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Miks?
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Jyväskylä Ülikooli 
kehakultuuriteaduskond

Liikumise ja rahvatervise 
Edendamise SA LIKES

Võistlus- ja tippspordi 
Uurimiskeskus KIHU

Jyväskylä rakenduskõrgkool
Sport Business School

2016 
JAMK-i uurimus: Kohalikest 
91 %, mittekohalikest 84 % 
ning välismaalastest 79 % 
oli arvamusel, et Jyväskylä 
on liikumisharrastuse- ja 
spordilinn. Põhjendustes 

toodi esile kohalikke 
aktiivseid ja edukaid 

spordiseltse, Jyväskylä 
sportimis- ja 

liikumisharrastuse 
võimalusi, 

kehakultuuriteaduskonda 
ning rallit.

Liikumisharrastusel ja spordil on tähtis
roll ja see paistab ka väljapoole.

Liikumisharrastus ja selle edendamine 
on linna ühine asi.

Liikumisharrastus Jyväskyläs üsna
laiaulatuslik nähtus.

Meil on pidev püüdlus ja tahe üha 
parendada oma kompetentsi.

Linnavolikogu otsus  
Liikumisharrastuse pealinn 

on üksi linnastrateegia 
neljast juhtivast valdkonnast



Linna identiteet:

Katkematu püüdlus ja tahe edasi 
arendada oma kompetentsi!

Tingimuste parandamine, uurimus-
ja arendustöö edendamine ning 

pidevalt suurenev koostöö
eri tegevusvaldkondade vahel.



Kuidas?



Soome
huvitavaim

heaoluturismi
ja 

liikumisharras
tuse ürituste 

linn

ABINÕUDEPROGRAMMI KUJUNEMINE
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2018-2019
Abinõudeprogrammi esimene versioon

SÜGIS 2019
Võeti tööle projektijuht ja moodustati juhtrühm

Põhjamaade atraktiivseim 
liikumisharrastuse, spordi 

ja heaolu 
kompetentsikeskus

Soome parimad eeldused 
liikumisharrastuseks ja 

heaolutegevuseks

Soome parimad tingimused 
liikumisharrastuseks

Parim koht õpinguteks, treenimiseks ja 
juhendamiseks

Soome liikuvaimad linnaelanikud

Tuntud ja 
tunnustatud
liikumisharra
stuse pealinn 

Liikumis-
harrastus
e pealinna
strateegia
tegevusva
ldkondad

esse
viimine

Strateegiale 
vastavate

tegevusvaldkon
dade üleste 
võrgustike 

loomine

Turundus ja 
kommunikatsio

on
tegevusvaldko
ndade üleste 

võrgustike 
loomine

Tervikute lülitamine linna tegevustesse  ja 
struktuuridesse

Liikumisharrastuse harjumuste töötlemine
Liikumisharrastusega seotud teabe ärakasutamine

Liikumisharrastuse objektide ehitamise  
võimalused

Abinõude
edendamine

ja 
väljatöötamin

e

2020: Abinõudeprogrammi täpsustamine
Innovatsiooniprotsessi edasiviimine tegevusalade ülesteks

Suuremate ja üksteist täiendavate tervikute kindlakstegemine ja rahastamine
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Liikumisharrastuse pealinn
- protsess

”Ühistalgud”

Rahvusvaheline 
koostöö

Siseriiklik koostöö

Elanike
teenused



Liikumisharrastuse pealinn

Jyväskylä

- Kogu linna ühine asi



1. Põhjamaade 
atraktiivseim 

liikumisharrastuse, 
spordi ja heaolu 

kompetentsikeskus 
ja ökosüsteem

2. Soome 
parimad 

tingimused 
liikumisharra

stuseks 

3. Parim koht 
õpinguteks, 

treenimiseks ja 
juhendamiseks

4. Soome 
liikuvaimad 

linlased 
5. Soome 
parimad 

tegevuseeldused 
liikumisharrastu

se 
edendamiseks ja 

heaolu 
loomiseks

6. Soome 
huvipakkuvaim 
heaoluturismi ja 

liikumisharrastuse 
ürituste linn 

7. Tuntud ja 
tunnustatud 

liikumisharrastu
se

pealinn 

Millised abinõud viivad 
meid nimetatud 

eesmärkide suunas?

