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FÖRHÅLLANDEN FÖR IDROTT OCH MOTION I SJUNDEÅ
Dokument om riktning 2020–2024
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Det är kommunens lagstadgade uppgift att erbjuda förutsättningar
till motion som främjar kommuninvånarnas välbefinnande. I
kommunen har en helhetsbild fattats, på grund av vilken den
ovannämnda uppgiften förverkligas. Därför kan man bedöma att
utvecklingsarbetet under de gångna åren har varit tämligen
kortsiktigt och utan någon viss linje. Syftet med detta dokument är
att försöka korrigera situationen genom att presentera en mera
omfattande och långsiktigare åsikt om kommunens arbete för
förhållandena på 2020-talet. Syftet är att dokumentet styr de årliga
investeringarna angående motionsställen och -omgivningar samt
stöder målsättningen ”Välmående och lyckliga sjundeåbor” i
kommunstrategin.

Utgångspunkten för dokumentet är att alla aktörer i kommunen
delar åsikten om att i fortsättningen behövs allt mera
sektorsövergripande samarbete och koordinering för att lyckas i
arbetet med förhållandena. Rörelse, motion och idrott med behov
av många olika motionsförhållanden följer inte förvaltningsgränser.
Dokumentet om hur verksamheten riktas har i praktiken uppgjorts
på basis av det ovannämnda av en sektorsövergripande styrgrupp.
Sakkunnigföretag SmartSport har gett sakkunnighjälp i processen.

Vid uppgörandet av dokumentet om hur verksamheten riktas har
det varit viktigt att kommuninvånarna och olika lokala aktörer har
varit med. Som en del av processen har man genom olika
förfrågningar fått nyttig bakgrundsinformation och förslag till
utvecklandet av nästan 300 invånare eller lokala aktörer i Sjundeå.
Tack alla som har deltagit i processen!



Bakgrundsinformation
DELTAGANDE OCH INFORMATIONSSAMLING I PROCESSEN

Många kommuninvånare och lokala aktörer deltog genom öppna förfrågningar i webb i uppgörande av dokumentet. Syftet var att från
många olika håll inhämta omfattande information och åsikter om den nuvarande situationen samt om de viktigaste
utvecklingsbehoven i Sjundeå. Svararna hade också möjlighet att ta ställning till blivande tyngdpunktsområden i framtiden. Olika delar
av enkäten besvarades av sammanlagt nästan 300 svarare. Nedan ett sammandrag av hur olika delar av enkäten förverkligades och hur
många som svarade.
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Enkät till 
invånare och 
elever

o Förverkligades under oktober-november 2019. Länk till enkäten fanns på kommunens 
webbsida under 3 veckor.

o Enkäten riktades i synnerhet till  Eleverna på årskurs 4 och 8 som kunde besvara 
enkäten under skoldagen.

o Fokus i enkäten var förhållandena till AKTIV rörelse 

Vuxna svarare  150
Elever  126

N=276

Enkäten till 
föreningarna

o Förverkligades under november 2019
o Länken till enkäten skickades per e-post till alla idrottsföreningar/ -

sällskap inom Sjundeå kommun samt till andra lokala aktörer inom idrott.
o 1 svar per förening / sällskap
o Fokus i enkäten var förhållandena för ORGANISERAD motion / idrott

N=9

Enkät till 
personalen och 
förtroendevalda

o Förverkligades under november 2019
o Länken till enkäten skickades per e-post till personer i kommunens enheter

som har att göra med ärenden angående motionsförhållandena samt till 
nämndernas förtroendevalda

o Fokus i enkäten var bedömning av HELHETSSITUATIONEN OCH 
TYNGDPUNKTSOMRÅDEN i Sjundeå

Personal 8
Medlemmar i nämnderna 5

N=13



Bakgrundsinformation
DEFINIERING AV TERM 
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Den traditionella termen ”idrottsplats” beskriver synnerligen dåligt den helheten av olika ställen, omgivningar och
förhållanden där den fysiska aktiviteten i form av rörelse, motion eller idrott förverkligas. I dokumenten för
utveckling av motionsförhållanden i Sjundeå används i stället för termen idrottsplats begreppet förhållande. Med
detta vill man i utvecklingsplanen att olika aktörer i kommunen tänker mera vidsträckt och därmed överstiger olika
sektorsövergripande gränser vid utvecklingsarbetet. I dokumentet angående riktning har man tillämpat löst som
referensram den av SmartSport uppgjorda uppdelningen i tre olika kategorier angående förhållandena.
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Den nuvarande situationen med motions- och idrottskulturen samt utvecklingsbehoven i framtiden förknippas på många sätt 
med samhällets förändringsströmmar (bild nedan). Styrgruppen som har utarbetat dokumentet om riktning betonar att en 
mycket viktig iakttagelse för arbetet med förhållandena i framtiden är följande:

 Största delen av befolkningen rör på sig för lite i förhållandet till sin hälsa – situationen är likadan i Sjundeå (se enkätresultat / 
bilaga). Elevernas idrottsaktivitet under rasterna är dock högre än i jämförelsematerial.

 Att öka motionsaktiviteten i alla åldersgrupper är en viktig samhällelig uppmaning. Viktigt i att svara i utmaningen är olika. 
Lösningar med låg tröskel (avgiftsfria, lättåtkomliga förhållanden och tjänster)

Bakgrundsinformation
IDENTIFIERADE FÖRÄNDRINGSSTRÖMMAR I VERKSAMHETSMILJÖN 
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Bakgrundsinformation
LAGSTIFTNINGSRAM FÖR KOMMUNERNAS MOTIONSTJÄNSTER



Nuläge
UTBUD AV FÖRHÅLLANDEN I SJUNDEÅ I SIFFROR

7 km2 
Natur- /friluftsområden

5
Boll- /idrottsplan

23 km 
Motionsstråk/ -banor

16
Lekpark

7 Badstränder
1 Hamn

1 paddlingsrutt
på nationell nivå

4
Idrottssalar / -hallar

1 golfbana
på nationell nivå

1
näridrottsplats

2
konditionssalar
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Nuläge
PROJEKT ANGÅENDE UTVECKLING AV FÖRHÅLLANDEN 2015-2019 

Utvecklande av lättrafikleder (2016–2019) 
Tot. 272 000€ 

Egna investeringar Samarbetsprojekt

Iståndsättning av idrottsplan (2019)
Tot. 140 000€ 

Utvecklande av näridrottsplatser (2018)
Tot.  31 000€ 

Utvecklande av badstränder (2015)
Tot.  10 000€ 

Nedan finns räknade de projekt i Sjundeå som under de senaste åren har riktats till att utveckla idrotts- och motionsförhållanden som
är riktade till kommuninvånare och lokala aktörer. Beslutsfattande och planering angående projekten i fråga har framskridit genom den
traditionella projektplaneringen utan att ha styrts av någon helhetsplan på längre sikt.

Projekt med Folksam arena (2016–2017)
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Samarbete mellan Scandic Siuntio och Miina Sillanpä 
-stiftelse (2019-): lokaler och evenemang



Nuläge
PLOCK UR ENKÄTRESULTAT*

ENKÄT TILL INVÅNARE OCH ELEVER
 Största delen av sjundeåbor i alla åldrar rör på sig för lite jämfört 

med rekommendationerna.
 Eleverna i Sjundeå rör på sig dock aktivt under rasterna och vuxna rör 

sig i naturen mera är i jämförelsekommunerna.
 Motionsförhållanden som vuxna mest aktivt utnyttjar i Sjundeå är 

lättrafikleder, motionsställen i naturen och badstränder. Egentliga 
idrottsställen för någon specifik gren använder endast en liten del av 
vuxna invånare.

 Nästan hälften av de vuxna svarare bedömer att Sjundeå är en dålig 
kommun för att utöva motion på egen hand i. Däremot bedömde 
lite över 1/3 av svararna att Sjundeå är en bra kommun.

 Som mest var vuxna missnöjda med motionsbanor, lättrafikleder, 
skridskobanor och skidspår.

 Något över hälften av barnfamiljernas föräldrar var missnöjda med 
lekparker i Sjundeå.

ENKÄT TILL FÖRENINGAR OCH LOKALA 
AKTÖRER

 Hälften av svararna tyckte att ur synvinkeln för
organiserad motion och idrott är Sjundeå en bra
kommun och hälften tyckte att den är dålig.

 Största orsaken till missnöje gällde kvaliteten
på övningsställen. Mycket missnöjda var
hälften av svararna. En betydande del av
svararna var missnöjda med antalet
övningsställen och -turer.

