Sidosryhmät
Sidosryhmä

Edustaja

Sidosryhmä- Sisäinen /
tyyppi
Ulkoinen

Välitön / välillinen
osallistuminen

Vaikuttimet projektiin

Mitä projekti kaipaa ryhmältä? Muutospotentiaali

Mahdollisia ongelmia tai huolia Vuorovaikutus

Suunnitelman ohjausryhmä

Useita

Kunnan
Sisäinen ja
sisäinen,
ulkoinen
myös
naapurikunnat
mukana

Väliton

Tilaaja, jolla pääasiallinen vastuu
projektista ja sen tulosten
jalkauttamisesta jatkossa.

Ohjausta suunnitelman
laatimiseen, lähtötietoja,
viestintää, aktiivista
osallistumista jäseniltä ja
toimenpiteiden jalkauttamista.

Suuri, sillä ryhmän kautta
tavoitetaan kaikki hallintokunnat
ja kaikki Pirkkalan asukkaat.
Vuoden 2018 aikana valmistuu
toimenpideohjelma viisaan
liikkumisen edistämiseen.

Ajanpuute ja resurssit,
ristiriitaiset intressit.

Säännölliset kokoukset vuoden
2018 aikana.

Liikennevirasto

Tytti Viinikainen

Valtakunnallinen viranomainen

Ulkoinen

Välillinen

Osarahoittaja; asettaa tavoitteita,
ohjeita ja suuntaviivoja.
Suunnitelman tavoitteet ovat
linjassa valtakunnallisten
tavoitteiden kanssa, joiden
toteutumista Liikennevirasto voi
edesauttaa.

Tavoitteita ja ohjeita ja
suuntaviivoja.

Liikkumisen ohjauksen
hankeavustuksen
hyödyntäminen
toimenpideohjelman
toteuttamiseen.

Ajanpuute ja resurssit.

Mm. ohjeiden kautta

Trafi

Mia Nykopp

Valtakunnallinen viranomainen

Ulkoinen

Välillinen

Asettaa tavoitteita, ohjeita ja
Tavoitteita ja ohjeita ja
suuntaviivoja. Suunnitelman
suuntaviivoja.
tavoitteet ovat linjassa Trafin
viisaan liikkumisen ja
liikenneturvallisuuden tavoitteiden
kanssa, joiden toteutumista Trafi
voi edesauttaa.

Trafilta on mahdollista saada
hankeavustusta
liikenneturvallisuuden
parantamiseen ja viisaan
liikkumisen edistämiseen, jotka
edistävät Pirkkalan tavoitteita.

Mm. ohjeiden kautta

LVM

Anne Berner

Valtakunnallinen viranomainen

Ulkoinen

Välillinen

Asettaa tavoitteita, ohjeita ja
suuntaviivoja. Projekti edistää
Pirkkalan kunnan osalta
valtakunnallista kävelyn ja
pyöräilyn edisämistohjelmaa.

Tavoitteita ja ohjeita ja
suuntaviivoja

Viisaan liikkumisen
suunnitelmassa määriteltyjen
toimenpiteiden ulkopuolinen
rahoittaminen, tehostaen
suunnitelman vaikuttavuutta
lyhyemmällä aikavälillä.

Tapahtuu ohjeiden kautta

Tampereen seudun
joukkoliikenne

Mika Periviita

Alueellinen / Sisäinen ja
paikallinen
ulkoinen
viranomainen

Välitön

Kunnan
joukkoliikenneviranomainen ja
yhteistyötaho joukkoliikenteen
osalta mm. tarjontaan sekä lippuja informaatiojärjestelmiin liittyen.

Yhteistyötä toimenpiteiden
suunnittelussa ja toteutuksessa

Joukkoliikenteen edistäminen on Resurssit
osa viisaan liikkumisen
edistämistä, jolloin
kulkumuotokohtaiset
edistämistoimet täydentävät
toisiaan. Kiinteä yhteistyö
joukkoliikenteen kanssa edistää
viisaan viisaan liikkumisen
edistämisen tavoitteita.

Suunnitelman kommentointi

Viranomaiset

Sidosryhmä

Edustaja

Sidosryhmä- Sisäinen /
tyyppi
Ulkoinen

Välitön / välillinen
osallistuminen

Vaikuttimet projektiin

Pirkanmaan pelastuslaitos

Olli-Pekka Ojanen

Alueellinen / Ulkoinen
paikallinen
viranomainen

Välillinen

Asettaa pelisääntöjä toimenpiteille. Pelisäännöt toimenpiteille,
Pelastuslaitoksen kanssa voidaan yhteistyö toimenpiteiden
tehdä yhteistyötä viisaan
toteutuksessa
liikkumisen edistämisen
tapahtumissa.

Pelastuslaitoksella on merkittävä Resurssit, intressien ristiriidat
rooli esimerkinantajana, jolloin
vaikutus tapahtumien kautta
erityisesti lapsiin ja nuoriin on
merkittävä.

Suunnitelman kommentointi

Pirkanmaan Ely-keskus

Juha Sammallahti,

Alueellinen / Ulkoinen
paikallinen
viranomainen

Välitön

Suunnitelma tukee ELY-keskuksen Yhteistyö toimenpiteiden
viisaan liikkumisen tavoitteita. ELY- toteutuksessa.
keskus on myös yksi infraan
kohdistuvien toimenpiteiden
rahoittajista, jonka osallistuminen
on edellytys suunnitelman
tavoitteiden toteutumiselle.

