskitetyn pal-

velujen tuottajan tehokkaassa hoidossa. 

Liikunnan määrärahat ovat pysyneet viimeiset viisi vuotta li-

kimain samalla tasolla. Tämä tarkoittaa tosiasiallisesti määrä-

rahojen ostovoiman laskua rahan arvon alenemisen ja mate-

riaalien sekä palvelujen kallistumisen vuoksi. Liikunnan mää-

rärahat tulisi saada vuoteen 2023 mennessä nostettua reaa-

liarvoltaan vuoden 2007 määrärahojen tasolle. Tämän jäl-

keen, kuntataloudesta riippuen, huolehdittaisiin vähintään 

indeksikorotusten tekemisestä budjettiin. Yleisen kuntata-

louden taloussuhdanteet huomioiden voidaan seuraavan 
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valtuustokauden tavoitteeksi ottaa määrärahojen reaaliar-

von laskun pysäyttäminen, mikä tarkoittaisi määrärahojen 

kasvattamista vuosittain noin 100 000 eurolla. 

Määrärahojen vertailussa voidaan käyttää kuntatalouden jul-

kistenmenojen hintaindeksiä, jolloin voidaan huomioida 

määrärahojen reaalimuutokset vuosien välillä. Kantavuo-

deksi on perustultua ottaa vuoden 2007 määrärahojen taso, 

joka oli ennen maailmanlaajuisen taantuman kehittymistä. 

Liikuntapalveluiden määrärahat olivat 3 063 900 euroa 

vuonna 2007 ja viiden vuoden päästä vuonna 2012 2 912 597 

euroa. Absoluuttisesti mitattuna määrärahat ovat laskeneet 

vuosien 2007 ja 2012 välillä noin 150 000 euroa. Määräraho-

jen reaalimuutos on kuitenkin huomattavasti suurempi ja to-

dellisuudessa vuoden 2012 määrärahojen ostovoima verrat-

tuna viiden vuoden takaiseen on laskenut noin 560 000 eu-

roa. Määrärahan reaaliarvo tulee olemaan vuoden 2013 ta-

lousarvion lukujen perusteella jo lähelle 600 000 euroa alhai-

sempi ostovoimaltaan verrattuna vuoden 2007 tasoon. 

Alla olevassa taulukossa on kuvattu liikuntapalveluiden mää-

rärahojen absoluuttinen kehitys ja reaaliarvon kehitys vuo-

sina 2007–2013. Määrärahat on indeksikorjattu käyttäen 

kuntatalouden julkistenmenojen hintaindeksiä reaaliarvojen 

saamiseksi.  

 

Liikunnan EU-rahoitusmahdollisuudet 
EAKR rahoittaa Euroopan unionissa aluekehitystä, talouden 

muutoksia, kilpailukyvyn parantamista ja alueellisen yhteis-

työn hankkeita. Rahastosta suurin osa on keskitetty lähenty-

mishankkeisiin, joissa rahoitetaan erityisesti infrastruktuurin 

vahvistamista, talouden kilpailukykyä, tutkimusta, innovaa-

tiota ja kestävää kehitystä. Kilpailukykyä pidetään näistä tär-

keimpänä ja se on jaettu vielä kolmeen painopistealueeseen: 

innovaation ja tietotalouteen, ympäristöön ja vahingon tor-

juntaan sekä liikenteeseen ja tietoliikenteeseen maaseu-

dulla. EAKR:ää on käytetty liikunnan osalta etenkin liikunta- 

ja terveysmatkailuun liittyvissä hankkeissa, joissa esimerkiksi 

matkailun kannalta on pyritty parantamaan liikuntaolosuh-

teita. Esimerkkeinä voidaan mainita esimerkiksi Vierumäen 

ampumaurheilukeskus ja Rukan matkailuinvestointihank-

keet. 

ESR:n toiminta on jaettu neljään pääalueeseen, jotka liittyvät 

taloudellisen ja sosiaalisen muutoksen ennakointiin sekä hal-

lintaan lähentymiseen, aluekehityksen että työllisyyden sa-

ralla. Pääalueet ovat työntekijöiden ja yritysten joustavuu-

den lisääminen, työpaikkojen saatavuuden ja työmarkki-

noille pääsyn parantaminen, syrjinnän estäminen ja heikoim-

massa asemassa olevien työllisyyden parantaminen. Näiden 

ohella ESR rahoittaa myös hankkeita koulutuksen ja instituu-

tioiden aloilla sekä julkishallintojen tehokkuutta. ESR:n hyö-

dyntämismahdollisuudet ovat hieman rajatummat, mutta 

mahdollisia käyttökohteita ovat esimerkiksi muualla hyväksi 

koettujen käytänteiden siirtäminen kotimaiseen ympäris-

töön. Kuitenkaan investointihankkeiden rahoitus ei ole mah-

dollista ESR:n kautta. 

Euroopan Unionin terveyden edistämisen ohjelma päättyy 

vuonna 2011, mutta se saa todennäköisesti jatkoa tämän jäl-

keen, jolloin liikuntasektorikin voi hakea sen piiriin kuuluvia 

avustuksia. Hankeen tulee liittyä kulloisenkin ohjelman pai-

nopistealueisiin kuten terveyserojen pienentämiseen. Suurin 

osa avustusta saaneista hankkeista on suurten organisaatioi-

den hallinnoimia, joten sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä lii-

kuntapalvelujen yhteishanke voisi olla realistinen. 

EU-rahoituksen hakeminen on aikaa vievä ja melko byro-

kraattinen toimenpide, joka edellyttää päätoimisen työnteki-

jän hankkimista kyseiseen hankkeeseen. Hankkeiden henki-

löstökulut ovat kuitenkin tukikelpoisia.  

 

 

 Määrärahat (€) Reaaliarvo (€) 

2007 3 063 900 3 063 900 

2008 2 878 749 2 737 276 

2009 2 967 532 2 796 707 

2010 2 899 692 2 669 723 

2011 2 858 381 2 536 589 

2012 2 912 597 2 501 268 

2013 2 912 590  
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Kaupungin tiedotusta liikuntamahdollisuuksista pidetään 

huonona, sillä sen ei katsota tavoittavan kaupunkilaisia riittä-

vän hyvin. Myöskään kaupunkilaisten omaehtoista tie-

donetsintää ei ole tehty riittävän helpoksi. Poikkeuksena 

nähdään kuitenkin kaupungin ohjatut palvelut lapsille, jotka 

ovat hyvin tunnettuja ja suosittuja. Tiedonkulku voi olla puut-

teellista joltain osin myös kaupungin yksiköiden välillä, jolloin 

siitä saattaa aiheutua ongelmia palvelujen käyttäjille asti.  

Seurojen edustajien mielestä kaupungin tiedotuskanavia voi-

taisiin käyttää myös seurojen toiminnasta tiedottamiseen. 

Tämä helpottaisi kuntalaisia löytämään uusia harrastusmah-

dollisuuksia ja se olisi seuran oman markkinoinnin tukena. 

Ehdotuksina on annettu esimerkiksi kaupungin kustantaman 

paperisen kausijulkaisun lanseeraamista, joka ilmestyisi vaik-

kapa kaksi kertaa vuodessa. Julkaisussa kerrottaisiin Hyvin-

kään liikkumismahdollisuuksista ja esittelyssä voisi olla aina 

muutama seura syvällisemmin. Julkaisun ei olisi tarkoitus olla 

puhdas tiedotuslehti, vaan siinä haettaisiin artikkelimaisten 

aiheiden avulla laajempaa lukijakuntaa. Tästä esimerkkinä 

voisi toimia esimerkiksi Espoon kaupungin julkaisema Liik-

keelle!-lehti.  

Hyvinkäällä on julkaistu terveysliikuntaopas, jossa ovat listat-

tuina kaikki liikuntapaikat. Opas ei ole kuitenkaan riittävän 

helposti omaksuttavassa muodossa ja se ei ole saavuttanut 

tavoiteltua kohderyhmää tehokkaasti. Verkkotiedotuksessa 

on ongelmana se, että kaikki ikääntyneet eivät käytä Inter-

nettiä ja tämän vuoksi tiedotteet pitäisi jakaa jokaiseen ko-

tiin. Tiedotukseen ei käytetä paljon resursseja ja taloudellista 

panosta siihen tulisikin lisätä. Tätä tukee myös haastatte-

luissa ja seurakyselyssä ilmenneet odotukset kaupungin lii-

kuntavalistuksen tehostamiseksi. Seurafoorumeissa on tullut 

ehdotuksia harrastesivujen perustamisesta. Tällä hetkellä 

kaupungin Internet-sivuilla on harrastehakemisto, johon on 

lajien perusteella listattuna seuroja. Internet-sivuilla pitäisi 

olla kuitenkin myös tietoa liikuntapaikoista omaehtoista lii-

kuntaa varten. Kaupungin nykyisillä sivuilla on listattuina lii-

kuntapaikat, mutta niistä ei ole erityisemmin saatavilla tar-

kempia tietoja esimerkiksi mahdollisesta käytön maksullisuu-

desta tai vapaista käyttövuoroista.  

