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Johdanto
Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelujen toimeksiannosta huhti-toukokuussa 
2018. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää jyväskyläläisten liikuntakäyttäytymiseen liittyviä asioita sekä mielipiteitä ja 
toivomuksia Jyväskylän liikuntapaikoista ja –palveluista. Tutkimuksen kohderyhmänä on Jyväskylän kaupungissa asuvat 18-79 
vuotiaat miehet ja naiset. 

Tutkimuksen tiedonkeruumenetelmänä käytettiin puhelinhaastattelua ja web-kyselyä. Tutkimuksen otantalähteenä käytettiin 
Fonectan sähköistä puhelinluetteloa ja Tietoykkönen Oy:n Jyväskylän alueen kuluttajapaneelia. Tutkimuksen otanta tehtiin 
kiintiöidyllä satunnaisotannalla. Otoksessa kiintiöitiin vastaajien sukupuoli, ikä ja asuinalue (suuraluetasolla) Jyväskylän 
kaupungin väestöpohjaa vastaavassa suhteessa. Tutkimuksen otoskoko on 900 kohderyhmän vaatimukset täyttävää henkilöä. 
Vastaajista 550 kpl (61%) vastasi puhelinhaastatteluun ja 350 kpl (39%) web-kyselyyn. Vastaajien taustatietojakaumat on 
esitetty luvussa Aineiston rakenne. Tutkimuksen kokonaistulosten virhemarginaali on suurimmillaan noin +/- 3 %-yksikköä. 

Tutkimuksen eri vaiheiden (suunnittelu/tiedonkeruu/analysointi) laadunhallinta noudattaa SFS-ISO 20252:2013 
laatustandardia.
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Päätulokset ja yhteenveto
 Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Jyväskylän kaupungin liikuntapalvelujen toimeksiannosta. Tutkimuksessa on selvitetty

jyväskyläläisten liikuntakäyttäytymiseen liittyviä asioita sekä mielipiteitä ja toivomuksia Jyväskylän liikuntapaikoista ja –palveluista. Tutkimus 
toteutettiin kyselytutkimuksena huhti-toukokuussa 2018.

 Tutkimuksen kohderyhmänä oli Jyväskylän kaupungissa asuvat 18-79 vuotiaat miehet ja naiset. Tutkimuksen tiedonkeruumenetelmänä 
käytettiin puhelinhaastattelua ja web-kyselyä. Kyselyyn vastasi 900 kohderyhmän vaatimukset täyttävää henkilöä. Vastaajista 550 kpl (61%) 
vastasi puhelinhaastatteluun ja 350 kpl (39%) web-kyselyyn. Tutkimuksen kokonaistulosten virhemarginaali on suurimmillaan noin +/- 3 %-
yksikköä. 

Aikuisten liikuntatottumukset

Vapaa-ajan kuntoliikunta sekä arki- ja hyötyliikunta

 Valtaosa Jyväskylän aikuisväestöstä (88%) harrastaa vapaa-ajan kuntoliikuntaa vähintään kerran viikossa. Vain 2% vastaajista ilmoitti, että ei 
harrasta lainkaan vapaa-ajan kuntoliikuntaa, samoin 2% ilmoitti ettei harrasta liikuntaa lainkaan vamman tai sairauden vuoksi. 
Kuntoliikunnalla tarkoitettiin vähintään 30 minuutin kertakestoista liikuntaa, jossa ainakin lievästi hengästytään tai hikoillaan. 

 Vapaa-ajan kuntoliikunta vähenee jonkin verran iän myötä. Nuorimmassa, alle 25-vuotiaiden ikäryhmässä vähintään kerran viikossa 
harrastavia oli 90% ja vanhimmassa, yli 64-vuotiaiden ikäryhmässä 85%.

 Kolme vastaajaa viidestä (62%) ilmoitti tekevänsä asiointimatkan esim. kauppaan tai postiin vähintään kerran viikossa ja valtaosa (88%) 
ilmoitti tekevänsä vähintään kerran viikossa kotiaskareita, kuten siivousta, piha- tai puutarhatöitä.
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Osallistuminen ohjattuun liikuntatoimintaan

 Runsas kolmasosa (35%) kyselyyn vastanneista ilmoitti osallistuvansa ohjattuun liikuntatoimintaan. Eniten käytettyjä tahoja olivat 
urheiluseurat ja liikuntajärjestöt (12%) ja kaupalliset liikuntayritykset (12%). 

 Naiset osallistuivat ohjattuun liikuntaan selvästi miehiä aktiivisemmin (miehet 24%, naiset 44%). Muiden taustaryhmien mukaan 
tarkasteltuna aktiivisimpia osallistujia olivat äitiys- tai vanhempainvapaalla olevat (44%), opiskelijat (43%), ja korkeakoulututkinnon 
suorittaneet (42%). Ohjattuun liikuntatoimintaan osallistuminen oli ylemmissä tuloluokissa jonkin verran muita aktiivisempaa. Suhteellisesti 
vähiten ohjattuun kuntoliikuntaan osallistuivat 55-64-vuotiaat (25%), perusasteen tutkinnon suorittaneet (26%) sekä työttömät (18%). 

Työ- ja koulumatkat

 Työ-/koulumatkat kuljettiin tyypillisimmin autolla tai muulla vastaavalla kulkuneuvolla (useita kertoja viikossa käyttäviä 62%). Julkisia 
kulkuneuvoja käytti työ-/koulumatkallaan viikoittain noin joka kahdeksas (12%).

Lasten liikuntatottumukset

 Lasten liikuntaharrastuksia kysyttiin niiltä vastaajilta, joiden taloudessa asuu 7-17 –vuotiaita tyttöjä tai poikia. Yleisimmin lapset liikkuvat 
omaehtoisesti vapaa-ajalla sekä liikunta- ja urheiluseurassa. Liikunnan harrastaminen suositusten mukaisesti vähenee selvästi lapsen 
kasvaessa. Suositusten mukaisesti 7-12 vuotiaista tytöistä liikkuu 78% ja pojista 80%. 13-15 vuoden ikään tultaessa suositusten mukainen 
liikkuminen (1-2 h/pvä) on jo selvästi vähentynyt ja tytöistä 54%/pojista 55% liikkuu enää liikuntasuositusten vaatiman määrän päivässä. 
Tyttöjen liikunta vähenee vielä 16-17 ikään niin, että vain joka viides (20%) 16-17 vuotias tyttö liikkuu päivittäin 1-2 tuntia. Pojilla 
liikuntaharrastukset pysyvät iän myötä tyttöjen paremmin – joka toinen (50%) 16-17 vuotias poika liikkuu suositusten mukaisesti.
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Jyväskylän kaupungin rooli liikuntapalvelujen järjestämisessä

 Kaupungin rooli liikuntatoimen järjestävänä tahona koetaan tärkeänä erityisesti lasten ja nuorten, koululaisten ja opiskelijoiden sekä 
ikääntyneiden liikuntatoiminnassa. Kilpailu- ja huippu-urheilutoiminnan järjestämisessä kaupungin roolia ei koeta niin tärkeäksi kuin ns. 
harrastusliikunnan palveluiden järjestämisessä. Jyväskylän kaupungin toimenpiteisiin liikuntapalvelujen järjestämisessä ollaan melko 
tyytyväisiä. Alueellisesti tyytyväisimpiä kaupungin toimenpiteisiin liikuntapalvelujen järjestämisessä ollaan Halssilassa ja tyytymättömimpiä 
puolestaan Korpilahdella.

Jyväskylän liikuntapaikkojen käyttö ja tyytyväisyys liikuntapaikkoihin ja -palveluihin

 Jyväskylän aikuisväestön eniten käyttämiä liikuntapaikkoja olivat kevyen liikenteen väylät (80% käyttää vähintään viikottain), 
kuntoradat/ulkoilureitit/luontopolut (38%), kuntosalit (23%) ja hiihtoladut (20%).

 Valtaosa Jyväskylän aikuisväestöstä (85%) on melko tai erittäin tyytyväisiä Jyväskylän liikuntapaikkoihin ja –palveluihin. 
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Aineiston rakenne (1/2) – taustatiedot vastanneista
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Aineiston rakenne (2/2) – taustatiedot vastanneista
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Tutkimustulokset



Aikuisten liikuntatottumukset
 Kuinka usein harrastatte hyöty- tai arkiliikuntaa?

 Kuinka usein harrastatte vapaa-ajan kuntoliikuntaa vähintään 30 minuuttia niin, että ainakin lievästi hengästytte ja hikoilette? 
 Jos olette työelämässä tai opiskelette päätoimisesti, miten kuljette työ- tai koulumatkanne? Kuinka usein käytätte kutakin tapaa?

 Osallistutteko ohjattuun liikuntatoimintaan? Mikä on järjestävä taho?
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Päivittäin
4-6 kertaa 

viikossa

2-3 kertaa 

viikossa

Kerran 

viikossa

2-3 kertaa 

kuukaudessa

Muutaman 

kerran 

vuodessa tai 

harvemmin

En voi 

vamman tai 

sairauden 

vuoksi 

harrastaa 

liikuntaa

En harrasta 

liikuntaa
n=

9% 27% 39% 13% 5% 4% 2% 2% 100% 900

Mies 9% 29% 36% 12% 5% 5% 2% 3% 100% 417

Nainen 10% 25% 42% 13% 6% 3% 1% 1% 100% 483

18-24 vuotta 13% 26% 35% 17% 9% 1% 0% 0% 100% 78

25-34 vuotta 6% 28% 44% 12% 4% 5% 0% 1% 100% 193

35-44 vuotta 8% 27% 39% 13% 6% 5% 0% 2% 100% 187

45-54 vuotta 6% 28% 42% 13% 4% 4% 3% 1% 100% 141

55-64 vuotta 12% 25% 35% 13% 8% 3% 2% 2% 100% 168

65+ vuotta 14% 23% 38% 10% 3% 2% 5% 5% 100% 133

Kantakaupunki 7% 28% 41% 14% 6% 3% 1% 1% 100% 155

 Kypärämäki-Kortepohja 13% 22% 31% 14% 7% 5% 5% 2% 100% 83

 Lohikoski-Seppälänkangas 0% 33% 42% 21% 4% 0% 0% 0% 100% 24

 Huhtasuo 7% 25% 40% 13% 4% 7% 2% 2% 100% 55

 Kuokkala 16% 23% 45% 10% 4% 1% 1% 0% 100% 105

 Keltinmäki-Myllyjärvi 9% 21% 45% 9% 6% 6% 2% 2% 100% 47

 Keljo 0% 25% 48% 17% 6% 2% 0% 2% 100% 48

 Halssila 6% 30% 43% 6% 9% 4% 0% 2% 100% 47

 Säynätsalo 15% 24% 36% 6% 9% 9% 0% 0% 100% 33

 Tikkakoski-Nyrölä 6% 30% 38% 14% 4% 2% 0% 6% 100% 50

 Palokka-Puuppola 11% 26% 42% 9% 4% 3% 2% 2% 100% 96

 Vaajakoski-Jyskä 9% 31% 31% 18% 5% 4% 0% 2% 100% 91

 Kuohu-Vesanka 6% 33% 33% 11% 11% 6% 0% 0% 100% 18

 Korpilahti 10% 27% 33% 13% 2% 2% 8% 4% 100% 48

Kysymys: Kuinka usein harrastatte vapaa-ajan kuntoliikuntaa vähintään 30 minuuttia niin,

että ainakin lievästi hengästytte ja hikoilette?

Jyväskylän kaupungin liikuntabarometri 2018

Kuinka usein harrastatte vapaa-ajan kuntoliikuntaa vähintään 30 minuuttia niin, että ainakin lievästi hengästytte ja 

hikoilette? KAIKKI

KAIKKI

SUKUPUOLI

IKÄRYHMÄ

SUURALUE
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Päivittäin
4-6 kertaa 

viikossa

2-3 kertaa 

viikossa

Kerran 

viikossa

2-3 kertaa 

kuukaudessa

Muutaman 

kerran 

vuodessa tai 

harvemmin

En voi 

vamman tai 

sairauden 

vuoksi 

harrastaa 

liikuntaa

En harrasta 

liikuntaa
n=

9% 27% 39% 13% 5% 4% 2% 2% 100% 900

Naimisissa tai avoliitossa 8% 28% 40% 12% 5% 3% 1% 2% 100% 621

Naimaton, eronnut tai leski 11% 23% 37% 13% 8% 5% 2% 1% 100% 279

Perusaste (esim. perus-, kansa- tai keskikoulu) 11% 22% 33% 14% 7% 3% 7% 3% 100% 72

Toisen asteen tutkinto (esim. lukio tai ammattioppilaitos) 9% 26% 38% 13% 5% 5% 2% 2% 100% 446

Korkeakoulututkinto (yliopisto tai ammattikorkeakoulu) 9% 27% 42% 13% 5% 2% 1% 1% 100% 368

Muu 0% 43% 36% 7% 7% 7% 0% 0% 100% 14

Ansiotyössä 6% 29% 41% 12% 6% 4% 1% 1% 100% 477

Eläkeläinen 14% 24% 35% 12% 4% 3% 4% 4% 100% 181

Äitiys- tai vanhempainvapaalla 3% 28% 41% 19% 3% 3% 0% 3% 100% 32

Työtön 13% 18% 35% 15% 10% 5% 3% 2% 100% 62

Opiskelija tai koululainen 12% 30% 41% 10% 6% 0% 0% 0% 100% 82

Yrittäjä / maanviljelijä 8% 28% 38% 15% 0% 5% 3% 3% 100% 39

Muu 15% 11% 44% 15% 11% 4% 0% 0% 100% 27

1 henkilö 13% 24% 33% 13% 7% 4% 2% 2% 100% 230

2 henkilöä 10% 28% 40% 9% 6% 3% 2% 2% 100% 355

3 henkilöä 3% 20% 52% 14% 6% 3% 2% 1% 100% 119

4 henkilöä 7% 31% 35% 17% 3% 4% 0% 2% 100% 121

5+ henkilöä 8% 28% 41% 16% 1% 4% 0% 1% 100% 75

Taloudessa on lapsia 7% 26% 43% 15% 4% 3% 0% 2% 100% 292

Taloudessa ei ole lapsia 11% 27% 38% 11% 6% 4% 2% 2% 100% 608

0 – 19 999 € 10% 26% 36% 12% 7% 3% 4% 2% 100% 107

20 000 – 39 999 € 9% 27% 39% 12% 6% 3% 2% 1% 100% 186

40 000 – 69 999 € 7% 27% 40% 16% 5% 4% 1% 2% 100% 252

70 000 – 99 999 € 5% 25% 46% 12% 7% 2% 0% 3% 100% 117

Yli 100 000 € 4% 44% 44% 4% 0% 4% 0% 0% 100% 27

En halua vastata 15% 25% 36% 10% 4% 6% 2% 2% 100% 211

TYÖ-/ELÄMÄNTILANNE

TALOUDEN HENKILÖMÄÄRÄ

ONKO TALOUDESSA ALLE 

18 V. LAPSIA

TALOUDEN BRUTTOTULOT 

2017

KAIKKI

SIVIILISÄÄTY

KOULUTUSTASO (korkein 

suoritettu tutkinto)

Kysymys: Kuinka usein harrastatte vapaa-ajan kuntoliikuntaa vähintään 30 minuuttia niin,

että ainakin lievästi hengästytte ja hikoilette?

