
SEMINAARIN TEEMOINA OVAT: 

Pyörällä päästään – olosuhteilla ohjataan 

Kotiovelta luontoon  

Kuntalaisten yhdenvertaiset mahdollisuudet ulkoiluun

Liikuntapaikkojen rahoitus – mistä rahat? Miltä avustustilanne vaikuttaa?

Liikuntapaikkarakentamisen eri toteutusmalleja

Kaatopaikasta suosituksi golfkentäksi

Muokkaavatko ulkoilumahdollisuudet liikuntakulttuuria?

Frisbeegolfratojen suunnittelu, rakentaminen ja käyttö

14.–15.11.2017
Kuntatalo
Toinen Linja 14, Helsinki

tiistaina 14.11.2017

keskiviikkona 15.11.2017

arkiliikunnan olosuhteet
HYVINVOIVA KUNTA

Arkiliikunnan olosuhdeseminaari on suunnattu sinulle, 

joka työskentelet ja vaikutat maankäytön suunnittelussa, 

kaavoituksessa, liikennesuunnittelussa, liikuntaolosuhteiden 

edistämistyössä, päätöksenteossa tai olet muuten kiinnostunut 

elinympäristösi kehittämisestä.

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan TEHYLI-olosuhderyhmä:

Kuvat: KKI-ohjelma / Jiri Halttunen, Petteri Kivimäki, Mikko Käkelä



Ohjelma

TIISTAI 14.11.2017
Päivän juontaa Mikko ”Peltsi” Peltola. 

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.30–11.15  Teemana: Pyörällä päästään – olosuhteilla ohjataan

9.30 Avauspuheenvuoro 
Terhi Päivärinta, johtaja, Suomen Kuntaliitto

9.40 Kaupunkisuunnittelun keinot edistää pyöräilyä  
Leena Rossi, yleiskaavapäällikkö, Jyväskylän kaupunki

10.15 Kuinka rakentaa aktiivisen kaupunkiympäristön toimenpidesuunnitelma? 
Kokemuksia SPAcE-projektista  
Tanja Onatsu, ohjelmakoordinaattori, Kunnossa kaiken ikää -ohjelma

10.45 Tiedä miten kuntasi polkee! PyöräKompassi auditoi ja auttaa 
priorisoimaan  
Matti Hirvonen, toiminnanjohtaja, Pyöräilykuntien verkosto ry

11.15 Lounas (omakustanteinen)

12.00–14.00  Teemana: Kotiovelta luontoon

12.00 Urbaani yhdyskuntarakenne liikuntaympäristönä  
Marketta Kyttä, maankäytön suunnittelun professori, Aalto-yliopisto

12.45 Elämyspyöräillen eheässä kaupunkitilassa  
Jukka-Pekka Flander, ympäristöneuvos, Ympäristöministeriö

13.30  Lähiluonto liikuttaa kuntalaisia  
Sari Jormanainen, liikuntasuunnittelija ja Laura Juga, hankesuunnittelija, 
Joensuun kaupunki

14.00 Kahvi

14.30–16.00  Teemana: Kuntalaisten yhdenvertaiset mahdollisuudet ulkoiluun

14.30  Monipuolinen lähiluonto yhtäläisesti kaikkien ulottuvilla – 
ympäristöoikeudenmukaisuuden näkökulma 
Leena Kopperoinen, erikoistutkija, Suomen ympäristökeskus SYKE

15.00 Paneelikeskustelu  
Kuntalaisten yhdenvertaiset mahdollisuudet 
ulkoiluun ja kuntalaisten kuuleminen

16.00 Seminaaripäivä päättyy

Seminaarin 
ensimmäinen päivä 

on maksuton.



9.00  Aamukahvi

9.30 Mistä rahat liikuntapaikkarakentamiseen ja ylläpitoon? 
Reijo Vuorento, apulaisjohtaja, Kuntaliitto

10.30 Opetus- ja kulttuuriministeriön ajankohtaiskatsaus 
Erja Metsäranta, rakennusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö

11.15 Liikuntapaikkarakentamisen eri toteutusmalleja: Esimerkkejä ja 
kokemuksia Tuusulasta 
Risto Kanerva, vapaa-aikapalveluiden päällikkö, Tuusulan kunta

