Liikunnan ja urheilun 100-vuotinen kuvasto ja tulevaisuuden painotukset
esillä Kansallisessa liikuntafoorumissa
Ennätysmäärä – yli 300 – toimijaa valtionhallinnosta, kunnista, järjestöistä, tutkimuslaitoksista
ja yrityksistä osallistui Kansalliseen liikuntafoorumin ensimmäiseen päivään. Tilaisuus
järjestetään Lahden Sibeliustalolla.
Eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terho korosti avauspuheessaan väestön
liikunta-aktiivisuuden merkitystä paremman elämän ja hyvinvoinnin turvaamisen
näkökulmasta. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimet erityisesti lasten ja nuorten
liikunnallisen elämäntavan edistämisessä ovat moninaiset. Menestystarinaksi osoittautunut
Liikkuva koulu -ohjelma, valmisteilla oleva nuorten harrastepassi ja opetus- ja
kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteinen lupaus Liikkuvasta lapsuudesta
pureutuvat erityisesti riittämättömän liikunnan ongelmiin ja vähävaraisten perheiden
liikuntamahdollisuuksien parantamiseen.
Ministeri Terho kertoi käynnistäneensä liikuntapoliittisen selonteon valmistelun. Selonteossa
linjataan valtion liikuntapoliittisia tavoitteita ja toimenpiteitä ja se tuodaan eduskunnan
käsittelyyn vuoden 2018 aikana.
Kävely ja pyöräily vähentävät ilmastonpäästöjä, edistävät kansanterveyttä ja fyysistä
kuntoa, parantavat ilmanlaatua ja lisäävät ympäristön viihtyisyyttä. Liikenne- ja
viestintäministeri Anne Berner totesi, että ministeriö on asettanut tavoitteekseen, että
kävely- ja pyöräilymatkojen määrä kasvaa 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.
Valmisteilla on valtakunnallinen ohjelma kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen.
Yhdyskuntarakenteen, lähiympäristöjen ja palveluverkostojen eheys ovat merkittävässä
asemassa liikkumistottumuksiin ja asenteisiin vaikuttamisen lisäksi. Suurin potentiaali liittyy
lyhyiden matkojen taittamiseen jalan tai pyörällä. Teeman päätteeksi valtion
liikuntaneuvosto julkisti foorumissa tuloskortin liikenne- ja viestintäministeriön toiminnasta.
Liikuntafoorumin iltapäivä kokosi yhteen 100-vuotiaan Suomen liikuntakuvaston. Teijo
Pyykkösen ja Jouko Kokkosen kokoama ja Yleisradion Jouko Vuolteen kertoma
kokonaisuus sisälsi faktoja, mutta myös pelkistyksiä, välähdyksiä, tiivistyksiä ja väittämiä
liikunnasta ja urheilusta vuosikymmenten varrelta.
Kansanedustaja, Valtion liikuntaneuvoston jäsen Ville Skinnari painotti, että liikunnan ja
urheilun edistäminen kuuluvat valtionhallinnossa kaikille. Skinnari piti arvokkaana sitä, että
liikuntapoliittisen selonteon valmistelu on käynnistynyt. Poikkihallinnollinen yhteistyö on
välttämätöntä liikunnan ja urheilun menestyksekkään tulevaisuuden turvaamiseksi.
Kansallisen liikuntafoorumin järjestävät valtion liikuntaneuvosto, opetus- ja kulttuuriministeriö,
valtioneuvoston kanslia, Yleisradio Oy, Veikkaus, Suomen Olympiakomitea ja Suomen
Paralympiakomitea. Paikallisena yhteistyökumppanina vuoden 2017 foorumissa toimii PäijätHämeen Liikunta ja Urheilu ry (PHLU).
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