Toimenpiteiden rahoitus edistää Resurssit (rahoitus)
viisaan liikkumisen tavoitteiden
saavuttamista.

Suunnitelman kommentointi

Pirkanmaan liitto

Esa Halme

Alueellinen / Ulkoinen
paikallinen
viranomainen

Välitön

Asettaa suuntaviivoja, yhteiset
tavoitteet maakunnan viisaan
liikkumisen edistämisen osalta.

Tavoitteita, ohjeita ja
suuntaviivoja.

Liitto voi toiminnallaan
Resurssit
varmistaa, että viisaan
liikkumisen edistämien tavoitteet
jalkautuvat laajemmin osaksi
koko seudun tavoitteistoa.

Suunnitelman kommentointi

Tuleva maakuntahallinto

Päivi Nurminen

Alueellinen / Ulkoinen
paikallinen
viranomainen

Välitön

Tavoitteita, ohjeita ja
suuntaviivoja. Resurssien
varmistaminen.

Resurssien laajamittaisempi
ohjaaminen viisaan liikkumisen
edistämiseen.

Resurssit

Suunnitelman kommentointi

Tampereen kaupunkiseutu

Tapani Touru

Alueellinen / Ulkoinen
paikallinen
viranomainen

Välitön

Tuleva maakuntahallinto on yksi
hallintotaho, jonka tavoitteisiin
viisaan liikkumisen edistäminen
todennäköisesti kuuluu. Hallinto
tulee perehdyttää ja sitouttaa
aihepiiriin, jotta työhön saadaan
tarvittavat resurssit.
Kaupunkiseutu on merkittävä
viisaan liikkumisen puolestapuhuja
ja edistäjä. Suunnitelma on
linjassa kaupunkiseudun viisaan
liikkumisen tavoitteiden kanssa.
Kaupunkiseutu voi edesauttaa
tavoitteiden toteutumista.

Seudullisten tavoitteiden ja
toimenpiteiden
yhteensovittaminen

Kaupunkiseutu voi omalla
toiminnallaan edistää viisaan
liikkumisen edistämistä
seudullista yhteistyötä
kehittämällä ja toimintaa
ohjaamalla.

Resurssit

Suunnitelman kommentointi

Alueellinen / Ulkoinen
paikallinen
viranomainen

Välillinen

Vastaa liikenteen valvonnasta.

Liikenteen valvontaa.
Mahdollisesti toimenpiteisiin
(tapahtumat) osallistumista.

Vaikutus erityisesti
liikenneturvallisuustilanteeseen
ja vastuulliseen
liikennekäyttäytymiseen.

Poliisin resurssit rajalliset.
Liikenteen valvontaa tehdään
resurssien puitteissa.
Tapahtumiin osallistumista ei
voida taata.

Tapahtumat; sähköposti, puhelin
(tarpeen mukaan)

Poliisi

Pirkkalan kunnan
hallinto ja foorumit

Mitä projekti kaipaa ryhmältä? Muutospotentiaali

Mahdollisia ongelmia tai huolia Vuorovaikutus

Sidosryhmä

Edustaja

Sidosryhmä- Sisäinen /
tyyppi
Ulkoinen

Välitön / välillinen
osallistuminen

Vaikuttimet projektiin

Mitä projekti kaipaa ryhmältä? Muutospotentiaali

Mahdollisia ongelmia tai huolia Vuorovaikutus

Kunnanvaltuusto

Taru Tolvanen (pj)

Kunnan
sisäinen
toimija

Sisäinen

Välillinen

Suunnitelma tukee Pirkkalan
kuntastrategian toteutumista.
Projektin hyväksyminen osaksi
Pirkkalan strategiaa ja integrointi
päätöksentekoprosessiin on yksi
työn keskeisistä tavoitteista.

Hyväksyntää, resurssien
varmistamisen

Poliittiset ristiriidat ja
hyväksyttävyys; resurssit

Valtuuston kokous

Kunnanhallitus

Marko Jarva (pj)

Kunnan
sisäinen
toimija

Sisäinen

Välillinen

Projektin hyväksyminen osaksi
Pirkkalan strategiaa ja integrointi
päätöksentekoprosessiin.

Hyväksyntää, resurssien
varmistamisen

Poliittiset ristiriidat ja
hyväksyttävyys; resurssit

Halituksen kokous

Nuorten neuvosto

Sini Suurmäki (pj)

Kunnan
sisäinen
toimija

Sisäinen

Välillinen

Omaksumista ja
suunnitteluapua.

Nuorten elämäntapoihin
Ajanpuute, asenne
vaikuttaminen luo tulevaisuuden
kehityksen suunnan,
mahdollistaen muutoksen kohti
viisaita liikkumistapoja.

Parlamentin kokous (järjestetään
2 krt/vuosi)

Vanhusneuvosto

Reino Jussila (pj)

Kunnan
sisäinen
toimija

Sisäinen

Välillinen

Suunnitelma tukee nuorten omin
lihasvoimin tekemää liikkumista ja
innostaa nuoria huomioimaan
kestävän kehityksen näkökohdat.
Projektin omaksuminen
neuvostossa voi tuoda lisäarvoa
suunnittelulle.
Suunnitelmassa iäkkäät ovat yksi
kohderyhmistä, johon kohdistetaan
toimenpiteitä. Vanhusneuvoston
kautta tavoitetaan Pirkkalan
vanhukset laajasti.
Vanhusneuvosto tuo suunnitelulle
tärkeää käyttäjänäkökulmaa.

