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Johdanto
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalveluilla on hyvinvointia lisääviä vaikutuksia. Palvelut tuovat merkityksellisyyttä elämään ja ehkäisevät syrjäytymistä.

Kulttuuripalvelut
Kuntien kulttuuritoimintalain
mukaan kunnan tehtävänä on
edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kunnassa.
Yleensä kunnalliset kulttuuripalvelut jaetaan seuraaviin
kokonaisuuksiin: kirjastopalvelut, taiteen perusopetus,
varsinainen kulttuuritoiminta
(kulttuuri- ja taidelaitokset) ja
yleinen kulttuuritoimi. Lisäksi
kulttuurisia toimintoja sisältyy
runsaasti mm. vapaan sivistystyön kenttään, nuorisotyön
piiriin, koulujen ja päiväkotien toimintaan sekä vanhustenhuoltoon ja sairaalatoimintaan.
Tulevaisuutta koskevan tutkimuksen mukaan taiteen
ja kulttuurin kulutus kasvaa
ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus vahvistuu. Elämän
laadun arvostus, elämyksellisyyden ja kiireettömyyden
tavoittelu sekä kulttuurin käyttö työelämässä lisääntyvät.
Yhteisiä rajapintoja taiteen
ja kulttuurin sekä yhteiskuntapolitiikan eri sektoreiden
kanssa ovat esimerkiksi taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset,
koulutuksen
sisällöt ja menetelmät, luova

talous, innovaatiojärjestelmät,
kulttuuriyrittäjyys ja -vienti,
työllisyys, teknologiset sovellukset, viestintä, yhdyskuntasuunnittelu ja kaavoitus, monikulttuurisuus, syrjäytymisen
ehkäisy ja tapakulttuuri.
Aineellisen ja aineettoman
kulttuuriperinnön säilyttäjiä
ja välittäjiä ovat kulttuurista
jatkuvuutta edustavat museo, kirjasto ja kulttuuritoimi. Ne toimivat kulttuurien
vuoropuhelun paikkoina ja
tiedon kartuttajina sekä tarjoavat mahdollisuuksia ihmisten
omakohtaiseen osallisuuteen,
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tekemiseen, kokemiseen ja
harrastamiseen. Kokoelmat ja
tietoaineistot palvelevat opetuksen, tieteen ja vapaa-ajan
tarpeita.
Kulttuuria voidaan hyödyntää
menestyksellisesti esimerkiksi
hoito- ja hoivatyössä, terveydenhuollossa ja työelämässä.
Erityisen merkittäviä vaikutukset voivat olla ikääntyvän
väestön toimintakyvyn ylläpidon sekä nuorten yhteiskuntaan ja työelämään kiinnittymisen sekä syrjäytymisen
ehkäisyn kannalta.

Nuoriso- ja liikuntapalvelut
Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Tässä
työssä huomioidaan kasvatuksellinen ohjaus, toimitilojen
ja harrastusmahdollisuuksien
luominen, tieto- ja neuvontapalveluiden
tarjoaminen,
nuorisoyhdistyksien ja seurojen tukeminen, liikunnallinen,
kulttuurinen, kansainvälinen
ja monikulttuurinen nuorisotoiminta, ympäristökasvatus
sekä muut paikallisiin olosuhteisiin sopivat toimintamuodot.
Kunnalla on myös lakisääteinen ja sosiaalinen vastuu tarjota mahdollisimman tasa-arvoiset liikuntapalvelut kaikille.
Palvelut kuuluvat jokaisen
kuntalaisen arkeen ja kaikilla
on oikeus näihin palveluihin.
Kunnan tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle ke-

hittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä
edistävää liikuntaa, tukemalla
kansalaistoimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät.
Kunnan tulee myös kuulla
asukkaitaan liikuntaan koskevissa keskeisissä päätöksissä ja
arvioida asukkaiden liikunta-

aktiivisuutta osana terveyden
ja hyvinvoinnin kehittämistä.
Nuoriso- ja liikuntatoimen
palvelujen
monipuoliselle
tuottamiselle ja tarjonnalle on
ensisijaisen tärkeää laaja-alainen yhteistyö eri toimijoiden
kesken sekä julkisella että järjestösektorilla.

