
 
 

 MUISTIO  
Paikka: Kerhola 
Aika: 13.11.2018 klo 18:00 (vapaa-aikafoorumin klo 17:15 yhteisen osuuden jälkeen) 
 
Paikalla: Seppo Järvinen, KanKi varapj., Henri Hirvikoski BC Nokia, Mikko Vuorinen Nokian Pyry, Esa Kivioja 
NoU, Teppo Nummela AC Nokia, Joni Mattila Nops, Paula Uusiluoto NVS, Tomi Nieminen Nokian Krp, 
Tommi Vainio Höntsääjät Nokia, Kari Mustalahti Vapaa-aikajaos, Matti Haapala, valtuutettu,  Mika 
Lehtinen liikuntapaikkapäällikkö Nokian kaupunki, Hanna Murotie liikuntapalvelupäällikkö Nokian 
kaupunki, Riitta Hälli toimistosihteeri vapaa-aikapalvelut Nokian kaupunki      

LIIKUNTASEURAPARLAMENTTI 
 

1. Kokouksen avaus: Tämän kokouksen puheenjohtaja Seppo Järvinen avasi kokouksen 
klo 17:45. 
 

2. Valtioneuvoston selonteko liikuntapolitiikasta: Mitä selonteko tarkoittaa 
kuntien ja seurojen näkökulmasta? Liikuntapalvelupäällikkö Hanna Murotie selvitti 
selonteon taustoja: 
Kunnille on lähetetty kyselyitä. Kansalaisia, urheilijoita ja huippu-urheilijoita  
on kuultu liikuntapolitiikan suuntaviivojen pohjaksi. 
Selonteko luo liikuntapolitiikan nykytilan kuvan ja luo uusia linjoja. 
Se on iso laaja kokonaisuus koskien suomalaista liikuntaa monelta eri näkökannalta. 
 
Liikunnan merkitys yhteiskunnassa- voisiko olla joku itseisarvo osana yhteiskuntaa? 
 
- eri hallinnon alan rooleja 
- erityisryhmät 
- kaikissa ikä-ja väestöryhmissä aktiivisen liikunnan lisääminen, mielekäs tekeminen 
 -> kansanterveyden lisääminen 
- painotuksia liikuntarakentamiseen, tukea pitää löytyä 
- yhdenvertaisuus ja tasa-arvo 
- asenteet, rakenteet, jotka poissulkevat harrastajia 
Valtion liikuntabudjetti on 155 milj. rahapelitoiminnasta tuotoista.  

Toimialoista liikunta on ainoa, joka on valtion talousarviossa kokonaan riippuvainen 
rahapelitoiminnan tuotoista.  
 
Kunnat vastaavat jatkossakin hyvinvoinnin ja terveyden kehittämisestä liikunnan 
keinoin: 
- Moninaisen toiminnan lisääminen kansalaisjärjestöissä 
- Liikuntaseurat kilpailevat yksityisten toimijoiden kanssa  
- Liikkuva varhaiskasvatus 
-Koululiikunnan lisääminen 
-Toisen asteen oppilaille lisää liikuntaa 
-Varusmiespalvelua ennen ohjattua liikunnallista toimintaa 
 
Lisää aiheesta valtioneuvoston liikuntapoliittinen selonteko, (muistion liitteenä) 
 

 



 
 
 
 

 
3. Nokian kaupungin Liikuntapaikka- ja palvelusuunnitelman tuottaminen vuonna 

2019 : 
 
-Selonteossa on ohjeistettu, että palvelusuunnitelma tulee tehdä, smart sport -
toteuttaa  
-Kokonaisuutta suunnittelemassa isompi joukko  
-Kartoitetaan kokonaiskuva tämän hetken liikuntaolosuhteista 
-Tavoitteena palveluiden parantaminen, 
-Mitä seurat yhteisesti toivovat, mitä asukkaat toivovat- yhteinen näkemys, millaiset 
ratkaisut palvelevat useampia seuroja 
- Uimahallin kokonaisuus ympäristöineen 
- Uusien toimintatapojen luominen, jokainen osallinen mukaan suunnitteluun 
 
 

4. Nokian Liikkuva koulu - esittely- Liik-kis hanke: 
 
Kärkihankkeessa 2013 Nokialla, 2016 vuodesta liikuntapalveluista mukana Katri 
Manninen, kouluilta Satu Pimiä ja Kari Lähde 
- 16 koulussa mukana oma liikkis vastaava 
- pitkät välitunnit 
- välkkäri-sporttaritoimintaa 9 lk järjestävät nuorille 
- välituntiväinelainaamo- hankerahoius 
- toiminnalliset oppitunnit 
- aktiivinen iltapäivä- liikekalenteri,  liikuntapalvelut koordinoi ja seurat toteuttavat 
- koulujen väliset liikuntapahtumat ja turnaukset 
- jokaisella koululla omat blogisivustot 
- liik-kis nokia world press 
- 11/2017 opetuspalvelut, liikuntapalvelut ja seurat verkostotapaaminen-> 
liikuntapolku 
- tarkoitus taata jokaiselle koululaisille tasavertainen mahdollisuus tutustua eri 
lajeihin 
- liikettä koulupäivään 
- liikuntapolkua toteuttaa moni taho, keväälle 2019 on hankerahoitus 
- 2018-2019 suunnitellaan ja pilotoidaan muutamille kouluille ja luokille, jatkossa 
tavoitteena osaksi opetussuunnitelmaa jokaiselle luokka-asteelle 
tarkoitus syksyn aikana koota mukaan pilointiseurat- heidän lajia kokeillaan ensi 
keväänä jollekin luokille 
- pilotointi ensimmäinen kokous 8.1.2019 
 
 
 

 
 

 



 
5. Liikuntapaikkapäällikön katsaus ulkoliikuntapaikoista:  

 
- Menkalan kaukalossa on tekonurmi, viivat kaukalossa, Futsal maalit ja 
koripallotelineet asennetaan ensi keväänä, ledivalot kentälle 
- Vanhat hiekkakentän valot säilytetään Menkalassa 
- Keskusurheilukentän hiekkakenttä tasoitettu ja uudet ledivalot 
- Lähdekorven kentälle lisävaloja 
- Myllyhaan kenttää ei pidetä kunnossa koulurakentamisen vuoksi 
 - Ulkoilureittien osalta kaikki käyty läpi kehäkuntorata, Siuro, Linnavuori hyvällä 
mallilla - talvi saa tulla 
- KK-2kentän ja 3kentän väli on muokattu latuväylää varten, ei mennä enää jatkossa 
latukoneilla jalkapallokentlle 
- Keskuskentän hiekkakentälle uusi jääkaukalo  
- kalustouudistus vanhoihin traktoreihin 
- Hiihto- ja muu suunnitelma, Keskuskenttä->Vihnu-reitti - tarjoukset kysytty 
kaarisiltaan, vesilupa Avi:lta käsittelyaika 9kk 
 
 

6. Muut mahdolliset asiat: Yksityisen liikuntahallin rakentaminen puhututti, valtuutetut 
Matti Haapala ja Kari Mustalahti kertoivat kaupunginvaltuustossa käsitellystä 
yksityisen liikuntahallin sijoituskohteesta.  Se rakennetaan todennäköisimmin Nokian 
palloiluhallin viereen. 
 

7. Seuraavat kokoukset 
Ajankohta ja paikka tarkennetaan myöhemmin v. 2019 alkupuolella. 

 
8. Kokouksen päättäminen, Kokous päätettiin klo 19:00. 

 


