LIIKUTAAN PORVOON MITALLA! -LIIKUNTAOHJELMA 2020-LUVULLE
Tiivistelmä seuratyöpajasta 20.8.2019

LIIKUTAAN PORVOON MITALLA! -LIIKUNTAOHJELMA 2020-LUVULLE:
Työpajan toteutuksesta
➢ Työpaja on osa Porvoon kaupungin – LIIKUTAAN PORVOON MITALLA – Liikuntaohjelman 2020 luvulle valmistelua. Valmistelutyö
alkoi 2018 laajalla asukas- ja seurakyselyllä. Kyselyn tulosten pohjalta laadittiin työpajojen sarja, jossa käsiteltiin lasten, nuorten,
työikäisten, ikääntyvien, seurojen sekä yrittäjien haasteita ja ratkaisuja. Työpajoissa käsiteltävät teemat valittiin kyselyjen
tulosten pohjalta.
➢ Valmistelutyön avulla luodaan suuntaviivoja ja painopistevalintoja Porvoon kaupungin eri hallintokuntien tulevien vuosien
toimenpiteille liittyen liikkumisen, liikunnan ja urheilun edistämiseen kaupungissa. Ohjelman laadinnasta vastaa sitä varten
perustettu työryhmä sekä ohjausryhmä.
➢ Työpajan ajankohta & paikka: 20.8.2019 klo. 18.00. - 21.00., Taidetalo
➢ Työpajan veto: Jukka Pekkala ja Pasi Mäenpää / SmartSport
➢ Asiantuntija -alustukset
➢ Pasi Mäenpää, Smartsport (materiaalit löytyvät www.porvoo.fi/liikuntapalvelut)
➢ Työpajan teemaryhmät:
1. Kaupungin avustukset: Seurojen odotukset ja tarpeet avustuksille
2. Kaupungin ja seurojen yhteistyö (Helena Forsbäck-Turunen)
3. Seurojen kilpailu- ja harjoitusvuorojen maksuttomuus sekä tilakysymykset (Pasi Liitiäinen)
4. Villit ideat ja viestintä: Kerätään kaikki muut mahdolliset ideat ja ajatukset koskien seurojen elinvoimaa Porvoossa, myös
viestinnän näkökulmasta
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Seura, taustayhteisö
Hunters Juniors ry
Porvoo Roller Derby ry
FC Futura juniorit
BS-PU
Porvoon Salibandyseura ry
Porvoon Salibandyseura ry
Kerkkoon Urheilijat
Badmintonclub Backhand
Shirokawa judoseura
Porvoon Rapakuntomiehet RY
Hinthaaran Viri - Hindhår Viri
Suomen Yleisurheiluarkisto / Suomen Urheiluliitto / Suomen
Urheiluhistoriallinen Seura
Shirokawa judoseura
Porvoon Mailapeliseura ry.
Akilles handboll
Porvoon Taekwondo ry
FC Futura Juniorit
Haikkoon Kuntoilijat
Suomen Latu ry
Porvoon Mailapeliseura
FC –Futura juniorit
Porvoon Aikikai
Porvoon tarmo
Porvoon kaupunki, liikuntapalvelut
Porvoon kaupunki, liikuntapalvelut
Porvoon kaupunki, liikuntapalvelut
Jukka Pekkala, Pasi Mäenpää, Smartsport

Etunimi
Juha
Jonna
Janne
Micke
Kari
Anssi
Tuomas
Mika
Mikko
Pekka

Sukunimi
Aaltonen
Ahti
Ekman
Forslund
Hokka
Jukka
Kanervala
Kapanen
Kärnä
Lampinen

Mikko

Nieminen

Tiina
Kimmo
Kai
Heidi
Osmo
Emil
Antti
Johanna
Suvi
Mirka
Saku
Rasmus
Per
Pasi
Helena