Omaksumista ja
suunnitteluapua.

Neuvoston kautta näytetään
esimerkkiä kaikille iäkkäille.
Viisaat liikkumistavat ylläpitävät
iäkkäiden kuntoa ja pidentävät
mahdollisuuksia itsenäiseen
elämäntapaan.

Ajanpuute, yksityisautoilua
suosiva asenne ja tavat

Sähköposti, puhelin, neuvoston
kokous

Vammaisneuvosto

Sari Mellin,
Kunnan
vammaispalvelupäällikkö sisäinen
toimija

Sisäinen

Välillinen

Neuvoston kautta saadaan
toimenpiteisiin
esteeettömyysnäkökulmaa.

Omaksumista, suunnitteluapua.

Ajanpuute, yksityisautoilua
supsiva asenne, tavat,
mahdollisuudet liikkua

Sähköposti, puhelin, neuvoston
kokous

Rintamaveteraaniasiainneuvottelu-kunta

Tiia Veko,
kotihoitopäällikkö

Kunnan
sisäinen
toimija

Sisäinen

Välillinen

Suunnitelmassa iäkkäät ovat yksi Omaksumista, suunnitteluapua
kohderyhmistä, johon kohdistetaan
toimenpiteitä. Neuvottelukunnalta
saadaan iäkkäiden näkökulmaa ja
mahdollisesti apua toimenpiteiden
toteuttamiseen.

Neuvoston kautta tavoitetaan
laajasti Pirkkalan vammaiset.
Muutospotentiaali on vähäinen
liikkumisrajoitteiden vuoksi.
Toisaalta neuvostolta saadaan
vinkkejä toimenpiteiden
toteuttamiseen myös
esteettömyysnäkohdista.
Näytetään esimerkkiä kaikille
iäkkäille. Viisas liikkuminen
ylläpitää iäkkäiden kuntoa ja
pidentää itsenäisesti
selviytysmahdollisuuksia.

Ajanpuute, yksityisautoilua
supsiva asenne, tavat,
mahdollisuudet liikkua

Sähköposti, puhelin, neuvoston
kokous

Lasten parlamentti

Mika Luukkanen,
opetuspäällikkö

Kunnan
sisäinen
toimija

Sisäinen

Välillinen

Lasten viisaiden liikkumistapojen
osuutta halutaan kasvattaa ja
luoda perusta kestäville
elämäntapavalinnoille. Lasten
mukaan ottaminen suunnitteluun
luo mahdollisuuden vaikuttaa
lasten liikkumistottumuksiin, joka
on avainasemassa työn
tavoitteiden saavuttamiseksi.

Lasten näkökulmaa ja
mahdollisesti apua
toimenpiteiden suunnitteluun ja
toteuttamiseen.

Kunnan korkein
päätöksentekoelin, jonka kautta
suunnitelma saadaan
jalkautettua osaksi kunnan
poikkihallinnollista prosessia.
Valtuuston linjauksilla ja
esimerkillä saavutetaan laaja
vaikutus.
Edesauttaa suunnitelma
jalkauttamista osaksi kunnan
poikkihallinnollista prosessia.

Nuorten elämäntapoihin
Teema ei kiinnosta
vaikuttaminen luo tulevaisuuden
kehityksen suunnan,
mahdollistaen viisaan
kulkutapajakauman muutoksen

Sähköposti, puhelin, parlamentin
kokous

Sidosryhmä

Edustaja

Sidosryhmä- Sisäinen /
tyyppi
Ulkoinen

Välitön / välillinen
osallistuminen

Vaikuttimet projektiin

Mitä projekti kaipaa ryhmältä? Muutospotentiaali

Mahdollisia ongelmia tai huolia Vuorovaikutus

Perhefoorumi

Virpi Kokko,
palvelujohtaja

Kunnan
sisäinen
toimija

Sisäinen

Välillinen

Lapsiperheet ovat suunnitelman
Omaksumista, suunnitteluapua.
oleellinen kohderyhmä.
Yhteistyötaho, joilta voidaan saada
apua toimepiteiden toteuttamiseen
ja kuulla mielipiteitä. Lasten
liikkumistottumuksiin
vaikuttamisessa heidän
vanhemmat ovat tärkeässä
asemassa.

Tapahtumien ja tiedotuksen
kautta voidaan välillisesti
vaikuttaa lapsiperheisiin
Pirkkalassa.

Työikäisten hyvinvointifoorumi

Anne Kytölä,
palvelujohtaja

Kunnan
sisäinen
toimija

Sisäinen

Välillinen

Työikäiset ovat yksi suunnitelman Omaksumista, suunnitteluapua.
oleellinen kohderyhmä.
Yhteistyötaho, joilta voidaan saada
apua toimepiteiden toteuttamiseen
ja kuulla mielipiteitä.