Jyväskylän kaupungin liikuntabarometri 2018

Kuinka usein harrastatte vapaa-ajan kuntoliikuntaa vähintään 30 minuuttia niin, että ainakin lievästi hengästytte ja 

hikoilette? KAIKKI
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Kysymys niille, jotka ilmoittivat, etteivät harrasta kuntoliikuntaa:
”Miksi ette harrasta kuntoliikuntaa?” (Vapaamuotoinen kysymys)

 Ei enää tässä iässä
 Ei kerkeä
 Ei kiinnosta
 Ei ole liikuntaväyliä tällä hetkellä lähellä
 En ole löytänyt ”omaa lajiani”
 Hyötyliikuntaa tulee tarpeeksi polttopuiden teosta
 Ikä ja sairaudet
 Liikuntavamma
 Niin hissukseen liikutaan kuin voidaan
 Sepelvaltimotauti estää
 Työssä tulee liikuttua ihan tarpeeksi
 Voimat menevät töissä
 Vähän laiskuudesta kiinni
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Osallistutteko ohjattuun liikuntatoimintaan? Mikä on järjestävä taho?
Kohdassa ”Muu, mikä?” mainitut

 Korkeakoulu-/yliopistoliikunta (11 mainintaa)
 Kuntosalien ohjatut tunnit (9 mainintaa)
 Itseohjautuvasti (2 mainintaa)
 Aatteelliset yhdistykset
 Asukas-/eläkkeensaajayhdistysten toiminta
 Avantouinti
 Cumulus, ohjattu vesivoimistelu
 Eläkeläisten toiminta
 Fysioterapia, ratsastusterapia, Lehtimäen Opisto
 Ikääntyvien lentopallo Vaajakoskella
 Jyväskylän Naisvoimistelijat
 Jyväskylän Tanssiopisto
 Kelan kuntoutus (fysioterapia)
 Keski-Suomen Hengitysyhdistys ry
 Kuntosali ja uinti
 Kävelen
 Liikuntakeskus Buugi
 Muuramen Syke, Muuramen uimahalli
 Oma porukka
 Omatoiminen harjoittelu
 Oppilaitoksen järjestämä
 Osallistun tunneille ja ohjaan liikuntaa.

 Selkäyhdistys
 Säbäporukka
 Tanssiminen
 Tanssiyhdistys
 Ukkoporukka
 Yhdistys
 Yhteisöllinen lentopallovuoro kerran viikossa
 Yksityinen porukka
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Lasten liikuntatottumukset
Kysymykset kysyttiin niiltä vastaajilta, joiden taloudessa asuu yksi tai useampi 7-17 vuotias lapsi.

 Missä ja miten lapsenne liikkuu?
 Harrastaako lapsenne liikuntaa liikuntasuosituksen mukaisesti, eli vähintään 1-2 tuntia päivittäin monipuolisesti?
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Jyväskylän kaupungin rooli 
liikuntapalvelujen järjestämisessä

 Kuinka tärkeäksi koette Jyväskylän kaupungin roolin seuraavien palveluiden järjestämisessä?
 Entä kuinka tyytyväinen olette Jyväskylän kaupungin toimenpiteisiin näiden palvelujen järjestämisessä?
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Lasten ja nuorten 

liikunta

Koululais- ja 

opiskelijaliikunta

Aikuis- ja 

työikäisten liikunta

Ikääntyneiden 

liikunta

Kilpa- ja huippu-

urheilu

Erityisryhmien 

liikunta

4,5 4,4 3,8 4,4 3,2 4,3

Mies 4,4 4,3 3,5 4,2 3,2 4,2

Nainen 4,5 4,4 4,0 4,5 3,2 4,5

18-24 vuotta 4,3 4,1 3,6 4,2 3,4 4,2

25-34 vuotta 4,4 4,3 3,6 4,3 3,2 4,3

35-44 vuotta 4,4 4,4 3,6 4,4 3,3 4,4

45-54 vuotta 4,5 4,5 3,7 4,3 3,2 4,4

55-64 vuotta 4,6 4,5 4,0 4,5 3,1 4,5

65+ vuotta 4,5 4,4 4,0 4,3 3,1 4,3

Kantakaupunki 4,4 4,2 3,7 4,4 3,1 4,2

 Kypärämäki-Kortepohja 4,7 4,5 4,0 4,5 3,4 4,6

 Lohikoski-Seppälänkangas 4,6 4,6 4,0 4,5 3,6 4,3

 Huhtasuo 4,4 4,5 4,1 4,4 2,9 4,3

 Kuokkala 4,4 4,4 3,7 4,3 3,3 4,3

 Keltinmäki-Myllyjärvi 4,5 4,4 3,9 4,4 3,3 4,3

 Keljo 4,5 4,4 4,1 4,5 3,2 4,4

 Halssila 4,4 4,4 3,7 4,4 3,1 4,3

 Säynätsalo 4,2 4,2 3,7 4,1 3,1 4,2

 Tikkakoski-Nyrölä 4,5 4,5 3,8 4,3 3,3 4,3

 Palokka-Puuppola 4,4 4,4 3,6 4,2 3,3 4,1

 Vaajakoski-Jyskä 4,6 4,5 3,7 4,3 3,2 4,5

 Kuohu-Vesanka 4,3 4,4 3,4 4,3 3,3 4,4

 Korpilahti 4,4 4,4 3,5 4,4 3,0 4,5

Kysymys: Kuinka tärkeäksi koette Jyväskylän kaupungin roolin seuraavien palveluiden järjestämisessä?
Keskiarvot 1-5: 1=Ei lainkaan tärkeä,...,5=Erittäin tärkeä

Jyväskylän kaupungin liikuntabarometri 2018

KAIKKI

SUKUPUOLI

IKÄRYHMÄ

SUURALUE
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Lasten ja nuorten 

liikunta

Koululais- ja 

opiskelijaliikunta

Aikuis- ja 

työikäisten liikunta

Ikääntyneiden 

liikunta

Kilpa- ja huippu-

urheilu

Erityisryhmien 

liikunta

4,5 4,4 3,8 4,4 3,2 4,3

Naimisissa tai avoliitossa 4,5 4,4 3,8 4,4 3,3 4,3

Naimaton, eronnut tai leski 4,4 4,3 3,7 4,3 3,1 4,3

Perusaste (esim. perus-, kansa- tai keskikoulu) 4,5 4,4 3,9 4,4 3,2 4,3

Toisen asteen tutkinto (esim. lukio tai ammattioppilaitos) 4,5 4,4 3,8 4,3 3,4 4,3

Korkeakoulututkinto (yliopisto tai ammattikorkeakoulu) 4,5 4,4 3,7 4,4 3,1 4,4

Muu 4,4 4,4 3,8 4,4 2,9 4,0

Ansiotyössä 4,5 4,4 3,7 4,4 3,3 4,3

Eläkeläinen 4,5 4,4 4,0 4,4 3,2 4,3

Äitiys- tai vanhempainvapaalla 4,3 4,5 3,8 4,4 3,4 4,3

Työtön 4,3 4,3 3,7 4,2 2,9 4,3

Opiskelija tai koululainen 4,4 4,0 3,8 4,4 3,2 4,3

Yrittäjä / maanviljelijä 4,5 4,4 3,6 4,2 3,1 4,3

Muu 4,4 4,4 3,6 4,5 3,2 4,5

1 henkilö 4,3 4,2 3,7 4,3 3,1 4,3

2 henkilöä 4,5 4,4 4,0 4,4 3,2 4,3

3 henkilöä 4,5 4,5 3,6 4,3 3,4 4,3

4 henkilöä 4,5 4,5 3,5 4,4 3,2 4,5

5+ henkilöä 4,5 4,6 3,6 4,3 3,4 4,3

Taloudessa on lapsia 4,5 4,5 3,6 4,4 3,4 4,4

Taloudessa ei ole lapsia 4,4 4,3 3,8 4,3 3,1 4,3

0 – 19 999 € 4,4 4,2 3,7 4,4 3,1 4,3

20 000 – 39 999 € 4,5 4,4 4,0 4,4 3,2 4,4

40 000 – 69 999 € 4,4 4,4 3,8 4,4 3,3 4,3

70 000 – 99 999 € 4,5 4,5 3,6 4,2 3,2 4,3

Yli 100 000 € 4,5 4,4 3,4 4,2 3,0 4,4

En halua vastata 4,5 4,4 3,7 4,4 3,2 4,4

SIVIILISÄÄTY

KOULUTUSTASO (korkein 

suoritettu tutkinto)

TYÖ-/ELÄMÄNTILANNE

TALOUDEN HENKILÖMÄÄRÄ

ONKO TALOUDESSA ALLE 

18 V. LAPSIA

TALOUDEN BRUTTOTULOT 

2017

Kysymys: Kuinka tärkeäksi koette Jyväskylän kaupungin roolin seuraavien palveluiden järjestämisessä?
Keskiarvot 1-5: 1=Ei lainkaan tärkeä,...,5=Erittäin tärkeä

Jyväskylän kaupungin liikuntabarometri 2018

KAIKKI
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Tuleeko mieleenne jokin muu liikuntapalvelu edellä mainittujen lisäksi, 
jossa Jyväskylän kaupungin rooli sen järjestämisessä on tärkeä? 
(Vapaamuotoinen kysymys)

 Arkiliikunnan mahdollistaminen kunnostamalla pyörätiet ja huolehtimalla uimarantojen ja leikkipuistojen kunnosta, sekä sallimalla 
urheilukenttien ja -hallien/-salien käyttö vapaasti yleisölle varattujen harjoitusaikojen ulkopuolella - juu, tiedän, tämä vaatii henkilökuntaa, 
mutta laskekaapas, paljonko vahtimestarin palkka on suhteessa säästettyihin terveys-/sosiaalimenoihin sekä pyöräteiden osalta vaikutus 
ilmanlaatuun. Takuulla halvempaa palkata ylimääräisiä vahtimestareita "vahtimaan" tilojen käyttöä! Ai niin, mutta kulut menee eri 
toimialueelta... voisitteko viimeinkin katsoa kokonaisuutta?

 Arkiliikuntaa, pyöräilyyn liittyvä pitäisi tehdä houkuttelevammaksi ja helpommaksi kaavoituksen ja rakentamisen puitteissa.
 Eläinliikunta, koirapuistot ym.
 Ennaltaehkäisevä mielenterveystyö
 Frisbeegolfratojen ylläpidossa
 Hipposhanke ja muutkin liikuntapaikat kuntoon.
 Ilmaistapahtumat, jotka kannustavat ihmisiä liikkumaan
 Kaikissa ryhmissä moniin lajeihin tarvitaan paikka (kenttä tms.), joiden ylläpito on yleensä kaupungin vastuulla. Tällaisen paikan on oltava 

riittävän lähellä kotia.
 Kaikki on kallista mitä nykyään yleensäkään tarjotaan... Rikkaat jää eloon tässä maailmassa ;)
 Kansalaisopiston liikuntaryhmiä ei saisi lakkauttaa sivukyliltä! Kävin vuosia kansalaisopiston kuntoliikuntaryhmässä, kunnes se lakkautettiin 

(eikä ryhmä edes kärsinyt osallistujapulasta). Ei kaikilla ole aikaa/varaa/mahdollisuutta työpäivän jälkeen ajaa 30-40 km päähän liikkumaan. 
Muutenkin reuna-alueiden liikuntamahdollisuuksista pitäisi huolehtia paremmin (esim. latujen kunnossapito on pitkälti paikallisten 
vapaaehtoisten harteilla).

 Kaupungin järjestämät ilmaiset liikuntamuodot puuttuvat kaikki ja kaikilta ikäryhmiltä. Seurojen jäsenmaksut ylittävät asukkaiden sietokyvyn 
maksuissa.

 Kaupungin pitäisi mahdollistaa joukkueurheilulle liikuntapaikat.
 Kaupunki saisi tukea ratsastusmaneesien rakentamista eli ratsastajiakin saisi tukea.
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Tuleeko mieleenne jokin muu liikuntapalvelu edellä mainittujen lisäksi, 
jossa Jyväskylän kaupungin rooli sen järjestämisessä on tärkeä? 
(Vapaamuotoinen kysymys)

 Kaupunki voisi tukea vähän harvinaisempia liikuntamuotoja myös, esim. metsästys-jousiammunta, kun jousiammuntaa tuetaan, mutta ei jos 
siinä on etuliite metsästys.

 Kevyenliikenteen väylien kunnossapito.
 Kilpa- ja huippu-urheilun edellytysten luominen kuten asianmukaisten tilojen kaavoitus ja investoinnit.
 Koirapuistot, koirankakkaroskikset taajamiin -> motivoi kävelemään pidempiä lenkkejä, kun kakkapussia ei tarvitse ulkoiluttaa koko matkaa 

kotiin.
 Koiraurheilua kaupungin tulisi myös tukea.
 Koululiikuntaa lisättävä tästä nykyisestä määrästä. Lapset eivät enää liiku riittävästi. Jyväskylä kuitenkin varsin täynnä liikuntapaikkoja. 

Yhteiskuljetus esim. uimahalliin ym. Ei ole kallis investointi, mutta lapset pitää saada liikkumaan.
 Kuljetuspalveluita liikuntapalveluihin voisi järjestää kaiken ikäisisille. Aukioloaikoja voisi aina myös hieman korjata.
 Kunnallinen liikuntaneuvonta.
 Kunnan liikuntapaikkojen (kuntosali, uimahalli) pitäisi olla sen hintaisia, että ihmisillä on siellä varaa käydä. 7,5€ kertamaksu uimahalliin on jo 

aivan järkyttävää.
 Käyttämäni uimahalli- ja varttuneiden kuntosalipalvelut "asevelihintaan"... asuinalueeni kevytväylien laadukas kunnossapito (kävelyä ja 

sauvakävelyä varten. Kiitokset siltäkin osin!!!
 Lapsi-aikuinen (0-1-vuotiaat) ryhmäliikuntatunteja en ole kaupungin palveluista löytänyt, olen jotain löytänyt yksityiseltä palvelun tarjoajalta, 

mutta osa tarkoitettu jo taaperoikäisille.
 Latuverkoston ylläpito ja muu omaehtoisen liikkumisen edellytysten järjestäminen.
 Lenkkipolkujen ja puistojen ja lähiliikuntapaikkojen ylläpito
 Liikunta- ja leikkipuistojen ylläpito ja kehittäminen eri puolille kaupunkia
 Liikuntapaikkojen ja -reittien sekä pyöräteiden kunnossapito ympäri vuoden.
 Liikuntapaikkojen mahdollistaminen kaavoituksen kautta.
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Tuleeko mieleenne jokin muu liikuntapalvelu edellä mainittujen lisäksi, 
jossa Jyväskylän kaupungin rooli sen järjestämisessä on tärkeä? 
(Vapaamuotoinen kysymys)

 Liikuntapaikkojen, kuten kuntosalit, ja latujen kunnossapito
 Liikuntapalveluita pitäisi saada myös Tikkalan alueelle, paikassa on paljon lapsiperheitä ja ikäihmisiä.
 Liikuntatapahtumat
 Liikuntatilojen tarjoaminen.
 Liikuntatoimi voisi kustantaa Muurikaislenkille 15 valopylvästä, jotka puuttuvat tällä hetkellä.
 Luontoliikkuminen ja lähiliikunta.
 Mahdollisuus ilmaisharrastuksiin. Esim. ilmaisvuorot jäähalliin
 Matkailijat, koska Laajavuoressakin on kaupungin järjestämiä liikuntapalveluita, joita voisi tarjota enemmän matkailijoille.
 Myös kouluajan ulkopuolella kaikille tasapuoliset liikuntamahdollisuudet. Esim. Huhtasuon koululla olisi hyvä olla kuntosali, että ei aina 

tarvitse lähteä toiselle puolelle kaupunkia.
 Naisten ja tyttöjen kilpaurheilu kaipaisi tukea.
 Nuorille hyviä liikuntapaikkoja ja ohjausta
 Nuorten seuratoiminnan tukeminen on tärkeää, mutta jäähalleihin ja muihin ei tarvitsisi mättää rahaa.
 Nyt eläkkeelle jäätyäni olen löytänyt Vaajakosken uimahallin ja käyn siellä 1-3 x viikossa. Seniorikortti uimahalliin on todella mahtava. 