Hyvinkään kaupungin Internet-sivut ovat hyvin perinteisen 

oloiset. Nykyisen kehittyneen sisällöntuotannon vuoksi kui-

tenkin verkkosivustojen käyttäjät edellyttävät usein myös vi-

suaalisesti vaikuttavia Internet-sivuja. Vaikka tieto olisikin 

saatavilla sivustolla, sen tulisi olla myös mielenkiintoisesti 

tuotuna esille. Liikuntaosiota ei kannata kuitenkaan yksinään 

päivittää, vaan toteuttaa se koko kaupungin sivuston päivit-

tämisen yhteydessä.  

 

 

 

 

Kasvanut liikuntatietoisuus kuntalaisten keskuudessa. 

 Liikunnan hyötyjen tulee esiintyä markkinoinnissa 

tiiviinä ja konkreettisina iskulauseina. 

 Urheilulliset menestystarinat tulee nostaa esille ja 

hyödyntää kaupungin markkinoinnissa. 

 Moniulotteinen näkemys liikunnan hyötyihin. Yh-

distetään liikuntakulttuuriin. 

 Markkinoinnin yhteistyö toimijoiden kesken (sekto-

rit). 

 Kaupungin Internet-sivujen kehittäminen. 

 Yhdistetään ja linkitetään eri tahojen internet-si-

vuja. 

 Pidetään paikalliset viestimet tietoisina liikuntapal-

veluista. Kausittainen mediatapahtuma. 

 

Kasvanut urheilun positiivinen näkyminen mediassa. 

 Tuotetaan positiivisia viestejä ja roolimalleja me-

diakumppaneille. 

 Luodaan kontakteja lajiliittoihin ja järjestöihin. 

 Tarjotaan tietoa liikunnan positiivisista vaikutuk-

sista sosiaalisella markkinointi kampanjalla. 

 

Mediakumppaneiden osallisuus osana liikuntavalistusta 

 Osallistutaan näkyviin valtakunnallisiin ohjelmiin ja 

projekteihin aktiivisesti. 

 

 

 

Liikunnallinen imago 
Hyvinkään liikunnallinen imago ei ole poikkeuksellisen voi-

makas, mutta muihin Helsingin seudun ympäryskuntiin ver-

rattuna imago on vahva. Imagoon vaikuttavat ihmisten koke-

mukset, oletukset, tiedot ja vaikutelmat kohteesta. Hyvä 

imago edistää yhteistyötä sidosryhmiin ja kiinnostusta po-

tentiaalisiin kuntalaisiin. Positiivisen imagon rakentaminen 

on yksi haastavimmista tehtävistä, mutta sitä voidaan hyö-

dyntää erittäin tehokkaasti pitkän aikavälin tavoitteiden saa-

vuttamiseen. Kuntalaisten ollessa tyytyväisiä kaupungin tar-

joamiin liikuntapalveluihin, heidän käsityksensä ja tyytyväi-

syytensä koko kaupungin organisaatiota kohtaan kasvaa. 

TIEDOTUS JA MARKKINOINTI 
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Liikunnallisella imagolla on sisäisiä sekä ulkoisia vaikutuksia, 

jotka ilmenevät kaupungin sisäisessä organisaatiossa esimer-

kiksi päätöksenteossa sekä resursoinnissa ja ulkoisesti sidos-

ryhmien ja yritysten aktiivisuudessa. Sisäisten vaikutusten ai-

kaan saamisella voidaan vaikuttaa henkilöstön sitouttami-

seen yhteisten tavoitteiden eteen informoimalla ja motivoi-

malla henkilöstöä. Vahva liikunnallinen imago toimii par-

haimmillaan myös kaupungin asukkaita yhdistävänä tekijänä, 

joka loisi sosiaalista yhteenkuuluvuutta post-moderniin yksi-

löllisyyttä korostavaan yhteiskuntaan.  

Hyvinkään tämänhetkinen liikunnallinen imago ei ole valta-

kunnallisesti tarkasteltuna erityisen vahva, mutta Helsingin 

ympäryskuntiin verrattuna tietty liikunnallisuus kuuluu Hy-

vinkään imagoon. Imagon muodostumiseen vaikuttavat eni-

ten hyvät kuntoliikuntamahdollisuudet sekä aktiivinen liikun-

nan kansalaistoiminta. Kilpaurheilun merkitys liikunnalliselle 

imagolle perustuu Hyvinkään Tahkon medianäkyvyyteen Su-

perpesiksessä sekä muutamiin yksilöurheilijoihin. 

Mahdollisuudet entistä suuremman liikunnallisen imagon ra-

kentamiseen ovat kuitenkin Hyvinkäällä poikkeuksellisen 

vahvat, sillä kaupungin kokoon nähden siellä sijaitsee harvi-

naisen paljon seudullisesti ja jopa valtakunnallisesti merkit-

täviä liikuntapaikkoja. Kattava ja monipuolinen liikuntapaik-

kaverkosto erottaa Hyvinkään naapurikunnista ja liikunta-

matkailun kehittämisen kannalta liikuntapaikkojen väliset 

etäisyydet ovat pienet. Mahdollisesti voidaan käyttää myös 

imagon rakentamisessa hyödyksi laajemmin vapaa-aikapal-

veluiden helppoa saavutettavuutta, sillä keskustataajaman 

kulttuuripalvelut ovat lähellä liikuntapaikkoja.  

Erottautuminen lähikunnista nähdään tärkeäksi ja kaupunkia 

pitäisi markkinoida uusille asukkaille aktiivisen ihmisen 

asuinpaikkana, jossa on hyvät mahdollisuudet liikkua ja har-

rastaa. Hyvinkään sijainti lähellä pääkaupunkiseutua luo hy-

vät edellytykset houkutella rauhallisempaa ja halvempaa 

asumista etsiviä. Hyvinkää on kuitenkin hyvien pendelöin-

tiyhteyksien päässä pääkaupunkiseudun työpaikoista, mutta 

kuitenkin paikkakunnan luonnonläheisyys ja pikkukaupunki-

maisuus luovat idyllisen ilmapiirin. Tässä ilmapiirissä liikun-

nan rooli voisi olla terveyden, hyväkuntoisuuden ja aktiivi-

suuden esiintuojana. Näitä arvoja pidetään nykyään enene-

vissä määrin onnellisuuden, menestyksen ja vakavaraisuu-

den osoittajina. Viime vuosina on ollut havaittavissa myös 

vanhempien entistä tarkempaa huolehtimista jälkikasvunsa 

oppimisympäristöistä ja myös oppimisympäristöjen liikun-

nallisuudesta. Tässä suhteessa Hyvinkää on melko hyvässä 

asemassa, sillä esiopetuksessa on liikunnallisia päiväkoteja ja 

toisella asteella urheiluvalmennuslinja, joita kumpaakin run-

saasti kehittämällä voitaisiin puhua vetovoimatekijöistä.  

Vastausten perusteella on helppo nähdä Hyvinkäällä runsain 

mitoin ominaisuuksia liikunnallisen imagon rakentamiseen. 

Pois on ainoastaan jätettävä korostuneesti kilpaurheiluun 

keskittyvä markkinointi, sillä tällä hetkellä Hyvinkäällä on riit-

tävän vetovoimaisia kilpaurheilumenestyjiä ainoastaan 

Tahko, jonka senkin arvo keskittyy lähinnä maakuntiin. Tämä 

ei ole kuitenkaan ongelma kaupungin markkinoinnissa ja 

imagon rakentamisessa, sillä käytettävissä olevia liikunnan 

osa-alueita on ympärillä oleviin kuntiin nähden huomatta-

vasti. Seuraavat vahvuusalueet kannattaa kuitenkin nähdä 

ennemmin mahdollisuuksina kuin valmiina vahvuustekijöinä, 

sillä yhtäkään aluetta ei toistaiseksi pystytä hyödyntämään 

täysmittaisesti 

 

 Terveys- ja hyötyliikuntamahdollisuudet 

 Kuntoliikuntamahdollisuudet 

 Luontoliikkuminen 

 Vireä liikunnan kansalaistoiminta 

 Poikkeukselliset moottori-, hevos-, golf-, ampuma- 

ja lentourheilumahdollisuudet 

 Varhaiskasvatuksen liikuntaohjelma 

 Toisen asteen urheiluvalmennus 

 

Hyvinkään kaupunkistrategiassa 2009–2012 visioksi 2017 

määritellään: ”Hyvinkää on metropolialueella kasvava, veto-

voimainen, viihtyisä ja turvallinen Pohjois-Uudenmaan kes-

kus”. Missioksi on valittu selvästikin kuntalaista hahmoteltu 

lause:  

”Hyvinkään kaupungin perustehtävänä on edistää asuk-

kaidensa hyvinvointia ja elinkeinoelämän menestystä”. Stra-

tegiassa harrastuspalveluiden halutaan profiloituvan alueel-

lisiksi vetovoimatekijöiksi. Kaupungin olisi tarkoitus luoda 

muista lähikunnista erottuva identiteetti, joka perustuisi ve-

tovoimaisiin kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluihin, viihtyisään 

asumiseen sekä monipuoliseen elinkeinoelämään. Strategi-

assa vapaa-aikapalveluita pyritään kehittämään kaupungin 

vetovoimaisuutta ja kuntalaisten terveyttä edistävään suun-

taan. ” 

 

 

 

Liikunnan rooli voi olla terveyden, 

hyvä-kuntoisuuden ja aktiivisuuden 

esiintuojana. Näitä arvoja pidetään 

nykyään enenevissä määrin onnelli-

suuden, menestyksen ja vakavarai-

suuden osoittajina. 
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Yksityiset liikuntapalvelut ovat nousseet viimeisen kymme-

nen vuoden aikana merkitykselliseksi liikuttajaksi seurojen 

rinnalle etenkin työikäisten osalta. Työikäisistä 15 prosenttia 

liikkuu kuntokeskusten asiakkaina ja korostuneesti toimihen-

kilöt sekä naiset.  