Uudenkaupungin kaupungin kulttuuri-, nuoriso-, ja
liikuntapalvelujen strategisia päämääriä ja tavoitteita
Hyvinvoivat asukkaat
Kulttuuripalveluissa päämääränä on kaikkien uusikaupunkilaisten
kulttuuristen
oikeuksien turvaaminen. Kulttuurityön päämäärä/tavoite on
lisätä tasa-arvoa yhteiskunnassa tuomalla kulttuuripalvelut tasavertaisesti kaikkien
ulottuville
Kulttuuripalvelut järjestävät
mahdollisuuksia harrastaa ja

nauttia kulttuurista paikoissa,
joissa eri-ikäiset ihmiset toimivat.
Kulttuurin arvostaminen merkittävänä hyvinvointitekijänä
näkyy kaikessa päätöksenteossa.
Nuorisopalveluissa edistetään
ja tuetaan nuorten osallistumista koulutukseen, työelä-
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mään, harrastuksiin ja yhteiskunnalliseen päätöksentekoon
sekä ehkäistään syrjäytymistä.
Tavoitteena on tarjota uusikaupunkilaisille nuorille edellytyksiä hyvään nuoruuteen.
Liikuntapalvelut ovat ennaltaehkäiseviä ja kaikkien kaupunkilaisten tasavertaisesti tavoitettavissa olevia palveluita.

Viihtyisä elinympäristö
Tavoiteltavana Uudessakaupungissa pidetään sitä, että
erilaisten
kulttuuritapahtumien avulla tehdään moniilmeisyyttä Uudenkaupungin
kaupunkikuvaan ja samalla
lisätään Uudenkaupungin vetovoimaa.

ne houkuttelevat liikkumaan.
Tulevaisuudessa huomioidaan
myös mahdollisuus uusien
elinympäristön viihtyvyyttä
lisäävien liikuntapaikkojen ra-

kentaminen viihtyisyyden tuojana ja kaupunkilaisten hyvinvointia lisäävinä tekijöinä.

toimintamalleja kehitetään ja
uudistetaan.

köisiä palveluja.

Kulttuuripalvelut
edistävät
toiminnallaan paikallisidentiteetin vahvistumista ja ovat
aktiivisesti mukana kulttuurimaiseman vaalimisessa. Kulttuuriympäristön vaaliminen
ja toimiva kulttuurielämä tukevat kaupunkilaisten viihtyvyyttä.
Liikuntapalveluissa huolehditaan liikuntapaikkojen huollosta ja kunnossapidosta, jotta

Sujuvat arjen palvelut
Uudenkaupungin kulttuuri-,
nuoriso- ja liikuntapalvelut
tuottavat ja ylläpitävät yhdessä
Vakka-Suomen kansalaisopiston ja Vakka-Suomen musiikkiopiston kanssa monipuolisia harrastusmahdollisuuksia
ja seuraavat jatkuvasti oman
alansa kehitystä. Paikallisia

Korkeatasoiset ja yhdenvertaiset palvelut turvataan investoimalla ajantasaiseen tekniikkaan. Palvelujen saatavuutta
parannetaan kehittämällä säh-

Uudistuvat ja ajan toiminnallisia tarpeita vastaavat tilat ylläpidetään ajanmukaisina. Tilojen ja toiminnan suunnittelu
toteutetaan huomioiden koko
sektorin tarpeet.

Ammattitaitoinen henkilöstö tuottaa ihmisläheisiä palveluita
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelujen henkilöstömäärä suhteutetaan taloudellisiin resursseihin ja
asetettuihin
tavoitteisiin.
Hallittu rekrytointi on edellytys pitkäjänteiseen ja asiantun-

tevaan palveluun.
Henkilökunta toimii muuttuvissa tilanteissa aktiivisesti
ja innovatiivisesti.
Henkilöstölle annetaan mah-
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dollisuus ylläpitää ja kehittää
ammattitaitoaan täydennyskoulutuksen avulla. Henkilöstöä johdetaan kuunnellen,
kannustaen ja arvostaen.

