
Leijonapitäjän 
hyvintoiminta-
ohjelma

Aktiivista elämää
Ruokolahdella



Sisällys
OHJELMAN LÄHTÖKOHTIA
Ohjelmatyön tavoitteet ja toteutustapa ...................................................... 3
Ohjelmassa tarkasteltavat kunnan palvelut .............................................. 4

NYKYTILANTEEN TARKASTELUA
Kunnan tuottamien palvelujen nykytila / lähtötilannetta .....................6
Yhteiskunnan muutosvirrat ........................................................................... 7
Poimintoja aikuisväestön asukaskyselystä ................................................ 8
Poimintoja koululaiskyselystä ......................................................................9
Kokonaisarviointi nykytilanteesta SWOT-tarkasteluna ...................... 10

OHJELMAN TOTEUTUS
Ohjelmaa ohjaavat strategiset linjaukset ..................................................12
Toimenpiteet / Lasten ja nuorten kohderyhmä .......................................13
Toimenpiteet / Työikäisten ja ikääntyneiden kohderyhmä  ................ 14
Ohjelman käytäntöön vienti ja seuranta ....................................................15
Ohjausryhmän jäsenet ................................................................................... 16

Ruokolahden hyvintoimintaohjelma
Tekijät: Suunnitelmatyön ohjausryhmä sekä North Sport Consulting Oy:n 
vastuukonsultit Jan Norra, Ari Karimäki ja Juha Heikkala 

Ulkoasu ja taitto:  Pirjo Uusitalo-Aura // North Sport Consulting Oy 2022
Valokuvat: Ruokolahden kunta 

https://www.pirjouusitalo-aura.com


Ruokolahden hyvintoimintaohjelma

3

OHJELMA-ASIAKIRJAN TYÖSTÄMINEN
Syyskuu 2022
• Asiakirjan koostaminen / NSC
• Yksi ohjausryhmän kokous

TULEVAISUUSKUVAN RAKENTAMINEN
Kesä–elokuu 2022
• Asukasilta
• Yksi ohjausryhmän kokous

TILANNEKUVAN TYÖSTÄMINEN
Maalis–toukokuu 2022
• Asukaskysely yli 18 vuotiaille (n= 217)
• Koululaiskysely (n=219)
• Kaksi ohjausryhmän kokousta

Ruokolahden hyvintoimintaohjelma

3*) Termi ”hyvintoiminta” on lainattu yhteiskuntatieteilijä Jari Ehrnroothilta 
(Hyvintoimintayhteiskunta – kuinka aikamme kriisi ratkeaa, 2016)

Kunnan ydintehtäviä on asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. 

Tehtävää toteutetaan Ruokolahden kunnassa monin erilaisin toimenpitein. Tässä 

ohjelmassa keskitytään erityisesti niihin toimenpiteisiin, joilla hyvinvointia edis-

tetään tukemalla kuntalaisten omaa aktiivisuutta ja toimintaa. 

Lähtökohtana on näkemys, että hyvinvointi on vahvasti sidoksissa mielekkääseen 

vapaa-ajan tekemiseen, jota tehdään oman hyvinvoinnin sekä myös lähiyhteisön 

hyvinvoinnin lisäämiseksi. Lisäksi vahva paikallinen kuntalaisaktiivisuus ja oma-

toimisuus nähdään Ruokolahden erityisvahvuuksina, joita halutaan vaalia ja vah-

vistaa myös tulevaisuudessa. Näitä näkökulmia on haluttu korostaa asiakirjan ni-

mi- ja termivalinnoillakin; ”Aktiivista elämää Ruokolahdella – leijonapitäjän hy-

vintoimintaohjelma”*). Aikaansaatu asiakirja ei kuitenkaan korvaa Ruokolahden 

kunnan hyvinvointisuunnitelmaa, vaan on oma erillinen asiakirjansa, joka toi-

menpiteillään täydentää ja tukee sitä.