 Alla instanser som svarade var beredda och villiga
att även själva satsa på utvecklande av
förhållandena i framtiden

ENKÄT TILL KOMMUNENS PERSONAL OCH FÖRTROENDEVALDA
 Ungefär 2/3 av svararna tyckte att Sjundeå är en bra kommun med tanke på hobbyverksamhet inom motion och 

idrott och ungefär 1/3 som dålig kommun.
 Ungefär 2/3 av svararna som representerade kommunens personal och förtroendevalda var missnöjda 

med kommunens idrottsplatsnätverk ur estetisk synpunkt och för trivsel. Mest var man nöjd med hur 
mångsidig idrottsplatsnätverket är.

 Båda svarargrupper betonade att i framtiden är det synnerligen viktigt att beakta behoven av äldre 
befolkningen, att det ekologiska fotspåret minskas, att ökning för kostnader för barns och ungdomars idrott 
minimeras och att vid planering av idrottsplatsnätverket beaktas de nya områden som planläggs

* Mera om enkätsvaren i bilagor 9



STYRKOR SVAGHETER

HOTMÖJLIGHETER

- I en liten kommun är resurserna för utvecklande och upprätthållande av 
idrottsplatser små.

- Utvecklingsarbetet för motionsförhållanden har inte varit 
långsiktigt eller planenligt.

- För visa idrottsställen är den nuvarande situationen dålig: bl.a. den 
andra motionshallen är försatt i användningsförbud, skidspåren och 
motionsbanor motsvarar inte behoven i nuläget, cykelvägnätets 
förbindelser är bristfälliga och en lockande lekpark för barn och 
ungdomar fattas i kommuncentret.

- På grund av brister på resurser har man informerat bara lite om 
möjligheter till motion.

 Kommunens många naturområden och kulturmål erbjuder 
mycket oanvänd potential för att skapa möjligheter till 
motion - både för kommuninvånare och turister!

 Man borde anse att goda möjligheter till motion är en 
viktig faktor i att få nya kommuninvånare

 I en liten kommun är det möjligt att göra ett 
sektorsövergripande samarbete flexibelt och även snabbt.

 Gott samarbete och dialog med grannkommuner ger i 
framtiden möjlighet att tillsammans fundera över att 
utveckla motionsförhållande!

- Den åtstramade kommunalekonomin leder till att även de 
nuvarande små resurserna för utvecklandet försvinner.

- Antalet frivilliga lokala aktörer minskar i och med att aktiva 
personer blir äldre och slutar med verksamheten

Som en del av dokumentet för riktning utarbetade arbetsgruppen en SWOT-analys för situationen med förhållandena som helhet. De
viktigaste punkterna finns nedan.
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Nuläge
SAMMANDRAG ÖVER SITUATIONEN MED FÖRHÅLLANDENA

 I kommunen finns många naturområden av olika slag med 
olika möjligheter till motion.

 Det befintliga idrottsplatsnätverket är ganska kompakt och 
synnerligen mångsidig med tanke på kommunens storlek.

 I kommunen finns aktiva föreningar med 
verksamhetskultur för att göra själv och på talko.

 Befolkningen i kommunen rör sig befolkningen aktivt. 
Ur enkäten framgår det att eleverna i Sjundeå rör på 
sig mycket aktivt under rasterna och vuxna rör sig i 
naturen mera är i jämförelsekommunerna



Framtid
HUVUDMÅLEN I ARBETET MED FÖRHÅLLANDEN 2020–2024

MÅLEN I KOMMUNSTRATEGIN

Det finns välmående och lyckliga invånare i Sjundeå. Sjundeå kommun utvecklar och förverkligar servicelösningar 
som stöder välbefinnandet. I centrum för kommunens utvecklingsarbete finns den välmående och lyckliga individen 
samt samhället. Som en wellness-kommun är Sjundeå framför allt trygg, trivsam och naturnära

FRÄMJANDET AV KOMMUNINVÄNARNAS AKTIV MOTION

1. ”Mer kvalitativ och omfattande rutter för motion och rörelse”: 
Målet är att utveckla de viktigaste befintliga rutter (lättrafikleder, 
motionsspår osv) till sådana att de inspirerar till motion.