Yksityinen liikuntasektori tulee todennäköisesti nousemaan 

nykyistä huomattavasti merkityksellisempään asemaan seu-

raavan kymmenen vuoden aikana. Tämä ei kuitenkaan tar-

koita suoraan seuratoimintaan osallistuvien kuntalaisten vä-

henemistä, sillä kasvupotentiaalia on kaikkein eniten sellai-

sissa ryhmissä, jotka eivät harrasta liikuntaa tai tekevät sitä 

omatoimisesti.   

Liikuntabisneksen kompleksisuuden ymmärtäminen on edel-

lytys, jotta kaupunki ja yksityinen sektori voisivat kasvattaa 

omaa rahoitustaan. Liikunnassa ja urheilussa on yhtälailla 

mahdollisuus innovointiin ja uusien palveluratkaisujen kehit-

tämiseen. Suomalainen tietämys ja näkemys kansalaistoi-

minnassa sekä terveyttä edistävässä liikunnassa antavat hy-

vän pohjan toimivien palvelumallien luomiseksi, jotka saat-

taisivat menestyä jopa kansainvälisesti.  

Urheilubisneksen pitkäkantoiset vaikutukset Hyvinkäälle tu-

lee huomioida ja nähdä alan olevan muutakin kuin kilpaur-

heiluun ja tapahtumanjärjestämiseen liittyvää toimintaa. Ny-

kyisin jo tavalliseen harrasteliikuntaan markkinoidaan kor-

kean teknologian palveluja. Verkossa toimivat liikuntaa ja so-

siaalisia suhteita yhdistävät verkkopalvelut ovat viime vuo-

sina yleistyneet maailmalla, mutta varsinaista läpimurtoa ei 

ole vielä nähty.  

Kilpa- ja huippu-urheilu lisäävät seudun liikuntamatkailun 

menestymistä houkuttelemalla turisteja seuraamaan kilpai-

luja. Kilpailujen katsojat hyödyntävät aina paikkakunnan pal-

veluja. Tämän lisäksi kilpaurheilutapahtumien järjestäminen 

saattaa vaikuttaa myös harrasteurheilun suosioon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liikuntamatkailu 
Sveitsin aluetta pidetään Hyvinkäällä vahvana imagotekijänä 

ja sen monipuolisuus antaakin paljon mahdollisuuksia alu-

een kehittämiselle. Sveitsin alueen tunnusmerkkinä toimii 

Sveitsin uimala, joka on yhdistelmä luonnonläheisyyttä ja 

ekspressiivistä modernismia. Samalla alueella sijaitsee uima-

lan lisäksi ulkoilualue lenkkeilypolkuineen ja talvisin latuver-

kostoineen, jotka ovat yhdistettävissä Kytäjän luontoliikku-

mismahdollisuuksiin. Laskettelurinne ja hotellipalvelut luo-

vat mahdollisuuksia matkailun edistämiselle.  

Sveitsin alue mainitaan säännöllisesti liitettynä sen sisältä-

miin liikuntapaikkoihin, mutta poikkeuksellisena muihin Hy-

vinkään alueisiin verrattuna, nousee imago ja tunnettavuus-

tekijöiden korostaminen. Joitain vuosikymmeniä sitten 

Sveitsi on ollut Etelä-Suomessa sangen merkittävä talviurhei-

lukeskus, mutta sen asema on vuosien saatossa heikentynyt.  

Sveitsi nähdään kuitenkin edelleen matkailuvaltiksi, mutta se 

vaatii varmastikin alueen päivittämistä vastaamaan nykyajan 

kotimaan matkailijan vaatimuksia. Pääkaupunkiseudun lä-

heisyys kuitenkin on tässäkin asiassa etu, sillä hyvillä palve-

luilla ja tehokkaalla markkinoinnilla lähiseudulla on saavutet-

tavissa Suomen tuottavin markkina-alue.   

Ei tule kuitenkaan unohtaa Sveitsin merkitystä Hyvinkään 

asukkaille tärkeänä terveys- ja kuntoliikunta-alueena, joka 

palvelee kuntalaisia ympäri vuoden.   

Liikuntamatkailun kannalta Sveitsin etuja ovat erilaisten lii-

kuntapalvelujen yhdistäminen yhdeksi palvelukokonaisuu-

deksi, joka voisi palvella liikuntamatkailijoita laajalla palvelu-

tarjonnalla. Liikuntamahdollisuuksien lisäksi matkailijoille on 

mahdollista tarjota kulttuurielämyksiä kaupungin keskustan 

läheisyyden ansiosta. Pääkaupunkiseudun läheisyys ja mut-

kattomat liikenneyhteydet Hyvinkäälle tarjoavat pääsyn Suo-

men suurimman markkina-alueen ytimeen. Kasvanut ulko-

maalaisten turistien määrä pääkaupunkiseudulla voidaan oh-

jata onnistuneella markkinoinnilla käyttämään myös Hyvin-

kään palveluita.  

Sveitsin alueen liikuntamatkailu tulee nähdä koko Hyvinkäätä 

koskevaksi, sillä vaikka matkailukeskittymä olisikin Sveitsissä, 

niin palvelutarjontaa tulee kehittää koko Hyvinkään alueella. 

Toimivana konseptina voisi olla liikuntamatkailun, elämys-

matkailun ja kulttuuripalveluiden yhdistäminen. Tällaisessa 

palvelukokonaisuudessa saavutettaisiin riittävä palvelutar-

jonta matkailijoiden tarpeisiin ja se mahdollistaisi myös mo-

nipuolisemman liiketoiminnan luomisen. 

Riittävän asiakaspohjan saavuttamiseksi palvelut tulisi koh-

dentaa etupäässä laajaa kohderyhmää houkutteleviksi. Kes-

keisin markkina-alue olisi Helsingin seutu ja sen lisäksi tulisi 

kartoittaa huolellisesti ulkomailta, etenkin Venäjältä, suun-

LIIKUNNAN YKSITYINEN SEKTORI 

Liikunta-
matkailu

Elämys-
matkailu

Kaupungin 
ja liike-
elämän 

yhteistyö

Kulttuuri
-tarjonta
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tautuvan matkailun mahdollisuudet. Kilpa- ja huippu-urhei-

luun orientoitunut markkinointistrategia vaatisi nykyistä 

huomattavasti laajemman ja tasokkaamman tarjonnan lii-

kunta- ja suorituspaikoissa. Tämän kohderyhmän asiakkaista 

jouduttaisiin kilpailemaan myös urheiluopistojen kanssa. 

Tässä menestyminen vaatisi erittäin suuria panostuksia kilpa-

urheilun ehdoilla.  

Liikuntamatkailun kehittäminen ei ole kaupungin ydintoimin-

taan kuuluvaa, joten yhteistyön tekeminen liikeyritysten 

kanssa on välttämätöntä. Kaupunki voi osallistua nykyisten 

liikuntapaikkojen parantamiseen, tekemällä niistä paremmin 

liikuntamatkailun vaatimuksia vastaavia sekä toteuttamalla 

tarvittavia maastonmuokkauksia esimerkiksi hiihtostadionin 

ja kisakeskuksen suhteen. Varsinaisen liiketoiminnan ja sii-

hen liittyvän markkinoin hoitaminen kannattaa kuitenkin jät-

tää liikeyritysten hoidettavaksi, sillä se kuuluu niiden ydin-

osaamiseen.  

Kaupungin omassa organisaatiossa kannattaisi pyrkiä saa-

maan liikunta- ja kulttuuripalvelut mahdollisimman tiiviisti 

tuomaan omaa osaamistaan hankkeen edistämiseksi.  

Onnistuneen hankkeen hyötyjä kaupungille ja koko seutu-

kunnalle olisivat elinkeinoelämän vilkastuminen ja sitä kautta 

taloudellisten kerrannaishyötyjen lisääntyminen kaupungin 

sisällä. Kerrannaishyötyjä ovat esimerkiksi työllisyyden li-

sääntyminen ja alueen tuottavuuden sekä kilpailukyvyn pa-

raneminen. Menestyvän liikuntamatkailun keskuksen kehit-

tymisellä olisi suora vaikutus Hyvinkään tunnettavuuteen ja 

positiiviseen imagoon. Välilliset hyödyt ovat aina suuret mat-

kailukeskittymissä, sillä matkailijoiden jättämä rahavirta seu-

tukunnalle muodostuu loppujen lopuksi suureksi, vaikka yk-

sittäiset rahavirrat olisivatkin vain kohtuullisia.  

Hyvinkääläisten liikkumismahdollisuuksien suhteen liikunta-

matkailu toisi parantuneet olosuhteet tietyillä liikuntapai-

koilla. Vaikutukset olisivat suurimmat luonnollisesti Sveitsin 

alueella, mutta olosuhteiden paraneminen ilmenisi myös 

seuraavissa listatuissa liikuntapaikoissa. Liikuntapalveluiden 

kannalta joidenkin liikuntapaikkojen ja -palveluiden ylläpito 

tai järjestäminen olisi mahdollista luovuttaa liikeyrityksen 

hoidettavaksi. 