Tapahtumien ja tiedotuksen
Teema ei kiinnosta, ajan puute,
kautta voidaan välillisesti
yksityisautoilua suosiva asenne
vaikuttaa työikäisiin Pirkkalassa.
Viisaiden liikkumistapojen
kulkutapojen yleistyminen
työikäisten keskuudessa
vähentää sairauspoissaoloja,
parantaa työhyvinvointia ja lisää
tehokkuutta.

Sähköposti, puhelin, foorumin
kokous

Seniorifoorumi

Tuula Jutila,
palvelujohtaja

Kunnan
sisäinen
toimija

Sisäinen

Välillinen

Suunnitelmassa iäkkäät ovat yksi Omaksuntaa, suunnitteluapua.
kohderyhmistä, johon kohdistetaan
toimenpiteitä. Saadaan iäkkäiden
näkökulmaa ja mahdollisesti apua
toimenpiteiden toteuttamiseen.

Foorumin kautta näytetään
esimerkkiä kaikille iäkkäille.
Viisaasti liikkuminen ylläpitää
iäkkäiden kuntoa ja pidentää
itsenäisesti
selviytysmahdollisuuksia.
Foorumilta saadaan myös
kommentteja ja ideoita
toimenpiteidein suunnitteluun.

Ajanpuute, yksityisautoilua
suosiva asenne, tavat,
mahdollisuudet liikkua

Sähköposti, puhelin,
fooruminkokous

Tekninen toimi

Kunnan
hallintokunta

Sisäinen

Välitön

Jäsen työtä ohjaavassa
ohjausryhmässä. Viisaan
liikkumisen edistäminen on
poikkihallinnollista työtä. Jokaisen
kunnan hallintokunnan tulee
jalkauttaa suunnitelman tavoitteet
ja toimenpiteet toiminta-alueellaan.
Yhteistyö suunnitelman
laatimisessa, hyväksynnässä ja
toteuttamisessa.

Toimenpiteden suunnittelu ja
toteutusvastuu oman
hallintokunnna
osalta.Liikenneympäristön
toimenpiteiden esille nostaminen
ja niiden edistäminen.

Kunnan eri hallintokunnilla on
mahdollisuudet vaikuttaa kaikkiin
Pirkkalan asukkaisiin. Kunnan
näyttämä esimerkki on tärkeä.

Ajanpuute ja resurssit erityisesti, Ohjausryhmätyöskentely, viisaan
jos viisaan liikkumisen
liikkumisen työryhmä?
edistämiselle ei ole varattu
talousarviossa tai henkilöiden
työpanoksessa rahaa ja aikaa.
Myös vastaavan henkilön
kiinnostus vaikuttaa työn
aktiiviseen toteuttamiseen.

Koulutoimi

Kunnan
hallintokunta

Sisäinen

Välitön

Koulutoimi voi jalkauttaa
suunniteltuja toimenpiteitä kouluilla
ja vaikuttaa toiminnallaan lasten ja
vanhempien liikkumistottumuksiin.

Toimenpiteden suunnittelu ja
toteutusvastuu oman
hallintokunnna osalta. Koulujen
liikennekasvatustyön ideointi ja
jalkauttaminen kouluihin.

Kunnan eri hallintokunnilla on
mahdollisuudet vaikuttaa kaikkiin
Pirkkalan asukkaisiin. Kunnan
näyttämä esimerkki on tärkeä.

Ajanpuute ja resurssit erityisesti, Ohjausryhmätyöskentely, viisaan
jos viisaan liikkumisen
liikkumisen työryhmä?
edistämiselle ei ole varattu
talousarviossa tai henkilöiden
työpanoksessa rahaa ja aikaa.
Myös vastaavan henkilön
kiinnostus vaikuttaa työn
aktiiviseen toteuttamiseen.

Teema ei kiinnosta, ajan puute

Sähköposti, puhelin, foorumin
kokous

Pirkkalan kunnan
hallintokunnat

Sidosryhmä

Edustaja

Sidosryhmä- Sisäinen /
tyyppi
Ulkoinen

Välitön / välillinen
osallistuminen

Vaikuttimet projektiin

Mitä projekti kaipaa ryhmältä? Muutospotentiaali

Mahdollisia ongelmia tai huolia Vuorovaikutus

Liikunta- ja vapaa-aika

Kunnan
hallintokunta

Sisäinen

Välitön

Viisaan liikkumisen tärkeys
korostuu vapaa-ajalla, jonka
aikana tehtyjä matkoja tulee ohjata
kohti viisasta liikkumista.

Toimenpiteden suunnittelu ja
toteutusvastuu oman
hallintokunnna osalta.
Liikennekasvatus osana liikuntaja vapaa-aikatoimen tapahtumia
ja toimintaa.

Kunnan eri hallintokunnilla on
mahdollisuudet vaikuttaa kaikkiin
Pirkkalan asukkaisiin. Kunnan
näyttämä esimerkki on tärkeä.

Ajanpuute ja resurssit erityisesti, Ohjausryhmätyöskentely, viisaan
jos viisaan liikkumisen
liikkumisen työryhmä?
edistämiselle ei ole varattu
talousarviossa tai henkilöiden
työpanoksessa rahaa ja aikaa.
Myös vastaavan henkilön
kiinnostus vaikuttaa työn
aktiiviseen toteuttamiseen.