Perheettömänä en pysty ottamaan kantaa muiden ryhmien liikuntapalvelujen järjestämisestä.
 Omatoimisille liikunnanharrastajille enemmän vuoroja ja mahdollisuutta harrastaa.
 On merkittävää, että kevyenliikenteen väylät pidetään kunnossa ja hyvin valaistuna sekä työmatkoja että vapaa-aja liikuntaa varten. Sen lisäksi 

pitäisi erilaisia liikuntamahdollisuuksia olla lähikouluilla ja puistoissa. Kaupungin ei aina tarvitse olla järjestäjänä, mutta painokkaasti liikunnan 
mahdollistajana.  On onni, että lapset liikkuvat ihan omaehtoisestikin. Sen sijaan ikääntyvät jäävät usein kotinurkkiin. Liikunta pitää heidän 
osaltaan viedä sinne, missä ihmiset asuvat ja elävät, eikä hankalien taksi- tai bussimatkojen päähän!

 Perheille suunnattu liikunta, siis ryhmälle, jossa on eri-ikäisiä ja eritasoisia ihmisiä.
 Perheliikunta (2 mainintaa)
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Tuleeko mieleenne jokin muu liikuntapalvelu edellä mainittujen lisäksi, 
jossa Jyväskylän kaupungin rooli sen järjestämisessä on tärkeä? 
(Vapaamuotoinen kysymys)

 Puuppolassa ei ole mitään liikuntapaikkaa.
 Pyöräilyreittien parantaminen, omat kaistat
 Päihde- ja mielenterveyskuntoutujat.
 Päivähoidon ja varhaiskasvatuksen piirissä toteutettava liikunta.
 Rantaraitin varrelle saatava wc-tiloja
 Resursseja pitäisi suunnata mahdollisuuksien mukaan aina kuntoliikuntaan ennemmin kuin kilpa- ja huippu-urheiluun.
 Talvella hiihtolatujen kunnossapito.
 Talviurheilun osalta hiihtolatujen ylläpito.
 Teemapäivien järjestäminen (pyöräilypäivä).
 Tenniskenttiä (ulko) toivon lisää johonkin viihtyisään ja helposti saavutettavaan kohteeseen -uimarantojen / avantouintipaikkojen 

viihtyisyyteen liittyvät tekijät -hiihtolatujen ylläpito ja verkoston kehittäminen / lumettoman kauden retkeilyverkoston kehittäminen -riittävästi 
harrastepelaajille tarkoitettuja kohtuuhintaisia pöytätennis-, sulkapallo- ja lentopallokenttiä. Superpesiskentän säilyvyys kaupungissa.

 Tuki seurojen liikuntatyölle. Liikuntapaikkojen ylläpito, erityisesti matalan kynnyksen.
 Tuoksuttomia tiloja, kävin 10 vuotta Wellamossa vesijuoksemassa, vuosi sitten jouduin lopettamaan, kun toiset hlöt tuoksuivat niin paljon, 

että sain astmakohtauksen eikä hetkeen henkilökunta päästänyt minua auton rattiin.
 Työttömät (2 mainintaa)
 Työttömät, mielenterveysongelmaiset
 Tärkeää varmistaa, ettei liikuntapalveluita ole tarjolla vain ja ainoastaan keskustan alueella, vaan myös Jyväskylän "etäpisteissä" kuten 

Korpilahdella. On myös tärkeä muistaa, että maiseman luonnonmukaisuus on tärkeä osa liikuntaa, hakkuuaukeiden vieressä on ikävä 
lenkkeillä. Lähimetsiä pitäisikin hoitaa niin että muistetaan niiden terveyshyödyt luonnossa liikkuville asukkaille.

 Uimahallit ovat tärkeitä.
 Uimahallit, yleiset kentät, tekojäät ym.
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Tuleeko mieleenne jokin muu liikuntapalvelu edellä mainittujen lisäksi, 
jossa Jyväskylän kaupungin rooli sen järjestämisessä on tärkeä? 
(Vapaamuotoinen kysymys)

 Uimarantojen kunnossa pito. Ei saisi vähentää yleisiä uimarantoja. Lisäksi leikkipuistoja voisi olla myös enemmän.
 Uinti
 Ulkoliikuntamahdollisuudet kaiken ikäisille (hiihtoladut, lenkkipolut ym.).
 Urheilupaikkojen kunnossa pito ja tarpeeksi vaihtoehtoja. Kysyntää on hirveästi. Yleensä vuorojen haku seuroilla on vaikeaa koska niin paljon 

hakijoita.
 Vanhuksille oma liikunta, missä olisi vain ikääntyneitä. Ei kehtaa tulla nuorten joukkoon.
 Vapaa-ajan liikuntapaikkojen (frisbeegolfradat ym.) järjestäminen ja ylläpito. Pyöräteiden kunnossapito ja ylläpito.
 Vapaa-ajan liikuntapaikkojen yllä- ja kunnossapito. Tuskin ns. liikuntapuistoja koskaan liikaa ole. Helpolla saavutettavuudella saadaan varmasti 

hyviä seurauksia aikaiseksi.
 Vesijumppa
 Vesiliikuntaan mahdollisuuksia.
 Yksittäisten voimistelu- ja liikuntaseurojen tukeminen
 Yleisesti liikuntatilojen kunnossapito ja tilojen riittävyys ovat mielestäni tärkeällä osalla kaupungin tehtävänä.
 Ylipäänsä liikuntamahdollisuuksien tarjoaminen tavallisille ihmisille, ei huippu-urheilijoille. Huippu- ja kilpaurheilijat hoitakoon harjoittelunsa 

kaupallisesti, ei ole yhteiskunnan velvollisuus paapoa sitä sakkia. Kansanterveyden yms. kannalta on paljon tärkeämpää, että tavallisilla 
ihmisillä on asiat kunnossa. Toki samat palvelut kuuluvat myös urheilijoille, mutta ei mielestäni mitään ylimääräistä tarvitse tarjota vain sillä 
perusteella, että tekee viihdettä penkkiurheilijoille - jotka taas muuten ovat pois sieltä liikkumisesta.
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Lasten ja nuorten 

liikunta

Koululais- ja 

opiskelijaliikunta

Aikuis- ja 

työikäisten liikunta

Ikääntyneiden 

liikunta

Kilpa- ja huippu-

urheilu

Erityisryhmien 

liikunta

3,6 3,6 3,5 3,4 3,6 3,4

Mies 3,6 3,6 3,5 3,4 3,5 3,3

Nainen 3,6 3,6 3,5 3,5 3,6 3,4

18-24 vuotta 3,9 4,0 3,6 3,6 3,8 3,5

25-34 vuotta 3,7 3,6 3,5 3,4 3,6 3,4

35-44 vuotta 3,6 3,6 3,6 3,4 3,5 3,4

45-54 vuotta 3,6 3,7 3,6 3,4 3,6 3,4

55-64 vuotta 3,4 3,4 3,3 3,3 3,5 3,3

65+ vuotta 3,5 3,5 3,5 3,6 3,5 3,4

Kantakaupunki 3,7 3,7 3,6 3,6 3,6 3,5

 Kypärämäki-Kortepohja 3,5 3,5 3,4 3,3 3,5 3,2

 Lohikoski-Seppälänkangas 3,6 3,6 3,4 3,6 3,5 3,5

 Huhtasuo 3,5 3,5 3,6 3,5 3,6 3,3

 Kuokkala 3,6 3,7 3,6 3,4 3,7 3,5

 Keltinmäki-Myllyjärvi 3,6 3,5 3,3 3,6 3,5 3,4

 Keljo 3,7 3,7 3,4 3,4 3,6 3,4

 Halssila 3,7 3,8 3,7 3,5 3,9 3,5

 Säynätsalo 3,6 3,5 3,8 3,5 3,6 3,3

 Tikkakoski-Nyrölä 3,6 3,5 3,4 3,3 3,6 3,5

 Palokka-Puuppola 3,7 3,8 3,5 3,5 3,6 3,4

 Vaajakoski-Jyskä 3,5 3,3 3,6 3,4 3,4 3,3

 Kuohu-Vesanka 3,3 3,3 3,5 3,0 3,4 3,1

 Korpilahti 3,0 3,2 3,0 3,1 3,2 2,9

Kysymys: Entä kuinka tyytyväinen olette Jyväskylän kaupungin toimenpiteisiin näiden palvelujen järjestämisessä?
Keskiarvot 1-5: 1=Erittäin tyytymätön,...,5=Erittäin tyytyväinen

Jyväskylän kaupungin liikuntabarometri 2018

KAIKKI

SUKUPUOLI

IKÄRYHMÄ

SUURALUE
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Lasten ja nuorten 

liikunta

Koululais- ja 

opiskelijaliikunta

Aikuis- ja 

työikäisten liikunta

Ikääntyneiden 

liikunta

Kilpa- ja huippu-

urheilu

Erityisryhmien 

liikunta

3,6 3,6 3,5 3,4 3,6 3,4

Naimisissa tai avoliitossa 3,6 3,6 3,5 3,4 3,6 3,4

Naimaton, eronnut tai leski 3,7 3,6 3,5 3,6 3,6 3,4

Perusaste (esim. perus-, kansa- tai keskikoulu) 3,5 3,5 3,4 3,3 3,7 3,2

Toisen asteen tutkinto (esim. lukio tai ammattioppilaitos) 3,6 3,6 3,5 3,4 3,6 3,3

Korkeakoulututkinto (yliopisto tai ammattikorkeakoulu) 3,6 3,6 3,5 3,5 3,6 3,5

Muu 3,1 3,3 3,4 3,1 3,0 2,8

Ansiotyössä 3,7 3,6 3,5 3,4 3,6 3,4

Eläkeläinen 3,4 3,4 3,4 3,5 3,4 3,3

Äitiys- tai vanhempainvapaalla 3,7 3,7 3,6 3,6 3,7 3,3

Työtön 3,5 3,5 3,5 3,5 3,4 3,4

Opiskelija tai koululainen 3,6 3,7 3,5 3,5 3,7 3,4

Yrittäjä / maanviljelijä 3,6 3,5 3,5 3,2 3,5 3,3

Muu 3,5 3,5 3,5 3,4 3,6 3,3

1 henkilö 3,6 3,6 3,5 3,6 3,6 3,5

2 henkilöä 3,6 3,6 3,5 3,4 3,6 3,3

3 henkilöä 3,4 3,4 3,4 3,3 3,6 3,3

4 henkilöä 3,7 3,6 3,6 3,4 3,5 3,3

5+ henkilöä 3,7 3,6 3,7 3,5 3,7 3,6

Taloudessa on lapsia 3,6 3,6 3,5 3,4 3,6 3,4

Taloudessa ei ole lapsia 3,6 3,6 3,5 3,5 3,6 3,4

0 – 19 999 € 3,7 3,7 3,5 3,5 3,7 3,4

20 000 – 39 999 € 3,7 3,6 3,6 3,5 3,6 3,4

40 000 – 69 999 € 3,7 3,7 3,6 3,5 3,7 3,5

70 000 – 99 999 € 3,5 3,6 3,4 3,3 3,6 3,4

Yli 100 000 € 3,6 3,4 3,6 3,3 3,7 3,3

En halua vastata 3,4 3,5 3,3 3,3 3,3 3,2

TALOUDEN BRUTTOTULOT 

2017

Kysymys: Entä kuinka tyytyväinen olette Jyväskylän kaupungin toimenpiteisiin näiden palvelujen järjestämisessä?
Keskiarvot 1-5: 1=Erittäin tyytymätön,...,5=Erittäin tyytyväinen

Jyväskylän kaupungin liikuntabarometri 2018

KAIKKI

SIVIILISÄÄTY

KOULUTUSTASO (korkein 

suoritettu tutkinto)

TYÖ-/ELÄMÄNTILANNE

TALOUDEN HENKILÖMÄÄRÄ

ONKO TALOUDESSA ALLE 

18 V. LAPSIA
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Mielipiteet Jyväskylän kaupungin roolin tärkeydestä liikuntapalvelujen 
järjestämisessä vs. tyytyväisyys kaupungin toimenpiteisiin näiden palvelujen 
järjestämisessä

Tyytymätön Tyytyväinen

Tärkeä

Ei tärkeä



Jyväskylän liikuntapaikkojen käyttö
 Mitä seuraavista liikuntapaikoista olette käyttänyt Jyväskylässä edellisten 12 kuukauden aikana?
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Tuleeko mieleenne jokin muu paikka edellä mainittujen lisäksi, jossa 
olette harrastanut liikuntaa edellisten 12 kuukauden aikana? 
(Vapaamuotoinen kysymys)

 Frisbeegolf –radat (15 mainintaa)
 Laajavuori (8 mainintaa)
 Koti (5 mainintaa)
 Metsät (5 mainintaa)
 Keilahalli (4 mainintaa)
 Harjun portaat (3 mainintaa)
 lähimetsät (3 mainintaa)
 Ampumarata Tikkakoskella (2 mainintaa)
 Golfkenttä (2 mainintaa)
 Metsäpolut (2 mainintaa)
 Tanssipaikat (2 mainintaa)
 Agilityhalli Killerillä
 Alban rannan miniramppi, skeittiparkit
 Crossfit-sali
 Frisbee-golf, laskettelu
 Harrastan suunnistusta ja maastopyöräilyä, joten liikuntaa tulee 

harrastettua metsissä ja poluilla.
 Hutunki ja Killeri.
 Ihan keskustan kadut
 Jyväsjärvi
 Järvellä melominen ja soutelu
 Järven jäät

 Jääkenttää, useita kertoja viikossa
 Kannonkosken Piispala mm. keilailua
 Kanoottimelontapaikat
 Koiraseuranhalli
 Koulujen pihat
 Kuntosalit viikoittain, kaupalliset
 Laajavuoren laskettelukeskus, kirkon juhlasali
 Laajavuoren mäkihyppytornin portaat
 Laajavuoren seikkailupuisto
 Laajavuoren viereisellä rinteellä
 Laajavuori (laskettelu, alamäkiluistelu).
 Laajavuori, kaikkina vuodenaikoina.
 Laskettelukeskus Laajavuori, frisbeegolf-radat
 Lähimetsät ja järven jäällä
 Lähipuisto
 Maanteillä ja jäällä pyöräilyä sekä metsässä kävelyä sekä hiihtämistä 

(siis omalla ladulla).
 Melominen Palokkajärvellä ja Tuomiojärvellä
 Metsäpolut omassa ympäristössä ja Laajavuoren seikkailupuisto
 Metsäpolut, joita ei ole ylläpidetty kenenkään toimesta.
 Metsät ja hevosreitit.
 Metsät ja metsätiet.
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Tuleeko mieleenne jokin muu paikka edellä mainittujen lisäksi, jossa 
olette harrastanut liikuntaa edellisten 12 kuukauden aikana? 
(Vapaamuotoinen kysymys)

 Metsät ja polut
 Minigolf
 Oma piha.
 Oma piha/puutarha, työpaikka (taukoliikunta)
 Pikkutiet, joilla ei ole kevyenliikenteenväyliä (Korpilahti).
 puistoalueet
 Päijänne, SUP lautailu
 Päijänne/purjehdus/Jyväskylän veneseuran kilpailut = v. 2018 

toimintasuunnitelmassa keskiviikkokisoja = ratakisoja 8 ja 
matkakisoja 5 sekä Jyväsjärvelle suunniteltu jotain.