Liikuntamatkailun lisääntyessä ja suorituspaikkojen parantu-

essa voi syntyä kysyntää myös valmennuskeskuksen perusta-

miselle. Yksityinen valmennuskeskus voisi toimia Hangonra-

tapihan monitoimihallista käsin ja palvella kilpa- ja huippu-

urheilussa toimivia urheilijoita ja joukkueita.  

Kulttuuriset hyödyt tulevat esille kaupunkikulttuurin vilkastu-

misena ja seudun kansainvälistymisenä. Matkailijoille suun-

nattu kulttuuritarjonta palvelee yhtälailla myös hyvinkääläi-

siä, mikäli kaupunki osallistuu hankkeeseen omilla kulttuuri-

palveluillaan ja niiden kehittämisellä.  

Kuntalaisille, urheiluseuroille ja mahdolliselle urheiluakate-

mialle jäisi käyttäjän rooli Sveitsin liikuntapalvelujen koh-

dalla.  

       

Hiihto- ja laskettelukeskukset 

Sveitsin hiihtokeskusta voidaan pitää seudullisena palveluna, 

sillä lähikunnissa ei käytännössä katsoen ole laskettelurin-

teitä. Sveitsistä tekee poikkeuksellisen myös muun palvelu-

tarjonnan runsaus ja läheisyys. Seudullisen yhteistyön hyö-

dyntäminen ei ole realistista Sveitsin alueen kehittämisessä, 

mutta seudullisesti merkittävänä kokonaisuutena se tulee 

nähdä Hyvinkään vetovoimatekijänä.   

Maastohiihtomahdollisuudet ovat nykyisellään hyvät kunto-

hiihtoon ja kilpahiihdon harjoitteluun, mutta suurempien 

hiihtokilpailujen järjestäminen vaatisi Sveitsiin hiihtostadio-

nin ja kilpailukeskuksen rakentamista. Mahdollisuudet hiih-

tourheilun kehittämiseen alueella ovat kuitenkin keskimää-

räistä huomattavasti paremmat.  

 

Luontoliikunta 

Usmin-Kytäjän alueella luontoliikkumisen mahdollistavat laa-

jat metsäalueet ja niihin rakennettu ulkoiluverkosto. Luonto-

liikkuminen ja päiväretkien tekeminen luonnossa on nouseva 

trendi ja se on hyödynnettävissä myös liikuntamatkailun ke-

hittämisessä. Usmin-Kytäjän alue luo mahdollisuudet myös 

liiketoiminnan harjoittamiseen seikkailu- ja extreme-urhei-

lussa. Alueella onnistuu myös melonta ja melontareitin kehit-

täminen onkin liikuntamatkailun kannalta järkevää.  

 

Golfkentät 

Hyvinkään Kytäjällä sijaitseva täysmittainen golfkenttä Kytäjä 

Golf on yksi Suomen laadukkaimmista golfkentistä, joka on 

noteerattu myös ulkomailla. Golfin harrastajia palvelee Hy-

vinkäällä myös Hyvinkää golf, joka on myös 18-reikäinen. 

Seudullisesti tarkasteltuna tarjontaa löytyy Hyvinkään lähi-

seuduilta ainakin Nurmijärveltä ja Mäntsälästä. Kytäjä Golfin 

laadukas taso kuitenkin erottaa sen muista Uudenmaan maa-

kunnan golfkentistä. Alue on valtakunnallisesti merkittävä jo 

nykyisellään ja seudullista yhteistyötä ei voida pitää varteen 

otettavana tekijänä alueen kehittämisessä.      

Hevosurheilu 

Jokaisessa Hyvinkään lähikunnassa on oma ratsastuskou-

lunsa, mutta niiden yhdistäminen ratsastusreitillä ei ole mah-

dollista pitkän etäisyyden vuoksi. Hyvinkäällä on lähiseu-

duista laajimmat ratsastusmahdollisuudet ja ratsastusreitti-

kin löytyy. Hyyppärän alueella sijaitsevan ratsastusurheilu-
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keskuksen luona on laajoja metsäalueita, joihin voidaan laa-

jentaa nykyistä ratsastusreittiä muiden liikkujien siitä kärsi-

mättä. Mallia voidaan ottaa esimerkiksi Pohjois-Espooseen 

rakennetusta ratsastusreitistä. Mahdollisuuksien rajoissa on 

myös Hyyppärän ratsastusurheilukeskuksen ja Lopen ratsas-

tuskentän yhdistäminen ratsastusreitillä.    

Ilmailu 

Uudenmaan maakunnassa on ainoastaan kaksi harrasteil-

mailuun soveltuvaa lentokenttää. Toinen sijaitsee Helsingin 

Kumpulassa ja toinen Hyvinkäällä. Tosin Lopella, joka kuuluu 

Kanta-Hämeen maakuntaan, sijaitsee Suomen ilmailuopisto. 

Suomen ilmailuopisto on valtakunnallisesti merkittävä ja Hy-

vinkäällä ei ole tämän vuoksi tarvetta kehittää ilmailutoimin-

taa samaan suuntaan.  

    

Moottoriurheilu 

Hyvinkään moottoriurheilukeskus on Uudenmaan maakun-

nan ja jopa koko maan tasolla poikkeuksellinen moottoriur-

heilukeskittymä. Alue kerää harrastajia koko Etelä-Suomen 

seudulta ja suurimpien kilpailujen aikana kävijämäärät ovat 

suuria. Moottoriurheilukeskus on suurimmaksi osaksi seuro-

jen ylläpitämä, mutta alueen kehittämisen varmistamiseksi 

kaupungin pitäisi kasvattaa osallistumistaan moottoriurhei-

lukeskuksen ylläpidossa. Parantamalla keskuksen kuntoa ja 

varustelua, voitaisiin alueella järjestää useammankin lajin ja 

sarjan SM-kilpailuja. Keskus on seudullisesti sekä valtakun-

nallisesti merkittävä moottoriurheilun keskittymä, joka pal-

velee koko Etelä-Suomen moottoriurheilun harrastajia.     

 

Jääurheilu 

Sveitsin tuntumassa on Hyvinkään jääurheilukeskus, joka si-

sältää jäähallin ja curling-hallin.  

Curlinghalli on lähiseuduilla ainoa juuri curlingin pelaami-

seen tarkoitettu liikuntapaikka. Curlingia voidaan pelata 

myös jäähalleissa, mutta olosuhteet eivät ole curlinghallin ta-

soisia. Lisäksi jäähallin käytön mahdollisuuksia pienentää ny-

kyisen jäähallin korkea käyttöaste.    

 

Ampumaurheilu 

Hyvinkään lähiseuduilla on yhteensä kahdeksan ampumara-

taa, joista suurempia ampumaurheilukeskuksia ovat Hyvin-

käällä ja Mäntsälässä sijaitsevat ampumaradat. Ampumara-

tojen seudullinen saavutettavuus vaikuttaisi olevan hyvä ai-

nakin ampumaseurojen jäsenille.  

 

 

 

 

 

Hyvinkäällä sijaitsevat seudullisesti ja valtakunnallisesti 

merkittävät liikuntapaikat 

Seudullisesti merkittävät: 

Sveitsin hiihtokeskus 

Hyvinkään ampumaurheilukeskus 

Hyvinkään curlinghalli 

Hyvinkään lentokenttä (vain maakunnallisesti merkittävä) 

 

Valtakunnallisesti merkittävät 

Hyvinkään moottoriurheilukeskus 

Kytäjä Golf 

 

 

Urheilutapahtumien ja liikuntamatkailun kasvanut merki-
tys kaupungin taloudelle. 

 
 Selvitetään urheilutapahtumien järjestämisen ja lii-

kuntamatkailun taloudellinen hyöty kaupungille. 

 Liikuntamatkailun edistämiseksi tarvitaan yhteis-

työtä kaupungin ja yksityisten toimijoiden välillä. 

Hallinnollinen kollaboratiivisuus. 

 Urheilun näkeminen myös taloudellisena tekijänä. 

 Isännöidä yhtä kansainvälistä kilpailua vuodessa 

 Isännöidä useita kansallisia kilpailuja vuodessa. 

 Mahdollistaa kaavoituksella yksityisten liikunta-

paikkojen tuleminen seudulle. 
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Nykyään kuntalaiset ovat valveutuneempia ympäristön ris-

keistä kuin koskaan aikaisemmin ja tämä on vaikuttanut myös 

poliittiseen päätöksentekoon. Ympäristötietoisuus tai edes 

huolestuneisuus eivät kuitenkaan ole takeena ihmisten toi-

minnan sopeutumisesta heidän haluamiinsa arvoihin. Teoria 

riskiyhteiskunnasta ei ole mikään ideaalitilanne, sillä siihen 

kuuluu ympäristön tiedostamisen lisäksi myös sen olemassa-

olon häivyttäminen. 

Liikunta ja urheilu ovat luonnollisesti tekemisissä riskiyhteis-

kunnan kanssa, mutta tässäkin yhteiskunnallisessa asiassa 

yleisen mielenkiinnon kääntyminen liikunnan ympäristösuh-

teeseen on tullut muita elämänalueita myöhemmin esille. 