Taide ja sosiokulttuurinen toiminta Uudessakaupungissa
Uudenkaupungin kulttuuritoimi toimii välittäjänä,
tiedottajana ja kannustajana
yhteistyön
kehittämisessä
paikkakunnan kolmannen

sektorin, paikallisten kulttuurintuottajien ja Uudenkaupungin laitosten välille.
Tavoitteena on tuottaa taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia

myös niille ryhmille, joiden on
vaikea muuten osallistua kulttuuripalveluihin.

Kulttuurikasvatussuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen
yhteistyössä opetustoimen kanssa
Uudessakaupungissa
laaditaan lasten kulttuurikasvatussuunnitelma yhdessä
opetustoimen kanssa. Suun-

nitelmalla ja sen toteutuksella
taataan tasa-arvoinen mahdollisuus kaikille lapsille ja
nuorille oman asuinpaikan

taiteeseen ja kulttuuriperintöön.

Prosenttiperiaate käytössä
Uudenkaupungin kaupungin rakennus- ja peruskorjaushankkeiden yhteydessä

käytetään ns. prosenttiperiaatetta. Prosenttiperiaatteen
mukaan käytetään noin 1 %

rakennuskustannusten tavoitehinnasta rakennukseen sijoitettavaan taidehankintaan.

Aineistot ovat yhä useammin
aineettomia. Kirjasto tarjoaa
älyteknologiaa hyödyntävät
palvelut ja sähköiset aineistot
vapaasti kaikkien käyttöön.
Digitaalisten palvelujen hankinnassa korostuu yhteistyö ja
synergia, joka saadaan pyrkimällä maakunnallisiin ja kansallisiin ratkaisuihin.

tavoitteena on vahvistaa käyttäjälähtöisen, asiakaskeskeisen
ja yhteisöllisen kansalaisyhteiskunnan toteutumista. Kirjastot
edistävät kansalaisten osallisuutta, lisäävät yhteisöllisyyttä
ja yhteisön identiteettiä. Asiakkaiden rooli laajenee median
käyttäjistä sisällön tuottajiksi.

Toimiva kirjastolaitos
Kirjastolain mukaan kunnan
on järjestettävä asukkailleen
asianmukaiset kirjasto- ja
tietopalvelut. Kirjaston tulee
edelleen edistää demokratiaa
ja vähentää tiedollista syrjäytymistä kuntalaisten keskuudessa.
Uudenkaupungin kirjastolaitos toimii sekä palvelu- että
verkkokirjastona. Se on kaikille avoin, pääasiassa epäkaupallinen tila, jossa voi oppia ja
työskennellä. Kirjaston tekninen varustus ja verkkopalvelut
pidetään ajan tasalla. Kirjasto tarjoaa tilan myös hiljaisuudelle ja keskittymiselle. Se
torjuu yksinäisyyttä ja tukee
yhteisöllisyyttä. Kirjastoauto
palvelee haja-asutusalueita.

Kaupunginkirjaston
henkilökunnan
ensisijaisena
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Kirjastojen, koulujen ja
oppilaitosten selkeästi sovittu

ja toimiva yhteistyö tehostaa
voimavarojen käyttöä ja turvaa
oppijoiden tietohuollon.
Kirjastojen avulla parannetaan
ikäkääntyvien elämänlaatuayhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
Uudenkaupungin kaupunginkirjaston tulevien vuosien työssä voimavaroja
keskitetään
rfid-seurantajärjestelmään siirtymiseen.
Kalannin kirjaston muuttaminen ns. avoimeksi kirjastoksi
takaa Kalannin kirjastopalvelujen säilymisen ja kehittymisen joustavammaksi. Kirjastotiloille saadaan korkeampi
käyttöaste. Rutiininomaisiin
lainaus- ja palautustoimintoihin tarvitaan vähemmän re-

sursseja ja vapautuneet resurssit voidaan ohjata olennaiseen:
asiakkaan kanssa kasvotusten
käytävään opastukseen ja tiedonhakuun.
Uudenkaupungin kaupunginkirjasto yhdessä Vaski-kirjastojen kanssa on siirtymässä
yksityiseltä palveluntuottajalta kansalliskirjastojen tuottamaan Suomen kirjastojen, arkistojen ja museoiden aineistot
tulevaisuudessa
sisältävään
Finna-hakupalveluun. Myös
kirjastojärjestelmäkysymyksissä Vaski-kirjastot pyrkivät
avoimen koodin kansallisiin
ratkaisuihin.