 Rantaraitti
 Rantaraittia kävellyt muutamaan kertaan, päivittäin yritän saada 

ylimääräisiä askelia ja varsinainen liikuntaharrastus on siis 
kuntosali, Savelan GoGo:lla

 Ratsastus yksityistiellä
 Ratsastusmaneesi
 Seinäkiipeily
 Seppälän kiipeilyhalli
 Skeittihalli talvisaikaan ja kesäisin skeittipuistot. Useita kertoja 

viikossa
 Skeittiparkit
 Soutu järvellä (Päijänne)

 Tanssisali Salsastudio
 Tanssistudioiden omat tilat.
 Tanssitalot
 Ulkokaukalo
 Vapaanurmialue (Agora), frisbeegolfrata
 Vesireitit, Harjun portaat, Palokkajärvi
 Yksityinen kuntosali päivittäin
 Yksityinen tanssisali, metsä
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Tyytyväisyys Jyväskylän 
liikuntapaikkoihin ja -palveluihin

 Kuinka tyytyväinen olette yleisesti ottaen Jyväskylän liikuntapaikkoihin ja -palveluihin?
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Toivomukset Jyväskylän liikuntapaikkojen ja –
palveluiden kehittämiseksi

 Kuinka Jyväskylän liikuntapaikkojen ja –palveluiden tulisi kehittää toimintaansa seuraavan viiden vuoden aikana?
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Toivomukset liikuntapaikkojen ja –palveluiden kehittämiseksi

Kantakaupunki:
 Aalto Alvarin hinnoittelu on kallista vähävaraiselle - mahdollisuus uida
 Aina ulkokuntoilupaikkoja voisi olla enemmänkin.
 Alle 30-vuotiaat voisi päästä treenaamaan ilmaiseksi eri lajeja (vrt. Helsinki), kokeilukertoja ainakin.
 Arkiliikunnan mahdollistaminen kunnostamalla pyörätiet ja huolehtimalla uimarantojen ja leikkipuistojen kunnosta sekä sallimalla

urheilukenttien ja -hallien/-salien käyttö vapaasti yleisölle varattujen harjoitusaikojen ulkopuolella - juu, tiedän, tämä vaatii henkilökuntaa, 
mutta laskekaapas paljonko vahtimestarin palkka on suhteessa säästettyihin terveys-/sosiaalimenoihin sekä pyöräteiden osalta vaikutus 
ilmanlaatuun. Takuulla halvempaa palkata ylimääräisiä vahtimestareita "vahtimaan" tilojen käyttöä! Ai niin, mutta kulut menee eri 
toimialueelta... voisitteko viimeinkin katsoa kokonaisuutta?   Kokonaisuus ratkaisee!  Nuorten ja lasten liikuntavuorot aikaisemmaksi illalla (ei 
siis heille vuoroja siten, että treenit loppuvat 21.30), tasapuolisuutta vuorojen jakoon (vrt. Swimmingillä käytössä paljon ratoja, vaikka ei ole 
uimareita, Saukoilla samaan aikaan harjoituksissa paljon nuoria, mutta vähän ratoja). Muutkin urheilulajit tarvitsevat tukea kuin jääkiekko.  
Julkista liikennettä tuettava sellaisin ratkaisuin, että ihmiset ottavat sen ja oman liikkumisen hyväksi vaihtoehdoksi: linkissä pyörän ja 
lastenvaunujen kuljettaminen ilmaiseksi, pyörätiet kuntoon, lasten ja koululaisten kulkeminen ilmaiseksi linja-autossa. Kun lapset ja nuoret 
totutetaan sujuvaan linja-autoliikenteeseen, he tekevät sitä aikuisenakin.   Uimahallin yhteyteen on rakennettava maauimala, vaikka Alvar 
Aallon säätiö tms. sanoisi mitä tahansa - kansalaisten edun on mentävä tässä yhden arkkitehdin edelle.  Uimarannat kuntoon ja 
"lakkautetut" uimarannat takaisin käyttöön.   Leikkipuistot kuntoon ja "lakkautetut" puistot takaisin käyttöön.  Keskustassa 
täydennysrakentamisen kielto ja pihakatujen/kävelykatujen laajentaminen - samalla liikkumiskulttuurin muuttaminen julkisiin ja 
omatoimiseen (kävely, pyöräily, jne.). Ei enempää parkkihalleja keskustaan eli ei kannusteta yksityisautoiluun. Näin saadaan lisättyä 
arkiliikuntaa. Keskustan kivijalka myymälöiden ja torin tukeminen, jotta ihmiset tulisivat pyöräillen jne. torille ja keskustaan.

 Edullisemmat käyntimaksut etenkin lapsille ja nuorille
 Ehkä voisi olla enemmän mainontaa esillä.
 Ei karsita, kohtuullinen hinnoittelu
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Kantakaupunki:
 Enemmän tilaa, vaikea saada vuoroja
 Eri toimintapisteitä pitäisi olla laajasti ja tarpeeksi. Varsinkin puistoihin ja ulkoilumahdollisuuksiin tulisi panostaa.
 Haluaisin Rantaraittiin eri kaistoja
 Helpommin lähestyttäviä, jokaiselle saatavissa olevat, tiedottaminen
 Hiihtolatujen särkijöille kovat sanktiot ja isot kyltit särkemisen vaaroista
 Hippos 2020 -hanke on vietävä nopeasti maaliin. Lähiliikuntapaikkojen kunnossapito.
 Hippos 2020 pitää kaupunkiin saada.
 Hippos-hanke kuulostaa ihan mukavalta, joten toivottavasti se toteutuu ja on toimiva kokonaisuus. Urheilukenttiä (esim. jalkapallokenttä) 

olisi hyvä olla keskusta-alueella tai keskustan tuntumassa. Kevyenliikenteenväylät, erityisesti pyörätiet, toimiviksi.
 Huomioida koiranulkoiluttajat. Esimerkiksi Tikkakoskella ei ole roskiksia asuinalueilla, mihin pistää koiran jätökset. Hiekotusongelmat 

urheilureiteillä talvisin. Kenties kaupungin järjestämää ryhmäliikuntaa tai liikuntaryhmiä ulkona kesäisin. Juoksuryhmiä, joogaa
kirkkopuistossa yms.

 Jalkapalloilijoille lisää nurmikenttiä
 Kaupunkipyörät, Kiitos.
 Kevyenliikenteen väylät kuntoon - auttaa kaikkien kaupunkilaisten liikkumista
 Kunnossapidon resurssit tulisi säilyttää vähintään nykyisellä tasolla!
 Kävelyteiden kunto
 Lapsille ja nuorille, erityisryhmille ja vanhuksille tuettua toimintaa. Uimahalli ja vesijumppa sekä kuntosalikortti eläkeläisille on ollut kovassa 

suosiossa.
 Lasten ja nuorten liikkeelle saamiseksi satsaisin isojakin varoja.
 Lisää luontopolkuja ja ilmaisia ulkokuntoilupaikkoja
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Kantakaupunki:
 Korkeakoululiikunnan tukeminen opiskelijaliikunnan järjestäjänä: vuoromaksujen tukeminen ja enemmän kenttäaikoja.  Enemmän laajoja 

vapaanurmialueita. Ei tarvita jalkapallomaaleja tai frisbeegolfkoreja. Vapaa tila houkuttelee kaikenlaiseen fyysiseen aktiivisuuteen ja 
ylipäänsä viettämään aikaa ulkona.  Edullisen hintatason säilyttäminen! Erityisesti seurojen juniorijoukkueiden vuorojen maksuttomuus.  
LiikuntaVeturi ja -Laturi avoimeksi kaikille halukkaille yhteistyöseuroille - rahallisen tuen saajat voidaan silti päättää vielä erikseen.  Koulu-
seurayhteistyön koordinaattorin / Kerhokoordinaattorin virka: kehittää systeemin seurojen ja koulujen tehokkaammalle yhteistyölle.  
Seurafoorumin herättäminen henkiin. Seurafoorumista kunnollinen neuvoa antava elin esimerkiksi siihen, mitkä salit ja hallit sopivat millekin 
lajille parhaiten. Seurafoorumia tulee myös kuulla uusia kouluhankkeita suunniteltaessa. Kokoontumiset 2-6 krt vuodessa. 
Liikuntapalveluista nimetään vastuuhenkilö, jonka tehtävänä on muutenkin kehittää seurojen keskinäistä sekä seurojen ja kaupungin välistä 
yhteistyötä.   Lähiliikuntapaikkojen (myös koulunpihat!) listaaminen kaupungin verkkosivuille liikuntapaikkojen alle. Ei vain nimeltä vaan 
myös liikuntavälineistön listaaminen. Ei voida olettaa, että alueen asukkaat osaavat automaattisesti hyödyntää kaikki mahdollisuuksia.  
Koulujen liikuntasalien mitat (myös korkeus!) liikuntapaikkojen tietoihin kaupungin sivuille.  Kaupungin eri sektoreiden välisen yhteistyön 
vahvistaminen. Kevyenliikenteenväylät kuuluvat sekä liikuntapalveluille että kaupunkirakennepalveluille.  Yhteistyössä seurojen kanssa 
mainosvideoiden tuottaminen eri liikuntamahdollisuuksista kaupungissa.  Halvemmat uintimaksut.  Tekojääradat (erityisesti Viitaniemi) 
vapaalle käytölle aina, kun siellä ei ole seurojen varauksia.

 Lähiliikuntapaikat on hyviä, vois olla lisää.
 Mahdollisimman paljon kaikkea ohjattua liikuntaa erityisesti nuorille ja lapsille.
 Markkinoinnissa ja mainonnassa palvelunumerot ja myös varausnumerot
 Nettisivut ovat aika huonot. Etenkin kun lähtee etsimään tietoa uimahallien ryhmäliikuntavuoroista niin aika monen tien takaa ne löytää. 

Tämä on kehittynyt kyllä viime vuosien aikana paremmaksi.  Sitten hieman suureellisempi toive. Kimppakuljetus tms. esim. Ladun Majalle 
keskustasta jonakin talviliikuntapäivänä. Itse en omista autoa ja on jotenkin haastavaa lähteä hiihtosuksien kanssa hyvien latujen perään 
julkisilla. Ja julkinen liikenne ei ulotu esimerkiksi Ladun Majan suuntaan. Sulan asfaltin aikaan kuljen pyörällä liikuntapaikoille ja 
luontopoluille, mutta talvisaikaan käytössä on vain useimmiten omat jalat, kun en talvipyöräilystä oikein välitä.
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Kantakaupunki:
 Nuorten liikuntapaikat, edulliset hinnat
 Olisi loistavaa, jos joitakin kuntosaleja saisi ilmaiseksi, opiskelijoilla ja työttömillä ei ole välttämättä varaa käydä maksullisilla saleilla. Myös 

uimahallivuorojen hintaan voisi alentaa.
 Parempi tuki kaupungin työntekijöille!
 Peruspaikkojen ylläpito hyväksi, esim. Wellamon lastenaltaan vedenlämpötila saisi olla parempi.
 Pesäpallokenttä
 Pidetään huolta olemassa olevista alueista, toimivat ja "kutsuvat" laitteet. Ohjattua liikuntaa ulkoliikuntapaikoille. Näkyvyyttä lisää, 

tapahtumia
 Puhtaita, tuoksuttomia liikuntatiloja missä myös tuoksuherkät homeastmaatikot voisi harrastaa
 Pyrkiä lisäämään ja seuraamaan liikuntapaikkojen käyttöastetta, lisättävä resursseja liikuntapaikkojen varaussysteemiin, tarkemmin otettava 

painopisteet huomioon esim. kilpaurheilun suhteen.
 Satsata enemmän lasten- ja nuorten sekä liikuntavammaisten liikuntapalveluihin, sosioekonominen tilanne ja yhdenvertaisuus huomioiden. 

Kaupunki pois liikunnalla tehtävästä bisneksestä, kuten koko jäähallitoiminta tuntuu olevan. Liikuntapaikat ja uimahallit on jo kertaalleen 
maksettu verovaroillamme, joten jatkossa kaupungin tulisi huolehtia siitä, että kaikilla kuntalaisilla olisi varaa ko. palveluihin ilman, että 
täytyy kuulua johonkin seuraan saadakseen ko. palveluita. Käyttökustannukset tulisi suhteuttaa kunkin palvelun ylläpitokustannuksiin, ei 
voiton tavoitteluun.

 Seniorikortilla myös ohjattuihin ryhmiin.
 Tietoa enemmän mitä on tarjolla ja missä. Kursseja. Ulos lenkkipolkujen läheisyyteen kuntopisteitä.
 Tulisi lisätä ja monipuolistaa tarjontaa.
 Uimahalleja voisi uudistaa.
 Uimahallit voisivat olla auki kesälläkin. Pyöräteiden kunnossapitoon pitää kiinnittää huomiota.
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Kantakaupunki:
 Ulkokuntosaleja enemmän, opastettuja kävelyryhmiä, erityisryhmät/osa kehitysvammaisista käy töissä ja heille suunnatut kuntosaliryhmät 

ovat kaikki päivisin. Viikonloppuna olisi hyvä, kun on aikaa paremmin.
 Ulkokuntosalipaikkoja lisää. Selkeä oma osio kaupungin nettisivuille, mistä löytyy eri lajien harrastamismahdollisuus infot, tietoa 

ulkoilualueista, nuotiopaikoista, ulkokuntoilupaikoista jne. Latuinfo on loistava palvelu! Vastaava esim. " Miten ja missä liikkuisin tänään " 
palvelu olis mahtava!

 Ulkoliikuntapuistojen kunnossapito. Luontopolut kuntoon.
 Uimahallit edullisemmaksi, kävelyteiden kunto on huono.
 Uudemmat ja nousevat lajit ovat jääneet liian vähälle huomiolle. Esim. skeittaus skeittihalli ja puistot eivät riitä vastaamaan kävijämääriä ja 

ne ovat puutteellisia harrastukseen. Hippos on vielä kaukana valmistumisesta ja ennen tätä pitäisi pystyä kehittämään monen lajin 
harrastusmahdollisuuksia. Olisi syytä kartoitta minkä lajien parissa harrastusmahdollisuudet ovat rajalliset ja puutteelliset ja toimia niiden 
parantamiseksi. Harrastuspaikkoja parannettaessa tai rakentaessa uusiksi, käyttäjiä kuullaan edelleen liian vähän.

