Työpaja 3: Liikkuva yhteiskunta 2030
Liikunnan asema yhteiskunnassa ja yhteiskuntasuunnittelussa on
vahvistunut, mutta ei vielä riittävästi.
• Mitä muutoksia tarvitaan, että yhdessä toimimalla teemme entistä
parempaa liikuntapolitiikkaa?
• Mitkä asiat ovat keskiössä, kun olemme saavuttaneet liikkuvan
yhteiskuntatason?
• Miten nostamme liikunnan ja urheilun eettisesti kestävälle tasolle? Miten
edistämme yhdenvertaista ja ekologisesti kestävää liikuntaa ja urheilua?
• Puheenjohtaja Tiina Kivisaari ja sihteeri Nelli Kuokka

Yhteinen visio ja tavoite näkyy kaikkien
kuntalaisten asenteissa.
Moniammatillinen yhteistyö tähtää
ihmisen hyvinvointiin.
Rohkea, ennakkoluuloton ja motivoiva
viestintä muuttaa asenteita.
Kuntalaislähtöiset, moniammatilliset liikuntaneuvonnan
palveluketjut, joilla on yhteinen visio ja tavoite tuottavat
hyvinvointia.
Rohkeus hakea uusia kumppaneita.
Avoimella viestinnällä asenteen muutosta.
Rohkeaa ja ennakkoluulotonta uudistamista, ihmisen
hyvinvointi keskiössä.
Liikunnan siiloutumisvapaat palveluketjut.
Helposti saavutettavat hyvinvointipalvelut.
Ennakkoluulotonta palvelua rohkealla asenteella.
Ennakkoluulotonta palvelua rohkealla asenteella.

Jokaiselle kuntalaiselle löytyy oma liikuntapolku.
Liikunta-aktiivit tukevat muita toimijoita: sekä
muiden alojen ammattilaisia että esimerkiksi
asukasyhdistyksiä liikkeen lisäämisessä.
Ennakkoluulottomalla kumppanuudella ja yksilön
vastuunottoa tukien kuljemme kohti parempaa
hyvinvointia.
Yhteistyö yli hallintorajojen, uusia toimintatapoja,
asukaslähtöisesti ja ennaltaehkäisevästi, rohkeasti
toteuttaen.
Kuntalaisilla on saatavilla ennakkoluulottomasti ja
moniammatillisesti rakennetut paikalliseen
tarpeeseen vastaavat palveluketjut.
Strategisesti johdettua, monialaiseen yhteistyöhön
perustuvaa ja kuntalaislähtöistä tekemistä.
Paikallisen tason toimijoiden asenne ja valinnat
ratkaisevat.
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Yhteinen visio ja tavoite näkyy kaikkien
kuntalaisten asenteissa.
Monialaista ja ennakkoluulotonta yhteistyötä sekä
avointa viestintää koko toimijakentältä.
Rohkea, ennakkoluuloton ja motivoiva
viestintä muuttaa asenteita.
Kuntalaislähtöiset, moniammatilliset liikuntaneuvonnan
palveluketjut, joilla on yhteinen visio ja tavoite tuottavat
hyvinvointia.
Rohkeus hakea uusia kumppaneita.
Avoimella viestinnällä asenteen muutosta.
Rohkeaa ja ennakkoluulotonta uudistamista, ihmisen
hyvinvointi keskiössä.
Liikunnan siiloutumisvapaat palveluketjut.
Helposti saavutettavat hyvinvointipalvelut.
Ennakkoluulotonta palvelua rohkealla asenteella.

Jokaiselle kuntalaiselle löytyy oma liikuntapolku.
Liikunta-aktiivit tukevat muita toimijoita: sekä
muiden alojen ammattilaisia että esimerkiksi
asukasyhdistyksiä liikkeen lisäämisessä.
Ennakkoluulottomalla kumppanuudella ja yksilön
vastuunottoa tukien kuljemme kohti parempaa
hyvinvointia.
Yhteistyö yli hallintorajojen, uusia toimintatapoja,
asukaslähtöisesti ja ennaltaehkäisevästi, rohkeasti
toteuttaen.
Kuntalaisilla on saatavilla ennakkoluulottomasti ja
moniammatillisesti rakennetut paikalliseen
tarpeeseen vastaavat palveluketjut.
Strategisesti johdettua, monialaiseen yhteistyöhön
perustuvaa ja kuntalaislähtöistä tekemistä.
Paikallisen tason toimijoiden asenne ja valinnat
ratkaisevat.