ovat sekä kulumisen että toiminnallisten tarpeiden muuttumisen takia perusteellisen
remontin tarpeessa. Pääkirjaston tilojen päivittäminen
on välttämätön edellytys tämän päivän kirjastokonseptin
toteuttamiseksi. Pääkirjaston
remonttia suunniteltaessa pyritään huomioimaan myös
yleisen kulttuurityön, Uudenkaupungin museon ja Vakka-Suomen kansalaisopiston
tilatarpeet sekä yhteistyö opetus- ja nuorisotoimen kanssa.

Pääkirjaston edellisestä remontista on kulunut 35 vuotta ja nyt kirjaston sisätilat

Osallistuva museotoimi
Uudenkaupungin kaupungin
omistuksessa on runsaasti arvokasta
kulttuuripääomaa,
jotka ovat kertyneet vuosisatojen aikana. Kokoelmat ovat
paikallisesti arvioiden merkittävät ja monipuoliset. Tämän
kulttuuriomaisuuden säilyminen ja suunnitelmallinen
kartuttaminen
turvataan
huolehtimalla kokoelmien
asianmukaisesta ylläpidosta,
säilytyksestä ja dokumentoinnista.
Museotoimen tavoitteena on,
että kokoelmat ovat tiedollisesti ja fyysisesti hallinnassa
ja asiakkaiden saavutettavissa.
Kulttuurinen pääoma ja kulttuuriperintö nostetaan julkisuuteen ja ihmisten tietoisuuteen. Aineiston digitointi on

keskeinen edellytys tutkimus-,
näyttely- ja tietopalvelutoiminnan kehittämiselle.
Museo priorisoi kokoelmatyötä Varsinais-Suomen museoiden yhteisen kokoelmastrategian sekä valtakunnallisen
museoiden tallennustyöjaon
(TAKO) mukaisesti. Uudenkaupungin museon kokoelmia
avataan
suunnitelmallisesti
kaikkien tutkittavaksi mm.
valtakunnalliseen
Finnapalveluun. Museo hyödyntää
tehokkaasti eri sosiaalisen
median ja mobiiliteknologian
keinoja toiminnassaan.
Museo osallistuu aktiivisesti
kaupunkilaisten kulttuuriidentiteetin vahvistamiseen
tuottamalla järjestelmällistä
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kotiseutuopetustoimintaa eri
ikäryhmille museopedagogisen ohjelman mukaan. Lisäksi
museo osallistuu kulttuuriympäristöön ja kotiseutuperinteeseen liittyvään keskusteluun
ja lisää kaikella toiminnallaan
kaupunkilaisten kotiseututunnetta ja viihtyvyyttä. Museotoimi on myös aktiivisesti mukana kehittämässä kaupungin
matkailullista tunnettavuutta.
Laadukas museotoimi edellyttää myös asianmukaisia työskentely- ja toimitiloja. Museon
kokoelmahallintaan ja opetustoimintaan tarvitaan asianmukaiset työskentelytilat.

Yhdistävä yleinen kulttuuritoimi
Yleinen kulttuuritoimi koordinoi kulttuuritapahtumia ja
-toimintaa sekä tuottaa monipuolista kulttuuritarjontaa
yhteistyössä kaupungin eri yhteisöjen sekä yksittäisten toimijoiden kanssa.
Uudenkaupungin kaupungin
järjestämät ja tukemat kulttuuritapahtumat priorisoidaan. Täten keskitytään kaupungin kannalta tärkeimpien
tapahtumien järjestämiseen,
avustamiseen ja tukemiseen.
Erityisesti sitoudutaan tukemaan Crusell-viikkoa ja
Uudenkaupungin teatterin
toimintaa. Lisäksi elokuvateatteria ja kuvataidetoimintaa
tuetaan mahdollisuuksien