Kenties liikunnan positiivinen imago tai urheilun teennäinen 

irrallisuus normaalista ovat suojelleet riskiyhteiskunnan vai-

kutuksilta. Liikunta on kuitenkin nykyään vastaamassa sa-

malla tavalla ”teoistaan” kuin muutkin elämänalueet. Liikku-

misen ympäristösuhteissa muutoksia saadaan aikaiseksi ai-

noastaan niiden lähtiessä ruohonjuuritasolta eli kunkin liik-

kujan henkilökohtaisista valinnoista. Tähän päätöksentekoon 

vaikuttavat osaltaan ylhäältä päin johdetut pyrkimykset yksi-

lön toiminnasta, mutta myös ihmisten sopeutumisstrategiat 

ympäristön riskeihin. 

Liikunnasta ja urheilusta ei voi aiheutua suurtuhoja, mutta 

paikallisesti vaikutus ympäristöön voi olla silmin nähtävissä. 

Tällaisia paikallisia liikuntatoiminnasta aiheutuvia vaikutuksia 

ympäristölle voivat olla maaston kuluminen ja likaantuminen 

suurten ihmismassojen jäljiltä. Lisäksi keinotekoisten liikun-

taympäristöjen luomiseen tarvittavan elektroniikan häiriöi-

den aiheuttamat tuhot ovat mahdollisia. Esimerkiksi uima-

hallien vedenpuhdistus järjestelmissä käytettävä kloori tai 

jäähallien ammoniakki voivat vapaasti ympäristöön joutues-

saan aiheuttaa vaaratilanteita. 

Suurimmat vaikutukset ympäristölle tulevat kuitenkin välilli-

sesti liikuntapaikkojen ylläpidosta kuten lämmityksestä ja 

harrastajien matkoista liikuntapaikoille. Ammattilais- ja 

huippu-urheilu aiheuttavat ympäristövaikutuksia suhteessa 

enemmän, mutta tarkasteltaessa absoluuttisia vaikutuksia 

harrasteliikunnan aiheuttama kuorma on moninkertaisen vo-

lyyminsa vuoksi rutkasti suurempi. 

Riskiyhteiskunnan kannalta keskeisempi muutostekijä on lii-

kuntakulttuurin taloudellis-teknologistuminen, sillä silloin 

mukaan tulevat määrittelysuhteet. Niissä määritellään min-

kälaisten normien perusteella toimintaa arvioidaan tai todis-

tetaanko toiminnan etuja vai sen aiheuttamia haittoja (Beck 

1990) Taloudellis-teknologistuminen aiheuttaa sen, että py-

rittäessä todistamaan liikunnan aiheuttamia haittoja ympä-

ristölle, ollaan rajoittamassa aina jonkun etuja. Määrittely-

suhteet ovat myös valtasuhteita, sillä niissä on kyse yhteis-

kunnallisesta varallisuudesta (Beck 1990).  

 

Ammattilaisurheilun tapauksessa vaikkapa urheilutapahtu-

man järjestämisen taloudelliset hyödyt voivat olla ristirii-

dassa ympäristön hyötyjen kanssa.  

Organisoitu vastuuttomuus näkyy liikunnan ja urheilun sa-

ralla hyvin johtuen välillisten vaikutusten suuresta osuu-

desta. Yleisesti ottaen liikunnasta ja urheilusta on vaikea löy-

tää yksittäisiä syitä, jotka aiheuttaisivat liikunnan haitalliset 

vaikutukset ympäristölle. Liikunnan ympäristövaikutukset 

muodostuvat lukuisista pienistä ja arkipäiväisistä tekijöistä 

kuten lämmityksestä, ajoneuvojen päästöistä ja yleisötapah-

tumien jätekertymästä.  

Liikunnasta ja urheilusta ei löydy muista elämänalueista poik-

keavaa riskiä ympäristölle ja tämä arkipäiväisyys yhdistettynä 

organisoituun vastuuttomuuteen tekee olemassa olevat on-

gelmat näkymättömiksi. Useimmat kulkevat autoilla ja liikku-

vat keinotekoisissa liikuntaympäristöissä – syyllisiä tai vas-

tuunkantajia on hankala osoittaa. Nykyinen toiminta on lain-

säädännöllisesti ja sosiaalisestikin täysin hyväksyttyä, joten 

toiminnan muuttaminen jää täysin yksilön oman harkinnan 

varaan. 

Urheilun hyvä kertomus saattaa olla jossain määrin vaikutta-

massa myös käsityksiin liikunnan ympäristövaikutuksista. Po-

sitiivinen imago ja keinotekoinen irrallisuus vakavista arkipäi-

vän asioista höystettynä tärkeillä kansanterveydellisillä vai-

kutuksilla antaa liikunnalle sädekehän, joka on vähentänyt 

julkista keskustelua liikunnan ympäristövaikutuksista. Liikun-

nan ja urheilun mediahaasteet eivät ole tällä saralla. Kunnan 

kohdalla vastuullisuus kuuluu kuitenkin toimintamalleihin ja 

mainitaanhan liikuntalaissakin kestävän kehityksen huomi-

oon ottaminen.  

Ilmastonlämpenemisen arvioidaan tulevaisuudessa huonon-

tavan talviurheilun harrastusmahdollisuuksia Etelä- ja Keski-

Suomessa. Viime vuosien hyvät olosuhteen esimerkiksi 

maastohiihdon osalta eivät tarkoita, että tilanne tulisi jatku-

maan monia vuosia peräkkäin.  

Kehittyneet kevyen liikenteen väylät mahdollistavat lihasvoi-

min tapahtuvan siirtymisen ja näin vähentävät moottoriajo-

neuvojen käyttöä matkustamisessa. Tiiviin keskustataajaman 

yhdyskuntarakenteen vuoksi Hyvinkäällä on hyvät edellytyk-

set arkiliikuntaan, jolloin tieliikenteen päästöt jäävät vähäi-

semmiksi.  

Joidenkin liikuntapaikkojen ylläpitäminen on energiatehok-

kuuden kannalta huonolla tasolla johtuen esimerkiksi uima-

hallin, jäähallin tai lämmitettävän keinonurmen suuresta 

energiatarpeesta. Olosuhteet vaikuttavat tietyissä tapauk-

sissa liikuntapaikkojen ekologisuuteen, sillä vähälumisissa 

olosuhteissa latujen ja laskettelurinteiden lumetus aiheuttaa 

suuren energiatarpeen.   

YMPÄRISTÖNÄKÖKOHDAT 
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Liikuntapaikkojen uusissa investoinneissa tulisi pyrkiä käyttä-

mään ekologisia materiaaleja kuten kiveä ja puuta. Liikunta-

paikasta aiheutuvien välillisten ympäristövaikutusten vähen-

tämiseksi liikuntapaikat tulisi sijoittaa hyvien julkisten liiken-

neyhteyksien varrelle ja huolehtia saavutettavuudesta myös 

kevyen liikenteen väyliä hyödyntäen.  

Urheilutapahtumien järjestämisestä aiheutuvat ympäristö-

vaikutukset voivat olla yllättävänkin suuria, sillä kaikkia ta-

pahtumista aiheutuvia välillisiä vaikutuksia on hankala arvi-

oida. Suuret yleisötapahtumat aiheuttavat aina omat vaiku-

tuksensa ympäristöön, sillä tapahtuman infrastruktuurin, lo-

gistiikan ja yleisöpalvelujen tuottaminen kuormittavat ympä-

ristöä ennen tapahtumaa ja tapahtuman aikana. Suuret ylei-

sömäärät myös jättävät jälkensä kuluttamiensa tuotteiden ja 

palvelujen myötä, jolloin tapahtuman ympäristönkuormitta-

vuus voi osoittautua merkittäväksi alueen mittakaavassa. Ur-

heilutapahtumissa urheilijoiden lisäksi paikalle saapuu run-

sain mitoin huoltajia, perheenjäseniä ja tietenkin tapahtu-

maa seuraamaan tulevia katsojia. Urheilutapahtumissa ei ole 

suuria yksittäisiä päästöjen tai jätteiden lähteitä, mutta suu-

ressa ihmisjoukossa jo pienistä päästö- ja jätevirroista voi ker-

tyä merkityksellisiä vaikutuksia ympäristöön 

Kisatapahtuman vaikutuksia ympäristöön voidaan pyrkiä pie-

nentämään ekologisilla ratkaisuilla ja suosimalla ympäris-

töystävällisiä materiaaleja sekä palveluja.  

Liikuntasektorilla kannattaa keskittyä perusasioiden kuntoon 

saattamiseen, mikä on tärkein tekijä haitallisten ympäristö-

vaikutusten vähentämisessä. Perusasioihin kuuluvat materi-

aaleja säästävät ratkaisut, logistiikan tehokkuus ja vähäpääs-

töisyys, syntyvien jätteiden kierrätys, tapahtumien ruoka-

huollon ympäristöystävällisyys ja osallistuvien tiedotus sekä 

opastaminen ympäristöystävällisen toiminnan ja ratkaisujen 

varmistamiseksi. 

Hyvinkään liikuntapalveluiden tavoitteet haitallisten ympä-

ristövaikutusten ehkäisemiseksi voidaan tiivistää kolmeen 

päätavoitteeseen: hiilidioksidi- ja metaanipäästöjen vähentä-

minen, syntyvän jätteen vähentäminen ja ympäristötietoi-

suuden lisääminen. 

