
Suomen liikkuvin kunta -kilpailu 2021

Neljättä kertaa järjestettävässä Suomen liikkuvin kunta -kilpailussa etsitään kuntalaisten liikuntamahdollisuuksia monipuolisesti
edistänyttä kuntaa. Kilpailu on osa valtakunnallisen Urheilugaalan palkintoluokkia ja sen järjestää Kuntaliitto yhteistyössä
opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa. Tänä vuonna kilpailun teemana on kestävä kehitys.

Valinnassa painotetaan erityisesti sitä, kuinka kunta on onnistunut edistämään kaikkien kuntalaisten monipuolista liikkumista ja
vahvistamaan kunnan ekologista, sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä. Vastauksissa on hyvä tuoda esiin edellä mainittuja
kestävän kehityksen eri osa-alueita, ja tarkastella kunnan toimintaa laaja-alaisesti eri-ikäisten, erilaisten ryhmien sekä liikunnan,
arkiliikunnan ja muiden olosuhteiden osalta. Vastauksissa kannattaa kuvata kunnassa tehtävää sektori- ja organisaatiorajoja
ylittävää yhteistyötä, jolla vahvistetaan kuntalaisten liikunnallista elämäntapaa.

Lisätietoa kilpailusta sekä siinä painotettavista kestävän kehityksen eri osa-alueista Kuntaliiton sivuilta, osoitteesta:
www.kuntaliitto.fi/ 

Kuntaliitto voi käyttää kilpailun vastauksia kuntien edunvalvontaan sekä kuntien liikuntatoimeen ja kestävään kehitykseen
liittyvään kehittämistyöhön. 

Kilpailun vastausaika on 1.-30.9.2021 klo 12:00.

1. Kunnan nimi *

2. Kunnan yhteyshenkilö ja hänen yhteystietonsa *

Nimi

Matkapuhelin

Sähköposti

Tehtävänimike

 Pakolliset kentät merkitään asteriskilla (*) ja ne tulee täyttää lomakkeen viimeistelemiseksi.



3. Lyhyt kuvaus kunnasta

600 merkkiä jäljellä

Liikunnallisen elämäntavan vahvistaminen

4. Onko liikunnallisen elämäntavan edistäminen osa kuntanne strategiaa, toimintasuunnitelmaa tai muuta strategiaa
toteuttavaa asiakirjaa?

5. Miten liikunnallisen elämäntavan edistäminen on kirjattu kyseiseen asiakirjaan/ asiakirjoihin?

600 merkkiä jäljellä

6. Mitkä seuraavista tahoista osallistuvat kunnassanne kuntalaisten liikunnallista
elämäntapaa edistävään yhteistyöhön:

kyllä, mitä asiakirjaa

ei

varhaiskasvatus



7. Kertokaa kuntanne tekemästä yhteistyöstä kuntalaisten liikunnallisen elämäntavan edistämisessä.

2000 merkkiä jäljellä

Kestävä kehitys

8. Kuvailkaa niitä toimenpiteitä, joita olette kunnassa tehneet asukkaiden kestävien liikkumistapojen edistämiseksi.
Kuvailkaa myös, miten ne edistävät kuntanne ekologista ja sosiaalista ja taloudellista kestävyyttä.

peruskoulu

toinen aste

nuorisotoimi

kulttuuritoimi

sosiaalitoimi

terveystoimi

tekninen toimi

kunnan muut työryhmät ja toimielimet, mitkä (mm. hyte-työryhmä…)

liikuntajärjestöt

muut järjestöt

seurakunta

yritykset

muu, mikä



5000 merkkiä jäljellä

9. Kuvailkaa, miten hyödynnätte digitaalisuutta kuntalaisten liikunnallisen ja kestävän elämäntavan edistämisessä?

1000 merkkiä jäljellä

10. Kuvailkaa, miten olette edistäneet kuntalaisten liikunnallista ja kestävää elämäntapaa yhdessä muiden kuntien
kanssa:

1000 merkkiä jäljellä

11. Mitä muuta haluatte kertoa kuntanne kestävää kehitystä ja liikunnallista elämäntapaa edistävistä toimista?



1000 merkkiä jäljellä