 

Ohjelman sisällön suunnittelusta ja asiakirjan laatimisesta on vastannut kunnan

virka- ja luottamushenkilöistä koottu poikkihallinnollinen ohjausryhmä (ryhmän 

kokoonpano s. 15) Ohjelmatyön tukena on toiminut asiantuntijayritys North Sport 

Consulting. Ohjelmatyön eteneminen ja vaiheistus on kuvattuna ohessa. Ohjaus-

ryhmän lisäksi asiakirjan laatimisprosessissa keskeinen rooli on ollut kuntalaisil-

la. Osana prosessia on asukaskyselyiden sekä työpajojen kautta saatu hyödyllistä 

taustatietoa ja kehittämisideoita lähes 500:lta kunnan asukkaalta tai paikallistoi-

mijalta. Suuri kiitos kaikille prosessiin osallistuneille!

Ohjelmatyön ohjausryhmä

Ohjelmatyön tavoitteet ja toteutus
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Ohjelmassa tarkasteltavat palvelut

OHJELMASSA TARKASTELTAVAT KUNNAN PALVELUT

Liikunta

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta (2019)

Kulttuuri

Nuorisolaki (2015)

Kirjasto

Liikuntalaki (2015)

Nuorisotyö

Perusopetuslaki (1998)

Varhaiskasvatus, opetus ja koulutus

Laki yleisistä kirjastoista (2016)

Kansalaisopisto

Terveydenhuoltolaki (2010) Laki vapaasta 
sivistystyöstä (1998)

KESKEISET PALVELUITA OHJAAVAT ARVOT

KESKEINEN KUNTIEN PALVELUITA OHJAAVA LAINSÄÄDÄNTÖ

Edistää hyvinvointia 
ja  terveyttä

Tukea aktiivista 
itsensä kehittämistä 

Edistää yhdenvertaisia osallistumis-
mahdollisuuksia kulttuuriin, 
liikuntaan ja sivistykseen    

Vahvistaa yhteisöllisyyttä

Tukea kasvua ihmisyyteen ja 
eettisesti vastuukykyiseen yhteis-
kunnan jäsenyyteen

Luoda edellytyksiä alueellisen ja 
paikallisen elinvoiman kehittymiselle

PERUSTUSLAKI 19§ ja KUNTALAKI 1§: Kunnan tehtävänä on edistää kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä



Nykytilanteen 
tarkastelua
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Kunnan tuottamien palvelujen nykytila / lähtökohtia

  Hyvinvointi ja liikunta
  Kunnan tehtävänä on edistää asukkaiden hyvinvointia ja 
  alueensa elinvoimaa sekä järjestää asukkailleen palvelut 
  taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä 
   tavalla. Hyvinvointi on moniulotteinen käsite, jonka merki-
  tys kuntalaisille ja eri ihmisille on yksilöllinen. Liikunta on 
selkeästi yhteydessä ihmisten työkykyyn, terveyteen ja sitä kautta myös koko 
yhteiskunnan hyvinvointiin.  
 
Hyvinvointipalvelujen yleisestä johtamisesta sekä toiminnasta vastaa hyvin-
vointipalvelujen toimialajohtaja. Hyvinvointiluotsi vastaa liikuntapalveluista 
sekä hyvinvoinnin edistämisestä sekä elintapaneuvonnasta kunnassa.
 
Ruokolahdella on hyvät edellytykset järjestää palveluja monipuolisine liikun-
tatiloineen, joissa tarjotaan monipuolista ohjattua toimintaa. Elvinkulman 
avoin olohuone tavoittaa etenkin iäkkäämmät kuntalaiset. Yhteistyötä teh-
dään esim. urheiluseurojen ja yhdistysten sekä maakunnallisten toimijoiden 
kanssa.

  Kulttuuri
  Kunnan tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kult-
   tuuritoimintaa kunnassa. Tällä tavoin parannetaan 
  asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja 
  yhteisöllisyyttä sekä paikallista ja alueellista elinvoi-
maa. Kunnan tehtävänä on myös tarjota mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen 
eri muotojen ja alojen tavoitteelliseen taide- ja kulttuurikasvatukseen.  
  
Taiteen perusopetuksen kuvataiteen perusopetuksen yleistä oppimäärää on 
mahdollista opiskella kuvataidekoulussa kansalaisopiston järjestämänä. Mu-
siikin perusopetuksen yleistä oppimäärää on mahdollista opiskella Imatran 
musiikkiopiston järjestämänä ostopalvelusopimuksen mukaisesti. Tanssin 
opetusta Ruokolahdella tarjoaa Tanssistudio Jami.  
 