 Vahvistaa liikuntaneuvontaa ja taata nuorille hyvin edulliset tilavuokrat. Puistoissa voisi kokeilla kuntoliikuntatelineitä (eri ikäisille)
 Vammaisten liikuntapalveluja kehitettävä! Myös kuljetuksia niihin!
 Voisi olla enemmän yleisöluisteluvuoroja esim. Viitaniemessä.
 Yleisiä vuoroja lisää ja tiedotusta helpolla tavalla löydettäväksi.
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Kypärämäki-Kortepohja:
 1. Katujen kunnon ylläpitämisessä olisi eniten parannettavaa. Jäisiä teitä ei hiekoiteta, sulaneilta teiltä ei siivota hiekkaa pois, lumitöitä ei 

tehdä, teillä oleville kuopille ja halkeamille ei tehdä mitään, koirien jätöksille ei tehdä mitään lumien sulettua (roskiksia teiden varsilla on 
aivan liian vähän) jne.  2. Uimahallien käyttömaksut ovat aivan liian korkeita muille kuin opiskelijoille ja vanhuksille.  3. Tenniskenttiä pitäisi 
olla enemmän ”tavallisten” ihmisten käyttöön. Etenkin, jos Hippoksella sijaitsevat tenniskentät hävitetään Hipposhankkeen myötä tulisi 
keskeiselle paikalle rakentaa tenniskenttiä.  4. Myös nurmialueita pitäisi olla enemmän liikuntakäyttöön. 5. Kaipaisin myös alueita, joissa 
koirien kanssa voisi harjoitella ja liikkua eli aidattuja alueita, joissa koiran saa pitää irti (etenkin Kortepohjan alueelle, josta lähimpään 
koirapuistoon kävelee yli puolituntia) ja pohja olisi sellainen, että siinä on hyvä myös itse juosta (ei liukas eikä epätasainen).

 Asiakaslähtöisesti huomioiden, asiakaspalvelua laadussa ja tyylissä. Matalankynnyksen lähiliikuntapaikkoja joihin uskaltaa kaiken kuntoisia 
tulla liikkumaan.

 Edullisia ja ilmaisia liikuntamahdollisuuksia. Liikkumiseen kannustavaa kevyenliikenteen kehitystä (esim. turvallisemmat pyörätiet.) Talvella 
ulkoilureittejä muillekin kuin hiihtäjille.

 En kannata Hippos-hommaa laisinkaan, sitä ei pitäisi rakentaa missään tapauksessa.
 Esim. kevyenliikenteen kunnossapitoa voisi parantaa
 Esimerkiksi Vuorilammen (Laajavuori) uimaranta tulisi kunnostaa. Myös Laajavuoren frisbeegolfalueen siisteydestä huolehdittava, sillä nyt 

me lenkkeilijät kärsimme roskakasoista, joita ei siistitä asianmukaisesti. Lasten, vanhusten ja vähäosaisten liikuntapalvelut tulisi turvata. 
Viheralueita, joilla voi heitellä frisbeetä, potkiskella palloa ja lenkkeillä, voisi olla enemmän. Erilaiset liikuntatapahtumat ovat toivottuja.

 Harrasteryhmien vetäjille taloudellista tukea, mikä kohdistuu nuoriin.
 Hintaa alemmaksi.
 Hintoja pitäisi kohtuullistaa. Tuoda enemmän julki paikkoja mitä voi käyttää, siis mainontaa enemmän muuallekin kuin nettiin.
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Kypärämäki-Kortepohja:
 Huollon kehittäminen ja parantaminen ja yleinen ylläpito tärkeää. Myös talvikunnossapito ja esteettömyys parempaan kuntoon. Eri 

vammaryhmät eivät pysty hyödyntämään läheskään kaikkia liikuntapaikkoja tällä hetkellä, mikä on iso ongelma tässä kaupungissa. Esim. 
heikkonäköisten kannalta kontrastikorostukset puutuvat erittäin usein ja tällainen panostus maksaisi vain muutaman euron per kohde. Jos 
kyse on kunnallisista palveluista, niiden pitäisi olla myös taloudellisesti ihmisten saavutettavissa. Taloudellinen eriarvoisuus ei saisi viedä 
siihen, että osalla ei ole varaa harrastaa.

 Hyvä ylläpito
 Ilmaiset luistelupaikat pitää jatkua, infota enemmän
 Ilmaisliikuntaa enemmän esim. uimahalliin
 Jalkapallo- ja koripallokenttiä/telineitä, kunnollisia ja turvallisia lisää.
 Kaikkien kaupungin kenttien kuntoa pitää pitää yllä, ellei jopa parantaa. Halvemmat hinnat uimahalleihin (AaltoAlvari). Urheiluun tulee 

panostaa.
 Kaukana olevien ihmisten liikkumista tulisi tukea. Niille, joilla ei ole vieressä omaa Laajavuorta, niin annettaisiin kuitenkin mahdollisuus 

mennä vastaavaan ulkoiluympäristöön.
 Kunnossapitoa parannettava pienemmille kentille.
 Laajennetut aukioloajat (uimahalli)
 Lapsille ja koululaisille lisää maksutonta liikuntamahdollisuutta.
 Lasten ja nuorten liikunta
 Lasten- ja nuorten aktivoinnin koen tärkeänä.
 Liikuntaharrastukset sais olla halvempia, että ne olisi hintansa puolesta kaikkien saatavilla (esim. kaikkien lapsien pitäis saada harrastaa 

ainakin yhtä urheilulajia)
 Luontopolkuja voisi olla lisää.
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Kypärämäki-Kortepohja:
 Nuorten ja lasten liikkuminen niin edulliseksi, että kaikilla on mahdollista osallistua. Vanhus- ja erityisryhmät samoin.
 Nykyisten kunnossa pitäminen
 Näkee asian jääurheilun kautta, koska on itse ollut taitoluisteluvalmentaja jo yli 30 vuotta. Jääaikoja on aivan liian vähän ja esim. minijäätä 

joudutaan käyttämään aivan liian usein jääaikojen puutteen vuoksi. Kevyenliikenteenväylien kunnossapitoon pitäisi kiinnittää huomiota, 
esim. talvisin auraus on ollut huonoa ja samaten katujen siivous nyt keväällä.

 Oli mahtavat lumiset kelit ja jäälle olisi tehnyt mieli lähteä kävelemään, joten jäälle voisi olla kävelytie, ettei tarvitsisi mennä hiihtoladulle.
 Olisi tärkeää järjestää arkisen liikunnan ja ulkoilun mahdollisuudet mahdollisimman hyvänä, esim. kevyenliikenteenväyliin kannattaa 

panostaa aina.
 Pienten lasten kannalta leikkipuistojen talvikunnossapitoon tulisi kiinnittää parempaa huomiota. Lasten on vaikea liikkua hangessa.
 Purulatuja voisi kattaa selkävammaisia ajatellen.  Lähiliikuntapaikka Laajavuoren aukealle, koska siinä käy monenlaisia urheilijoita ja liikkujia, 

että voisi treenata kunnolla.
 Pururadat ovat talvisin hiihtäjien käytössä, talvella ei pääse kävellen metsiin liikkumaan
 Pyörätuolilla liikkuville mahdollisuuksia enemmän. Luiskat ja hissit.
 Pääosin kävellen ja pyöräillen liikkuvana ainoa parannusehdotus olisi kevyen liikenteen väylien auraaminen ja hiekoittaminen myös 

keskustan ulkopuolella. Lopputalvella kun kaikki kerrostunut lumi sulaa ensin sohjoksi ja sitten jäätyy peilijääksi tai pakkuraiseksi radaksi, 
liikkuminen on oikeasti vaarallista. Muutaman viime viikon aikana olen ulkona kävellessä kaatuillut liukkauden takia useita kertoja ja vielä 
useammin olen melkein kaatunut. Onneksi selvisin vain mustelmilla, mutta vaikkapa vanhuksille saattaa yksikin liukastuminen olla
kohtalokas ja aiheuttaa pahoja vaurioita.

 Ruokkeelta päin ei ole edes piennarta, jotta olisi turvallista pyöräillä kouluun tai töihin. Olisi tarpeellinen, kun asukasmäärä kasvaa ja
bussivuorot eivät enää tue töissä tai koulussa käyntiä.

 Saisi olla lisää tekonurmia. Myös muihin palloilulajeihin tarvittaisiin lisätiloja harjoittelemiseen.
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Kypärämäki-Kortepohja:
 Talvisinkin olisi mukava kävellä/lenkkeillä esim. Laajavuoren reiteillä -> muutakin kunnossapitoa latujen lisäksi.
 Tavallisille ihmisille mahdollisuuksia enemmän ja normaaliin aikaan. Ei aina joukkuetason tai yksilötason kilpailijoille.
 Tiedotusta parannettava
 Toivoisi kuntoratojen ja metsässä kulkemisen mahdollisuuksien sekä opasteiden parantamista.
 Uimarantoja ei saa poistaa käytöstä.  Laavujen ympäristöt on pidettävä kunnossa.
 Vanhuksille oma tila. Missä olisi esim. Baari keskusteluja ja tapaamisia varten. Liikunta tilat. Yhteiset ohjatut peli illat. Sellainen missä voisi 

tavata tätä suurta ikääntyvien ryhmää. Siellä voisi olla esim. Illanviettoja tanssin merkeissä. Se olisi parasta liikuntaa.
 Viitaniemen tekonurmikentän vapaampi käyttö
 virkistysmetsät ainakin Laajavuoren-Killerin seutuvilla ovat tällä hetkellä suurelta osalta hakkuujätteiden täyttämää ryteikköä, jossa 

vanhempien ihmisten ei ole turvallista kulkea. polut tukkivat rankakasat pois, kiitos!
 Ylläpito kunnossa

Lohikoski-Seppälänkangas:
 Kunnossapito, ylläpito
 Kuntopolkuja (ns. pururatoja) voisi kunnostaa jatkuvasti. Lisää polkuja vaeltamiseen ja maastopyöräilyyn
 Liikuntapaikkojen kunnon ylläpitäminen tärkeää (ettei anneta rapistua). Paljon käytettyjen ulkokenttien yhteyteen pesu/pukutilat esim. 

Vehkalammen kenttien läheisyyteen vessat ja käyttöön vesipiste, samoin Jyskään. Vehkahalli on käytössä ympäri vuoden... Nyt jo 
liikuntapaikkoja erittäin monipuolisesti, kiitokset niistä! Ja henkilökunta ystävällistä ja avuliasta! Yhteistyötä eri urheiluseurojen kanssa vielä 
enemmän lisää.

 Lisää vuoroja aikuisille esimerkiksi sählyvuoroja.

62



Toivomukset liikuntapaikkojen ja –palveluiden kehittämiseksi

Lohikoski-Seppälänkangas:
 Lähiliikuntamahdollisuuksia tulisi lisätä. Esim. Palokkajärvelle luistelurata ja Palokan koulun kentälle enemmän vapaavuoroja luisteluun. 

Urheilupuistoja voisi myös olla enemmän ostoskeskusten ja nuorisotilojen lähettyvillä. Sellaisia, joissa olisi mahdollisuus erilaisiin 
urheilumahdollisuuksiin kuten koripallo, skeittaus, parkour, katusähly.

 Moni paikka kaipaa pintaremonttia. Lattiapinnat esim. kouluissa sekä laitojen kunnostus
 Pidettävä taso yllä
 Tuki pois kaikilta kaupallisilta toimijoilta, kuten osakeyhtiöt yms. Ne ovat yksityistä voittoa maksimoivaa liiketoimintaa, johon ei tarvitse 

laittaa verorahoja. Suurin virhe on Hipposhanke.

Huhtasuo:
 Enemmän edullisia matalan kynnyksen liikuntapaikkoja. Olisi mukava päästä kokeilemaan erilaisia lajeja. Esim. tennistä, sählyä ja muuta. 

Myös aikuisille saisi olla erilaisia liikuntasaleja. Nykyisin tuntuu olevan enimmäkseen kuntosaleja. Tai sitten en vain tiedä paikkoja, mikäli 
sellaisia on.

 Enemmän kävelyreittejä talvisaikaan ja niiden kunnossapitoa, kävelyreitit nimenomaan kävelijöille.
 Hiihtoladut ovat olleet loistokunnossa Aittorinteellä ja Jyväsjärvellä. Jatkakaa samaan malliin.
 Hinnoittelu kohtuulliseksi, aukioloajat pidemmiksi
 Huhtasuolle kuntosali, koska alue on aika laaja ja uudella koululla ei ole sellaista.
 Jalkakäytävät kuntoon!! Mielelläni rullaluistelisin, mutta esimerkiksi kevyenliikenteenväylä Seppälästä Palokkaan on mahdoton. Täynnä uria 

ja halkeamia! Pyöräilykin välillä epäilyttää kyseisellä tiellä. Mielestäni panostusta enemmän kevyenliikenteenväyliin... itse liikkuisin mielelläni 
enemmän pyörällä tai rullaluistellen, nyt tulee käytettyä autoa, koska tiet ovat niin huonot ja huonosti huolletut..

 Kesällä käyttöön koulujen liikuntasalit ensisijaisesti ennekuin tehdään taas uutta
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Huhtasuo:
 Kunnostettava nykyiset ja ohjattua liikuntaa pikkulapsista alkaen ikäihmisiin saakka. Ei ihme, että ihmiset sairastavat, kun ei yhtään liikuta. 

Itse olen 70-luvulla Keski-Pohjanmaalta tullut tähän kaupunkiin ja jo silloinkaan ei monikaan nuori liikkunut kuten itse olen tehnyt läpi ikäni. 
Täällä ei ole liikuntapaikoista pidetty edes talkoilla huolta. Jäähallit eivät palvele kaikkia. Raitista ilmaa pitää saada ja arvostelulajina koulussa 
ei pidä edes olla. Siellä on tapettu monen muksun innostus typerän opettajan ymmärtämättömillä lausunnoilla. Ei arvostelua vaan 
kannustusta! Iloista liikkumista kaikille! Liikunnan arvostus korkealle ja liikkujan arvostelu pois!

 Laskea hintoja. Kalliit vuokrat, pienet palkat. Kallis ruoka.  Miten yksinhuoltajalla on varaa harrastaa kolmen nuoren kanssa? Yksi uintikerta 
perheellä on n 60e.   Oulussa uinti maksaa 2e/hlö. Parkkimaksu autolle ja liput mihin tahansa liikuntaan. Kaikki on kallista.

 Lenkkipoluille enemmän ulkona käytettäviä lihaskuntolaitteita ja harjoittelupisteitä aikuisille. Erityisesti Tuohimutkan alueelle tai Hiihtomaan 
lenkkeilyreitin varrelle olisi mukava saada tällaisia välineitä. Myös Jyväsjärven ympäri kiertävälle lenkkeilyreitille olisi mukava saada 
”ulkokuntosali” jossa olisi lihaskuntolaitteita ja rekkitankoja sekä venyttelylaitteita.

 Liikuntamahdollisuuksien hinnoissa tulisi huomioida paremmin pienituloisia ja etenkin lapsiperheitä, jotta lapsilla olisi monipuolisemmat 
mahdollisuudet kokeilla erilaisia lajeja ja päästä monipuolisemmin sekä aktiivisemmin liikkumaan. Opiskelijallekin esimerkiksi 
uimahallimaksu on verrattain korkea, minkä vuoksi uimahallissa ei ole varaa käydä aktiivisesti.

