LIIKUNTA- JA NUORISOSTRATEGIOIDEN PÄIVITYS VUOSIKSI 2013-2016
Liikunta- ja nuorisostrategian päivitystyö käynnistyi vuonna 2012. Vapaa-aikasihteeri vieraili
kunnan eri hallintokuntien lautakuntien kokouksissa esittelemässä strategioita. Kokouksissa
strategioiden päivitystä työstettiin ideariihissä. Lautakuntien kokouksien lisäksi strategioita
työstettiin yleisessä tilaisuudessa johon oli kutsuttu järjestöjen lisäksi kaikki asiasta kiinnostuneet henkilöt. Strategiatyöhön osallistui myös Pohjois-Karjalan Liikunnan aluejohtaja Jari
Hurskainen ja seurakehittäjä Sami Leinonen sekä Liperin kunnan vapaa-aikasihteeri Raimo
Piiroinen.
Keskeisimmiksi asioiksi strategioiden päivitystyössä nousivat määrärahojen turvaaminen liikunta- ja nuorisotoimissa, paikallisen harrastustoiminnan turvaaminen niin paikkojen kuin
myös varsinaisen toiminnan säilyttämisellä paikkakunnalla. Päivityksessä esille nousseet asiat
ovat strategian painopisteissä ja toimenpiteissä.
Vuoteen 2011 asti voimassa olleista 25:sta liikuntastrategian tavoitteista ja toimenpiteistä toteutui 19 kokonaan tai osittain. Parannettavaa on vielä määrärahojen suuruudessa, liikuntaneuvonnan toteutumisessa terveystarkastuksissa ja lääkäreiden vastaanotoilla, sekä liikkumisympäristön huomioonottaminen tekemällä leveämmät pientareet tai kevyenliikenteenväylät. Sen
sijaan osittain tai kokonaan toteutuneista asioita olivat kouluissa mahdollisimman hyvät olosuhteet lasten liikunnalle, koulutuksien toteutuminen, liikuntamaksujen edullisuus, yhteistyö
eri hallintokuntien ja yritysten, järjestöjen ja hankkeiden/projektien kanssa, liikunnan tiedottamisen lisääntyminen, liikuntatapahtumien ja -kampanjoiden hyödyntäminen, esteettömyys,
järjestöjen taloudellinen tukeminen, sekä hankkeisiin ja projekteihin osallistuminen yhteistyössä eri toimijatahojen kanssa.
Vuoteen 2011 asti voimassa olleesta nuorisostrategian toimenpiteistä toteutuivat kaikki joko
kokonaan tai osittain. Toimenpiteet olivat seuraavat: kesätöiden järjestäminen mahdollisimman monelle nuorelle, yrittäjäkasvatuksen järjestäminen koululaisille (sivistystoimi hoitanut),
kokouksia harrastusmahdollisuuksien parantamiseksi, vapaa-aikatoimi tekee retkiä ja tukee
järjestöjä retkien järjestämisessä, koulutuksien järjestäminen paikkakunnalla sekä vapaaaikatoimen toiminnot ovat savuttomia ja päihteettömiä.
Rääkkylän kunnan liikunta- ja nuorisostrategioiden pitäminen erillään, omina strategioinaan ei
ole järkevää, koska strategioissa tavoitteet ja toimenpiteet ovat pitkälti samantyyppisiä, koskevat samoja nuoria ja kuntalaisia. Liikunta- ja nuorisostrategian yhdistäminen palvelee myös
vapaa-aikatoimen hallinnointia selkiyttämällä tavoitteita ja toimintoja.
Tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2013-2016
1. Määrärahojen turvaaminen liikunta- ja nuorisotoimille.
- Liikunta- ja nuorisotoimen määrärahat nostetaan Itä-Suomen läänin keskimääräiselle tasolle
2. Ulkoilu-, kunto- ja luontoreitteihin kunnostusta sekä luodaan uusia reittejä.
- parannetaan nykyisiä luontopolkuja ja laitetaan merkinnät kuntoon niin laduille
kuin luontopoluille sekä opastetauluihin.
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3. Ulkoilun saaminen turvallisemmaksi Rääkkylän suosituimmille kävelyreiteille
- alatielle ja Kankaanrinnan tielle kevyenliikenteen väylät ja valot
4. Uusien lajien saaminen Rääkkylään
- paint ballin, frisbee golfin ja geo-kätköilyn saaminen harrastettavien lajien piiriin
Rääkkylässä
5. Paksuniemen rannan ja alueen kunnostaminen sekä monipuolistaminen virkistyskäyttöön
- yhteistyö kunnan eri hallintokuntien sekä nuorten, järjestöjen ja yrittäjien kanssa
6. Paikallisia tapahtumia lisää
- liikuntatapahtumia, teatteri- ja bänditoimintaa lisää
- järjestetään yhteistyössä järjestöjen, yrittäjien, hankkeiden ja muiden toimijoiden
kanssa
- turvataan järjestöjen toimintaa myös taloudellisesti
7. Syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn panostettava
- nuorten työpajatoimintaa, nuorten yhdessä tekemistä lisää, myös muuta kuin kilpaurheilua
8. Rääkkyläläinen ”Me henki”
- positiivinen kotiseututunne vahvaksi, kameratallenteet, mediahanke
9. Eri ikäisten yhteistyö
- järjestetään toimintoja joissa nuoret pääsevät mukaan aikuisten toimintaan ja päinvastoin
10. Harrastuskerhot koulun yhteyteen
- kerhot koulun jälkeen, jolloin kyyditys kotiin tapahtuu kerhon jälkeen. Näin kaikki
nuoret pääsevät halutessaan mukaan harrastustoimintaan.
Tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisen tarkastelu aloitetaan seuraavan kerran vuoden
2016 aikana.