Hiilidioksidi- ja metaanipäästöt ovat kaksi suurinta ilmaston 

lämpenemistä aiheuttavaa kasvihuonekaasua. Hiilidioksidia 

syntyy poltettaessa fossiilisia polttoaineita ja sen suhteelli-

nen osuus kaikista kasvihuonekaasuista on 80 prosenttia. Lii-

kunnassa ja urheilussa suurimmat hiilidioksidipäästöt tulevat 

matkustamisesta harrastuspaikoille sekä liikuntapaikkojen 

sähkönkulutuksesta ja lämmityksestä. Vähäpätöisempiä 

päästölähteitä ovat logistiikka ja käytetyn paperin tuotanto-

prosessista syntyneet päästöt. Metaania kehittyy eloperäi-

sen aineksen mädäntyessä hapettomissa olosuhteissa. Me-

taanipäästöt aiheutuvat biohajoavien tuotteiden joutuessa 

sekajätteen joukossa kaatopaikalle. Tämä tapahtuu esimer-

kiksi silloin, kun ruuantähteet laitetaan biojätteen sijasta se-

kajätteeseen. 

Liikunnan ja urheilun suurimmat negatiiviset ympäristövai-

kutukset aiheutuvat hiilidioksidipäästöistä, jotka kuitenkin il-

menevät epäsuorasti. Syntyvistä hiilidioksidipäätöistä suurin 

osa aiheutuu liikenteestä liikuntapaikoille ja pois sieltä. Lii-

kunnan harrastajia tulisi tiedottaa ympäristöystävällisistä liik-

kumisvaihtoehdoista harrastuspaikoille. Tätä voidaan auttaa 

varmistamalla sujuvat joukkoliikenneyhteydet ja kevyen lii-

kenteen väylät liikuntapaikoille. Paikanpäällä kannustetaan 

osallistujia liikkumaan kävellen tai käyttämään julkista liiken-

nettä.  
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Metaanipäästöt pyritään pitämään alhaisina huolehtimalla 

biojätteen keräämisestä riittävällä määrällä keräysastioita 

sekä opastamalla liikuntapaikkojen käyttäjiä ja tapahtumiin 

osallistujia jätteiden lajittelussa. Biojätteen asianmukaisella-

keräämisellä saavutetaan kaikkein suurimmat positiiviset 

ympäristövaikutukset esimerkiksi urheilutapahtuman jäte-

huollon osalta ja tämän vuoksi sen pitäisi olla erityistarkkai-

lussa. 

Kaupungin pitäisi luoda urheiluseuroille ympäristöohjeistus 

liikunta- ja urheilutapahtumien järjestämistä varten. Ohjeis-

tuksessa huomioitaisiin asianmukaisen jätehuollon ja lupien 

järjestäminen, sähköisen markkinoinnin käyttö paperimark-

kinoinnin sijaan sekä ympäristöasioiden tiedottaminen ja 

kouluttaminen. Muita ympäristöohjeistuksen alueita voisivat 

olla ympäristöystävällisten liikkumismuotojen suosiminen, 

ekologisesti kestävän ruokahuollon järjestäminen, veden ja 

energian säästäminen sekä roskien kierrättäminen. 

Omassa organisaatiossaan liikuntapalvelut voi osallistua jo-

honkin lukuisista hankkeista organisaatioiden ympäristövai-

kutusten pienentämiseksi. Hankkeissa on tarjolla ilmaiset ja 

laadukkaat materiaalit sekä toimintamallit toiminnan järjes-

tämiseksi ekologisemmaksi.  
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Vapaa-aikapalveluiden johtaminen vaatii laajaa tietopohjaa 

ja näkemystä useista eri intressiryhmistä. Tehokkaan johta-

misen ja päätöksenteon kulmakivenä on efektiivinen tiedon 

hyödyntäminen. Tiedolla johtaminen tulee nähdä kokonais-

valtaisena toimintana, jossa organisaatio tukee ja kannustaa 

tiedon hyödyntämistä. Ajantasainen ja relevantti tieto on tar-

koituksena muuttaa lisäarvoksi, joka näkyy käytännöntasolla 

paremmin kohdistettuna ja laadukkaampana liikuntapalvelu-

tarjontana.   

Hyvinkään tulee pyrkiä olemaan keskisuurista kaupungeista 

edelläkävijä tiedolla johtamisen soveltamisesta liikuntaa ja 

urheilua koskevassa päätöksenteossa. Liikuntapalveluiden 

tulee olla selvillä kunnallisten liikuntapalveluiden järjestämi-

seen liittyvään uusimpaan tutkimustietoon. Lisäksi kaupunki 

tekee itse selvityksiä hyvinkääläisestä liikuntakulttuurista.  

Tiedolla johtamisen onnistumista ja etenkin tiedon käytän-

töön soveltamista voidaan mitata monin keinoin. Samanai-

kaisesti voidaan tuottaa myös uutta tietoa johtamisen tarpei-

siin. Tiedot toimintakentän muutoksista sekä tieto johtami-

sen onnistumisesta kulkevat käsi kädessä. Systemaattisella 

mittaamisella voidaan parhaimmillaan osoittaa toimenpitei-

den vaikuttavuus ja näin perustella vankemmin liikunta-alan 

yhteiskunnallista merkittävyyttä.  

Tiedolla johtaminen hämärtää organisaatiorajoja ja edistää 

yhdessä tekemisen kulttuuria, jossa tieto kulkee sektoreiden 

välillä kokonaisuutta palvelevalla tavalla. Tulee tehdä yhtei-

set pelisäännöt siitä, kuinka onnistumista mitataan. Mitä on-

nistuminen maksaa ja millainen ekonominen merkitys liikun-

nalla ja urheilulla on kaupungille.  

Kaupungin liikuntapalveluiden määrätietoisen ja järjestel-

mällisen kehittämisen varmistamiseksi kannattaisi kaupungin 

tuottaa yksityiskohtaisemmat kehityssuunnitelmat liikunta-

palveluiden painopistealueista. Suunnitelmat voi tehdä kos-

kemaan erityisryhmien liikuntaa, lasten ja nuorten liikuntaa, 

ikääntyneiden liikuntaa sekä liikuntapaikkojen käyttömaksu-

politiikkaa.  

Painopistealueita koskevien suunnitelmien valmistuminen 

voidaan ottaa tavoitteeksi vuoteen 2020 mennessä. Suunni-

telmien tekemistä ei kannata ajoittaa päällekkäin henkilös-

tön rasituksen vähentämiseksi. Suunnitelmien teossa voi-

daan käyttää hyödyksi liikunta-alan opiskelijoita, joilla on 

mahdollista tehdä esimerkiksi opinnäytetyönsä Hyvinkään 

kaupungille. 

 

 

 

 

 

Ajantasainen ja relevantti tieto liikuntakulttuurista tuke-

massa päätöksentekoa. 

 Riittävä rahoitus Hyvinkäätä koskevien selvitysten 

ja tutkimusten tekemiseen. 

 Yhteistyö liikunta-alan oppilaitosten ja korkeakou-

lujen kanssa. 

 Luotettavaa tietoa kaikilta liikunnan ja urheilun 

sektoreilta. 

 Käytetään hyödyksi selvityksissä opiskelijatöitä kus-

tannustehokkuuden saavuttamiseksi.  

 

Parantunut liikuntapolitiikan tavoitteiden saavuttaminen. 

 Liikuntasuunnitelman tavoitteiden toteutumisen 

säännöllinen seuranta. 

 Tehtyjen toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi. 

 Perustetaan säännöllisesti kokoontuva seuranta-

ryhmä arvioimaan liikuntapolitiikan vaikuttavuutta. 

 

Paikannetaan liikunnan positiivisia vaikutuksia terveyden-

huollon säästöihin ja sosiaaliseen hyvinvointiin.  

 Kehitetään mekanismi vaikutusten arviointiin mui-

hin hallintokuntiin. 

 Hyödynnetään tutkimustietoa ja alan asiantunti-

joita syy-seuraus suhteiden löytämiseen.  

 

Liikunnan kehittämisen päätöksenteossa huomioidaan 

kaikki käyttäjäryhmät. 

 Varmistetaan kaikkien suurimpien urheilujärjestö-

jen, arkiliikkujien, urheilijoiden ja erityisryhmien 

mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon. 

 Kannustaa kaupunkilaisia osallistumaan päätöksen-

tekoon.  

 Kaupunki toimii aktiivisesti kuntalaisten osallisuu-

den lisäämiseksi. 

  

TIEDOLLA JOHTAMINEN 
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Yhteistyössä on voimaa, mutta julkinen sektori ei ole koskaan 

ollut tunnettu ylisektoriaalisesta ja kollaboratiivisesta toimin-

nastaan. Poikkihallinnollinen yhteistyö hallintokuntien välillä 

tarjoaa kuitenkin aivan uuden tason tuotettujen palvelujen 

vaikuttavuudessa ja kustannustehokkuudessa. Kuntaorgani-

saatiossa löytyy monen alan ammattilaisia ja etenkin lii-

kunta-alalla voidaan hyödyntää muiden hallintokuntien ydin-

osaamista liikuntapalveluiden parantamiseksi.   

