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Maaseudulla rakennetaan valtavasti lisää liikuntapaikkoja –
talkootyö ja maaseuturahasto avainasemassa
Paikallisen kehittämisen Leader-ryhmät ovat osaltaan ratkaisemassa liian
vähäisen liikunnan mukanaan tuomia ongelmia. Maaseudulle syntyy vuosittain
yli 200 liikunta- ja harrastuspaikkaa. Leader-rahoituksen ja maaseudun
asukkaiden talkootyön ansiosta on syntynyt liikuntahalleja, luontopolkuja,
laavuja, latuja, uimarantoja, kokoontumispaikkoja, leikkipaikkoja ja
kulttuurikohteita.
Sosiaali- ja terveysministeriö on arvioinut, että liian vähäinen liikunta aiheuttaa
Suomessa jopa 400 miljoonan euron vuosittaiset kustannukset. Kustannuksia
voidaan pienentää parantamalla liikkumisen mahdollisuuksia. Leader-ryhmät
toimivat asukkaiden toteuttamien liikuntapaikkojen rahoittajina yhdessä kuntien
ja valtion kanssa. Rahoituksen turvin maaseudulle syntyy jatkuvasti uusia
harrastuspaikkoja.
Leader-rahoitus, joka koostuu EU:n, valtion ja kuntien rahasta, on tuonut
vuodesta 2014 alkaen yli 30 miljoonan euron panoksen suomalaisten
liikkumisen ja hyvinvoinnin lisäämiseen. Leader-rahoituksella toteutetut kohteet
ovat alueen asukkaiden itsensä ideoimia ja ne toteutetaan yleensä osin
talkoovoimin. Ne mahdollistavat liikunnallisen tekemisen paitsi alueen asukkaille,
myös vetävät puoleensa liikkujia lähikaupungeista.
- Rahoitus perustuu aina siihen, että paikalliset ovat päättäneet, miten aluetta
halutaan kehittää. Silloin voidaan olla varmoja, että hankkeet vastaavat alueen
tarpeeseen, sanoo maaseutuylitarkastaja Laura Jänis maa- ja
metsätalousministeriöstä.
Leader-rahoituksen saaminen edellyttää yhdistyksiltä usein talkootyötä, joka
lasketaan osaksi hankkeen yksityistä rahoitusta. Leader-rahoitetut hankkeet ovat
myös kustannustehokkaita, sillä asukkaat antavat oman työpanoksensa
yhteiseen hyvään.
Leader-rahoituksella syntyneet liikunta- ja harrastuspaikat ovat yleensä kaikkien
asukkaiden käytössä. Seurat ja yhdistykset vuokraavat hankkeilla toteutettuja
tilojaan halukkaille.
Numerotietoa
•
•

Vuosittain maaseudulle syntyy yli 200 liikunta- ja harrastepaikkaa Leaderrahoituksella.
Vuodesta 2014 alkaen liikunta- ja harrastepaikkoja on syntynyt yli 1000
(1200 kpl): 770 harrastepaikka ja 450 liikuntapaikkaa.

•
•

Vuodesta 2014 Leader on tuonut yli 30 miljoonan euron
panoksen suomalaisten liikkumisen ja hyvinvoinnin
lisäämiseen.
Kymenlaaksoon on rakennettu 37 liikunta- ja
harrastepaikkaa Leader-rahoituksella vuoden 2014 alusta lukien. Leaderrahaa näiden liikunta- ja harrastepaikkojen rakentamiseen on myönnetty
yhteensä noin 850 000 euroa.

Hanke-esimerkkejä Kymenlaaksossa:
Kausalan Yritys ry: Street workout -teline ja beachlentopallokentän rakentaminen Kausalan
urheilukentän yhteyteen. Uusi lähiliikuntapaikka valmistuu tämän syksyn aikana. Yhteyshenkilö:
Hannu Backman, puh. 040-581 1670, hannu.backman@pp.inet.fi
Haminan pursiseura ry: Pikku Vuohisaaren ulkoilualueen kehittäminen -hankkeen
päätarkoituksena oli lisätä saaren käyttöä tekemällä siitä viihtyisämpi ja toimivampi: rakennettiin
lasitettu grillimaja ja laituri junioreiden purjeveiden käsittelyyn, kunnostettiin uimaranta ja
ympäristö siistittiin säilyttäen luonnon monimuotoisuus.
Lisää hankkeita löytyy valtakunnallisesta hankerekisteristä, linkki.

Lisätiedot:
Leader Sepra ry: toiminnanjohtaja Marjo Tolvanen, puh. 044 277 4513,
marjo.tolvanen@sepra.fi tai toimisto@sepra.fi
Toiminta-alue: Kotka, Pyhtää, Hamina, Miehikkälä, Virolahti
Pohjois-Kymen Kasvu ry: toiminnanjohtaja Evita Reitti, puh. 040 586 1134,
evita.reitti@pohjois-kymenkasvu.fi tai toimisto@pohjois-kymenkasvu.fi
Toiminta-alue: Kouvola, Iitti