Kunta on mukana Etelä-Karjalan lastenkulttuurikeskus Metkun toiminnas-
sa. Esi- ja perusopetuksen oppilailla on käytössään Ruokolahden kunnan kult-
tuuripolku, joka mahdollistaa erilaisten kulttuurielämysten kokemisen ruoko-
lahtelaisille lapsille ja nuorille. 
 
Kunta järjestää erilaisia kulttuuritapahtumia pääosin Ruokolahden torilla yh-
teistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Entisestä Vaittilan koulusta on 
muotoutumassa kunnan kulttuuritoiminnan kannalta merkittävä keskus. 
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NYKYTILANTEEN TARKASTELUA

MUUTOSVIRTOJEN TUOMAT HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET RUOKOLAHDELLA

Kilpailu vapaa-ajasta 
koventunut

Harrastamisen laatuvaatimukset 
ja kustannukset kasvaneet

Palvelujen käytön eriarvois-
tuminen ja syrjäytyminen

Rauhattomuuden kasvu Euroopassa
(korona, Ukrainan sota, energia-
kriisi yms.)

Hyvinvointi- ja vapaa-aikapalvelut 
tulleet myös osaksi kuntien elinvoima-
politiikka (pito- ja vetovoima-
kysymykset)

Etätyö, moni-
paikkaisuus 
lisääntynyt 

Ympäristötietoisuuden 
lisääntyminen

Sitoutumattomuus ja
lyhytjänteisyys yleistynyt 
yleisenä asenteena

Vireät ja varakkaat 
ikääntyvät kasvava 
väestönosa

Vapaaehtoistoimijoiden
 väheneminen & väsyminen

Harrastamisen muodot 
moninaistuneet 

24/7/365 palveluodotus &
yksilöllistyneet palvelutoiveet 
haastavat palvelutuottajia

Luonnossa liikkuminen 
lisääntynyt

 

Kuntien toimintaa ja palveluita tarkasteltaessa on tärkeätä arvioida nykytilan-
netta ja tulevaisuuden mahdollisia kehityskulkuja myös omaa paikallista nä-
kökulmaa laajemmasta viitekehyksestä.  Alla on tiivistettynä ohjelmatyön oh-
jausryhmän tekemiä arvioita yleisten yhteiskunnallisten muutos- 
virtojen mahdollisista vaikutuksista. 

Erityisesti ohjausryhmä pyrki tunnistamaan niitä haasteita ja mahdollisuuk-
sia, jotka ovat huomionarvoisia pohdittaessa ohjelman fokuksessa olevien 
palveluiden kehittämistä. Nämä huomiot on koottu kuvion keskiosaan.  
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Kunnan väestö ikääntyy. Ohjattua 
hyvinvointia ja toimintakykyä yllä-

pitävää liikuntaa tulee järjestää 
lisää. Myös muille kuin ikääntyville.

Kuntoiluportaat ja maasto-
pyöräilyreittejä.

Poimintoja aikuisväestön  asukaskyselystä  *

NYKYTILANTEEN TARKASTELUA

Erityisesti nuorekasta kulttuuri-
tarjontaa tarvittaisiin. Mielestäni 

lapset, lapsiperheet, nuoret ja nuo-
remmat aikuiset 20-50 v ovat 

tarjonnaltaan paitsiossa.

Tarvittavat tilat kulttuurialan 
yhdistysten ja harrastajien 

toimintaan ja enemmän 
tukea toiminnan järjestä-

miseen.

Kuntaan henkilö vetämään 
yleisötapahtumia, näyttelyitä 
ym. Kulttuuripuoli on vähän 

heikoissa kantimissa.

Kuntosalin aukiolo selvästi 
laajemmaksi. Ilmaiset kuntosali-

palvelut Ruokolahdella 
yli 70-vuotiaille.

RUUSUJA ASUKKAIDEN KEHITTÄMISIDEOITA, mm.

RISUJA

lasten vanhemmista tyytyväisiä var-
haiskasvatuksen ja kouluopetuksen 
laatuun

vastaajista liikkuu vähemmän kuin 
liikuntasuositukset suosittavat 

vastaajista tyytyväisiä kirjasto-
palveluihin

vastaajista kokee sopivan palvelutarjon-
nan puuttumisen olevan este omalle 
harrastamiselle 

vastaajista tyytyväisiä liikuntapaikka-
tarjontaan

vastaajista tyytymättömiä kunnan 
kulttuuripalveluihin

vastaajista EI koe harrastamiskustannus-
ten olevan esteenä vapaa-ajan harrastuk-
sille Ruokolahdella 

89% 

 72%

88%

34% 

78%

28%

91%

Festivaalihenkinen musiikin 
ja taiteen tapahtuma, joka 

voitaisiin järjestää vuosittain.