 Lisää maksuttomia tapahtumia kaikenikäisille
 Luontoliikuntapaikat, luontopolut kuntoon ja osa esteettömiksi. Uimarantojen hyödyntäminen ja siisteys. Uimahallien "halpuutus" :)
 Nuorille ja lapsille ilmaisia salivuoroja
 Paikkoja saisi olla vieläkin enemmän....
 Santsata nuorisopuolelle, kaikille mahdollisuus osallistua eri liikuntalajeihin. Osallistumismaksut; hallivuokrat jne. ei saa olla esteenä. 

Yksiarvoisuus.
 Seniori kortti hyvä, mutta varjopuolena on se että kuntosali tupaten täynnä koko aamupäivän eikä laitteille pääse....
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Huhtasuo:
 Talviliikunnassa otettava huomioon, että kaikki eivät ole innostuneita hiihtämisestä. Lähiöissä (esim. Kangaslammella) on paljon ulkoilijoita,

jotka ovat omatoimisesti tehneet metsiin polkuja. Kaupungin toimesta voitaisiin pohjustaa muutamien kilometrien pituisia kävelypolkuja 
metsään ja niiden aukipitäminen talvella suoritettaisiin esim. moottorikelkalla.

 Ulkoliikuntapainotteisesti

Kuokkala:
 Alle kouluikäisten lasten juttuihin pitäisi päästä maksutta, esim. mm jääkiekkoon.
 Eazybreak yms. sähköiset liikuntasetelit käyttöön useampiin paikkoihin. Ristikiven, Sippulanniemen kuntopolku kuntoon (taitaa ollakin ensi 

kesän suunnitelmissa metsätöiden jälkeen?) + saman alueen metsät töiden jälkeen siivottava kunnolla, terävät katkenneet oksat pois, osuvat 
koirien silmiin. Uuteen Hippos-suunnitelmaan myös matalan kynnyksen edullista liikuntaa kaikille ikäryhmille, ei vain seuroille.

 Enemmän ilmaisia liikuntapaikkoja, Hippos pitäisi rakentaa uusiksi.
 Helposti saatavia maksuttomia jääkiekko ja jalkapallokenttiä
 Hinnat alemmas (uimahallit, kuntosalit).
 Hippoksen alueen kehittäminen tarpeellista, ja lasten ja nuorten liikkumisesta pidettävä enemmän huolta, kilpaurheilua pitää tukea 

jatkossakin
 Hippos2020 projekti finaaliin
 Huolehdittava olemassa olevien paikkojen kunnosta. Lisää frisbeegolf-ratoja. Nuotiopaikkoja lisää luontopolkujen varrelle.
 Huolehtia kuntoliikuntamahdollisuuksista kaikille kuntalaisille. Ladut, lenkkipolut, kuntolaitteet ulkona, frisbeegolf, luistelurata ym.
 Jatkakaa samalla tavalla. Ylläpitäkää nykyinen taso.
 Kerholuonteista, ei kilpailutoimintaan tähtäävää, ohjattua lasten ja nuorten monipuolista lajiliikuntaa
 Kohtuullinen hinnoittelu
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Kuokkala:
 Käyttömaksuja tulisi alentaa, liikuntapaikkojen käyttöastetta pitäisi nostaa (esim. Kuokkalan Graniitti) ja byrokratiaa vähentää sekä tietenkin 

tiedotusta pitäisi tehostaa.
 Lapsille ja nuorille suorituspaikkoja, lähiliikuntapaikkoja miten niistä saataisiin vetovoimaisemmaksi.
 Liikunta- ja leikkipuistoja tulee olla tasapuolisesti eri kaupunginosissa. Päiväkotien pihoissa, joissa lapset eniten liikkuvat, on huimia eroja. 

Osassa kunnan päiväkodeissa ankeat pihat ja välineet.  Esim. oma työpaikkani Myllytuvan päiväkoti. Street workout ym. Välineistöä nuorille 
:-) Ja pyörätiet kuntoon :-) Latuverkosta olen ollut ikionnellinen :-) :-) :-) Kiitos!

 Lähiliikuntapaikan voisi tehdä Rantaraitin varrelle myös. Jäärata Jyväsjärven jäällä on todella kiva.
 Maksuttomia liikuntapaikkoja lisää, erityisesti lapsille ja nuorille. Monet harrastuspaikat ovat oikeasti kalliita lapsille, vaikka toisin väitetään.
 Molemmat uimahallit (Aaltoalvari ja Wellamo) eivät saisi mennä yhtä aikaa kiinni kesällä
 Monipuolisempia liikuntapaikkoja pitäisi, varsinkin sisäliikunnan harrastamiseen, enemmän.
 Nuorten harrastusmaksut halvemmaksi
 Paljon virkistys-ja lähiliikuntapaikkojen kehitystä, esim. uusia kuntoilulaitteita paikoille, uusia elämyksellisiä luontopolkuja.
 Pidettävä edes tällä tasolla.
 Pienten voimistelijoiden liikuntatilojen lisääminen: rytmiselle voimistelulla vaikeuksia löytää riittävän korkeaa tilaa harjoittelulle sekä tilaa 

jonne olisi mahdollista saada matot. Laji on vaativa ja huonot olosuhteet altistavat vammoille. Uusi Hippos ei tunnu tuovan helpotusta. 
Kaupungissa on kuitenkin neljä voimisteluseuraa ja paljon innokkaita voimistelijoita kasvamassa.

 Pitäisi huolehtia, etteivät hinnat kiipeä kohtuuttomiksi. On tärkeää, että kaikenlaisilla ihmisillä on varaa harrastaa. Minulla on kokemusta 
oikeastaan vain uimahalleista, ja varsinkin Aalto Alvarin hinnat ovat kyllä kipurajoilla työssäkäyvällekin, jos monta kertaa viikossa kävisi. 
Wellamossa on onneksi halvempaa.

 Pyöräilyreittien kunnossapito, samoin kevyen liikenteen väylät. Vanhemmille ihmisille tanssitunteja omana ryhmänä.
 Pyöräteitä lisää
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Kuokkala:
 Päivitys kova sana.
 Säilytettävä ainakin nykyisellään
 Takana on hyvä hiihtotalvi. Ladut pidettiin mielestäni hyvässä kunnossa. Aiemminkin olen toivonut ajettua latua esim. Jyväsjärvi-

Samulinniemi-Salmiranta(-Nenäinniemi), tai esim. Samulinniemestä Savutuvanapajalle. Ladunmajalla hiihdellessä ladut ovat pidetty hyvässä 
kunnossa, hienoa! Parkkipaikat sen sijaan olivat varsinkin alkutalvesta todella huonossa kunnossa. Koska Ladun majalla hiihdetään paljon (ja 
mikä ihana paikka se onkaan!), olisiko mahdollista saada kunnollinen, isompi pysäköintialue Soidenlammen "yläpäähän" missä tällä
hetkelläkin pysäköidään lyhyellä tienpätkällä? Hyvät pysäköintitilat innostaisi lähtemään Ladun majalle lähilatujen puuttuessa. On tärkeää, 
että kaupunki mahdollistaa monipuolisen lasten ja nuorten liikunnanharrastamisen. Tuntuu isolta haasteelta aika, jolloin Hipposta ruvetaan 
uusimaan, onko mitään korvaavia tiloja tiedossa/mahdollista saada? Koskee todella monia lajeja... ja Hippoksen valmistuessa tulee 
varmistaa, että myös junioriseuroilla on rahallisesti mahdollista toimia uusissa tiloissa.

 Uimahallilipun voisi vapauttaa kuntosalilipusta, jolloin uinti olisi edullisempaa. Talvella kevyenliikenteenväylien hoito paremmaksi.

Keltinmäki-Myllyjärvi:
 Alle 18-vuotiaille ilmaisia liikuntavuoroja eri liikuntapaikkoihin.
 Kaikki ei olis maksullisia, maksuttomia mahdollisuuksia lisää
 Kaupungin kuntosalin ja uimahallin hinnat halvemmiksi, niin että niissä on varaa käydä. Lenkkipolkuja nyt on vaikea asvaltin keskelle taikoa, 

niin sille ei kai voi mitään. Pyörätiet voisi talviaikaan pitää edes jonkinlaisessa kunnossa, jotta pyöräily olisi mahdollista (esim. koulureitilläni 
pyöräteitä ei ole hoidettu koko talvena)

 Kunnossapito ja huolto
 Kuten aiemmin sanottu: vähemmän panoksia huippu- ja kilpaurheiluun (ei yhtään ylimääräistä), enemmän panoksia tavallisten ihmisten 

liikkumiseen. Ja pyörätiet kuntoon!
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Keltinmäki-Myllyjärvi:
 Liikuntapaikkoihin ja -palveluihin ei pääse tavallinen kuntalainen, koska vuorot jaetaan urheiluseuroille!
 Monipuolisemmaksi
 Pitäisi panostaa nuorten liikuntaan, jotta se ei olisi niin kallista.
 Pitää kunnossa jo olemassa olevia liikuntapaikkoja, ilmaiset, lähellä asuinalueita
 Pitää vähintään tämä taso, eikä missään tapauksessa vähentää. Liikuntapaikkoja- ja palveluja pitää löytyä ympäri kaupunkia, että esim. 

lapset pääsevät itsenäisesti paikalle, eikä tarvitse kuljetusta (jotka lisäävät harrastuksen hintaa!!)  Kaikilla ei ole varaa!
 Pyöräilyreittien kunnossapitoon ja turvallisuuteen pitää panostaa reilusti. Lähiliikuntapaikkojen säilyttäminen on ensiarvioisen tärkeää, jotta 

lasten on mahdollista liikkua vaivattomasti ilman aikuisten panostusta. Hippos-hanketta täytyy viedä päämäärätietoisesti eteenpäin.
 Tarjota kaikille lapsille/nuorille mahdollisuus osallistua, ilman kalliita osallistumismaksuja.
 Tavallisiin kuntoilijoihin huomiota lisää.
 Vesiliikuntaa ja jumppaa.

Keljo:
 Esim. Rantaraitin turvallisuus, nykyisellään varsin sekavaa.
 Hiihtoladut paremmille paikoille, nyt liian vaativia tavalliselle hiihtäjälle. Lisää "pururatoja" lähelle asuinalueita
 Jalkapallojoukkueille suunnattuja tiloja voisi parantaa eli lisää oikeita ruohokenttiä, joihin saisivat vuoroja muutkin kuin parhaat seurat.
 Joissain lajeissa tiedon kulkua voisi kehittää. Kuinka moni esim. tietää montako SM-mitalia veneurheilussa v. 2017 sai Jyväskyläläistä 

veneseuraa edustanut venekunta (2 hopeaa = H-vene ja lightning).
 Jyväskylässä on yli 80 000 asukasta ja Jyväsgolfin asiakasmaksut/vuokrat ovat liian korkeat, golf on sopivaa liikuntaa senioreille.
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Keljo:
 Keskittyisin erityisesti katujen talvikunnossapitoon. Tämä helpottaisi ympärivuotista liikkumista. Pienipyöräisellä lastipyörällä on hankalaa ja 

osin vaarallistakin ajella kolmen lapsen kanssa, kun kevyenliikenteenväylät ovat huonossa kunnossa. Latujen kunnossapidosta ainakin 
Keljonkankaalla ja Ladunmajalla plussaa! Hienoa on ollut hiihdellä hyväkuntoisilla laduilla. Lisäksi vielä erikoismaininta Keljonkankaan
lähiliikuntapaikasta! Vieläkun saadaan sinne pumptrack, niin se on ihan mahtava paikka.

 Kuntosaleja eteläiseen Jyväskylään, talvisin luontoreitit on ainoastaan hiihtäjille, koirankakkaroskikset puuttuu joka paikasta.
 Leikkipuistot ja ulkoilualueet - kunnossapito ja uusiminen/lisääminen.  Lapsille ja nuorille lisää myös sisäliikuntapaikkoja ja liikuntakerhoja. 

Perheille yhteisiä liikuntatapahtumia. Aikuisille ja ikääntyneille joku "kannustin" aloittaa liikunta: esim. Jyväskylä Liikkuu! -kortti jonka 
palautettuaan jotakin alea jostain tai kortilla halvempi liikkua... Arvonta tms..  Että liikunnan arvostus näkyisi ja sitä vaalittaisiin! On 
kaupungille pääomaa, jos ihmiset pitäisivät liikkumisestaan huolta.

 Lähiliikuntapaikkoja ja luontoliikuntapaikkoja
 Monipuolisesti pitäisi panostaa harrastusliikuntaan, ei vain seurojen ja huippujen mukaan, vaan että kaikkiin lajeihin olisi myös muita aikoja.
 Pitää huolta siitä, että tavallisella veronmaksajalla on hyvät mahdollisuudet käyttää yhteisin varoin rakennettuja ja ylläpidettyjä 

liikuntapaikkoja.
 Tarvitaan lisää pelikenttiä. Oman lapsen kanssa esim. pallon potkiminen muualla kuin omassa pihassa on liki mahdotonta, kun kentät on 

varattu seurojen käyttöön.  Ja omakin (taloyhtiön) piha jää nopeasti pieneksi, kun lapsi vähän kasvaa. Kuitenkaan seurojen pelivuoroja ei 
voida vähentää, päinvastoin monet joukkueet haluaisivat lisää vuoroja.

 Väestö ikääntyy, mutta on myös entistä aktiivisempaa, joten senioreille lisää monipuolisia mahdollisuuksia.
 Ylläpito
 Ylläpito on tärkeää.
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Halssila:
 Askeleen lähemmäksi tavallista tallajaa tuomaan omia palveluja
 Edullisia kuntosaleja, palloilukenttiä lisää
 Halvempia jäähalleja nuorisolle ja kenttiä, mihin saisi treeniaikoja. Salivuoroja mm. kamppailulajeihin paremmin, esim. vähän yli tunti 

Graniitissa on liian lyhyt seuralle. Pyöräteitä voisi lisätä ja kunnossapitoa samalla.
 Ilmaiset kuntosalit
 Jalkapallokenttien varaukset pitäisi saada helpommin selville.
 Juniori ja nuorten liikuntapaikat niiden hinnat kohtuullisia, ettei harrastusmaksut nouse kohtuuttomiksi.
 Kevyenliikenteen auraukset paremmalle tasolle. Mallia voi katsoa Halssilan kohdalta pyöräteiltä.
 Koululiikunta monipuolisempaa
 Kunnossapito
 Kuntopolkuja ja lenkkireittejä lisää, laavut jne.
 Ladut tulisi hyvänä talvella ajaa päivittäin, erityisesti keväällä, kun sulamisvedet ja yöpakkaset tekevät niistä jäisiä. Ihmisten hyvinvointi ja 

terveys korvaa kulut ja yksikin vältetty luunmurtuma.
 Lasten ja nuorten ja erityslasten tukeminen ja huomioiminen tärkeinä.
 Latujen viereen voisi tehdä leveähkön polun, jotta talvellakin voisi lenkittää koiraa valaistulla pururadalla. Tällä hetkellä se ei onnistu.
 Maksuttomia tapahtumia
 Nuorisolle ohjattua liikuntaa, pallopelejä yms. ilman että on mukana kilpaliikunnassa. Lähinnä joku paikalle, joka katsoisi perään.
 Olisi hyvä, jos jääaikoja olisi enemmän tarjolla.
 Panostusta liikuntapaikkoihin ei saa ainakaan vähentää, vähintään sama taso pitää olla jatkossakin.
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Halssila:
 Panostusta tulisi siirtää huippu-urheilusta/seuratasoisesta urheilusta enemmän kohti rentoja harrasteryhmiä. Tämä koskee SEKÄ 

lapsia/nuoria että aikuisia.   Toivoisin kaupungilta myös esim. ylipainoisille omia liikuntaryhmiään, samoin esim. selkäkipuisille voisi olla 
omansa jne. Tämä ainakin saisi myös minut lyllerön uskaltamaan tulla mukaan ryhmäliikuntaan.   Hiihtomaa on ihana ulkoilualue, jota käytän 
ympäri vuoden. Talvisin toivoisin, että jätettäisiin edes yksi lenkki ilman latua, jotta kävelijät/lenkkeilijät/koiranulkoiluttajat voisivat sitä 
käyttää!!