2. ”Attraktiv näridrottsplats / lekpark till kommuncentrum”: Syftet är 
att i kommuncentret skapa en attraktiv och trivsam helhet för 
motionsförhållanden, som lockar i synnerhet barn och unga.

3. ”Bättre service på badstränder och motionsställen i naturen”: 
Målet är att avsevärt förbättra det allmänna intrycket på kommunens 
badstränder och andra motionsställen i naturen och förbättra 
servicen och därmed öka deras användning till motion

FRÄMJANDET AV FÖRENINGSVERKSAMHET 
OCH LEDD MOTION

1. ”Bättre lokaler för motion inomhus”: Målet är 
att avsevärt förbättra förutsättningar för 
förverkligandet av föreningsverksamhet i 
Sjundeå, ledd konditionsidrott för vuxna och 
skolornas idrottsundervisning genom att 
utveckla utbudet av lokaler för 
inomhusmotion.

2. ”Kostnader för hobbyn förblir förmånliga”: 
Målet är att avgifter och hyror för idrottslokaler 
även i fortsättningen förblir förmånliga för 
användarna och därmed förhindra att i 
synnerhet barnen är i olikvärdig situation 
angående idrottshobbyn
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Framtid
ÅTGÄRDER ANGÅENDE UTVECKLING AV FÖRHÅLLANDEN 2020–2024
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År Åtgärd Genomförandet Kostnadsförslag

2020

Allaktiviteshallens sanering Allaktivitetshallen för närvarande i användningsförbud. Enligt saneringsprojektet förnyas taket 
och golven i hallen.

1,1 milj€.

Utvecklandet av 
lättrafiklederna

En lättrafikled byggs från kommuncentret till Degerby vägkorsning. Ett cykelpolitiskt program 
utarbetas färdigt. Skyltar till eurovelo-cykelleder förverkligas. 460 000€

Utvecklande av badstränder
En allmän plan för Störsviks badstrand förverkligas (master plan). Vid planeringen beaktas 
utvecklingsbehoven för områdets motionsrutter och serviceutrustning 20 000€

Sanering av 
kommuncenterns område för 
motionsbanor

Den nuvarande motionsslingn och frisbeegolfbanan saneras och motionstrappor byggs. 
Skyltningen och belysningen på området förbättras 30 000€

Utvecklande av 
friluftsleder och 
förhållanden till motion i 
naturen

Förverkligas helheten ”Friluftsleder i omgivningar av sju berg” (byggande, skyltning & 
marknadsföring).
Friluftsaktiviteter på Störsvik-Kopparnäs friluftsområde utvecklas i samarbete med 
Föreningen Nylands friluftsområden (projektet pågår 2020–2029)

15 000€

Medlemsav
gift

Utvecklande av Åparken
Trivseln och verksamhetsmöjligheter i Åparken förbättras (området städas, bänkar, 
petanqueplan osv.) Samarbete med lokala aktörer 30 000€

Pickala konstgräsplan Projekt för Pickala konstgräsplan slutförs tillsammans med lokalföreningen 36 000€

2021

Utvecklandet av 
lättrafiklederna Byggandet av lättrafikled från kommuncentret till Degerby vägkorsning fortsätter

460 000€

Utvecklande av badstränder Renoverings- och förbättringsarbeten i Störsviks utvecklingsplan förverkligas 80 000€

Utvecklande 
av 
allaktivitetshall

Utrustning och redskap i allaktivitetshallen förnyas (Redskap i konditionssalen & spelplanen osv.) 20 000€

Utvecklande av skidspår Skidspåren i kommuncentret iståndsätts (röjning, massa och flis, nya skyltar) 40 000€
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År Åtgärd Motivering & förverkligande Kostnadsförslag

2022

Campus-
projektets lokaler 
för 
inomhusmotion

Som en del av bildnings- och välfärdscampuset byggs en ny förvandlingsbar idrottssal 
samt en separat allaktivitetssal som lämpar sig även för ordnande av kulturevenemang. I 
anslutning till idrottssal förverkligas en liten konditionssal.

Kostnader för 
salen är en del av 
projekthelheten

Campus-
projektets 
områden för 
utomhusmotion

Som en del av Campusprpjektet förverkligas på skolans gårdsplan en mångsidig 
näridrottsplats för kommuninvånare i alla åldrar. För förverkligandet av näridrottsplatsen 
utnyttjas delvis redskap som finns på den nuvarande gårdsplanen.