Pusa
Siltanen
Stör
Tyyskä
Ulmala
Vaara
Yli-Opas
Yli-Opas
Vainio
Mäkimartti
Ohtonen
Svahn
Högström
Liitiäinen
Forsbäck-Turunen

Avustukset
Yleistä – havaintoja kokonaisuuden painotuksista
introssa osallistujia pyydettiin ottamaan kantaa erityisesti Porvoon kaupungin suoriin taloudellisiin tukiin eli perusavustukseen
(230 000€/vuosi) ja kohdeavustuksiin (n.170 000€/vuosi)
tämän lisäksi keskusteluissa nousi useaan otteeseen keskustelua myös olosuhteista – hyvät olosuhteet ovat seuroille tärkeä asia
Ryhmäläisten arvioita avustuksista
• yleisesti ottaen tukiin liittyvään tilanteeseen oltiin enemmän tyytyväisiä kuin tyytymättömiä – Porvoossa euromäärät ovat saman
kokoisiin kuntiin verrattuna suurempia, mutta myös toimintatapaan ja kohdennuksiin oltiin pääosin tyytyväisiä

Perusavustuksiin liittyviä positiivisia näkökulmia
•

on tukimuoto, joka on helppo perustella olevan tukea seuralle/seuran ytimelle (ei joukkueille/ryhmille)

Perusavustuksiin liittyviä kriittisiä arvioita tai kehitysehdotuksia
•
•
•
•
•

pieni rooli seuralla/alle 5% budjetista/”läpikulkuerä” joka menee kuitenkin olosuhteisiin
erikoista/outoa: kunta antaa toisella kädellä ja ottaa toisella?
raha voitaisiin käyttää myös toisin/voitaisiin luopua
asiaan liittyvä hallinnointi pienemmäksi
kriteereissä voisi huomioida tai painottaa enemmän toiminnan laatua – voi olla toki raskas, jos kerätään ”detalji”-tietoa

Avustukset
Kohdeavustuksiin liittyviä positiivisia näkökulmia
•
•

koulutusavustusta ja sen sisäisiä kriteerejä pidettiin hyvänä (x8)
ohjausavustusta kritisoitiin, mutta pidettiin myös hyvänä

Kohdeavustuksiin liittyviä kriittisiä arvioita tai kehitysehdotuksia
•
•
•
•
•
•
•

ohjausavustus on työläs (x2), ohjausavustus voisi olla myös seuran perusavustus, ohjausavustus mahdollistaa taktikoinnin, teknistä
mallia voisi kehittää
kohdeavustusten vaatimaa hallinnointia pienemmäksi
vuokratuen kehittäminen, niin että se lähestyisi kunnallisten olosuhteiden käyttömaksuja
olosuhteiden kunnostamistukea voisi harkita
uusien toimintojen ”starttitukea” voisi harkita: mm. vähän liikkuville, ”höntsään”, puulaakiin
(suur?)tapahtumatukea voisi olla tarpeen (x2)
kunta voisi toteuttaa kaikille seuroille yhteisiä koulutuksia (VOK tai seurajohtajille tms) (= ei liity suoranaisesti suoriin taloustukiin
seuroille)

Seurojen kilpailu- ja harjoitusvuorojen maksuttomuus sekä tilakysymykset
•

Liikuntapaikkarakentaminen yritysten ja yhdistysten toimesta
– miten kaupunki tukee→ kaava yhteydenotosta toteutukseen.
– kohdellaanko ry:tä joka rakentaa tiloja omaan toimintaansa ja yrittäjään joka tekee bisnestä samalla tavalla.

•

Kaupungin oma liikuntapaikkarakentaminen
– mihin?--> koulu→ koulun liikuntasali, liikuntaan aktivoiva koulupiha, koulun välittömässä läheisyydessä lähiliikuntapaikka,
”kylän”/asuinalueen liikuntapaikat (osin jo kilpatasoisia), liikuntakeskukset (Kokonniemi) jotka kilpatasoisia.
– miten toimittaa liikuntapalvelut sinne, missä ei koulua vai tuodaanko asukkaat liikuntapaikoille?

