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Puolangan kunnan sisäliikuntapaikkojen kehittäminen herätti kuntalaiset

Puolangan kunta järjesti kuntalaisten kuulemisen sisäliikuntapaikkojen kehittämisestä. Webropol-kyselyyn
saatiin paljon vastauksia, yhteensä 175 kappaletta. Kysely toteutettiin, jotta kaikki kuntalaisten ideat,
ajatukset ja toiveet tulevat kuulluksi ja mahdolliset jatkosuunnitelmat saavat vahvan selkänojan.
Kyselyyn vastattiin paneutuen ja monipuolisesti. Kuntalaisia selvästi kiinnosti sisäliikuntapaikkojen
kehittämiseen vaikuttaminen. Vastaajista kaksi kolmasosaa oli naisia. Vilkkaimmin vastasivat 7-19-vuotiaat
lapset ja nuoret, 60% vastaajista. 28 % vastaajista oli 41-64-vuotiaita, 9 % vastaajista oli 20-40-vuotiaita ja 4
% vastaajista oli yli 65-vuotiaat.
Kyselyssä haluttiin kuulla mitä lajeja tulisi olla mahdollisuus harrastaa kunnan sisäliikuntapaikoissa.
Vastauksissa selvästi ylitse muiden nousi sähly/salibandy. Toisena mainittiin tanssi ja erilaiset jumpat ja
muu ryhmäliikunta. Monia eri palloilulajeja haluttiin myös harrastaa. Kiipeilymahdollisuus, voimistelu ja
mm. trampoliini nousi myös useammassa vastauksessa esille. Vastaajat halusivat liikuntasalin toimivan
edelleen juhlatilana ja olevan vuokrattavissa mm. yksityiskäyttöön.
Vastauksissa tuli esille paljon erilaisia kehitysideoita. Hyvin monessa vastauksessa haluttiin rakennettavan
kokonaan uusi liikuntasali. Monessa vastauksessa esitettiin toive täysimittaisesta salibandykentästä. Saliin
toivottiin mahdollisuutta jakaa se useampaan osaan. Lisäksi ehdotettiin kuntosalin rakentamista uuden
liikuntasalin yhteyteen.
Toivottiin pienempää erillistä ryhmäliikuntatilaa, jossa olisi välineistöä (esim. crossfit) ja jonne voisi hankkia
vaikkapa etänä ohjattuja tunteja. Samaan tapaan toivottiin myös voimistelulle vakituista tilaa, jossa
välineistöä ei tarvitsisi purkaa välillä pois. Ryhmäliikuntatilan tarvetta perusteltiin sillä, että liikuntasali jäisi
enemmän tilaa vievien lajien käyttöön.
Ilmanvaihto mainittiin useassa vastauksessa. Pukuhuoneet, lukolliset pukukaapit, suihku- ja wc-tilat, juomaautomaatti mainittiin ja useampi käsienpesuallas oli myös toivelistalla. Sähköistä kulunvalvontaa esitettiin
otettavaksi käyttöön. Vastaajat toivoivat uudempaa ja laajempaa liikuntavälineistöä käyttöön. Mainintoja
sai mm. kiipeilyseinä, peilit, rekkitangot, renkaat ja köydet, paksut patjat, iso trampoliini ja airtrackvoimistelupatja. Välinevarastojen toivottiin olevan toimivampia ja mm. juhliin liittyvään välineistölle omaa
varastoa.
Liikuntasalissa on vielä vapaita vuoroja jäljellä. Ajantasainen varauskalenteri löytyy kunnan nettisivuilta.
Sivistyslautakunta on halunnut lisätä kuntalaisten liikuntamahdollisuuksia ja on poistanut liikuntasalin
käyttömaksut ns. avoimilta vuoroilta eli niiltä vuoroilta, joihin kuka tahansa kyseisen laji harrastaja voi tulla
mukaan liikkumaan. Suurin osa varatuista vuoroista on maksuttomia, avoimia vuoroja. Sivistyslautakunnan
päätöksellä vuoden 2021 alussa astuvat voimaan kuntosalin puolitetut maksut. Myös tällä päätöksellä
kannustetaan kuntalaisia liikkumaan ja pitämään itsestään parempaa huolta.
Nykyisen liikuntasalin voi jakaa kahteen osaan, mikä mahdollistaa kahden pienemmän porukan liikkumisen
yhtä aikaa. Liikuntasalin ilmanvaihtoa on parannettu viime kesän aikana.
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