mukaan.
Kulttuurikeskus
Crusellissa järjestetään säännöllisesti
ammattimaisen
kuvataiteen
näyttelyitä.
Crusellin näyttelyiden valinnassa hyödynnetään VakkaSuomen kuvataiteen näyttelytyöryhmän asiantuntemusta.
Edelleen Uudenkaupungin
kaupunki tukee erityisesti
taiteen perusopetuksen osalta musiikkiopistotoimintaa,
ja mahdollisuuksien mukaan
kulttuuriavustuksissa
painopiste on lasten ja nuorten

kulttuuritoiminnassa. Lisäksi
Uudenkaupungin kaupunki
palkitsee vuosittain paikallisia kulttuurityön edistäjiä.
Kulttuurikeskus
Crusellin
toiminnallista tasoa pidetään
yllä kiinnittämällä huomiota ohjelmistovalintoihin sekä
huolehtimalla AV-, ym. tekniikan tasosta, niin esittävän
taiteen kuin kokoustekniikankin osalta. Kiinteistön kuntoa pidetään yllä edustustilan
vaatimin kriteerein.

Monipuolinen musiikkiopisto
Vakka-Suomen
musiikkiopisto on musiikin taiteen
laajan oppimäärän mukaista opetusta antava oppilaitos, jonka osakaskuntia ovat

kaikki Vakka-Suomen kunnat. Musiikkiopistolla on sekä
musiikkikasvatus- että musiikkikulttuuriperinnön säilyttämis- ja kehittämistehtävä.

Musiikkiopisto järjestää alueellaan monipuolisesti erilaisia musiikki-iltoja ja oppilaskonsertteja.

Aktiivinen ja verkostoituva kansalaisopisto
Uudenkaupungin kaupunki
ei itse järjestä vapaan sivistystyön (eli käytännössä kansalaisopiston) toimintaa, vaan
palvelun tuottaa seutukunnallinen Vakka-Suomen kansalaisopisto. Vakka-Suomen
kansalaisopisto on perustettu v. 2007 ja sen ylläpitäjänä
on Laitilan kaupunki. Kaikki
Vakka-Suomen alueen kuusi
kuntaa hankkivat kansalaisopistopalvelut Vakka-Suomen

kansalaisopistolta.
Vakka-Suomen
kansalaisopiston
opintotoiminnassa
kulttuurilla on keskeinen osa.
Kansalaisopisto ei itse järjestä erilaisia konsertteja,
näytäntöjä tai esityksiä, vaan
järjestää opintotoiminnan
kautta mahdollistamaan eri
ryhmille mahdollisimman
korkeatasoiset harjoitteluja harrastusmahdollisuudet
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ammattitaitoisten opettajien johdolla. Kuten opiston
kaikessa opetustoiminnassa,
myös kulttuurin osalta verkostoituminen sekä kaupungin
muiden toimijoiden että myös
erilaisten seurojen ja yhdistysten kanssa luo otollisen ympäristön kulttuurin tukemiselle.
Kansalaisopistolla on merkittävä rooli Uudenkaupungin kulttuurielämän taustavoimana ja
mahdollisuuksien järjestäjänä.

Verkostoituvat nuorisopalvelut
Nuoria koskevia päätöksiä
tehdään monilla hallinnonaloilla. Tärkeää on, että
nuorten asioita hoidetaan
monialaisesti.
Yhteistyö
kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimen sisällä, koko
kaupunkiorganisaation kesken, perheiden, koulujen /
oppilaitosten,
järjestöjen,
sosiaali- ja terveystoimen,
poliisin, sekä seurakunnan
kanssa on keskeistä nuorisotyössä. Ehkäisevä päihdetyö
ja nuorten tieto- ja neuvontatyö kulkevat rinnalla kaikessa toiminnassa, mitä nuorisopalveluissa tuotetaan.

Nuorille järjestetään vaikuttamismahdollisuudet elinympäristöönsä.
Nuorten
osallistuminen yhteisönsä
päätöksiin on yksi tärkeimmistä yhteiskunnallisen kasvatuksen tavoitteista. Uudessakaupungissa toimivan
nuorisovaltuuston jäsenillä
on läsnäolo- ja puheoikeus
monissa Uudenkaupungin
kaupungin
lautakunnissa.
Lisäksi nuoria kuullaan seutukunnallisessa nuorisofoorumissa.

