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Kunnanhallituksille, liikunta- ja terveysasioista vastaaville lautakunnille

Etelﬁ-Suomen alueellisen liikuntaneuvoston vetoomus kunnille kuntien liikun-

tatoimen toimintaedellytysten puolesta
Uuden liikuntalain (390/2015) 5§zn mukaan kunnan tulee luoda edellytyksié kunnan asukkaiden liikunnalle jérjestéméllé Iiikuntapalveluja seké terveytté ja hyvin—
vointia edistévéé liikuntaa eri kohderyhmille. Liséksi kunnan tulee arvioida asuk-

kaittensa liikunta-aktiivisuutta osana terveydenhuoltolain (1326/2010) 12 §:S§§
tarkoitettua terveyden ja hyvinvoinnin edistémisté.

Kuntien terveyspalveIujen jérjestéminen on ny! uudistumassa ja palvelut ovat siir.
tymassé kuntaa laajempien yksikkbjen jérjestettévaksi. Liikunnan ja terveyden
yhteistyén edistéminen kuntatasolla on jéaméssé kunnissa toimivien jérjestéjen
ja kuntien tehtévéksi. Néyttb liikunnan puutteen yhteyksisté kansanterveyteen on
vahva. lhmisten omaehtoisella ja eri jérjeswjen seka muiden tahojen jia‘rjestémallé liikunnalla on téirkeé merkitys kunnan asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin
edistémisessé.

Etelé-Suomen alueellinen liikuntaneuvosto on huolestunut kuntien Iiikuntatoimen
ja kunnissa liikunnan parissa toimivien jérjestéjen toimintaedellytyksisté. Kunnat
sééstévét liikuntapaikkojen kunnossapidosta ja liikuntapaikkojen kéyttbmaksut
kallistuvat. Mybskéén liikuntatoimen ja terveydenhuollon yhteistoiminta ei ole
edennyt riittévasti. Samalla kunnat ovat pienentéméssé tai jopa Iopettamassa Iiikuntajérjestbiﬂe myénnettévat toiminta-avustukset. Taménkaltainen toiminta vaikeuttaa erityisesti Iasten ja nuorten mahdollisuutta osallistua ohjattuun liikuntatoimintaan ja johtaa eriarvoisuuteen.

Etelé-Suomen aiueellinen Iiikuntaneuvosto vetoaa kuntien péatéksentekijéihin,
etté kunnat tuwaisivat kaikissa olosuhteissa kunnallisen liikuntatoimen riittévét
toimintaedellytykset. Yhteistyété terveyssektorin ja kunnan eri toimialojen kanssa
tulee Iisété. Kuntien liikuntatoimelle tulee antaa riittévét resurssit terveyttéi ja hyvinvointia edistévén liikuntatoiminnan jérjestémiseen. Kuntien liikuntapaikat tulee
pitéé hyvéssé kunnossa. Ohjatuilta lasten ja nuorten liikuntaryhmilté tulisi perié
kunnan omistamien Iiikuntapaikkojen kéytésté mahdollisimman alhainen kéyttﬁ—
maksu. Liikuntaneuvoston mielesté kuntien tulisi jatkaa Iasten ja nuorten liikuntaa

jérjestévien jérjestbjen avustamista. Tamé tuki sééstyy ajan mydté moninkertaisesti muun muassa pienempiné terveydenhoitokustannuksina.

Liikuntaneuvosto toteaa myés, etteivét kuntatalouden ongelmat ratkea kuntien
pienié Iiikuntaméérérahoja Ieikkaamalla. tai liikuntatilojen vuokria korottamalla.
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