Sosiaali- ja terveystoimi

Kunnan
hallintokunta

Sisäinen

Välitön

Sosiaali- ja terveystoimella on
merkittävää vaikutusvaltaa kunnan
ihmisiin, jolloin he voivat
ohjauksellaan ja esimerkillään
vaikuttaa ihmisten
liikkumistapoihin.

Toimenpiteden suunnittelu ja
toteutusvastuu oman
hallintokunnna osalta.
Liikennekasvatus eri ikäryhmille.
Eritysiesti viisaan liikkumisen
terveysvaikutusten esille
tuominen.

Kunnan eri hallintokunnilla on
mahdollisuudet vaikuttaa kaikkiin
Pirkkalan asukkaisiin. Kunnan
näyttämä esimerkki on tärkeä.

Ajanpuute ja resurssit erityisesti, Ohjausryhmätyöskentely, viisaan
jos viisaan liikkumisen
liikkumisen työryhmä?
edistämiselle ei ole varattu
talousarviossa tai henkilöiden
työpanoksessa rahaa ja aikaa.
Myös vastaavan henkilön
kiinnostus vaikuttaa työn
aktiiviseen toteuttamiseen.

Naapurikunnat

Tampereen kaupunki

Katja Seimelä
(liikkumisen ohjaus)

Alueellinen / Ulkoinen
paikallinen
viranomainen

Välitön

Liikkumistarpeet eivät rajoitu
Seudullisten tavoitteiden ja
kunnan rajojen sisäpuolelle, joten toimenpiteiden
naapurikunnan edistämistoimet
yhteensovittaminen
ovat merkityksellisiä. Seudullisella
yhteistyöllä saavutetaan
yhdenmukaisuutta viisaan
liikkumisen edistämisessä, jolloin
positiiviset vaikutukset leviävät
laajemmalle.

Viisaan liikkumisen edistäminen Resurssit, ristiriidat
jalkautuu myös muihin kuntiin,
jolloin edistetään viisaan
liikkumisen tavoitteita
seudullisella ja valtakunnallisella
tasolla.

Ohajusryhmätyöskentely,
suunnitelman kommentointi

Lempäälän kunta

Timo Nevala

Alueellinen / Ulkoinen
paikallinen
viranomainen

Välitön

Liikkumistarpeet eivät rajoitu
Seudullisten tavoitteiden ja
kunnan rajojen sisäpuolelle, joten toimenpiteiden
naapurikunnan edistämistoimet
yhteensovittaminen
ovat merkityksellisiä. Seudullisella
yhteistyöllä saavutetaan
yhdenmukaisuutta viisaan
liikkumisen edistämisessä, jolloin
positiiviset vaikutukset leviävät
laajemmalle.

Viisaan liikkumisen edistäminen Resurssit, ristiriidat
jalkautuu myös muihin kuntiin,
jolloin edistetään viisaan
liikkumisen tavoitteita
seudullisella ja valtakunnallisella
tasolla.

Suunnitelman kommentointi

Nokian kaupunki

Mikko Nieminen

Alueellinen / Ulkoinen
paikallinen
viranomainen

Välitön

Liikkumistarpeet eivät rajoitu
Seudullisten tavoitteiden ja
kunnan rajojen sisäpuolelle, joten toimenpiteiden
naapurikunnan edistämistoimet
yhteensovittaminen
ovat merkityksellisiä. Seudullisella
yhteistyöllä saavutetaan
yhdenmukaisuutta viisaan
liikkumisen edistämisessä, jolloin
positiiviset vaikutukset leviävät
laajemmalle.

Viisaan liikkumisen edistäminen Resurssit, ristiriidat
jalkautuu myös muihin kuntiin,
jolloin edistetään viisaan
liikkumisen tavoitteita
seudullisella ja valtakunnallisella
tasolla.

Suunnitelman kommentointi

Sidosryhmä

Edustaja

Sidosryhmä- Sisäinen /
tyyppi
Ulkoinen

Välitön / välillinen
osallistuminen

Vaikuttimet projektiin

Mitä projekti kaipaa ryhmältä? Muutospotentiaali

Mahdollisia ongelmia tai huolia Vuorovaikutus

Ylöjärven kaupunki

Jussi Teronen

Alueellinen / Ulkoinen
paikallinen
viranomainen

Välillinen

Seudullisella yhteistyöllä
Seudullisten tavoitteiden ja
saavutetaan yhdenmukaisuutta
toimenpiteiden
viisaan liikkumisen edistämisessä, yhteensovittaminen
jolloin positiiviset vaikutukset
leviävät laajemmalle.

Viisaan liikkumisen edistäminen Resurssit, ristiriidat
jalkautuu myös muihin kuntiin,
jolloin edistetään viisaan
liikkumisen tavoitteita
seudullisella ja valtakunnallisella
tasolla.

Suunnitelman kommentointi

Kangasalan kunta

Jutta-Leea Ylönen

Alueellinen / Ulkoinen
paikallinen
viranomainen

Välillinen

Seudullisella yhteistyöllä
Seudullisten tavoitteiden ja
saavutetaan yhdenmukaisuutta
toimenpiteiden
viisaan liikkumisen edistämisessä, yhteensovittaminen
jolloin positiiviset vaikutukset
leviävät laajemmalle.