*) Kysely tehty huhtikuussa 2022, n= 217 .  

Satama-aluetta viihtyisämmäksi, 
sekä omien että matkailijoiden 

houkuttelemiseksi. Avantouintisauna 
laivarantaan.
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Jäätelökioski

Legokerho ja 
tietokonekerho

Minusta frisbeegolfkenttää 
pitäisi kunnostaa.

Surffaus- ja 
pyöräilykerho

Koulun välituntialueelle lisää 
tekemistä ehdottomasti 

vihreään päätyyn. 
Esimerkiksi keinuja.

Enemmän toimivia 
pistorasioita ulos koulupihalla. 

Enemmän 
hengailupaikkoja.

RUUSUJA KOULULAISTEN KEHITTÄMISIDEOITA, mm.

RISUJA

lapsista ja nuorista tyytyväisiä 
kirjaston palveluihin 

pojista ilman ohjattua 
harrastusta

yläkouluikäistä vastaajista tyytyväisiä 
nuorisopalveluihin

alakouluikäisistä tyytymättömiä 
Ruokolahden koulun piha-alueen 
liikunta- ja leikkimahdollisuuksiin

yläkouluikäisistä tyytyväisiä Ruokolahden 
koulun piha-alueen liikunta- ja leikki-
mahdollisuuksiin  

tytöistä on ohjattu harrastus

83% 

 62%

83%

34%

74%
61%

Poimintoja koululaiskyselyn tuloksista*

* Kysely tehty huhtikuussa 2022, n= 219. 

Haluaisin että Ruokolahdella 
olisi uimarannalla hyppytorni

Maatrampoliineja 
koulun pihalle

Rantaharjulle 
leikkipuisto

Keppareita lisää koulun
 välitunneille 

Parkkour-rata ja vihreeseen 
päätyyn kiipeilypaikka. 

Kiitos

NYKYTILANTEEN TARKASTELUA



Ruokolahden hyvintoimintaohjelma

10

Kokonaisarviointi nykytilanteesta swot-tarkasteluna*

NYKYTILANTEEN TARKASTELUA

• Ohjelmassa tarkasteltaviin palveluihin liittyvä perusinfrastruktuuri pääosin  
hyvässä kunnossa ja yhdyskuntarakenteeseen hyvin keskistetty (Opetuksen 
 ja varhaiskasvatuksen tilat, keskeiset liikuntapaikat, kirjasto yms.).  

• Tarkasteltavat palvelut nykyisellään pääosin laadukkaasti toteutettuja. 
• Kunnassa monipuolinen luonto-olosuhteiden tarjonta helposti saavutettavissa, 

mikä mahdollistaa monenlaisen ympärivuotisen harrastamisen.   
• Ruokolahti rauhallinen ja turvallinen paikka asua ja sijainniltaan hyvä isompien 

kuntien läheisyydessä. 
• Ruokolahti pieni kunta, jossa totuttu kantamaan itse ja yhdessä vastuuta asioista 

- vastuullisuus näkyy mm. talkoohenkenä, vireänä yhdistystoimintana yms. Tämä 
luo vahvan pohja kuntalaisten hyvinvoinnille ja sen edistämistyölle.

• Kunnan talous valtakunnallisesti tarkastellen varsin hyvässä tilanteessa.

• Ruokolahdella pieni kuntaorganisaatio, mikä mahdollistaa tarvittaessa  
nopeatkin uusien asioiden kokeilemiset. 

• Osallistamista kehittämällä ja lisäämällä voidaan saada paljon lisää voimavaro-
ja kunnan aktiivisista ikäihmisistä, vapaa-ajan asukkaista ja yhdistyksistä (esim. 
paikalliset seurat ja kyläyhdistykset).  

• Isot yhteiskunnalliset muutokset voivat olla mahdollisuuksia. Esim. yleisen  
rauhattomuuden lisääntyminen kasvukeskuksissa, etätyön lisääntyminen,  
vihreä siirtymä, luontoarvojen korostuminen voivat ohjata asukas- ja resurssivir-
taa pieniin maaseutukuntiin. 