Kes teeb ära selle töö? Kelle meetmeid peaks toetama või millesse panustada 
ressurssi? 

Kas võimalik teha koos? Milliseid võrgustikke selleks vaja? 

Liikumisharrastuse pealinn 
-abinõudeprogrammi
seitse põhieesmärki







Mida?



Mida tähendab/ mis on 

liikumisharrastuse pealinn 

Jyväskylä?

See on julge rõhuasetus linnastrateegias, 

mille alusel on loodud laiaulatuslik 

abinõudeprogramm.

See puudutab kõiki tegevusalasid, aga ka 

koostööpartnereid.

See on sihipärane olukord, mille suunas 

sõuame samas paadis meie jaoks 

kasutada olevate ressurssidega.

See on rohkem kui ainult linna enda 

meetmed.

See on ökosüsteem, ”liikumise räniorg”, 

mille tõmbetegurid arenevad ja 

võimaldavad uue sündi.

Tingimused

Bränd

TurismLiikumis-
programm

Õpingud ja 
sport

Kommunikatsi
oon

Uurimus ja 
teave

Riigipoolne
esindatus

Ettevõtted/
seltsid/liidud

Strateegia

Rahvusvahelisu
s



Tingimused

– Soome kõige kaetum lähiliikumise programm

– Soome suurim vabaõhuspordisaal Rantaraitti

– 15 spordiparki, 360 liikumisharrastuse kohta, võimalus 

harrastada üle 70 ala, 500 kilomeetrit suusaradu, teeradu ja 

terviseradasid 

– Laajavuori matkarajad ja puhkeala kesklinnas

– Vesivõimlemise pärlid AaltoAlvari ja Wellamo

– Kehä Vihreä – taastumine ja lõõgastumine looduses

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.jyvaskyla.fi/liikuntapaakaupunki/miksi-jyvaskyla-liikuntapaakaupunki/lahiliikuntapaikkaohjelma&data=02|01||5744978393f049a218d508d85d3b89b6|fc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c|0|0|637361857579094305&sdata=8HM8/xSxRsuFIsY6c4LJ1yiHNhpYwVm2Q/rBb/HjJgY%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.jyvaskyla.fi/liikunta/ulkoilu-ja-virkistys/jyvaskylan-rantaraitti&data=02|01||5744978393f049a218d508d85d3b89b6|fc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c|0|0|637361857579104257&sdata=/aMkb0e7YIJVVKrqO600eYzaPVvz5H0Qk57xZVC4nRA%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.jyvaskyla.fi/liikunta/liikuntapaikat/uimahallit/aaltoalvari&data=02|01||5744978393f049a218d508d85d3b89b6|fc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c|0|0|637361857579109239&sdata=%2BEWZ7P06k1xWcGgW9ipGdnWUdaNKnnPbpVru5znh08Q%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.jyvaskyla.fi/liikunta/liikuntapaikat/uimahallit/wellamo&data=02|01||5744978393f049a218d508d85d3b89b6|fc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c|0|0|637361857579114220&sdata=sOywnx416W58qcitoMhsvJXYz%2BZncS2s5KjtkNFEFpc%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.jyvaskyla.fi/kaavoitus/projektit-ja-ohjelmat/keha-vihrea/mika&data=02|01||5744978393f049a218d508d85d3b89b6|fc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c|0|0|637361857579119193&sdata=C%2BiztEo1kl9F24SFf9Z2GbPYN1J%2BAwWy0LgadWhRwVE%3D&reserved=0