Hankkeiden ennakkoesittely päätöksentekijöille on tulevai-

suudessa välttämätöntä, jotta hankkeita ylipäätään saadaan 

eteenpäin ja päättäjien mielenkiinto saadaan säilymään lii-

kuntapolitiikassa. Vaikka suurta rakennusbuumia ei ole näkö-

piirissä vuoteen 2023 mennessä, niin hyvin esitettyinä ja pe-

rusteltuina liikunnan hyötyjä Hyvinkäälle on vaikea ohittaa.  

Yhteistyö muiden hallintokuntien kanssa on järjestettävä sel-

keän ylisektorialisuusstrategian puitteissa, jolloin keskeisim-

mät hallintokunnat otetaan yhteistyöhön mukaan: 

 

Opetustoimi: sisäliikunta ja koulujen liikuntakasvatus, 

salien tehokas käyttö. 

Ympäristötoimi: luontoympäristö liikuntapaikkoina. 

Sosiaali- ja terveystoimi: ikääntyneiden liikunta, vam-

maisten liikunta, terveysliikunnan edistäminen, erityis-

ryhmien tukeminen ennaltaehkäisevänä työnä liikun-

nasta syrjäytymistä vastaan. 

Kaavoitus- ja kaupunkisuunnittelu: liikuntapaikkasijoit-

taminen ja että liikuntapaikat palveluineen ovat siellä 

missä väestökin on, luontireitit ja alueet. 

Tekninen toimi: nyt tehdyn tilaaja-tuottajamallin vahvis-

taminen ja siitä tiedottaminen, jotta malli tulee tutuksi 

kaikille ja se toimii avoimuuden ilmapiirissä, jolloin kus-

tannukset tulee läpivalaista erityisesti infrastruktuurin 

käyttäjille. 

Kaavoituksen ja kaupunkisuunnittelu: palveluja ja lii-

kuntapaikkoja on pystyttävä takaamaan sinne missä on 

väestönkasvua erityisesti nuorten osalta, jolloin nuorten 

tulisi saada perusliikuntapalvelut asuinalueidensa lähilii-

kuntapaikoilla. 

 

Rahoituksen lisääminen olisi välttämätöntä, mutta näillä nä-

kymin ainoa keino on kunnan ulkopuolisen rahoituksen hank-

kiminen. Uusissa liikuntapaikkakohteissa voidaan lisätä pub-

lic - private – partnershipiä, mutta myös muita ulottuvuuksia 

kuten public-civic-partnershipiä ja public-private-civic-part-

nerspiä. Liikuntapaikkarahoituksen valtionapujen saamista  

 

pidetään tärkeänä, mikä edellyttää valtionapuhakemusten 

laadun kehittämistä ja verkostoitumista pienissä hankkeissa 

alueellisen Liikunnan ELY:n kanssa, mutta myös opetus- ja 

kulttuuriministeriön kanssa. Nämä tahot tuleekin nähdä yk-

sinä tärkeimpinä sidosryhminä.  

Tavoitteellisuus ja määrätietoisuus lisääntyvät kasvavan 

suunnitelmallisuuden johdosta tämän liikuntasuunnitelman 

ansiosta. Suunnitelmaa on jalkautettava koko liikunnan kent-

tään ja saatava keskeiset päätöksentekijät ja ylisektorialiset 

virkamiehet mukaan toteuttamaan liikuntasuunnitelmaa.   

Keskeinen uusi avaus on lähteä laatimaan ns. leikkipaikka-

suunnitelmaa siten, että se olisi osa koko kunnan kattavaa lä-

hiliikuntapaikkasuunnitelmaa ja saada tieto kulkemaan 

puisto-osaston ja liikuntapalvelujen sekä teknisen toimen vä-

lillä. 

 

Sosiaali- ja terveystoimi 
Liikkumisreseptijärjestelmä on otettu Hyvinkäällä käyttöön 

vuoden 2005 tienoilla. Järjestelmä toimii niin, että terveys-

keskuslääkäri määrää potilaalle liikkumisreseptin, jonka jäl-

keen potilas voi vapaaehtoisesti varata ajan fysioterapeutilta. 

Fysioterapeutti arvioi potilaan tilanteen ja suosittaa hänelle 

osallistumista johonkin ohjattuun ryhmään. Tämän jälkeen 

liikuntapalvelut tulee mukaan järjestelmään, sillä se toteut-

taa ohjatut liikuntaryhmät potilaille. Potilaat ovat tähän 

mennessä olleet suurimmaksi osaksi tuki- ja liikuntaelinsai-

rauksista sekä liikalihavuudesta kärsiviä potilaita, jotka on 

liikkumisreseptillä ohjattu osallistumaan liikuntaryhmiin.  

Kehityskohteet liikkumisreseptin kohdalla liittyvät tehostu-

neeseen potilaiden saamiseen liikuntaryhmiin, potilaiden 

parempaan huomioimiseen ryhmissä sekä harrastuksen jat-

kuvuuden varmistamiseen. Monet potilaat eivät liikkumisre-

septin saatuaan kuitenkaan ota yhteyttä fysioterapeuttiin tai 

osallistu liikuntaryhmien toimintaan. Ohjatuissa ryhmissä on 

monenlaisia potilaita ja osalle liikkuminen on täysin vierasta. 

Tämän vuoksi potilaiden tulisi saada enemmän kannustusta 

ja motivointia liikuntaryhmässä toimiessaan. Lisäksi ehdote-

taan ohjattuja ryhmiä suunniteltaessa jatkuvuuden huomioi-

mista entistä paremmin, jotta potilaat voivat siirtyä ohja-

tuissa ryhmissä ”eteenpäin”.  

Rajapinta ainakin liikkumisreseptin suhteen liikuntapalvelu-

jen ja terveyspalvelujen välisessä yhteistyössä vaikuttaisi ole-

van fysioterapeutin ja liikuntaryhmän ohjaajan välillä. Tämän 

käytännönyhteyden toimivuudesta ei ole tietoa, mutta kehi-

tettäessä toimintaa, voisi olla järkevää tarkastella erityisesti 

tätä rajapintaa.  

Perusturvalla on kuitenkin myös itse hallinnoimia kuntoutus- 

ja liikuntaryhmiä, joten tilanne ei ole välttämättä selkeä. Fy-

MUILLE HALLINTOKUNNILLE 
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sioterapeuttien ja liikuntapalvelujen välillä on tehty työnja-

koa. Kuitenkaan ei voida puhua mistään virallisesta toiminto-

jen organisoinnista, sillä tehtävien järjestely on tapahtunut 

epävirallisesti työntekijöiden välillä.  

Terveyspalvelujen virkamiehen mukaan yhteistyön kehittä-

minen tulisi aloittaa nykyisen tilanteen selvittämisellä ja sen 

jälkeen perustaa työryhmä oikeiden toimenpiteiden löytä-

miseksi. Työryhmän pitäisi olla laajapohjainen, jotta työryh-

mässä on näkemystä riittävän laajalta alueelta yhteistyön ke-

hittämiseksi.  

Palveluseteleitä voitaisiin käyttää avuksi terveydenhoidossa, 

niin että terveydenhuollossa diagnosoitu potilas saisi liikku-

misreseptin lääkäriltä. Palvelusetelin avulla potilas voisi 

käydä suorittamassa lääkärin määräämää liikuntaa esimer-

kiksi kaupungin ohjatulla tunnilla tai itse valitsemallaan pal-

veluntarjoajalla. Mahdollisuutena voisi olla myös yksityisen 

palvelun käyttö tai seurojen valjastaminen terveysliikunta-

ryhmien järjestämiseen lisätulojen toivossa. Esteenä tämän 

kaltaisessa järjestelmässä on kuitenkin liikkumisresepti-kon-

septin keskeneräisyys. Laajaa yhteistyöhanketta kehittävät ai-

nakin Jyväskylässä KKI-ohjelma ja Terveyden edistämisen tut-

kimuskeskus. 

 

Tekninen toimi 
Teknisen toimen merkitys tulee kasvamaan liikuntapaikkojen 

hoidossa ja ylläpidossa seuraavien vuosien aikana. Organi-

saatiomuutoksessa saavutetaan varmasti synergiaetuja ja 

kaupungin kokonaiskustannukset liikuntaan liittyvien teknis-

ten tehtävien osalta tulevat kaavailujen mukaan pienene-

mään. Erityistä huomiota tulee kuitenkin kiinnittää työn laa-

dun ja ammattitaidon säilymiseen.  

Käyttö- ja kunnossapitohenkilöstön eläköityminen asettaa 

myös haasteen ammattitaitoisen liikuntapaikkahoitamisen 

jatkamiselle. Nykyisin on mahdollista saada koulutusta esi-

merkiksi liikuntapaikan hoitajan tutkinnon avulla ja kaupun-

gin rekrytoinnissa tulisikin pyrkiä hankkimaan liikuntapaikko-

jen hoidon tutkinnon suorittaneita työnhakijoita. Mahdolli-

suutena on myös nykyisen henkilöstön kouluttaminen esi-

merkiksi liikuntapaikkamestareiksi.  

Ylläpidon laatua tulee verrata organisaatiomuutosta edeltä-

neeseen aikaan. Liikuntapaikkojen käyttäjien tyytyväisyyttä 

voidaan mitata seuraavan seurakyselyn yhteydessä vuonna 

2018. 