• Sote -uudistuksen seurauksena  kuntapalveluita joudutaan miettimään uudelleen, 
mikä avaa uudenlaisia mahdollisuuksia myös vapaa-ajan palveluiden kehittämiseen.

• Ylikunnallinen yhteistyö vapaa-aikapalveluissa ja niiden kehittämisessä lähi- 
kuntien kanssa ollut varsin vähäistä – yhteistyön lisäämiselle hyvät perus- 
edellytykset olemassa.   

• Pienestä kuntakoosta johtuvat yleiset resurssihaasteet  
– palveluissa vähän henkilöstöä ja tekijät ”moniottelijoita”.  
Näistä syistä palvelut erityisen haavoittuvia.   

• Kulttuuripalveluissa erityisesti tunnistettuja toiminnan haasteita  
– keskeisimpinä tilojen sekä tekijäresurssien puute.

• Kunnan laajuus tuottaa ongelmia palveluiden alueelliselle tasa-arvolle.
• Ohjattu ryhmätoiminta (liikunta, kulttuuri, kansalaisopisto yms.).  

kunnassa varsin suppeata –  painotus omatoimisessa yksilöharrastamisessa.
• Palvelujen markkinoinnissa ja sisältösuunnittelussa ei tavoiteta laajasti  

eri ikäryhmiä – erityisesti nuoret aikuiset haaste.

 

• Väestön ikääntyminen, syntyvyyden lasku sekä yhteiskunnan yleinen palvelul-
listuminen vähentävät tai heikentävät perinteistä vapaaehtoisvetoista yhdis-
tystoimintaa  (= yhdistysaktiivit eläköityvät, talkoohenki hiipuu, harrastaja-
määrät pienenevät yms.).

• Negatiivinen kierre palveluissa: palvelut vähenevät > väestö vähenee >  
palvelut vähenevät jne.

• Sosiaalinen media korvaa välittömiin kohtaamisiin pohjaavan yhteisöllisyyden 
• Itä-Suomen houkuttelevuus laskee Venäjän läheisyyden takia.
• Sote -uudistus ohjaa hyvinvointipalveluiden painotusta, ja siten myös  

resurssi- ja asukasvirtaa, isoihin keskuksiin.   

Vahvuudet

Mahdollisuudet

Heikkoudet

Uhat

* Ohjausryhmän tuottamaa tilannearviointia / Kokous II 
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Ohjelmaa ohjaavat kunnan strategiset linjaukset

OHJELMAN TOTEUTUS

”Rohkea asenne 

tulevaisuuteen”
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Karjalan kukoistavin kotikunta Markkinointi, markkinameno 
ja menestyshenki

Valinnan vapautta vapaa-aikaan

Keskeiset ohjelmalla edistettävät kuntastrategian tavoitteet: 
• Koko Ruokolahti liikkuu
• Tuemme monimuotoisen kulttuurielämän kehittymistä
• Panostamme vapaaehtoistoiminnan ja yhteisöllisyyden kehittämiseen ja tukemiseen
• Rakennamme Rasilasta vetovoimaisen ja saavutettavan vierailu- ja viihtymispaikan Saimaalle
• Hyödynnämme leijonabrändiä, panostamme tapahtumatarjontaan ja markkinoimme rohkeasti.

Tavoitteenamme on, että jokaisella ruoko-
lahtelaisella olisi vähintään yksi mielekäs 
ja aktiivinen vapaa-ajan harrastus. Kun-
nan toimenpiteissä tämä edellyttää erityi-
sesti panostuksia vapaa-ajan harrastami-
sen olosuhteisiin ja palvelutarjontaan se-
kä yhteistyön tiivistämistä ja kehittämistä 
kunnan yhdistys- ja muun toimijakentän 
kanssa. 

Tavoitteenamme on, että Ruokolahti 
näyttäytyy kuntalaisille, kesäasukkaille ja 
matkailijoille vireänä ja vahvasta yhteisöl-
lisyydestä ammentavana kuntana. Kunnan 
toimenpiteissä tämä edellyttää erityisesti 
panostuksia kuntakeskuksen yleisen hou-
kuttelevuuden sekä  tapahtuma- ja toi-
mintamahdollisuuksien kehittämiseen.  