Kostnader för 
salen är en del av 
projekthelheten

2023

Sanering av planområden. Ytor, redskap och staket på tennisplanen och skridskobanan i kommuncentret förnyas 40 000€

Utvecklande av 
lättrafiklederna

Utvecklande av lättratikleden vid Sjundeåvägen mot stamväg 51 fortsätts. Uppgörande av 
vägplanen tillsammans med NTM-centralen 100 000€

Planering av ungdomars 
aktivitetspark

En utvecklingsplan för att utveckla kommunen skatepark och cykelbaneområdet utgående 
från ungdomarnas motionsbehov (preliminära idéer bl.a. Pumptrack, parkour) 10 000€

Utvecklande av leksparker
som helhet

En helhetsplan för kommunens lekparker och på basis av den utvärderar man hur parker kan 
koncentreras och om det finns behov för utveckling 10 000€

2024

Utvecklande av 
lättrafiklederna En lättrafikled från Degerby vägkorsning till stamväg 51 byggs. 1 milj€.

Aktivitetspark för ungdomar Aktivitetspar för ungdomar förverkligas i kommuncentret 100 000€

Utvecklande av 
lekparker En lockande och mångsidig lekpark förverkligas i kommuncentret 100 000€

Framtid
ÅTGÄRDER ANGÅENDE UTVECKLING AV FÖRHÅLLANDEN 2020–2024



Framtid
UTVECKLANDET AV VERKSAMHETSSÄTT OCH ADMINISTRATION
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Åtgärd Motivering & förverkligande Resurser
Försäkras att det finns tillräckliga 
resurser för utveckling och 
upprätthållande av förhållanden till 
motion

Med nuvarande resurser kan man inte helhetsmässigt utveckla och 
upprätthålla förhållanden till motion Att förbättra situationen förutsätter 
organisatoriska utvecklingsåtgärder och /eller resurser till köptjänster.

En ökning med 10 000 €
till anskaffning av 
köptjänster

Utvecklande av sektorsövergripande    
arbete med förhållandena

Utveckling av förhållandena kräver starkt samarbete inom 
kommunorganisationen. Intensivare sektorsövergripande samarbete 
med regelbundna gemensamma planeringsmöten för de viktigaste 
aktörer. På agendan finns bl.a. planering av projekten i årsplanen, 
uppgörande av underhållsplan på årsnivån samt uppföljning av 
förverkligande av dokumentet om hur verksamheten riktas

Förutsätter inte 
några ekonomiska 
resurser

Uppbyggande av reservationssystem
för idrottslokaler

Det nuvarande systemet för reservering av idrottslokaler måste förnyas 
för att effektiv användning av redan befintliga och nya lokaler kan 
säkerställas.
Planering, beställning och ibruktagning av ett nytt reservationssystem är 
en krävande process, som behöver tillräckligt med tid och resurser

ibruktagande 15 000 €, 
underhållskostnader 
5000€/år

Utvecklande av motionstjänster för 
specialgrupper och dem som rör på 
sig lite

Utveckling av förverkligande av projekt med Statens specialbidrag, År 2020:       
Projekt Stå på egna ben

3860Budgetering av 
självfinansieringsandelen 
10 000€ / planeår

Dokumentet för utvecklande av 
förhållanden för motion och 
idrott uppföljs, utvärderas och 
uppdateras

Dokumentet om riktning för motion blir en del av verksamhets- och 
ekonomiplanering på årsnivån.  Helhetsbedömning och uppdatering av 
dokumentet 2024.

Förutsätter inte några 
ekonomiska resurser
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BILAGOR
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Poimintoja kyselytuloksista

AIKUISVÄESTÖN LIIKUNTA-AKTIIVISUUS (N=151)

1%

1%

19%

20%

16%

7%

5%

13%

73%

75%

69%

30%

31%

27%

30%

29%
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54%
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49%