12.00 Lounas

13.00 Espoon liikuntapaikkarakentamisen mallit: Kokemuksia 20 
vuoden ajalta 
Martti Merra, liikuntajohtaja, Espoon kaupunki

 Keskeisen kaupunkialueen kehityshanke: Mankkaan 
kaatopaikka golf- ja virkistysalueeksi 
Pertti Itkonen, toimitusjohtaja, Tapiola Golf Oy

14.15 Kahvi

14.30 Ulkoilun mahdollisuudet liikuntakulttuurin kehittämisessä 
Eki Karlsson, toiminnanjohtaja, Suomen Latu

15.15 Mitä huomioida frisbeegolfratojen suunnittelussa, 
rakentamisessa ja käytössä? Liiton terveiset kuntatoimelle 
Mikko Kaakinen, toiminnanjohtaja, Suomen frisbeegolfliitto

16.00 Seminaari päättyy

Tervetuloa saamaan ideoita hyvistä toteutuksista ja malleista 
kävelyn ja pyöräilyn lisäämiseksi sekä asuinympäristömme ja 
elinympäristömme olosuhteiden kehittämisestä arkiliikuntaan 
kannustaviksi. Tule kuulemaan, mitä tutkimustulokset kertovat 
ja verkostoitumaan alan osaajien kanssa!

KESKIVIIKKO 15.11.2017
Koulutuspäivä on tarkoitettu kuntien liikuntapaikoista vastaaville. 
Päivän aikana tarkastellaan liikuntapaikkarakentamisen keskeisiä 
ajankohtaisia kysymyksiä liikuntapaikkojen rahoituksen, 
suunnittelun ja rakentamisen näkökulmasta.   

Päivän hinta: 250 € + alv 24 %

*Järjestäjät pidättävät oikeuden ohjelmamuutoksiin.



Ilmoittautuminen 2.11.2017 mennessä: 

https://koulutus.fcg.fi/Koulutuskalenteri/Koulutustuote/id/9173 

Seminaarin ensimmäinen päivä on maksuton ja toisen päivän hinta 250 € + alv 24 %. 
Halutessasi voit ilmoittautua molempiin päiviin tai vain toiseen.  
Katso peruutusehdot alla.

Varaa paikkasi ajoissa varmistaaksesi osallistumisesi! 

Peruutusehdot

Veloitukseton peruutus voidaan tehdä 2.11.2017 mennessä. Tämän jälkeen tehdyistä 
peruutuksista peritään 50 % osallistumismaksusta. Jos peruutusta ei tehdä ollenkaan ja 
osallistuja jättää saapumatta tilaisuuteen, laskutetaan koko osallistumismaksu. 

Lounas

Tiistain 14.11. lounas on omakustanteinen, keskiviikon 15.11. lounas sisältyy 
osallistujamaksuun. Kuntatalossa sijaitsee ravintola Kuntakallio. 

Majoitus

Cumulus City Hakaniemi Helsinki  
Siltasaarenkatu 14  
00530 Helsinki 
puh: 0200 48108 (0,17 €/puh + 0,75 €/min + pvm/mpm)  
hakaniemi.cumulus@restel.fi  

Varaukset        

Jokainen osallistuja varaa huoneensa itse ja mainitsee varatessaan ”Olosuhdeseminaari”. 
Maksutapa käteinen, luottokortti tai laskutus. Jokainen maksaa itse paikan päällä.  

Hinnat                       

1 hengen huone: 99 € / huone / vrk   
2 hengen huone: 119 € / huone / vrk 

Huonehintaan sisältyy runsas buffet-aamiainen, asiakassauna ja alv.  
 
Lisätietoja

Tiistain seminaaripäivä 
ohjelmakoordinaattori Tanja Onatsu, KKI-ohjelma  
tanja.onatsu@likes.fi,  
puh. 040 588 0263

Keskiviikon seminaaripäivä 
koulutuspäällikkö Milla Toivonen, FCG Koulutus Oy 
milla.toivonen@fcg.fi 
puh. 0400 867 703

 
Yhteistyössä

Terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan -olosuhderyhmä: 
opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, 
ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, maa- ja 
metsätalousministeriö, Liikennevirasto, Metsähallitus, Suomen 
Kuntaliitto ry, Pyöräilykuntien verkosto ry, Olympiakomitea ry, 
Suomen Latu ry, Ikäinstituutti ry ja Kunnossa kaiken ikää -ohjelma.