 

Varhaiskasvatus 
Varhaiskasvatuksen merkitystä liikunnallisen elämäntavan 

opettajana lapsille ei tule väheksyä. Tutkimusten mukaan lii-

kunnallisiin tottumuksiin ja liikunnalliseen elämäntapaan voi-

daan vaikuttaa tehokkaimmin lapsen 10. ikävuoteen asti, 

jonka jälkeen asennekasvatuksen ja esimerkin vaikutukset 

vähenevät.  

Hyvinkäällä ollaan jo hyvällä tiellä liikunnallisen päiväkodin 

kehittämisessä. Toimia tulee kuitenkin tehostaa ja pyrkiä luo-

maan kaikki kaupungin varhaiskasvatuksen yksiköt kattava 

käytäntö.  

Kehittämällä määrätietoisesti liikuntakasvatuksen osuutta 

varhaiskasvatuksessa, voisi Hyvinkää olla edellä kävijä lasten 

ohjaamisessa liikunnalliseen elämäntapaan jo pienestä pi-

täen. 

Varhaiskasvatuksen yksiköille tulee luoda paremmat edelly-

tykset käyttää myös kaupungin sisäliikuntapaikkoja. Tulevai-

suudessa rakennettaessa esimerkiksi päiväkotien tiloja ja pi-

hoja, tulisi lasten liikuntamahdollisuudet huomioida entistä 

paremmin.  

Kaupungin uimaopetus alkaa nykyisin ala-asteen aikana, 

mutta lapsen herkkyyskaudet huomioiden otollinen ve-

sielementtiin tutustumisen olisi hyvä alkaa jo esikouluiässä. 

Uimaopetuksen varhentamisen mahdollisuudet ja hyödyt 

kannattaa kartoittaa.   

 

Yhdyskuntasuunnittelu 
Yhdyskuntasuunnittelun merkitys liikuntamahdollisuuksien 

ja liikunnallisen elämäntavan mahdollistajana tulee olemaan 

tulevaisuudessa tiedostetumpi voimavara. Arkiliikunnan vä-

heneminen suuri haaste jo tällä hetkellä ja haasteiden mää-

rät tulevat lisääntymään väestön ikääntymisen ja nuorien 

ikäluokkien liikkumattomuuden vuoksi. Viimeaikaisten tutki-

musten mukaan edes urheiluseurassa harrastaminen ei ta-

kaa puolelle lapsista ja nuorista terveyden kannalta riittävää 

fyysistä aktiivisuutta. Harrastusaktiivisuus ja -määrät ovat 

Suomessa jo korkeita, joten ei ole realistista laskea niiden va-

raan vastuuta väestön liikunnan lisäämisestä.  

Fyysisesti aktiivinen arkielämä voidaan tehdä helpommaksi 

ja motivoimaksi oikeilla ratkaisuilla kaavoituksessa ja liiken-

nejärjestelyissä. Tämä edellyttää entistä laajemman näkökul-

man ottamista yhdyskuntasuunnittelun toteutukseen ja li-

säämällä kaupunkilaisten edellytyksiä lihasvoimin tapahtu-

vaan liikkumiseen. 

Yhdyskuntasuunnittelussa huomioidaan ainakin haastatelta-

vien mukaan liikunnallisen elämäntavan edellytykset. Suun-

nittelussa on mukana liikuntapalveluista liikuntapaikkames-

tari, joka osallistuu aktiivisesti myös kaavoitukseen.  
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Kansalaisopisto 
Suomalaisista työikäisistä kansalaisopistojen palveluja käyt-

tää noin neljä prosenttia ja ikääntyneistä kolme prosenttia. 

Liikuttajina kansalaisopistot ovat vielä kaukana urheilu- ja lii-

kuntaseuroista, mutta niiden tehtävää ja mahdollisuuksia lii-

kunnan sekä terveellisten elämäntapojen edistäjänä ei kan-

nata kuitenkaan väheksyä.  

Kansalaisopiston merkitys ikääntyneiden liikuttajana on mer-

killepantava, sillä se tavoittaa sellaisia ikääntyneitä kuntalai-

sia, jotka liikkuvat vähän ja eivät ole mukana seuratoimin-

nassa. Kursseille osallistumiseen ei ole isoa kynnystä ja kurs-

simaksut ovat kohtuullisia.  

Kansalaisopiston suurin hyöty koskee terveys- ja kuntoliikun-

taa edistävää ohjaus- ja koulutustoimintaa. Tämän vuoksi 

kansalaisopiston tarjoamat kurssit ja ohjauspalvelut ovat 

merkityksellisessä asemassa kehitettäessä liikuntapalvelui-

den saavutettavuutta eri väestöryhmissä. Kansalaisopiston 

palveluja käyttävät suuressa määrin juuri sellaiset ryhmät, 

joita liikuntapalveluilla voi olla muuten vaikeuksia saavuttaa. 

Kansalaisopiston kurssitarjontaa kannattaa kohdentaa enti-

sestään silmällä pitäen ikääntyneiden ihmisten, riittämättö-

mästi liikkuvien, ensikertaa liikuntaa aloittavien ja sairauden 

vuoksi erityisryhmään kuuluvien odotukset ja tarpeet huomi-

oiden. 

Kansalaisopiston palveluja käyttävät korostuneesti ikäänty-

neet ja urheiluseuroissa harrastamattomat kuntalaiset. Koh-

distamalla resursseja juuri edellä mainittuihin ryhmiin, saa-

vutetaan todennäköisesti tehokkain vaikuttavuus hyvinkää-

läisten terveyden edistämisessä suhteessa käytettyihin re-

sursseihin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuorisotoimi 
Nuorisotoimen mahdollisuudet edistää nuorten liikunnalli-

sen elämäntavan kehittymistä liittyvät liikunnallisen nuoriso-

työn monialaiseen palveluketjuun.  

Erityisessä tarkastelussa tulisivat olla vähän liikkuvat nuoret 

tai nuoret joilla on jo aiheutunut terveydellisiä haittoja liian 

vähäisestä fyysisestä aktiivisuudesta. 

Liikunnallista nuorisotyötä voidaan käyttää syrjäytyneiden tai 

syrjäytymisvaarassa olevien nuorten liikunnallisen ja kulttuu-

risen elämäntavan kehittämisessä. Lisäksi mahdollisuudet tu-

lee tunnistaa myös maahanmuuttajien kotouttamistoimissa. 

Liikunnallisen nuorisotyön toimintaperiaatteena tulee olla 

nuorten omatoimisen ryhmätoiminnan tukeminen sekä lii-

kuntatoiminnan järjestäminen sellaisissa tilanteissa, joissa 

kysyntää tietylle liikuntamuodolle ilmenee nuorten keskuu-

dessa.    

      

 

Kulttuuri- ja kirjastotoimi 
Tulevaisuudessa kulttuuri- ja liikuntatoimen kannattaa tehdä 

huomattavasti enemmän yhteistyötä nykyiseen tilanteeseen 

verrattuna. Jyrkkä kahtiajako liikuntapalveluiden ja kulttuuri-

palveluiden välillä ei palvele kumpaakaan osapuolta. Kun 

huomioidaan kummankin alueen mahdollisuudet ja kyvyt 

tuottaa ja välittää positiivisia tunteita, yhteisöllisyyttä, osal-

listuvuutta ja elämyksiä – voidaan todeta henkistä hyvinvoin-

tia lisäävien mekanismien olevan hyvin samanlaisia.  

Tapahtuman järjestämisessä tulisi pyrkiä yhdistämään lii-

kunta- ja kulttuuripalveluita saman tapahtuman alaisuuteen. 
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Näin voidaan houkutella sekä liikunta- että kulttuuriorientoi-

tuneita kuntalaisia saman tapahtuman puitteissa. Samalla 

saavutetaan niin järjestäjien kuin tapahtumiin osallistuvien-

kin kohdalla luonnollista ajatusten vaihtoa ja kanssakäymistä.  

Tapahtumat muuttuvat myös sisällöltään rikkaammiksi, kun 

liikunnalliset ja kulturellit ajanviettotavat ovat luontevasti ja 

helposti yhdistettävissä. 

Liikuntamatkailun kehittämisessä kulttuuripalvelut ovat kes-

keinen tekijä, sillä Hyvinkäällä on poikkeuksellisen hyvät 

edellytykset tarjota liikuntamatkailijoille myös keskustan 

kulttuurielämää. Henkisen moninaisuuden ja koheesion rin-

nalla voidaan siis nähdä myös taloudelliset vaikuttimet lii-

kunta- ja kulttuuripalveluiden yhteistyön tiivistämisessä.  

Liikunnan ja kulttuurin välistä yhteistyötä voidaan lisätä myös 

joidenkin lajien kohdalla. Esimerkiksi tanssi ja voimistelu si-

sältävät myös taiteellisia näkökulmia ja niiden kehittämisessä 

voitaisiin hyödyntää kulttuurialan asiantuntijoita. Kunnalli-

sissa liikuntapaikoissa voidaan järjestää pienimuotoisia näyt-

telyitä, jotka saisivat esimerkiksi uimahallissa huomattavasti 

suuremman kävijäkunnan kuin niillä olisi muissa tiloissa edes 

mahdollista saada. Liikuntapaikkojen viihtyvyyttä voidaan 

muutenkin parantaa taideteoksilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