Viisaan liikkumisen edistäminen Resurssit, ristiriidat
jalkautuu myös muihin kuntiin,
jolloin edistetään viisaan
liikkumisen tavoitteita
seudullisella ja valtakunnallisella
tasolla.

Suunnitelman kommentointi

Kaupin kanuunat

Petteri Pyrrö

Yhdistys tai
seura

Ulkoinen

Välillinen

Yhtenevät tavoitteet,
toimenpiteiden kommentointi ja
toteutus. Osallistuvat jo nykyään
pyöräliikenteen edistämistyöhön
välillisesti.

Apua pyöräliikenteen
Kaupin kanuunoiden kanssa
edistämistoimenpiteiden
kannattaa tehdä yhteistyötä
suunnitteluun ja toteuttamiseen. tapahtumien järjestämisessä ja
kysyä heidän mielipidettä
toimenpiteisiin.

Resurssit, ristiriidat

Suunnitelman kommentointi

Tampereen polkupyöräilijät

Minna Takala

Yhdistys tai
seura

Ulkoinen

Välillinen

Yhtenevät tavoitteet,
toimenpiteiden kommentointi ja
toteutus. Osallistuvat jo nykyään
pyöräliikenteen edistämistyöhön
välillisesti.

Apua pyöräliikenteen
Tapon kanssa kannattaa tehdä Resurssit, ristiriidat
edistämistoimenpiteiden
yhteistyötä tapahtumien
suunnitteluun ja toteuttamiseen. järjestämisessä ja kysyä heidän
mielipidettä toimenpiteisiin, jolloin
he omalla toiminnallaan
edistävät viisaan liikkumisen
tavoitteita hyvin
kustannustehokkaasti.

Suunnitelman kommentointi

Ekokumppanit

Suvi Holm

Yhdistys tai
seura

Ulkoinen

Välillinen

Ekokumppanit edistävät kestävää
kehitystä kokonaisvaltaisesti,
jolloin yhteistyö heidän kanssaan
mahdollistaa myös viisaan
liikkumisen edistämitoimien
jalkauttamisen.

Kokonaisvaltaista apua viisaan
liikkumisen toimenpiteiden
suunnitteluun ja erityisesti
jalkautukseen.

Yhteistyö eri tapahtumien ja
teemaviikkojen yhteydessä,
jolloin liikkumisen ohjauksen
toimenpiteiden toteutuminen
helpottuu.

Resurssit

Suunnitelman kommentointi

Pyöräilykuntien verkosto

Matti Hirvonen

Yhdistys tai
seura

Ulkoinen

Välillinen

Verkosto tekee paljon ohjeistuksia
ja toimintamalleja pyöräilyn
edistämiseksi, joita voidaan
hyödyntää myös Pirkkalassa.
Pyöräilykuntien verkosto toimii
myös viestintäkanavana ja voi
auttaa Pirkkalaa mm.
parantamaan heidän näkyvyyttä
viisaan liikkumisen edistäjänä.

Ohjeistusta, markkinointiapua ja
muuta vertaistukea erityisesti
pyöräliikenteen edistämiseen
liittyviin toimenpiteisiin ja niiden
toteutukseen.

Verkosto antaa tunnustusta
Ristiriidat
kunnille ja tahoille viisaan
liikkumisen edistämisestä, joka
luo näkyvyyttä. Näkyvyyden
kautta tieto saavuttaa enemmän
ihmisiä ja saadaan toimenpiteille
hyväksyntää.

Suunnitelman kommentointi

Yhdistykset ja seurat

Sidosryhmä

Edustaja

Sidosryhmä- Sisäinen /
tyyppi
Ulkoinen

Välitön / välillinen
osallistuminen

Vaikuttimet projektiin

Mitä projekti kaipaa ryhmältä? Muutospotentiaali

Mahdollisia ongelmia tai huolia Vuorovaikutus

Pyöräliitto

Otso Kivekäs

Yhdistys tai
seura

Ulkoinen

Välillinen

Ohjeistusta, markkinointiapua ja
muuta vertaistukea erityisesti
pyöräliikenteen edistämiseen
liittyviin toimenpiteisiin ja niiden
toteutukseen.

Pyöräliitto on kansallinen
Ristiriidat
pyöräliikenteen edistäjä, jonka
kanssa yhteistyö edistää
pyöräliikenteen edistämisen
ohella kaiken viisaan liikkumisen
edistämisen tavoitteita.

Suunnitelman kommentointi

Asukasyhdistykset

Yhdistys tai
seura

Ulkoinen

Välillinen

Apua toimenpiteiden
toteuttamiseen (mm. viestintä),
ideoita.

Asukasyhdistysten kautta
Resurssit, vieras teema,
tavoitetaan laajemmin Pirkkalan yksityisautoilua suosiva asenne
asukkaita.

Suunnitelman kommentointi,
sähköposti, puhelin

Oppilaskunnat

Yhdistys tai
seura

Ulkoinen

Välillinen

Pyöräliitto tekee paljon ohjeistuksia
ja toimintamalleja pyöräilyn
edistämiseksi, joita kannattaa
hyödyntää myös Pirkkalassa.
Pyöräliiton asiantuntijoita voi
hyödyntää markkinoinnissa,
tapahtumissa ja suunnitelmien
laadinnassa.
Asukasyhdistykset saattavat
haluta ottaa kantaa erityisesti
infraa koskeviin toimenpiteisiin.
Heiltä voisi saada apua myös
toimenpiteisiin. Viisas liikkuminen
ei välttämättä ole heidän
ykkösprioriteetti, mutta
asuinalueiden elinvoimaisuus,
viihtyisyys ja turvallisuus ovat, joita
viisas liikkuminen edistää.
Kuullaan kouluikäisten näkemyksiä
ja vinkkiä siitä, miten heidän
liikkumiseen voidaan vaikuttaa.
Voivat olla apuna toimenpiteidein
toteutuksessa, jos aihepiiri
mielenkiintoinen.

