
Esteettömyys
Kristiinan-

kaupungissa



Kristiinankaupungin Liikunnan
ja Uimahallin toiminnanjohtaja.



Minä

• Asun Kristiinankaupungissa
perheeni kanssa, kaksi aikuista
lasta.

• Liikunnanohjaaja
• Ammattikoulun opettajan

pätevyyden
• Terveystieto
• Liikunnanopettajan sivuaineen

oppinnot ÅA
• Urheilupsykologia
• 23 v Närpiön ammattikoulussa

liikunnanopettajana.



Kristiinankaupunki 
on kaksikielinen 
pieni mutta 
mahtava kaupunki 
meren ääressä 
länsirannikolla. 



Tietoa Kristiinankaupungista!

• Kaksikielinen kaupunki rannikolla Porin ja 
Vaasan välillä. 

• 6500 asukasta
• Ruotsinkielisiä 54%
• Suomenkielisiä 42%
• Maahanmuuttajia 4%  

• 35% väestöstä on + 65 vuotiaita
• Soveltavaan liikuntaan kuuluu

suunnileen15% väestöltä ( LN )

• Aktiva föreningar inom idrott, ungdom och 
kultur. Arto Koivisto IF Länken mest känd.

• Flera pensionärsföreningar som aktiverar 
sina medlemmar under hela året.

• Folkhälsan är också aktiv i olika delar av 
kommunen som arrangör av aktiviteter för 
alla åldersgrupper. Föräldracafè, simkurser.

• Medborgarinstitutet samt pensionärs-
föreningar arrangerar verksamhet för 
anpassade motionsgrupper bla. 
vattengymnastik och gym för seniorer.

• Sega gubbar och raska flickor. Seniorer som 
idkar lätt motion och samvaro.



Mistä innostus lähti esteettömyyteen?

Ensimmäinen kokoontuminen
19.11.2018.• Kaupunki on ollut mukanan

kolmivuotisessa Soveltavan
liikunnan projektissa joka
Lotta Nylund Sovelista veti. 

• Mukana oli kuusi
kaksikielisiä kuntia.

• Hankkeen tavoite on ja oli
kehittää laaja-alaisesti
soveltavaa liikuntaa.



Esteettömyys on
ihmisoikeus ja tasa arvo
kysymys.

Kunta, seurat ja 
yksityiset on otettava
huomioon erityisryhmiä
ja niiden mahdollisuus
osallistua
harrastustoimintaan. 

Kunta on velvollinen
järjestämään
asianmukaiset
olosuhteet kaikille
ryhmille.



• Esteettömät liikuntatilat on oltava
toimivia ja turvallisia.

• Esteetön pukuhuone ja pesutilat on 
oltava käyttäjälle tarkoituksen-
mukainen.

• Valaistus ja ilmanvaihto riittävä.
• Materiaalit ja värit sopivia ja puhtaita.
• Mitoitus ja akustiikka riittävä.

• Kuva: Kristiinahalli joka toimii liikunta ja 
yleisötapahtuma paikkana. 800 m2 
rakennettu 1995 remontoitu 2015.



Ketkä ovat
asiakkaamme? 

• Seurat, yksityiset, koulut, 
eläkeläiset, tuki - ja 
osaamiskeskus Eskoo ja 
Kårkulla, 

• Henkilöillä joilla on 
rajoitteinen toimintakyky

• Lastentarha ja eskarit.
• Ikäihmiset



Kristiinahalli missä tehtiin esteettömyyskartoitus
maaliskuussa 2021. Petri Rissanen och Thomas Jalas.

• Huomiotavaa tuli esim.
• Kynnyksien nousukulma, 

värit, oviaukkojen leveys ja  
mekanismi, opasteet, 
sisäänkäynnit, avaus-
kahvojen korkeudet, 
naulakot, hanat, 
vaatekoukut, erillisiä
pyrätuolipaikkoja, 
esiintymiskorokkeelle
vaiketa päästä,



Kartoituksen 
hyödyt!
• Minulle kartoitus on/oli silmiä avaava

ja muistutus siitä että moneen asiaan
pitää ottaa huomioon kun
rakennetaan, remontoidaan tai kun
järjestetään tapahtumia.

• Talonmiehelle ja kaupungin
rakennuksista vastaavalle on 
informoitu kartoituksesta.

• Esteettömät ratkaisut mahdollistavat 
yhdenvertaisuuden jokaiselle ihmiselle 
toimia arjessa ja olla osallisena 
yhteiskunnassa eri elämän alueilla ( Vaasan 
kaupunki ).

Jukka Parviainen VAU



Yhteistyö monien
tahojen kanssa on 
tärkeätä!

• Luontopolku ihan
kaupungin keskustan lähellä
on pyritty parantamaan ja 
tehdä kaikille käyttö-
ystävällisempi metsä-
hallituksen yhteistyöllä.
• Kristiinakenttä on myös
remontoitu ja tehty
esteettömäksi mutta
pukuhuoneet pitää vielä
rempata.



Kaikilla on oikeus!

Hankittiin HippoCamp All
-terrain maastopyrätuoli
joka Eskoo, yksityiset ovat
saanneet lainata
ilmatteeksi. 

Tällä hetkellä se on 
kaupungin esikoulun
käytettäväksi.

Hippocampen införskaffad



Eri tapahtumat tuovat ihmisille tietoa
esteettömyydestä tai saavutettavuudesta!

Yhteistyötä Folkhälsan, Maliken, seurojen
ja koulujen mm Åbo akademin kanssa.



• Saatiin kokeilla eri
apuvälineiden käyttöä
syksyllä 2020.



Tukea ollaan haettu ja saatu eri 
projekteihin!

• AVI:lta 8 kuukauden menossa 
oleva ”kaikilla on oikeus liikkua” 
projektiin. 50/50%

• Uudenmaan ELY keskus 
luontopolun parantamiseen. 
50/50%

• Harrastamisen Suomen malliin 
ollaan  haettu tukea! Nuorille 
harrastuksia!



Kiitos kaikille osallistujille ja kiitos Suomen 
lastenkulttuurikeskusten liitolle sekä

Paralympiakomitealle että sain olla mukana esittelemässä
Kristiinankaupungin casin!

Kuva on otettu
Kristiinankaupungin
Pyhävuoren
pirunpellosta missä
perunaa ei taatusti
kasva! 
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