 Sisäliikuntapaikkoja salibandyssä on liian vähän tai ne ovat huonotasoisia.
 Tilat kuntoon mitkä on rapistumassa.
 Ulos enemmän ilmaisia liikuntapuiston tapaisia paikkoja, missä on esim. leuanvetotanko, punnerruspenkki yms.

Säynätsalo:
 AaltoAlvari uimahalli on huonossa kunnossa
 En tunne aluetta vielä kauhean hyvin, mutta monipuoliset mahdollisuudet eri lajien harrastamiseen sekä liikuntapaikkojen kunnossapidosta 

huolehtiminen.
 Hiihtäjille enemmän hiihtoreittejä ja luistelijoille retkiluistelureittejä. Pyöräteiden puhdistus useammin kuin vain keväällä, jotta 

rullaluistelulle olisi paremmat olosuhteet/mahdollisuudet.
 Jakaa edelleen avustuksia pienille urheiluseuroille, jotta nuorten toiminta jatkuu.
 Jos Hippos 2020 -hanke toteutuu, se palvelee monia, hiihtoreitit ja ladut kehitettäisiin edelleen,
 Kevyenliikenteenväylät kuntoon. Kuntopolut kuntoon.
 Lisää frisbeegolfratoja
 Lähiliikuntapaikkojen ylläpito ja kunnostus, esim. uimarannat
 Monipuolisempaa saisi olla.
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Säynätsalo:
 Muuratsalosta vietiin uimaranta pois ja hävyttömintä oli poistaa myös kopit. Siihen pääsi pienten lasten kanssa sopivan matkan päähän 

pyöräillen kesällä, mutta nyt on pitänyt ottaa autoa käyttöön, kun lähtee uimaan, kun lähin ranta on Lehtisaaressa. Ei se nyt niin paljoa 
maksaisi pitää ranta siinä. Lapset kasvavat ja pian voimme jo pyöräillä, mutta lähirannan menettäminen harmittaa todella paljon ja on 
mielestäni jopa Jyväskylän imagolle tappiollista näin Turusta muuttaneena. Säynätsalon ja Muuratsalon upeaan seutuun kannattaisi 
ehdottomasti panostaa monella tapaa ja ehdottomasti liikuntaa ja ulkoilua silmällä pitäen ja mainostaa sitä. Nyt huikeat paikat jäävät 
pimentoon. Muuratsalon Naukulaan menevä tie myllättiin metsähakkuissa todella huonoon kuntoon ja juurikin Muuratsalon upeissa 
metsissä juoksemme ja ulkoilemme paljon, joten kunnon polut ja tiet olisivat ehdottomia. Hiihtolatu Muuratsalon metsään olisi myös aivan 
unelma, ettei tarvitsisi aina autoon hypätä ensin suksien kanssa.  Jos vain onnistun saamaan työpaikan lähempää, ehdottomasti pyöräilisin. 
Nyt työpaikka on toisella puolen kaupunkia Palokassa. Kaupungilla olen opettajana töissä.

 Nuorten liikuntaan kannattaa panostaa tukemalla seuratoimintaa, jotta ihmiset pääsisivät mukaan toimintaan.
 Pitää pitää hyvää huolta hiihtolatujen ja lenkkipolkujen käyttökunnosta. Edelleen on tärkeää järjestää ryhmäliikuntaa kaikille ikäryhmille.
 Pyöräilyteitä pitäisi lisätä ja vesille pääsyn pitäisi olla helpompaa, yksityistiet vaikeuttavat pysäköinti ja kulkemista tämän suhteen. 

Liikuntapalvelut ovat todella kalliita lapsille ja nuorille. Se jakaa porukkaa edelleen. Monet köyhemmät perheet jäävät ulkopuolelle. Luontoa 
ja arkisia liikuntapaikkoja voisi hyödyntää vielä nykyistä paljon enemmän.

 Rantoja ei saisi lakkauttaa, vaan ottaa takaisin käyttöön. Ilmainen paikka harrastaa uintia.
 syrjäseudulle myös liikunta mahdollisuuksia halleja myös syrjempään
 Säynätsalon ja Muuramen välille pitäisi saada kevyenliikenteenväylä myös Jyväskylän puolelta. Maantie on kapea ja todella vaarallinen, 

varsinkin kun tehtaalle tulee paljon rekkoja.
 Toivottavasti Hippos-hanke toteutuu!
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Säynätsalo:
 Täysimittaisia tai lähes täysimittaisia salibandykenttiä saisi olla enemmän. Jos tuleviin kouluihin rakennettaisiin tilavat liikuntatilat, saisi 

kaupunki niistä varmasti myös enemmän vuokratuloja (salibandyn ym. lajien juniori/aikuisten sarjojen alempien tasojen turnaukset). Uudet 
tai remontoidut liikuntatilat tulisi olla jaettavissa ja niissä tulisi olla mahdollista harrastaa lajeja mahdollisimman monipuolisesti. Odotan 
myös innolla, että Hippos-hanke toteutuu ja tuo eri lajien ykkösjoukkueille laadukkaat tilat niin pelaajille kuin katsojillekin.

 Välineistön huolto ja ylläpito vähempiarvoisillakin alueilla, tasa-arvoisempaa ylläpitoa joka puolelle, ei vain keskustan aluilla.
 Ylläpitää tätä tasoa

Tikkakoski-Nyrölä:
 Ehkä sitä voisi kehittää ydinkeskustan ulkopuolelle vähän enemmän. Esim. Tikkakoskelle pitäisi saada kaupungin ylläpitämä frisbeegolfrata.
 Erityisryhmien liikuntaa enemmän.
 Hiihtolatuja pitäisi leventää ja lumi ei jää puihin, erityisesti Halssilan hiihtomaan ympärillä
 Hintatasoa alemmaksi, että on mahdollisuus käyttää
 Huomattavasti enemmän ratoja
 Kaikki toiminnot ovat keskusta-alueella. Mahdollisuuksia tasaisesti eri puolille kaupunkia.
 Kuljetukset uimahalliin ja kuntosaleille reuna-alueilta eri vuorokauden aikoina.
 Liikuntapaikkojen kunto on huono nykyisellään. Kyytejä eri liikuntapaikkoihin
 Lisää mahdollisuuksia nuorille pelata salibandya täysmittaisessa kaukalossa. Esim. Tikkakoskelle tarvittaisiin pidempi liikuntasali.
 Lähiliikuntapalveluja
 Lähinnä paikkojen kunnossapitoon pitäisi keskittyä.
 Pidettävä paikat kunnossa
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Tikkakoski-Nyrölä:
 Pitäisi kehittää ihan "tavan pulliaisten" liikuntamahdollisuuksia, ei pitäisi keskittyä liikaa kilpaurheiluun. Jos koulujen liikuntasalit eivät vielä 

ole tehokäytössä iltaisin, niin niiden käyttöön voisi panostaa.
 Pitäisi olla sellaisia liikuntapaikkoja, joihin voi ottaa koirat mukaan.
 Pitäisi olla virikkeellisempiä liikuntapaikkoja varsinkin pienille lapsille.
 Pitää yllä ja huoltaa paikkoja, että pysyvät kunnossa.
 pitää yllä monipuolisia mahdollisuuksia harrastaa aktiivisesti, mutta kohtuullisin kustannuksin
 Ryhmäajat uimahalleihin yms. eivät täsmää ja aukioloajoissa voisi olla kehitettävää. Kesäaikana pitäisi olla myös uimahalli käytössä, koska 

kaikki eivät mene kuitenkaan rannalle. Ainakin yhden uimahallin pitäisi olla käytössä myös kesällä. Koululiikunnassa latujen ja jääkentän 
tekeminen on tärkeää, mutta huoltoon voisi kiinnittää enemmän huomiota.

 Tasavertainen tarjonta eri puolille Jyväskylää
 Tikkakoskella saisi olla isompi liikuntasali.
 Tikkakoskella voisi olla vähän monipuolisempaa liikuntapalveluiden tarjontaa.
 Tikkakosken uimahalli takaisin (2 mainintaa)
 Tyttöjen ja naisten kilpaurheilua pitäisi tukea enemmän. Ratsastus tukee myös vammaisurheilua, joten siihenkin pitäisi panostaa. Koulujen 

salivuorot on jo niin täynnä, että kaikki halukkaat ei pääse mukaan.
 Uimahallin menettäminen Tikkakoskella harmittaa vieläkin, varsinkin nyt kun on pienet lapset.
 Voisi jakautua tasaisemmin muuallekin kuin Jyväskylän keskustan tuntumaan. Sinne on hienoja suunnitelmia, mites esim. Tikkakoski.
 Ylläpitää nykyisiä
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Toivomukset liikuntapaikkojen ja –palveluiden kehittämiseksi

Palokka-Puuppola:
 Asfalttien uudelleen pinnoitus Palokan alueella. Haastavaa pyöräillä/rullaluistella.
 Enemmän liikuntapaikkoja näkyville paikoille ja enemmän mainostusta/näkyvyyttä.
 Enemmän tekonurmikenttiä, jotka on jonkin sortin "sisätiloissa" esim. kuplahallissa yms.
 Enemmän vapaampaa toimintaa, ilmaista tutustumista
 Ennaltaehkäisevä liikunta
 Hintataso pitää pitää maltillisena, jotta pienituloisetkin voivat harrastaa.
 Hippos-areenan alueen kehittäminen
 Ikäihmisille palloilu- ja jumppajuttuja.
 Ikääntyvät ihmiset pitäisi ottaa huomioon ja erityisryhmien liikuntatarpeet sekä kuntoutusta tarvitsevat työikäiset. Kunnallinen sektori saisi 

mielellään tarjota myös erityisryhmäläisille kuntoutusta, jolloin hintaa saataisiin alas.
 Jos halutaan, että mielikuva liikuntapääkaupungista vahvistuu, niin liikuntapalveluihin tulisi panostaa entistä enemmän. Enemmän

esimerkiksi yhdistettyjä jalkapallo/salibandy/koripallo -kaukaloita puistoihin. Lisäksi positiivinen some-markkinointi otettava huomioon. 
Liikuntapääkaupunki ei kestä yhtäkään somessa kiertävää kuvaa kyltistä urheilukentän laidalla, jossa lukee perusteetta että ei saa käyttää.

 Kaikin mahdollisin keinoin pitäisi huolehtia, että lasten ja nuorten liikkumiseen on olemassa riittävästi tiloja siten, että hinta ei kasva 
kohtuuttomasti. Kilpa- ja huippu-urheilu on myös tärkeää.

 Kaikki liikuntapaikat maksuttomiksi. Kustannukset katettava verovaroin. Ei koskisi uimahalleja.
 Kaipaisi helpommin lähestyttävämpiä liikuntapaikkoja. Tuntuu, että lapsia on helpompi viedä liikkumaan omilla entisillä kotipaikkakunnilla 

kuin täällä. Pienillä paikkakunnilla kaikki on helpommin saavutettavissa.
 Kunnossapito on tärkeää ja muutama pallokenttä ja leikkipuisto takaisin.
 Kunnossapitoa voisi vielä parantaa.
 Käyttömaksuja voisi alentaa, se olis kaupungilta positiivinen viesti kaupungilta.
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Palokka-Puuppola:
 Käytämme vaihtoehdoista pääasiassa leikkipuistoja, kevyen liikenteen väyliä ja uimarantoja. Leikkipuistoja ja uimarantoja saisi olla 

enemmän.
 Lapsille ja nuorille mahdollisimman paljon paikkoja harrastaa. Samoin erityisryhmien parempi huomiointi.
 Lapsille taataan ilmaista liikuntaa, uimahalli 12 v perjantaisin ilmainen. Muutenkin nuoria ja lapsia kannustetaan liikkumaan.
 Lenkkipolkujen kunnossapitoa tarkentaa.
 Liikuntapaikkojen hintataso saisi olla edullisempi ja aukioloaikoja voisi venyttää illasta niin, että vuorotyöläinenkin pääsee niitä käyttämään. 

Hiihtolatujen valaistus kuntoon! Muutenkin hiihtolatujen turvallisuuteen pitää kiinnittää huomiota; jos esim. latu haarautuu alamäen 
kohdalla/jälkeen kahdeksi eri reitiksi, niin tulisi olla omat latu-urat molemmille reiteille.

 Lisätä maksuttomia jalkapallokenttiä.
 Lisätä tiedottamista liikuntamahdollisuuksista, että kaikki olisivat niistä tietoisia. Viime syksynä tänne muuttaneena en tiedä kaikkia paikkoja 

tai tilaisuuksia.
 Lisää vuoroja
 Liikuntapaikkojen huoltaminen ja luistinradoille myös koppeja, penkkejä missä luistimet voi vaihtaa.
 Lähiöihin suuntautuva kehittyminen myös muualle kuin Hippoksen alueella
 Maksut (pelihallit, uimahallit) pienemmiksi, niin olisi kaikilla mahdollisuus harrastaa. kunnostamista monin paikoin olisi hyvä tehdä, monnari

nyt onkin menossa siihen suuntaan jo.. parempi tiedottaminen kaikista mahdollisuuksista..?
 Muksuille ja vanhemmille järkevää yhteistä tekemistä, ettei muksut ole eri treeneissä. Yhteisharrastamista tai samaan aikaan olevaa 

harrastustoimintaa ihan pienten kanssa. Tai sitten selkeä muksuparkki siksi aikaa, kun aikuinen on treenaamassa.
 Nuorille ja lapsille, vanhuksille ilmaisia liikuntapalveluja
 Nuorille lähellä tanssillista liikuntaa
 Nuorten ja koululaisten ohjattua toimintaa pitäisi järjestää enemmän. Murrosikäiset pojat ovat joka paikassa polkupyöriensä kanssa ja siihen 

voisi kehittää jotakin harrastepaikkoja lisää.
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Palokka-Puuppola:
 Olisi kiva saada Palokkajärveltä Jyväsjärvelle melontareitti. Palokkajärven laduille voisi tehdä reittejä myös asunalueilta. Erityislapsille lisää 

erilaisia ryhmiä. Lähiliikuntapaikkoja voisi kehittää lisää, monipuolisuutta ja leikkipuistoja vanhemmille koululaisille.
 Osaan kysymyksistä vähän vaikea vastata, kun käytän palveluja hyvin suppeasti eli lähinnä omatoimiliikuntaan ulkotiloissa. Hiihtoladut on 

huollettu erittäin hyvin. Kevyen liikenteen väylät vaikeuttavat kelirikkoaikana pyöräilyä ja välillä kävelyäkin veden seisoessa kevyen liikenteen 
väylällä Palokassa noin Ollilan kohdalla.