11%

10%

16%
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51%

51%

51%

38%

39%

38%

15%

15%

16%

Arkiliikkumista

Kaikki

Naiset

Miehet

Kuntoliikuntaa

Kaikki

Naiset

Miehet

Luontoliikuntaa

Kaikki

Naiset

Miehet

Kilpaurheilua

Kaikki

Naiset

Miehet

Ei ollenkaan Satunnaisesti Säännöllisesti

34%

34%

33%

32%

32%

33%

15%

12%

20%

12%

13%

9%

7%

8%

4%

Kaikki

Naiset

Miehet

Liikuntasuositus toteutuu osaltani kaikilta osin

Liikuntasuositus toteutuu osaltani kestävyysliikunnan määrän osalta

Liikuntasuositus toteutuu osaltani lihaskuntoliikunnan määrän osalta

Liikuntasuositus ei toteudu osaltani miltään osin

En osaa arvioida

Arvioi liikutko määrällisesti liikuntasuosituksen mukaisesti?Missä määrin arkeesi sisältyy alla mainitun tyyppistä 
liikunnallista aktiivisuutta?
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Poimintoja kyselytuloksista

LASTEN LIIKUNTA-AKTIIVISUUS (N=123)

Harrastatko liikuntaa / urheilua liikuntaseurassa? Kuinka paljon liikut yleensä päivittäin?
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Kyllä Ei
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Poimintoja kyselytuloksista

AIKUISVÄESTÖN TYYTYVÄISYYS SIUNTION LIIKUNTAPAIKKOIHIN (N=151)

4%

5%

3%

18%

3%

4%

3%

18%

4%

4%

3%

16%

45%

20%

19%

51%

23%

20%

10%

32%

11%

26%

21%

45%

28%

18%

30%

13%

27%

11%

7%

3%

11%

20%

14%

15%

15%

18%

23%

2%

12%

4%

11%

4%

5%

8%

18%

6%

8%

39%

25%

16%

35%

61%

69%

43%

69%

42%

44%

18%

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Kävely- ja pyöräilytiet

Hiihtoladut

Kunto- / pururadat

Uimarannat (Störsvik, Karskog + muut)

Jää/luistelukentät

Isot pallokentät (Lappers, Svenska Skolan)

Tenniskentät (keskusta)

Yleisurheilukenttä  (keskusta)

Frisbeegolfrata (keskusta)

Lähiliikuntapaikat (keskustan Liikuntapuisto, koulupihat, leikkipuistot yms.)

Kunnan liikuntasalit (Svenska skolan, kylpylän sali (väistötila))

Kunnan luontoliikuntamahdollisuudet (ulkoilureitit, luontopolut, metsät,…

Erittäin tyytyväinen Melko tyytyväinen Melko tyytymätön Erittäin tyytymätön En osaa arvioida

Kuinka tyytyväinen olet Siuntion kunnan alla mainittujen liikuntapaikkojen / olosuhteiden nykytilaan? 
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Poimintoja kyselytuloksista

LIIKUNTASEUROJEN TYYTYVÄISYYS OMIIN TOIMINTAOLOSUHTESIINSA (N=9)

29%

14%

33%

29%

33%

17%

50%

14%

29%

17%

14%

17%

33%

14%

57%

50%

43%

33%

33%

50%

43%

14%

17%

17%

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Käytössämme olevien harjoitustilojen LAATU (harjoituspaikkojen kunto,
soveltuvuus tarpeisiin, huolto yms.)

Käytössämme olevien harjoitustilojen ja vuorojen MÄÄRÄ (harjoituspaikkojen ja
vuorojen riittävyys toimintaan yms.)

Käytössämme olevien harjoitustilojen SAAVUTETTAVUUS (harjoituspaikkojen
sijainti / etäisyydet tms.)

Käytössämme olevat HARJOITUSAJAT /- AJANKOHDAT (tarjolla olevat viikonpäivät
ja kellonajat)

Käytössämme olevien harjoittelutilojen / -mahdollisuuksien YMPÄRIVUOTISUUS

Käytössämme olevien harjoitustilojen KÄYTTÖKUSTANNUKSET (käyttömaksut /
tilavuokrat yms.)