Heaoluks läbi kogu elu

– Liikumisele ja loodusele suunatud koolieelne kasvatus

– Liikuma kutsuv kool -programm

– Koolide liikumisringid, spordi- ja liikumisharrastuse klassid

– Liikumisharrastuse võimalustega tasuta tutvumine: LiikuntaVeturi

9-12 -aastased, LiikuntaLaturi 13-19 -aastased, Wire-grupid 

tööotsijatele, liikumisharrastuse nõustamine, transport ujulasse

– Kipinä-kaart liikumisharrastuse teenuse saamiseks või 

kultuuriobjekti juurde

– Kilokaarti-tegevus

– Seniori 65+ -kaart

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.jyvaskyla.fi/liikunta/liikkumaan-ohjatusti-ja-omatoimisesti/lasten-ja-nuorten-liikunta/liikuntaveturi-9-12&data=02|01||5744978393f049a218d508d85d3b89b6|fc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c|0|0|637361857579124173&sdata=fU7W%2BU5Ai2Zm4WJiCZHhE/bfk5IcAcY9b9y8NH9JWOc%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.jyvaskyla.fi/liikunta/liikkumaan-ohjatusti-ja-omatoimisesti/lasten-ja-nuorten-liikunta/liikuntalaturi&data=02|01||5744978393f049a218d508d85d3b89b6|fc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c|0|0|637361857579129156&sdata=jevjm8Sa2ZBWLqAHPnxwreh07geVmPjnlZkFVrfD1xU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.jyvaskyla.fi/liikunta/liikkumaan-ohjatusti-ja-omatoimisesti/aikuisten-liikunta/tyottomien-wire-liikunta&data=02|01||5744978393f049a218d508d85d3b89b6|fc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c|0|0|637361857579134126&sdata=50od4HBKlQYXVmmdbu7EB%2BaqsA5GtK94jAMx1CJNfP0%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.jyvaskyla.fi/liikunta/liikkumaan-ohjatusti-ja-omatoimisesti/maksuton-liikuntaneuvonta&data=02|01||5744978393f049a218d508d85d3b89b6|fc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c|0|0|637361857579139106&sdata=CR8kuHk7%2BWsqEBLNC9hopQWJCodQ98FLFFu6XsTV3P8%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.jyvaskyla.fi/liikunta/senioriliikunta/uimahallikuljetukset&data=02|01||5744978393f049a218d508d85d3b89b6|fc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c|0|0|637361857579144090&sdata=AImF6ftT5L9pDk2bhOFcLfk/lFPxF3dyhZYv8iHmVmo%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.jyvaskyla.fi/liikunta/liikkumaan-ohjatusti-ja-omatoimisesti/kilokaarti&data=02|01||5744978393f049a218d508d85d3b89b6|fc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c|0|0|637361857579149060&sdata=NDpAoftAZPbC0j01jmmR8xu4Io90mxELt%2BEOsyuXncM%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.jyvaskyla.fi/liikunta/senioriliikunta/seniorikortti&data=02|01||5744978393f049a218d508d85d3b89b6|fc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c|0|0|637361857579154043&sdata=NcOU0e5hmvU6yahYMqe8abMH2H%2BIdaMYzFD1hU7xlpg%3D&reserved=0


Õpingute ja spordi ühildamine

– Liikumisharrastuse ja spordiklassid

– Jyväskylän Spordiakadeemia 

programmi kaasatud üle 1000 

sportlase, lepingud ülikooli (JY), 

rakenduskõrgkooli (JAMK) ja KOV-

ide haridusala ühendusega 

GRADIA). Eesmärk teha Jyväskyläst 

parim koht nii õpinguteks kui 

treenimiseks.

– Õppeasutuste ühine Jyväskylä 

kõrgkoolide liikumisharrastus



Tippsport ja kompetents

– Soome ainus kehakultuuriteaduskond

– Rahvusvahelise võistlus- ja tippspordi 

uurimuskeskus KIHU

– Spordiakadeemias üle 1000 kooliõpilase ja 

üliõpilase

– Liikumisharrastuse ja rahvatervise 

edendamise SA Likes

– Master Olympic Training Center ehk 

Tippspordi rahvusvaheline linna 

ettevalmistuskeskus.

– Edu spordiseltsides



Liikumisharrastuse pealinn -brändi 

tuntuks tegemine 
• Liikumisharrastuse pealinn -bränd on osa kogu linna brändi selgemaks 

muutmisest ja üks kesksematest tervikutest. 

• Liikumisharrastuse pealinn -brändi tunnus on:

#liikuntapääkaupunki #Jyväskylä. 

• Uute liikumisharrastuse ja spordiürituste ja võistluste aktiivne hange.

• Tihe koostöö ja nähtavamaks muutmine spordiseltside, sportlaste ja eri 

tegevusvaldkondades tegutsevatega, mh. koostöölepingud ja erinevates 

tegevusvaldkondades tegutsejate omad kommunikatsiooni- ja 

turunduskanalid. 