Tavoitteenamme on, että ohjelma haastaa 
meitä uudistamaan rohkeasti myös kun-
taorganisaatiomme toimintaa. Toimen-
piteissä tämä tarkoittaa uskallusta tehdä 
ohjelman toteuttamisen edellyttämiä re-
surssiratkaisuja sekä uudistaa kunnan toi-
mintatapoja aktiivisemman kuntalaisosal-
listamisen ja kokeilukulttuurin suuntaan.    

Kehitämme kuntaorganisaatiota ja  
sen toimintatapoja tukemaan 

ohjelman toimenpiteitä   

Tuemme yhteisöllisyyttä ja kunnan 
elinvoimaa edistämällä paikallista 

tapahtumatoimintaa      

Luomme jokaiselle kuntalaiselle 
mahdollisuuden aktiiviseen 

harrastamiseen
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Lasten ja nuorten kohderyhmä / ohjelman päätavoitteet ja -toimenpiteet

OHJELMAN TOTEUTUS

Päätavoitteet Ydinkeinot Nopeasti toimeenpantavat toimenpiteet 
(2022-2023)

Pidemmän aikajänteen toimenpiteet 

Ruokolahdella lasten ja nuorten 
lähiympäristöt kannustavat päivit-
täiseen omatoimiseen liikunta- 
aktiivisuuteen.

Lasten ja nuorten keskeisten  
lähiliikuntapaikkojen edelleen 
kehittäminen. 

• Koulupihan liikuntamahdollisuuksien parantaminen.
Painopisteenä alakoululaisille suunnattujen liikunta-
toimintojen lisääminen.

• Kunnan frisbeegolfradan kunnostaminen.

• Rasilan uimarannan kehittäminen (mm. hyppytorni)
sekä uuden leikkipuiston rakentaminen ranta-alueelle
- toteutus osana Rasilan Rantapuiston rakentumista.

• Liikuntakeskuksen lähiliikuntatoimintojen edelleen- 
kehttäminen (esim. katukoripallokentän rakentaminen).

Ruokolahdella jokaisella lapsella 
ja nuorella on vähintään yksi  
mielekäs ja säännöllinen ohjattu 
harrastus.

Edelleen vahvistetaan koulupäivien 
yhteydessä tapahtuvaa kerhotoi-
mintaa sekä vapaa-ajan harrastus-
toimintaa.

• Jatketaan aktiivisesti hyvin liikkeelle lähteneen
”Harrastamisen Suomen malli” kerhotoiminnan
kehittämistä  - mm. monipuolistetaan harrastekerho- 
sekä liikuntakerhotarjontaa lasten ja nuorten toiveiden
suunnassa.

• Tuetaan tilatarjonnalla ja avustuksilla lapsille ja
nuorille suunnattua paikallista yhdistystoimintaa
(liikuntaseurat yms.)

• Vahvistetaan kunnan ja paikallisten lasten ja nuorten
toimintaa tuottavien yhdistysten yhteistyötä (kehitetään
mm. yhdistystapaamisten toimintamallia sekä yhteistä
harrastemessut tms. toimintaa).

• Rakennetaan kerhotoiminnalle pysyvää toiminta- 
mallia, joka jatkuu elinvoimaisena hankerahoituksenkin
päätyttyä.

Ruokolahdella on vahvaa paikallis-
ta yhteisöllisyyttä ja lapsille, nuo-
rille sekä lapsiperheille syntyy po-
sitiivinen tunneside kotikuntaansa.

Toteutetaan lapsia, nuoria ja lapsi-
perheitä kiinnostavia  tapahtumia ja 
muuta toimintaa yhteistyössä pai-
kallistoimijoiden kanssa.

• Edelleen kehitetään nuorisotoimen tapahtumia (esim.
laskettelu- ja luontoretket)  sekä toimintaa (esim.
nuokkarin aukioloaikojen muokkaukset).

• Toteutetaan pienille lapsille suunnattuja lapsiperheiden
liikuntatapahtumia yhteistyössä MLL:n kanssa.

• Luodaan uusia vetovoimaisia lapsille ja nuorille sekä
lapsiperheille suunnattuja tapahtumakonsepteja yhdes-
sä paikallistoimijoiden kanssa – hyödyntäen mm. Rasi-
lan ranta-alueelle syntyviä uusia tapahtumamahdolli-
suuksia  sekä kunnan laadukasta liikuntapuistoaluetta.

