
Valtakunnallinen 
olosuhdefoorumi
@suomigymnaestrada 

AIKA: perjantai 8.6. klo 10-15, aamukahvit ja hanketori klo 9 alkaen.
PAIKKA: Vierailukeskus JOKI (Kupittaa, Turku), Presidentti-auditorio

Tilaisuus on suunnattu liikuntapaikkarakentamisesta  
kiinnostuneille lajiliittojen, kuntien ja kaupunkien,  
valtion ja aluehallinnon, urheiluakatemioiden ja  
valmennuskeskusten sekä yksityisen sektorin toimijoille. 

TEEMAT: Missä liikutaan ja urheillaan? Kuka rakentaa liikuntapaikkoja,  
millä rahalla? Millä periaatteella saa julkista tukea? Miten sote vaikuttaa? 
Kysymyksiä tarkastellaan seminaarissa ensisijaisesti organisoidun  
liikunnan ja urheilun näkökulmasta.
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Ohjelma
Teema 1:  
MISSÄ LIIKUTAAN JA URHEILLAAN? 
Tilaisuuden juontaja Eeva Lehtimäki johdattaa liikuntapaikkojen äärelle. 
Olosuhdetilanne organisoidun liikunnan näkökulmasta ja miten lisää valtakunnallista koordinaatiota?

Teema 2:  
KUKA RAKENTAA JA MITÄ?  
TIEDOLLA JOHTAMINEN LIIKUNTAPAIKKAVERKOSTON KEHITTÄMISESSÄ.
klo 10.10-10.20 Turussa on selvitetty, miten eri lajit saavat kaupungin tukea olosuhteiden  
 kautta. Miten tasa-arvo ja yhdenvertaisuus toteutuvat?  
 Turun kaupungin liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari.

klo 10.20-11.45  Paneeli: Kuka rakentaa ja millä tiedolla?  
 Kuka johtaa liikuntarakentamista? Ohjaako strategia vai raha ja äänekäs lobbaus?  
 Kenen vastuulla on rakentaa tiloja eri lajeille? Kenen kanssa hankkeita suunnitellaan? 

 Suuriin kysymyksiin tuovat näkökulmia  kansanedustaja, VLN:n jäsen Sari Multala, Turun  
 liikuntapalvelujohtaja Markus Kalmari, Voimisteluliiton puheenjohtaja Kaisa Vikkula,  
 WasaGroupin myyntijohtaja Petteri Saarinen ja Olympiakomitean akatemiaohjelman  
 johtaja Simo Tarvonen. 

klo 11.45-12.45  Lounas ja hanketori, jossa voi tutustua kiinnostaviin tuoreisiin ja  
 suunnitteilla oleviin hankkeisiin. 

Teema 3:  
MILLÄ RAHALLA? 
klo 12.45-13.15 Millä periaatteella julkista tukea? OKM:n kyselytunti. 
 Liikuntapaikkarakentamisen tarpeisiin vastaaminen ja toimintakentän muutokset haastavat  
 avustuspolitiikan. Mitä kehittämistarpeita avustamiseen liittyy? Voidaanko avustuksilla  
 ja niiden ehdoilla ohjata vaikuttavuutta? Keräämme kysymyksiä valtion avustuspolitiikkaan  
 liittyen 18.5. mennessä. OKM:n liikunnan vastuualueelta vastauksia antavat johtaja  
  Tiina Kivisaari ja rakennusneuvos Erja Metsäranta. 

klo 13.15-14.15 Paneeli: Millä rahalla liikuntapaikkoja rakennetaan?  
 Miten sote vaikuttaa liikuntapaikkoihin ja niiden rahoittamiseen? 
 Keskustelijoina kansanedustaja, VLN:n jäsen Ville Skinnari, Tampereen liikunta- ja  
 nuorisoyksikön johtaja Pekka P. Paavola, Jyväskylän kulttuurin ja liikunnan  
 palvelujohtaja Ari Karimäki, Palloliiton olosuhdepäällikkö Tero Auvinen ja  
 Unisportin maajohtaja Pekka Elo.

klo 14.15  Seminaariosauuden päätös ja lähtö liikuntapaikkakierrokselle.

klo 14.15-15 Kupittaan palloiluhallin esittely, kierros Suomi Gymnaestradan toimintapuistossa ja  
  Marli Areenan esittely. 

Jää Voimisteluliiton vieraaksi foorumin jälkeen: Suomi Gymnaetradan Tapahtumaesittely 
sekä voimistelunäytös ”Mikään ei mun hulluuttani muuta”.  