• Liikumisharrastuse pealinn -brändi turundusmeetmete sihtrühmad ja 

kampaaniate tegemine määratakse kindlaks 2020.a alguses 



Liikumisharrastus looduses

*Metsäohjelmakysely 2019

Esialgsed juhtgruppi valitud hanked:

Jyväskylän Kierros

1-2 Kehä Siniset / Tuomiojärvi ja Palokkajärvi

3 Ümber Kuokkala

4 Lääne-Palokka põhivirgestusala

5 Kauramäki virgestusala

6 Taga-Keljo matkaradade ala

7 Juurdepääsuks takistuste puudumine, mh. 

Haukanniemi takistusteta juurdepääsuga loodusrada



Liikumisbaromeeter
• Uurimuse eesmärk on uurida jyväskyläläste

liikumisharrastuse käitumisega seotud asjaolusid ning 

arvamusi ja soove Jyväskylä liikumisharrastusega 

tegelemist võimaldavate kohtade ja teenuste kohta. 

Uurimuse sihtgrupp on Jyväskylä linnas elavad 18-79 -

aastased mehed ja naised. Uurimus on läbi viidud 

koostöös Tietoykkönen Oy-ga aastatel 2016, 2018 ja 

2020.

• Nopitud uurimusest (2020):
– Suurem osa Jyväskylä täiskasvanutest (85%) tegeleb vabaaja 

terviseliikumisega vähemalt kord nädalas. Jyväskylä täiskasvanud 

elanikkond kasutab kõige enam liikumisharrastuseks kergliiklusteid

(81% kasutab vähemalt iga nädal), terviseradu/tähistatud 

matkaradu/loodusradu (47%),, ujumisrandu (31%), jõusaale (23%) 

ning suusaradu ja kelgumägesid (22%).



Liikumisharrastuse võrk sügisel 2020
• Eesmärk on kogu sügise vältava raporti 

koostamise jooksul uurida ja kaardistada linna 

poolt korraldatava liikumisharrastuse objektide 

võrgu ning liikumisharrastuse teenuste osutamise 

hetkeolukord ning koostada suunised võrgu ja 

teenuste osutamise taseme kohta. Seda tehakse 

olemasolevaid ressursse ja linna majanduslikku 

olukorda arvestades. Üldeesmärk on saada valmis 

kvaliteetne, kulutõhus ja optimaalselt teenuste 

vajadusele vastav liikumisharrastuse teenuste võrk 

2020-ndate jaoks.

• Võrguraportit koostatakse koostöös kahe 

konsultatsiooniettevõtja Ramboll oy ja FCG-ga.





Lisainfo:
Anna-Leena Sahindal, anna-leena.sahindal@jyvaskyla.fi
Jon Salminen, jon.salminen@jyvaskyla.fi

AITÄH!

mailto:anna-leena.sahindal@jyvaskyla.fi
mailto:jon.salminen@jyvaskyla.fi


Riiklikud mõõdikud

• Teaviisari Jyväskylä

• Lipas (liikuntarakentaminen)

• Liikuntaindikaattori

• Kouluterveyskysely

• Liikuntabarometri_2018.pdf

• Liikkuva koulu nykytilan arviointi

• Aviavustusten määrä 

• MOVE-tulokset

https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/tulokset?r=KUNTA179
https://www.lipas.fi/tilastot
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiOTFhMmFkOWMtZTNhNS00ZWExLWJiYjAtMDk2MGRjNzVlMGFmIiwidCI6IjA3MjlmNzA0LTIwMTktNGY2ZC05MmU0LTMzNjdiMmRhOWMxMSIsImMiOjh9
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/ktk/ktk4/summary_perustulokset2?alue_0=236142&mittarit_0=187209&mittarit_1=187196&mittarit_2=200261&vuosi_0=v2017
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/jyvaskylan_kaupungin_liikuntabarometri_2018.pdf
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiNjQ2MWRjMmEtNTMxMC00ZTI4LTliODgtY2Q2YmE5ODQ2Mjk0IiwidCI6IjA3MjlmNzA0LTIwMTktNGY2ZC05MmU0LTMzNjdiMmRhOWMxMSIsImMiOjh9
http://aviavustukset.fi/index.php/visualisointi/
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/move-tulokset