•

Perusliikuntamuodot maksuttomia kuntalaisille
– lasketaan elinkaariajatuksella kustannukset €/hlö.
– määritellään optimaalinen alkuvähennys, eli määritetään taso €/hlö, mitkä liikuntapalvelut ilmaisia.
– tämän tason ylittäviltä kustannuksilta peritään käyttömaksuja (näihin yltää yleensä tekojäät, jäähalli, uimahalli, lämmitettävät
kentät talvella….)
– otetaan ilmastoasiat huomioon laskennassa

•

Käyttömaksut
– nyt lautakunnan vahvistama hinnasto, joka perustuu tilan kokoon ja varustukseen.
– voidaanko hinnan määrittämisessä huomioida esim.: harjoittelevan joukon koko → joissakin tapauksissa pieni ryhmä tarvitsee
isoa tilaa ja näin €/hlö hinta nousee varsin korkeaksi.

•

Vuokra-avustuksiin enemmän tukea
– avustettavien seurojen tiloista maksettava vuokra €/hlö tulisi saada lähemmäs hintaa, joka kaupungin tiloissa harjoittelevilla on.

•

Huomiona, tilojen käyttö saa maksaa, jos olosuhteet ovat kunnossa.
6

Kaupungin ja seurojen yhteistyö
Kehittämiskohde / -asia

Ääni- Tarkennuksia, täydennyksiä
määrä

Yhteistyötä seurojen ja oppilaitosten välillä

8

Seurojen välinen yhteistyö paremmaksi

5

Urheiluseurojen kuuleminen

4

Urheiluseuroja kuunnellaan liikuntapaikkarakentamisen sekä korjaushankkeiden yhteydessä

Ohjaajien palkkaaminen

4

Yhteistyössä kaupunki/koulut/seurat

Seurakoulutusta liikuntapalvelut järjestää / koordinoi

2

Yleisiä aiheita (ei lajikoulutusta); luodaan koulutuspaketteja

Seurojen yhteiset palaverit säännöllisin väliajoin (2-3)
krt/vuosi)
Kuntarajoja ylittävä yhteistyö

2

Lajikohtaisesti sekä kaikki seurat yhdessä

1

Kylien kannalta joskus mielekästä (kulkeminen)

JUMP IN-tapahtuman kaltaisten tapahtumien
järjestäminen

1

seuroilla mahdollisuus kootusti esittäytyä

Urheiluakatemiatoiminta

1

Vahvistetaan/kehitetään

liik.palvelut (?) koordinoi

Yhteystietojen saatavuus
Kyläkeskuksissa yhteistyössä

Eri alojen seurojen (VPK, Martat, 4-H, liik.seurat, nuorisoyhdistykset ym)

Harjoitusvuorot

Peruutukset seuroilta hyvissä ajoin liikuntapalveluiden tietoon, jotta vapautuneet vuorot tulisivat
muiden varattaviksi. Tasapuolinen harjoitusvuorojako / seurojen välinen tasavertaisuus

Ohjaajapooli

Liikuntapalvelut koordinoi

Uusien urheilulajien esittelytilaisuudet

Villit ideat ja viestintä
Kehittämiskohde / -asia

Äänimäärä

Tarkennuksia, täydennyksiä

15v. Nuorten drop-out –torjuntakampanja

11

Toteutetaan yhdessä seurojen, koulujen ja kaupungin kanssa, viestinnällinen, kerätään kokemukset
ja kerrotaan niistä

Kaupungin tarjoama viestintä ja markkinointipalvelu ja –
koulutus

6

Seuroilla ei osaamista, palvelu subventoitu/maksullinen/ilmainen

”Kouluilta/ -iltapäivä

6

Koko urheiluhalli kaikkien koululaisten käytössä, ohjaajia seuroista, miten seurojen vuorot hoidetaan
ko. aikana?