Käytössämme olevat liikuntatilat / paikat KILPAILUTOIMINNAN & TAPAHTUMIEN
JÄRJESTÄMISEN TARPEIDEN näkökulmasta

Erittäin tyytyväisiä Melko tyytyväisiä Melko tyytymättömiä Erittäin tyytymättömiä

Kuinka tyytyväisiä olette yhdistyksenne / jaostonne nykyisiin toimintaolosuhteisiinne alla mainituista eri näkökulmista (riippumatta siitä, kenen omistamia 
tai hallinnoimia käyttämänne liikuntapaikat / -tilat ovat).
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Poimintoja kyselytuloksista

ERI VASTAAJARYHMIEN NÄKEMYKSIÄ SIUNTION LIIKUNTA- JA 
URHEILUOLOSUHTEISIIN KOKONAISUUDESSAAN*

12%

2%

60%

63%

50%

35%

40%

25%

12%

36%

38%

12% 15%

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Lautakuntakysely

Henkilöstökysely

Seurakysely

Asukaskysely

* Asukaskyselyssä arvio tehtiin omatoimisen liikunnan näkökulmasta ja seurakyselyssä organisoidun liikunnan / seuratoiminnan näkökulmasta
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Poimintoja kyselytuloksista

ERI VASTAAJARYHMIEN NÄKEMYKSIÄ KEHITTÄMISTYÖN 
PAINOPISTEVALINTOIHIN

Siuntion tulevan liikuntapaikkasuunnitelman tarkoituksena on luoda suuntaviivat kunnan liikunta- ja urheiluolosuhteiden kehittämistyölle 2020 -luvulla. Suunnitelman avulla 
pyritään edistämään kuntalaisten liikunta-aktiivisuutta ja paikallisten seurojen toimintaedellytyksiä. Mihin alla mainituista olosuhteista tulisi sinusta kunnan erityisesti 
panostaa kehittämisresurssejaan tulevina vuosina? Valitse 1-3 mielestäsi keskeisintä painopistettä.

56%
52%

46%

54%

42%

19%
22%

56%

44%

78%

56%

11%

63%

25%

50%

63% 63%

13%

80%

20%

80% 80%

40%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Arkiliikkumisen
olosuhteiden kehittäminen

(kävely- ja
pyörätieverkostot yms.)

Aikuisväestön
kuntoliikuntaolosuhteiden

kehittäminen (ladut,
kuntoilureitit, kuntosalit,

uimahalli yms.)

Luontoliikunnan
olosuhteiden kehittäminen

(lähivirkistysalueet,
luontopolut, metsät,

vesistöt yms.)

Lasten ja nuorten
omatoimisen liikunnan
olosuhteisiin (liikuntaan
innostavat päiväkoti- ja
koulupihat, nuorisotilat,

skeittipaikat,
lähiliikuntapaikat yms.)

Lasten ja nuorten
seuratoiminnan

olosuhteiden kehittäminen
(lasten ja nuorten

käyttämät lajiharjoittelu &
kilpailupaikat)

Aikuisväestön
seuratoiminnan olosuhteet

(aikuisten
seurajoukkueiden &

harjoittelu- ja
kilpailuolosuhteet yms.)

Asukaskysely Seurakysely Henkilöstökysely Lautakuntakysely



Idrottställen i Sjundeå kommun 
(med användarturer)

Användningsgrad 2020
(Statistik för år 2019 inom 
parentes)

Idrottsplatser som kommunen underhåller och 
vars användarturer förvaltas av kommunen

vardagar kl. 7-
15

vardagar kl. 15-
21

under veckoslut 
kl. 9-21

på sommaren 
kl. 9-22 temporär användning

idrottslokaler inomhus

Sjundeå Svenska skolans idrottssal (gymnastik, 
bollspel) ca 300 m2

i användning av 
skolan 72 % (70 %) 27 % (37 %)

turer i bollhallen 
fr.o.m. 9.6. 
sammanlagt 11 
h

medborgarinstitutets kurser, 
kommunens evenemang, 
veckoläger under semestertider, 
privata användare

Scandic Siuntios idrottssal, 3 delar (gymnastik, 
bollspel) ca 300 m2

7,5 h/vecka 
pensionärer + 
daghem 52 % 44 % inte i bruk sporadiska enskilda användare 

bollhallen (stängd) helhetsyta 1974 m2
(skolan 
använder 100 %)(100 %) (100 %)

juni 17 %, juli 12 
% därtill sporadiska evenemang

konditionssal (stängd)

(År 2018-2019 
skolan / 7 h 
pensionärer, 
arbetslösa) (65 %) (12 %) 5,5 h sporadiska enskilda användare

idrottsställen utomhus

idrottsplan (friidrott, bollspel)
skolorna 
använder 52 %

endast 1x2h 
regelbunden tur 
(8%) 25 % tävlingar, turneringar, evenemang

Pickala konstgräs tillsvidare inte i bruk 

Förvaltas i fortsättningen av 
kommunen, projektet inleddes av 
Siuntiolaisen liikunnan ystävät ry