Lasten ja nuorten palveluilla on 
käytössä riittävät resurssit ja koh-
deryhmän ääni tulee kuulluksi pää-
töksenteossa.

Kehitetään kuntaorganisaation 
osaamista, resursseja ja toiminta- 
tapoja.  

• Varmistetaan nykyisten henkilöresurssien tehokas ja
tuloksekas kohdistaminen ohjelmatyön tavoitteiden
näkökulmasta.

• Kehitetään lasten ja nuorten osallistamisen
toimintatapoja.

• Lisätään ylikunnallista yhteistyötä lähikuntien kanssa
lasten ja nuorten palveluihin liittyen.

• Varmistetaan aktiivisella kouluttamisella, verkosto- 
työllä sekä henkilöstöpolitiikalla kuntaorganisaation
työntekijöiden osaaminen työtehtävissään.
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Työikäisten ja ikääntyneiden kohderyhmä / ohjelman päätavoitteet ja -toimenpiteet

OHJELMAN TOTEUTUS

Päätavoitteet Ydinkeinot Nopeasti toimeenpantavat toimenpiteet 
(2022-2023)

Pidemmän aikajänteen toimenpiteet 

Ruokolahdella on hyvät olosuhteet 
harrastaa kulttuuria ja liikuntaa.

• Kulttuurin toimintatilojen ja  
kirjaston kehittäminen.

• Liikuntapaikkaverkoston  
vahvistaminen.

• Kuntoportaiden rakentaminen kuntakeskukseen  
– paikka esim. urheilukeskuksessa tai rantaraitin  
yhteydessä.

• Esteettömän uimalaiturin toteuttaminen  
Pappilanlahdelle. 

• Kehitetään kirjaston lainaamotoimintaa liikunta- 
välineiden osalta (esim. soutuveneen lainaamis- 
mahdollisuus). 

• Selvitetään keskeisten liikuntatilojen aukioloaikojen ja 
hinnoittelun uudistamistarpeet sekä liikuntapaikkojen 
hoitoon liittyvät kehittämistarpeet ja toimitaan selvi-
tyksen pohjalta.

• Toimitilan / -tilojen löytäminen kulttuuritoiminnalle  
– esim. vapautuvien liikekiinteistöjen kautta ja/tai  
osana kuntakeskuksen torialueen kehittämistä. 

• Avantouintipaikan kehittäminen kuntakeskukseen tai 
sen läheisyyteen (esim. osana Rasilan rantapuiston  
kehittämistä).

• Maastopyöräily- ja retkeilyreittien laadun ja moni- 
käyttöisyyden kehittäminen.    

Ruokolahdella on tarjolla moni-
puolista ohjattua harrastustoimin-
taa sekä aktiivista, yhteisöllisyyttä 
ja paikallisylpeyttä lisäävää,  
tapahtumatoimintaa.

• Ohjatun liikunnan ja kansalais- 
opiston  tarjonnan kehittäminen.

• Aikuisväestöä kiinnostavien  
tapahtumien toteuttaminen.

• Yhteistyö paikallistoimijoiden 
kanssa.

• Lisätään kesäisin tapahtuvaa, aikuisväestölle  
suunnattua, ohjatun ulkoliikunnan tarjontaa  
(ulkojumppia yms.).

• Monipuolistetaan kansalaisopiston kurssitarjontaa  
uudenlaisilla sisältö- ja kurssimallikokeiluilla (esim. 
intensiivikurssit) hyödyntäen ohjelmaprosessissa  
saatuja kuntalaistoiveita. 

• Rakennetaan yhdessä paikallistoimijoiden kanssa  
laajasti  aikuisväestön tavoittavia tapahtumakonsepteja 
– hyödyntäen mm. Rasilan keskustaan ja ranta-alueelle 
syntyviä parantuvia tapahtumaolosuhteita.

• Vahvistetaan kunnan ja harraste- sekä tapahtuma- 
toimintaa tuottavien yhdistysten ja toimijoiden yhteis-
työtä (kehitetään mm. yhdistys- ja toimijatapaamisten 
toimintamalleja).

Työikäisten ja ikääntyneiden 
palveluilla on käytössä riittävät
resurssit. 
Kuntaorganisaation toimintata-
vat vastaavat ohjelmatyön tarpei-
siin ja  yleisiin kuntien tulevaisuu-
den haasteisiin.