Kaupungin viestintä (ilmoitustaulut), mieluusti mobiiliversio

5

Jotta seurat voisivat markkinoida omaa toimintaansa mielekkäästi – kaupunki tarjoaisi työkaluja
siihen.

Seuroilla vastuu ja rooli lapsen/nuoren lajivaihtoon

4

Silloin kun on ”järkevää” seurat ohjaisivat lapsia/nuoria toisen lajin ja seuran piiriin – jos huomataan,
että ei ole innostusta ja edellytyksiä oman seuran lajissa.

Kaupungin koordinoima seura-koulu –yhteistyö

4

Lajiesittelyt, välinekokeilut, jne. Lukuvuoden mittainen ”excel –taulukko”, johon seurat voisivat
ilmoittaa ja koulut hyväksyä ko. vierailut niin, ettei jokaisen seuran ja koulun tarvitse asioita erikseen
sopia.

Oppilaitos-, lähialue- ja viestintäyhteistyö

2

Oppilaat voisivat hoitaa viestinnän. Nyt liian usein tehdään ”yksin” kun voitaisiin yhdistää voimia.

Viestintää maahanmuuttajille

2

FirstBeat ja Polar, hyppymatto, valokennojärjestelmät, ym.
laitteistoja vuorataan seurojen käyttöön

1

Liikuntatiloihin pukuhuone ”perhepukuhuone/ 3. sukupuoli”

1

Yhteinen pooli ilmaisia lajikokeiluja seuroissa

1

Toivotaan tasapainoa omaehtoisen ja ohjatun
liikunnan/urheilun osalta – ulkoilu hyötykäyttöön

Esim. muutaman kuukauden mittainen jakso, jossa valintaa, esim. 1 vastuuviikko/seura: seuralla ko
viikolla lajiesittelyitä kaikenikäisille. Kaupunki koordinoi kampanjaa.

Villit ideat ja viestintä
Kehittämiskohde / -asia

Äänimäärä

Toivotaan tasapainoa omaehtoisen ja ohjatun
liikunnan/urheilun osalta – ulkoilu hyötykäyttöön

1

Sporttimessut kerran vuodessa.

1

Tarkennuksia, täydennyksiä

Lajien esittelypaikka, yhteistyö lajien ja kaupungin kanssa

Kouluille ja uimahallille seurojen yhteinen ilmoitustaulu

Liikuntatoimi koordinoi (esimerkkinä Kokonhallin valotaulu)

Pienten kylien näkökulmasta kuntayhteistyö tärkeää.

Välimatkat toisen kunnan palveluihin lyhyemmät kuin oman kunnan palveluihin.

Hyväntekeväisyysmahdollisuuksien kehittäminen

Yksityisten ihmisten halu sponsoroida vähävaraisia lapsia/nuoria. Tarvitaan luotettava malli,
esim. SRK, sosiaalitoimi. Kaupungin koordinoiva rooli.

Dementiapururata, puutarha, ”Elämysrata”

Muistisairaille, ikääntyville

Seurarekisteri, sen ylläpito

Kaupungin hallinnoima, seuroilta tarvitaan ”info@seurannimi -tyyppinen osoite, jotta
saadaan pysyvämpi rekisteri.

Kaupunki hoitaa seurakoulutusta, ei lajikohtaisia
sisältöjä
Urheiluakatemiayhteistyö
Mentaalisen valmennuksen, hieronnan, lihashuollon,
jne vuokrausmahdollisuus seuroille
Seurojen yhteinen vapaaehtoiskoulutus
Seurojen yhteinen foorumi, verkosto

Osallistujille bonusta (seuratuki, tms)

Säilytystiloja seurojen käyttöön
Maastopyöräreitit

Monelle lajille hyvä harjoitusmuoto

”Jos jokin on tärkeää ja haastavaa,
sitä ei kannata tehdä yksin..”

KIITOS OSALLISTUMISESTASI TYÖPAJAAN!

WWW.SMARTSPORT.FI