Uudenkaupungin nuorisopalveluissa lähinuorisotyötä tehdään nuorisotiloilla.
Työn tavoitteena on kohdata
nuoria, tarjota vapaa-ajan tekemistä ja olla läsnä heidän
arjessaan. Kohtaamisen ja
nuorten elämässä mukanaolon lisäämiseksi on verkossa tehtävän työn merkitys ja
sosiaalisen median hyödyntäminen tulevaisuudessa
Uudenkaupungin nuorisopalveluissa keskeinen tapa
tehdä työtä.
Yhteistyötä koulujen ja oppilaitosten kanssa tehdään jo
vakiintuneiden käytänteiden
puitteissa. Jatkossa tavoitteena on uusien pitkäkestoisten yhteistyömuotojen kehittäminen ja nuorisotyön
jalkautuminen yhä enemmän koulumaailmaan.
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Paikallisten nuorisoseurojen ja raittiusjärjestöjen toimintaa tuetaan perusavustuksen ja kohdeavustuksen
muodossa. Rahallinen tuki
paikallisten seuratoimijoiden työlle kannustaa toimimaan ja täydentämään näin
osaltaan nuorille tarjolla olevia vapaa-ajan toimintoja.

Aviksen palvelut – mm. etsivä työ
Nuorten tuki- ja neuvontapiste
Aviksen toiminnan pääpaino
on sosiaalisessa nuorisotyössä. Työmuotoina on yksilötyö, varhaisen puuttumisen
toimintamalli ja kohdennettu
ryhmätoiminta. Näillä nuorisotyön palveluilla tuetaan olemassa olevia peruspalveluita.
Uudessakaupungissa
etsivä
työ rahoitetaan osin valtion
erityisavustuksella. Uudessakaupungissa toimii kaksi etsivää nuorisotyöntekijää, joista
toisen työpanoksesta osa on
Vehmaan kunnan käytettävis-

sä. Työntekijät ovat mukana
monissa verkostoissa ja sosiaalikeskuksen hallinnoiman
työpajan kanssa yhteistyö on
tiivistä. Etsivät edistävät omalla työpanoksellaan myös nuorisotakuun toteutumista. Etsivä työ on löytänyt paikkansa

osana nuorille suunnattua
palvelutuotantoa. Tavoitteena
on saada etsivä nuorisotyö
vakiinnutettua omarahoitteiseksi toiminnaksi, jotta
tarpeelliseksi
osoittautunut
palvelu saadaan säilymään
kaupungissa.

Nuorisotakuun vahvistaminen
Nuorisotakuun tavoitteena on
saada entistä useampi nuori perusopetuksen jälkeiseen
koulutukseen ja työmarkkinoille. Estämällä nuorten syrjäytymistä varhaisella tuella
lisätään nuorten hyvinvointia
ja osallisuutta yhteiskunnassa.

alle 25-vuotiaita, joilla ei ole
työtä tai ammatillista koulutusta. Nuorisotakuu koskee
myös 25-29-vuotiaita vastavalmistuneita.
Nuorisotakuusta ei ole erillistä
lakia.

Uudessakaupungissa tavoitteena on monialaisen yhteistyön vahvistaminen nuorisotakuun kohderyhmän osalta.
Myös koordinaatiota ja kokonaisnäkemystä nuorisotakuun osalta on lisättävä.

Nuorisotakuu koskee kaikkia

Kannustava ja motivoiva liikuntatoiminta
Uudenkaupungin
liikuntatoimen
tarjoamat
palvelut kohdentuvat kaikille
väestöryhmille lapsista ikääntyneisiin huomioiden myös
erityisryhmät. Liikuntatoimi
kehittää hyvinvointia ja liikuntaa edistäviä palveluja ja
toimintamalleja yhteistyössä
eri hallintokuntien, urheiluseurojen, yhdistysten, yritys-