• Kehitetään kuntaorganisaation 
osaamista, resursseja ja toiminta-
tapoja. 

• Selvitetään kulttuuripalveluiden henkilöresurssien  
kehittämistarpeet- ja mahdollisuudet ja toimitaan  
selvityksen pohjalta. 

• Kehitetään kunnan kulttuuri- ja liikuntapalveluihin 
liittyvää viestintää – erityisesti huomioiden sosiaalisen 
median  hyödyntäminen.

• Lisätään kokeilutoimintaa kunnan palveluiden kehittä-
misessä.

• Lisätään ylikunnallista yhteistyötä lähikuntien kanssa 
työikäisten ja ikääntyneiden palveluihin liittyen.

• Varmistetaan aktiivisella kouluttamisella, verkosto- 
työllä sekä henkilöstöpolitiikalla kuntaorganisaation 
työntekijöiden osaaminen työtehtävissään.
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LUOTTAMUSHENKILÖT

KUNTAORGANISAATIO

VIESTINTÄ

KUNTALAISET: 
Asukkaat, yhdistykset ja muut paikallistoimijat

POLIITTINEN PÄÄTÖKSENTEKO
Ohjelman hyväksyntä
Ohjelman toimeenpanoa tukevat resurssipäätökset 
Ohjelman toimeenpanon säännöllinen arviointi 

TOIMEENPANO
Ohjelman operationalisointi vuositasoisiksi toimintasuunnitelmiksi
Ohjelman toimenpiteiden toteuttaminen 
Ohjelman toimeenpanon seuranta

KUNTALAISAKTIIVISUUS
Aktiivinen palvelutarjonnan hyödyntäminen
Osallistuminen palveluiden kehittämistyöhön
Ohjelman toteutumisen ”edunvalvonta”

Ohjelman käytäntöön vienti ja seuranta
Tämän ohjelman linjaukset tulevat ohjaamaan Ruokolahden kunnan hyvin-
toimintatyötä lähivuosien osalta. Käytännön toimenpiteitä ja investointeja 
täsmennetään vuosittain kunnan talous- ja toimintasuunnitelman laadinnan 
yhteydessä. Ohjelman toimeenpanoa vastaavasti seurataan säännöllisesti 
mm. kunnan toimintakertomusten ja tilinpäätösten yhteydessä. Lisäksi ohjel-
matyön ohjausryhmä seuraa ohjelman toimeenpanon edistymistä.

Lopullisesti ohjelman onnistumisen ratkaisee kuitenkin sujuva ja avoin yh-
teispeli, jossa kuntaorganisaation henkilöstöllä ja luottamushenkilöstöllä sekä 
myös kuntalaisilla ja paikallistoimijoilla on oma tärkeä roolinsa. Tätä yhteis-
peliä ja sen roolitusta on kuvattu alla. Tältä osin ohjelma on myös avoin kutsu 
kaikille eri toimijatahoillle tuomaan omaa osaamista, luovuutta ja innostusta 
kaikkeen sellaiseen toimintaan, jolla edistetään paikallista aktiivisuutta ja sitä 
kautta kuntalaisten hyvinvointia Ruokolahdella. 
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Ohjausryhmän jäsenet

• Pasi Koistinen (hyvinvointipalveluiden toimialajohtaja 31.7.2022 saakka)

• Aleksi Puustjärvi (vt. hyvinvointipalvelujen toimialajohtaja)

• Asko Ali-Marttila (elinkeinosihteeri)

• Lauri Hammarén (nuorisovaltuuston pj.)

• Joni Homanen (valtuutettu /hyvinvointipalvelujen lautakunta)

• Kari Kattainen (kunnanhallituksen edustaja)

• Jesse Kotiranta (hyvinvointiluotsi)

• Heidi Kyyrö (valtuutettu / teknisten palvelujen lautakunta) 

• Jari Leppänen (teknisten palvelujen toimialajohtaja)

• Anni Lifländer (hyvinvointipalvelujen lautakunnan pj.)

• Anu Rummukainen (hyvinvointipalvelujen lautakunta)

• Saara Tella (teknisten palvelujen lautakunta) 

• Asta Tuomainen (vanhusneuvoston edustaja)