Apua toimenpiteiden
toteuttamiseen (mm. viestintä),
ideoita.

Tavoitetaan paljon kouluikäisiä ja Resurssit, vieras teema
ehkä heidän vanhempia.

Suunnitelman kommentointi,
sähköposti, puhelin

Vanhempainyhdistykset

Yhdistys tai
seura

Ulkoinen

Välillinen

Apua toimenpiteiden
toteuttamiseen (mm. viestintä),
ideoita.

Tavoitetaan työikäiset
vanhemmat ja koululaiset.

MLL Pirkkala

Yhdistys tai
seura

Ulkoinen

Välillinen

Ovat usein aktiivisia
yhteistyötahoja. Suunnitelmassa
yhtenevät tavoitteet ainakin
liikenneturvallisuuden
näkökulmasta ja mukavien
tapahtumien järjestämisessä.
Voidaan vaikuttaa koulumatkojen
kulkutapoihin (saattoliikenteen
vähentäminen).
Järjestävät paljon tapahtumia
perheille Pirkkalassa.
Todennäköisesti ovat
kiinnostuneita osallistumaan
tapahtumien järjestämiseen tai
ainakin niiden mainostamiseen.

Apua toimenpiteiden
toteuttamiseen (mm. viestintä),
ideoita.

Tavoitetaan lapsiperheitä, jolloin Resurssit, yksityisautoilua
Suunnitelman kommentointi,
vaikutusmahdollisuudet lasten
suosivat asenne, vieras teema ja sähköposti, puhelin
kehittyviin liikkumistottumuksiin tottumus yksityisautoiluun
paranevat. Näin edistetään
pysyvien viisaiden
liikkumistottumusten
muodostumista.

Pirkkalan ympäristöyhdistys

Yhdistys tai
seura

Ulkoinen

Välillinen

Apua toimenpiteiden
toteuttamiseen (mm. viestintä),
ideoita.

Vähäinen, ovat jo tiedostavia

Resurssit

Pirkkala-Seura Ry

Yhdistys tai
seura

Ulkoinen

Välillinen

Suunnitelman kanssa yhtenevät
tavoitteet ympäristönäkökohtien
osalta. Voidaan saada näkemyksiä
ja järjestämisapua.
Järjestävät tapahtumia
Pirkkalassa. Todennäköisesti ovat
kiinnostuneita osallistumaan
tapahtumien järjestämiseen tai
ainakin niiden mainostamiseen.

Apua toimenpiteiden
toteuttamiseen (mm. viestintä),
ideoita.

Tavoitetaan eri-ikäisiä
pirkkalaisia.

Resurssit, yksityisautoilua
Suunnitelman kommentointi,
suosivat asenne, vieras teema ja sähköposti, puhelin
tottumus yksityisautoiluun

Resurssit, yksityisautoilua
Suunnitelman kommentointi,
suosivat asenne, vieras teema ja sähköposti, puhelin
tottumus yksityisautoiluun

Suunnitelman kommentointi,
sähköposti, puhelin

Sidosryhmä

Edustaja

Sidosryhmä- Sisäinen /
tyyppi
Ulkoinen

Välitön / välillinen
osallistuminen

Vaikuttimet projektiin

Mitä projekti kaipaa ryhmältä? Muutospotentiaali

Mahdollisia ongelmia tai huolia Vuorovaikutus

Pirkkalan-Lempäälän 4Hyhdistys

Yhdistys tai
seura

Ulkoinen

Välillinen

Apua toimenpiteiden
toteuttamiseen (mm. viestintä),
ideoita.

Tavoitetaan lapsiperheitä.

Resurssit, yksityisautoilua
Suunnitelman kommentointi,
suosivat asenne, vieras teema ja sähköposti, puhelin
tottumus yksityisautoiluun

Pirkkalan seurakunta

Yhdistys tai
seura

Ulkoinen

Välillinen

Järjestävät paljon tapahtumia
perheille Pirkkalassa.
Todennäköisesti ovat
kiinnostuneita osallistumaan
tapahtumien järjestämiseen tai
ainakin niiden mainostamiseen.
Seurakunnalla on interssinään
ihmisten hyvinvointi, jota viisaan
liikkumisen edistäminen tukee.

Apua toimenpiteiden
toteuttamiseen (mm. viestintä),
ideoita.

Seurakunta voi osallistua
viisasta liikkumista käsitteleviin
tapahtumiin.