ten ja muiden tahojen kanssa.
Liikuntatoimi arvioi kaupungin asukkaiden liikunta-aktiivisuutta säännöllisesti osana
terveyden ja hyvinvoinnin
kehittämistä. Liikuntatutkimuksessa selvitetään myös
kuntalaisten
tyytyväisyyttä
liikuntapaikkoihin. Näin pys-
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tytään kehittämään toimintaa
kuntalaisten tarpeiden mukaan.
Liikuntaneuvontapalvelun
roolia vahvistetaan, sillä terveytensä kannalta liian vähän
liikkuvien määrä on edelleen
suuri. Tämän ryhmän aktivoimiseen keskitytään yhä
enemmän
tulevaisuudessa,

panostaen matalankynnyksen
palveluihin, jossa liikunnan
aloittaminen on helpompaa.
Yhteistyötä tehostamalla luodaan paremmat mahdollisuudet löytää terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat ja
motivoimaan heitä omaehtoiseen liikuntaan.
Liikuntatoiminnassa huomioidaan myös ikäihmisten ja
erityisryhmien matalankynnyksen palvelut. Tavoitteena
on vertaisohjaaja-toiminnan

käynnistäminen.
Vertaisohjaajatoiminta on yhteiskunnallisesti halpaa ennaltaehkäisevää ja liikuntakykyä
ylläpitävää toimintaa. Tarkoituksena on kouluttaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa
laaja ohjaajaverkosto eri liikuntalajeille.
Liikuntaseurojen avustaminen
on tärkeä liikuntapalvelujen
toimintamuoto, jolla tuetaan
paikallisten toimijoiden työtä.
Näitä paikallisia seuratoimijoita tukemalla varmistetaan

perusedellytykset liikuntapalveluille. Seurojen, yhdistysten ja muiden toimijoiden
kanssa tehtävä arvokas yhteistyö mahdollistaa monipuolisen
liikuntatarjonnan
jokaiselle
kaupunkilaiselle.
Avustusmäärärahat säilytetään
nykyisinä, jotta kolmannen
sektorin aktiivinen toiminta
kaupungissa jatkuu.

Turvalliset ja monipuoliset liikuntapaikat
Uudessakaupungissa on laadukkaat ja monipuoliset ulkoliikuntapaikat.
Tulevaisuudessa panostetaan jo
olemassa olevien liikuntapaikkojen säilyttämiseen ja
kunnossapitoon. Huolto- ja
kunnossapitosuunnitelman
laatiminen ja suunnitelman
toteuttaminen takaa liikuntapaikkojen turvallisuuden ja
niissä mielekkään liikkumisen
tulevaisuudessakin.
Lähivuosien suurin investointi tulee olemaan uimahallin peruskorjaus ja mahdollinen laajennus. Uimahalli
on valmistunut vuonna 1987
ja rakennustekninen käyttöikä vaatii peruskorjauksen
lähivuosina. Mahdollisen laajennuksen myötä käyttöön tulee monitoimiallas, joka lisää
terveyttä edistävän liikunnan
määrää ja palvelutarjontaa.
Työt on suunniteltu aloitettavaksi vuonna 2017.

Tulevaisuudessa tullaan panostamaan myös uusien liikuntamahdollisuuksien luomiseen kaikki ikäryhmät
huomioiden, myös erityisryhmät. Yhdeksi selkeäksi tavoitteeksi asetetaan esteettömän
luontoliikuntapaikan rakentaminen.

11

Uudessakaupungissa on paljon sisäliikuntasaleja. Tavoitteena on nykyisten liikuntasalien kokonaiskäyttöasteen
lisääminen. Sähköinen varausjärjestelmä parantaa osaltaan tilojen saavutettavuutta.

Uusikaupunki 400 vuotta
Vuonna 2017 Uusikaupunki täyttää 400 vuotta ja Suomi 100 vuotta. Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelut huomioivat juhlavuoden omassa toiminnassaan. Avustuspolitiikalla mahdollistetaan erilaisten yhdistysten ja järjestöjen osallistuminen juhlavuoteen.

Uudenkaupungin kulttuuri-, nuoriso-, ja
liikuntapalvelujen strategisten päämäärien ja
tavoitteiden seuranta
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelujen strategisten päämäärien ja tavoitteiden toteutumista seurataan valtuustokausittain. Samalla kulttuuri-, nuoriso- ja
liikuntapalvelujen strategia päivitetään ja tarkennetaan ajanmukaisiksi.
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