 Ottaa huomioon missä on isoja käyttäjäryhmiä, mitä kaupunkilaiset vaatii
 Ottakaa paremmin huomioon tavalliset kuntoilijat
 Paljon panostetaan joukkuelajien paikkoihin, pienemmät jää jalkoihin, lisää lähiliikuntapaikkoja
 Palveluiden mainostamiseen voisi panostaa. Kenelle, mitä, missä, milloin.
 Pienillekin lajeille harrastusmahdollisuuksia.
 Pitäisi panostaa enemmän lasten ja nuorten palveluihin ja niiden pitäisi olla halvempia, esim. jääkiekon hinnat lapsille ovat ihan rosvousta. 

Maksuihin menee monta sataa kuukaudessa.
 Pitämällä kunnossa paikkoja jäi ainakaan vähentää niitä. Kuten uimarantoja vähennettiin.
 Puuppolan alueella ei ole mitään!!
 Tarvittaisiin enemmän vapaavuoroja, jolloin muutkin kuin urheiluseurat pääsisivät kentille liikkumaan (esim. Palokka). Enemmän frisbeegolf-

ratoja. Lisää myös keinotekonurmikenttiä, joissa lapsiperheet voivat liikkua.
 Tasaisesti joka puolelle kaupunkia. Aikataulutus liikuntamahdollisuuksiin.
 Tiedotettava paremmin mahdollisuuksista.
 Tiedottaminen liikuntapaikoista
 Tilat puhtaaksi homeista ja muusta.
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Toivomukset liikuntapaikkojen ja –palveluiden kehittämiseksi

Palokka-Puuppola:
 Uimahalleja saisi olla enemmän ja osa uima-altaista saisi olla lämpimämpiä, mistä syystä lapset tulee vietyä Rantasipiin helposti.
 Uimarannat pidettävä kunnossa, rantoja ei saa poistaa käytöstä, pyörätiet kuntoon, tavoitettavuus, kohtuuhintainen, tiedottaminen
 vastata kouluikäisten liikunnan kustannuksista enemmän
 Yhteistyössä yksityisen sektorin kanssa, kohtuuhintaisia paikkoja enemmän. Tulotaso huomioon ottaen.

Vaajakoski-Jyskä:
 AaltoAlvarin hinnat tosi korkeat
 Ainakin voisi infota siitä, missä ja milloin niitä on. Lehtiä ei tule luettua, joten netti ehkä paras.
 Ehkä parkourpuiston tyyppisiä paikkoja ja lähiliikuntapaikkoja voisi olla vielä enemmän.
 Enemmän tiedotusta mitä mahdollisuuksia on
 Eri syistä syrjäytymisuhan alla olevia tulisi aktiivisesti etsiä ja kannustaa liikkumaan.
 Esim. hiihto- ja luistelureittien viereen pitäisi aurata kävelypolku.
 Esim. Rantaraitti saisi mennä pitemmälle järven ympäri.
 Hinta ei saa olla kallis, ettei kaikki pääsis liikkumaan
 Hintojen kohtuullistaminen. Uimahallissa enemmän tilaa omatoimiselle uinnille, ilta-aikaisin liian monta rataa on seurojen käytössä.
 Hipposhanke jossain muodossa mutta sijainti eri. Liikennejärjestelyt mahdoton toteuttaa hyvin.
 Jalkapallostadion Jyväskylään
 Jalkapallolla on huonot harjoittelumahdollisuudet
 Kaikelle kansalle sopivat liikuntapaikat reittien varrelle, pysäköintipaikat
 Kaupungin liikuntavuoroja yksityishenkilöille on saatavilla aika huonosti. Nuorten ja lasten tukeminen on kaiken A ja O. Niitä nuoria, jotka 

eivät kuulu seuroihin, pitäisi saada aktivoitua. Hippos-hankkeen pitäisi saada myös kaupungilta vahva tuki.
 Kaupunki ei saa karsia lasten liikuntapaikkoja lähialueilta
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Vaajakoski-Jyskä:
 Kevyenliikenteen väylien kuntoa voisi parantaa aina.
 Kevyenliikenteen väylien päällysteet kuntoon
 Kevyenliikenteen väylien kunnossapito
 Kuntoilupisteitä lenkkipolkujen varrelle lisää. Mahdollisuuksia yksinkertaiseen omaehtoiseen kuntoiluun. Pisteiden soisi olevan helposti 

saavutettavissa, asutuksen läheisyydessä.
 Lapsille ja nuorille tulisi lisätä kohtuuhintaisten liikuntapalveluiden tarjontaa.
 Lasten ja nuorten liikuntaan saa panostaa aina.
 Lasten ja nuorten/koululaisten liikuntaharrastukset ilmaiseksi tai ainakin hyvin edulliseksi, jotta köyhemmilläkin perheillä olisi varaa 

harrastaa.
 Leikkipuistoja ja jalkapallokenttiä pitäisi parantaa ja pitää kunnossa.
 Lisää iäkkäiden ihmisten liikunnan ohjausta...
 Lisää paikkoja
 Luontoon liittyvää aktivointia enemmän.
 Lähialue liikkumiseen pitäisi panostaa. Lievestuoreelta voisi tehdä kevyenliikenteen väylän Jyväskylään asti. Pyörätie olisi ykkösvaatimus ja 

kakkosena valaistusta Leppälahden Muurikaislenkki.
 Lähiliikuntapaikkoja enemmän kaikille asuinalueille
 Mainostaa paremmin.
 Metsien arvostus lähiliikuntapaikkoina on huono Jyväskylässä. Lähimetsissä on useissa kaupunginosissa harjoitettu suuria 

harvennushakkuita ja paikoittain myös avohakkuita, joiden vuoksi olosuhteet lähimetsien käyttöön ovat huonontuneet merkittävästi.
 Myös kesäaikaan olisi hyvä olla ohjattuja ryhmiä. Esimerkiksi raskausajan ohjattua liikuntaa ei tarjota kesäaikaan odottaville laisinkaan.
 Nuoret pääsis liikkumaan ilmaiseksi
 Paikkoja on hyvin, mutta pitää olla myös osaavaa työvoimaa ja resursseja niiden kunnossapitoon.
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Vaajakoski-Jyskä:
 Panostaa kevyenliikenteenväylien kunnossa pitoon ja auraukseen. Niillä voi harrastaa monenlaista liikuntaa ja jopa työmatkaliikuntaa, mikäli 

ne on paremmassa kunnossa. Ison ongelma tietysti autoilijoiden asenteessa. Joka päivä saisi "kolarin" polkupyörällä auton kanssa jollei ole 
valppaana ja epäile autoilijoita koko ajan.

 Perinteisen hiihtolatujen suojelu luisteluhiihtäjien rikkomisilta ylämäissä
 Retkiluisteluradan kunnossapito. Nuorille skeittipuistoja enemmän. Lapsille leikkipuistoja
 Siirtää painopistettä pois jääkiekosta johonkin järkevämpään.
 Talvikaudella kevyenliikenteen väylien hoito voisi olla parempaa. Tänä talvena ajelin ensimmäistä kertaa pyörällä kauppamatkoja ja 

huomasin, että keskusta-alueella kävely- ja pyöräteiden auraus oli melko huonosti hoidettu samoin kuin liukkailla keleillä hiekoitus. Myös 
keväällä, kun hiekoitushiekat poistetaan kevyenliikenteen väyliltä, voisi työn jälkeä hieman parantaa. Viime kesänä oli tietyissä tunneleissa ja 
tietyillä silloilla hiekoitushiekkaa läjissä vielä juhannuksen jälkeenkin. Etenkin pyöräilijöiden turvallisuuden kannalta olisi tärkeää siivota 
hiekat kokonaan pois juurikin noista paikoista. Yksi silta, jolta hiekat oli huonosti poistettu, oli "Keskisuomalaisen" silta. Lisäksi kannatan sitä, 
että pyöräilijöille olisi kokonaan omat väylät erillään jalankulkijoista.

 Taso on jo nyt hyvä, mutta esim. talvella voisi olla enemmän luistelukenttiä ja hiihtolatuja ja ne pitäisi pitää kunnossa. Luontopolut ja 
opasteet saisivat olla aina hyvässä kunnossa. Monitoimihallien määrää pitäisi kasvattaa.

 Tiedotettava paremmin mahdollisuuksista. Tärkeää, että lapsille on liikuntaa, joka ei ole liian tavoitteellista.
 Toivoisi Vaajakoskelle lähiliikuntapaikkaa.
 turvallisia pyöräilyreittejä
 Tärkeintä olisi jos julkisia paikkoja ei päästettäisi repsahtamaan jonkin suurhankkeen viedessä rahat. Ongelma näissä keskitetyissä 

megahalleissa on, että lapset joutuvat tulemaan pitkiä matkoja niihin tai illat menevät kuskaamiseen. Lisäksi isoissa halleissa on massiiviset 
vuokrat ja harrastaminen tulee niissä alemman keskiluokan perheille liian kalliiksi.

 Vaajakoskella tehdään suunnitelmaa jossa huomoidaan kaikkia käyttäjiä
 Vaajakoskelle keinonurmi, että sitä voisi käyttää myös välitunneilla.
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Kuohu-Vesanka:
 Alle 13v maksuja voisi pienentää
 Enemmän liikuntapaikkoja
 Harrastusvuorot inhimillisempään aikaan nuorimmille osanottajille
 Hintoja voisi laskea.
 Keskittyä muuhunkin kuin Jyväskylän keskustaan ja Hippoksen alueeseen. Tasapuolisesti palveluita myös sivukylille. Esim. Kuikan 

urheilukenttä kasvaa paksua pajukkoa - haloo!
 Liikuntapaikkoja edullisemmin lisää, perheille tärkeää, että on edullista
 Myös syrjäseutujen urheilukentät tulisi vähintään raivata pajukon alta pois. Myös lakkautettuja uimarantoja tulisi palauttaa käyttöön. Näin 

erityisesti lapsilla olisi liikuntapaikka lähellä kotia. Vanhusten liikuttamiseen tulisi kohdistaa resursseja. Tässä voisi olla hyötyä 
vapaaehtoisuudesta, mutta toiminnan organisointiin tarvittaneen palkattua ammattilaista.

 Pitää ne käyttökelpoisina ja uudistaa sekä ehkä lisätä paikkoja.
 Sivukylillä ei ole mitään liikuntamahdollisuuksia lapsille ja nuorille.
 Syrjäseuduille latuja, ettei tarvitsisi itse huolehtia.

Korpilahti:
 Alentaa kustannuksia
 Alueet mahdollisimman tasa-arvoiseksi, esim. jos vertaa Korpilahtea, Jyväskylää ja Vaajakoskea.
 Edullisempaan suuntaan saisi viedä paikkoja.
 Edullisempia vähätuloisille
 Enemmän palveluita ikääntyville ja lapsille, luonnon hyvinvointivaikutukset pitäisi muistaa huomioida.
 Iäkkäille ihmisille ohjattua liikuntaa lisää
 Jos lunta on, ladut pitäisi pitää kunnossa myös jäällä.
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Korpilahti:
 Juniorien jäämaksut, niitä pitäis saada edullisemmiksi
 Keskustasta kauempana olevien ulkoilureittien kunnossapito.
 Korpilahdella ei ollut koko talvena latuja Päijänteellä. Korpilahdella ei ole lapsille ja nuorille mitään liikuntamahdollisuuksia.
 Korpilahdella voisi lisätä kevyen liikenteenväyliä, jotta voisi kävellä ja pyöräillä turvallisesti muuallakin kuin keskustan alueella.
 Korpilahdelle frisbeegolfrata ja biitsikenttä + isompi urheiluhalli tai koulun liikuntasali.
 Korpilahdelle ladut niin, että huonompikuntoisetkin pääsevät hiihtämään, esim. jäälle. Tällä hetkellä ei kunta huolehdi laduista ollenkaan. 

Kevyen liikenteen väylä välille Korpilahti-Muurame.
 Korpilahdelle pitäisi saada uimahalli.
 Korpilahdelle saatava liikuntapaikkoja.
 Kunnossapitoon pitäisi kiinnittää enemmän huomiota. Korpilahden yhtenäiskoulun pihalta puuttuu kuntolaitteiden käyttöohjeet.
 Liikuntamahdollisuuksia myös reuna-alueille! Kansalaisopiston liikuntaryhmät, latujen kunnossapito ym.
 Linja on hyvä siinä, että reuna-alueillekin on satsattu, vähentää ei saa nykyisestä.
 Luontoliikuntaan saisi panostaa, retket yms.
 Luontopolkujen kuntoon kannattaa kiinnittää huomiota.
 Lähiliikuntapaikat on hyvä suunta. Latujen kunnossapito Korpilahdella, ettei tarvitse mennä hiihtämään Muurameen.
 Niitä voisi olla enemmän ja autottomille paremmat kulkuyhteydet kauempaa. Talvella voisi olla ulkoilureittejä myös muille kuin hiihtäjille 

metsässä.
 Ohjattua liikuntaa pitää olla
 Palveluita pitäisi tuoda myös keskustan ulkopuolelle. Esim. Tikkalassa on tilat missä harrastaa, jos tulisi järjestettyä liikuntaa.
 Panostettava lähiliikuntapaikkoihin, lasten leikkipuistoihin jne
 saisivat olla omavaraisia
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Korpilahti:
 Sivuille myös liikuntapaikkoja, ettei keskity keskustaan
 Sivukylillä, kuten Korpilahdella voisi olla lapsille enemmän liikuntaa.
 Syrjäkylille pitäisi saada liikuntapalveluita, esim. Korpilahdella on huonot liikuntamahdollisuudet, jääkentät ja luisteluradat olisivat hyviä, 

tällä hetkellä käytössä on vain yksi jää ja samoin vain yksi sisähalli koululaisille.
 Toimenpiteet, miten saada lapset ja nuoret liikkumaan.
 Työnantajan antamat etusetelit eivät käy kaikkiin paikkoihin.
 Uimahallimaksuja pitäisi alentaa ainakin pienituloisimmilta (esim. vanhempainvapaalla olevat). Voisiko olla joku tulorajasysteemi? 

Alaikäisten pitäisi saada käyttää ilmaiseksi kunnan liikuntasaleja tms., silloin kun salit ovat muuten tyhjillään (erityisryhmät, epämuodolliset 
ryhmät). Korpilahdelle lisää Liikuntalaturin palveluja. Koululiikuntatunneilla ei pitäisi tehdä mitään maksullisia retkiä, kaikki koululiikunta 
pitäisi olla maksutonta.
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Tutkimuksen taulukoinnit

Saat avattua tutkimuksen taulukoinnit klikkaamalla alla olevaa kuvaketta



Tutkimusraportti on tarkoitettu yksinomaan toimeksiantajan käyttöön. Tutkimuksen tuloksia voi esitellä ja kertoa 
omille asiakasyrityksille. Raporttia tai osia siitä ei saa kuitenkaan edelleen luovuttaa, kopioida tai julkaista ilman 

Tietoykkönen Oy:n lupaa. Markkinoinnissa ja mainonnassa voidaan mainita toimeksiantajan luvut ja sijoitus 
vertailussa. Muiden yritysten lukuja tai sijoituksia ei ole lupa julkaista nimeltä mainittuna.

Muutoin toimeksiantaja voi käyttää tutkimustuloksia soveltuvin osin omassa toiminnassaan ja 
markkinointiviestinnässään siltä osin kuin se ei ole ristiriidassa markkinointi- ja yhteiskuntatutkimuksen 

kansainvälisten perussääntöjen* kanssa. 

*) ICC/ESOMAR, International Code of Marketing and Social Research Practice 1994