22



Sjundeå kommuns idrottsställen 
(fri användning)

Idrottsställen som kommunen underhåller 
men vars användarturer kommunen inte aktivt 
förvaltar över

vardagar kl. 8-
15

vardagar kl. 15-
21

under veckoslut 
kl. 9-21

på sommaren 
kl. 9-22 temporär användning

idrottsställen utomhus

idrottsställe i Aleksis Kiven koulus gårdsplan
aktiv använding 
under raster fri användning begränsat antal turer

motionsslinga / skidspår, Brännmalm
skolor, fri 
användning fri användning 

frisbeegolfbana fri användning 
skate- och parkour-park fri användning, aktiv användning sporadiska evenemang
tennis- /korgbollplan fri användning sporadiska evenemang

gräsplanen i Lappers fri användning 
sporadiska turer, om planen i 
centrum är reserverad

Sjundeå svenska skolas sandplan
Används av 
skolan fri användning

gräsplanen i Karskog fri användning 
lättrafikleder används vid resor till skolan och arbetet, rekreationsanvändning
Kungsvägens cykelled fri användning 
Eurovelo 10 - Baltic Sea Cycle Route - cykelled fri användning 
Sjundeå åns paddlingsrutt  fri användning, ledd företagsverksamhet
skidspår vid Sjundbyvägen  fri användning 

skidspår på sportplanen
används av 
skolor fri användning

Kyrkbyns kulturstig (fornminnesstigar)
utfärdsrutter för 7 berg planen utfärdad, fri användning (uppföljning i some)
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Sjundeå kommuns idrottsställen 
(lekparker och simstränder)

24

lekparker vardagar kl. 8-15
vardagar kl. 15-
21

under veckoslut 
kl. 9-21

på sommaren kl. 
9-22

temporär användning / övriga 
observationer

Aleksis Kivi vägens park

Sparbanksvägens park

Sjundeå Svenska skolans lekplan

skolor och 
småbarnspedagogiken 
använder fri användning 

Daghem Jukolas lekplan

skolor och 
småbarnspedagogiken 
använder fri användning 

Aleksis Kiven koulus lekplan

skolor och 
småbarnspedagogiken 
använder fri användning 

Störsviks lekpark

Tjusterby daghems lekplan småbarnspedagogik fri användning

Lilla Lottas lekplan småbarnspedagogik fri användning
Åkersvängens lekpark
Åkerbrinkens lekpark
Parkstigens lekpark
Löparvägens lekpark
Bangårdsvägens lekpark 
Skolvägens lekpark
Idrottsparkens lekpark
simstränder

Störsviks simstrand över 100 simmare / dag under simsäsongen vinterbadande
Karskog simstrand under 100 simmare / dag under simsäsongen 

Nummijärvi simstrand under 100 simmare / dag under simsäsongen 
användning av i synnerhet 
barnfamiljer



Sjundeås privata idrottsställen

Privata / inte av kommunen underhållna idrottsställen
idrottsställen inomhus
Harjulinna Harjulinnas statistik
Fennia Arena Fennia Arenas statistik
Scandic Siuntios simhall Scandics statistik
Scandic Siuntios konditionssal Scandics statiskit
idrottsställen utomhus
Kopparnäs-Störsvik friluftsområde (utfärd, 
paddling, simning, båtliv) Uuvi ry:s statistik, utvecklingsplan 2020-2030
Pickala Golf Pickala Golf statistik
Pickala Tennis Oy Pickala Tennis Ab:s statistik
Scandic Siuntios friluftspark Scandics statistik
Scandic Siuntios tennis- och beachvollyplan Scandics statistik
Scandic Siuntios frisbeegolfbana Scandics statistik

Touhula-Störsviks lekplan
Användning av 

småbrnspedagogiken i Touhula
simstränder
Sandvikens och Sandfjärdens stränder Uuvi ry:s statistik
Fårträsk strand
Tjusträsk strand Scandic Siuntio i synnerhet hundarnas simplats
Kotilahti hamn Sjundeå Båtklubb ry:s statistik
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