Resurssit, yksityisautoilua
Suunnitelman kommentointi,
suosivat asenne, vieras teema ja sähköposti, puhelin
tottumus yksityisautoiluun

Pirkkalan eläkkeensaaja ry

Yhdistys tai
seura

Ulkoinen

Välillinen

Suunnitelmassa iäkkäät ovat yksi Apua toimenpiteiden
kohderyhmistä, johon kohdistetaan toteuttamiseen (mm. viestintä),
toimenpiteitä. Saadaan iäkkäiden ideoita.
näkökulmaa ja mahdollisesti apua
toimenpiteiden toteuttamiseen.
Iäkkäiden näkyvyys viisaan
liikkujisen edistämisessä korostaa
sen arkisuutta ja tasa-arvoa.

Vähäinen, liikkuvat jo aktiivisesti. Resurssit, yksityisautoilua
Suunnitelman kommentointi,
Voivat esimerkillään edistää
suosivat asenne, vieras teema ja sähköposti, puhelin
viisaasta liikkumista muiden
tottumus yksityisautoiluun
pirkkalaisten keskuudessa.

Pirkkalan liikunta ry

Yhdistys tai
seura

Ulkoinen

Välillinen

Suunnitelman kanssa yhtenevät
Apua toimenpiteiden
tavoitteet lisääntyvän liikkumisen toteuttamiseen (mm. viestintä),
näkökohtien osalta. Voidaan saada ideoita.
näkemyksiä ja järjestämisapua.

Vähäinen, liikkuvat jo aktiivisest. Resurssit, yksityisautoilua
Suunnitelman kommentointi,
Voivat esimerkillään edistää
suosivat asenne, vieras teema ja sähköposti, puhelin
viisaasta liikkumista muiden
tottumus yksityisautoiluun
pirkkalaisten keskuudessa.

Pirkkalan Pirkat

Yhdistys tai
seura

Ulkoinen

Välillinen

Suunnitelman kanssa yhtenevät
Apua toimenpiteiden
tavoitteet lisääntyvän liikkumisen toteuttamiseen (mm. viestintä),
näkökohtien osalta. Voidaan saada ideoita.
näkemyksiä ja järjestämisapua.

Vähäinen

Resurssit, yksityisautoilua
Suunnitelman kommentointi,
suosivat asenne, vieras teema ja sähköposti, puhelin
tottumus yksityisautoiluun

Pirkkalan kuulorajoitteiset ry

Yhdistys tai
seura

Ulkoinen

Välillinen

Apua toimenpiteiden
toteuttamiseen (mm. viestintä),
ideoita.

Vähäinen

Resurssit, yksityisautoilua
Suunnitelman kommentointi,
suosivat asenne, vieras teema ja sähköposti, puhelin
tottumus yksityisautoiluun

Pirkkalan näkövammaiset
paikallisyhdistys

Yhdistys tai
seura

Ulkoinen

Välillinen

Mahdollinen yhteistyö
toimenpiteiden toteutuksessa.
Heidän osallistuminen viisaan
liikkumisen edistämiseen korostaa
sen tasa-arvoa.
Mahdollinen yhteistyö
toimenpiteiden toteutuksessa.
Heidän osallistuminen viisaan
liikkumisen edistämiseen korostaa
sen tasa-arvoa.

Apua toimenpiteiden
toteuttamiseen (mm. viestintä),
ideoita.

Vähäinen

Resurssit, yksityisautoilua
Suunnitelman kommentointi,
suosivat asenne, vieras teema ja sähköposti, puhelin
tottumus yksityisautoiluun

Yritys
(työnantaja)

Ulkoinen

Välillinen

Suuri. Tavoitetaan paljon
työikäisiä.

Resurssit, yksityisautoilua
Toimenpiteiden toteutus mm.
suosivat asenne, vieras teema ja liikkumissuunnitelmat,
tottumus yksityisautoiluun
tapahtumat, tempaukset,
viestintä.

Yritykset
Bauhaus

Yrityksen intressit viisaan
Toimenpiteiden toteutusta (mm.
liikkumisen edistämisessä on
liikkumissuunnitelmat).
työntekijöiden terveys ja
kustannusäästöt sekä hyvä brändi
ulospäin. Työpaikat ovat tärkeä
kohderyhmä työikäisten
tavoittamiseen. Yrityisten
osallistuminen viisaan liikkumisen
edistämiseen parantaa sen
näkyvyyttä ja markkinointia
arkisena kulkumuotona.

Sidosryhmä

Edustaja

Sidosryhmä- Sisäinen /
tyyppi
Ulkoinen

Välitön / välillinen
osallistuminen

Vaikuttimet projektiin

Mitä projekti kaipaa ryhmältä? Muutospotentiaali

Mahdollisia ongelmia tai huolia Vuorovaikutus

Hämeen laaturemontit (nykyisin
Vesivek)

Yritys
(työnantaja)

Ulkoinen

Välillinen

Yrityksen intressit viisaan
Toimenpiteiden toteutusta (mm.
liikkumisen edistämisessä on
liikkumissuunnitelmat).
työntekijöiden terveys ja
kustannusäästöt sekä hyvä brändi
ulospäin. Työpaikat ovat tärkeä
kohderyhmä työikäisten
tavoittamiseen. Yrityisten
osallistuminen viisaan liikkumisen
edistämiseen parantaa sen
näkyvyyttä ja markkinointia
arkisena kulkumuotona.

Suuri. Tavoitetaan paljon
työikäisiä.

Resurssit, yksityisautoilua
Toimenpiteiden toteutus mm.
suosivat asenne, vieras teema ja liikkumissuunnitelmat,
tottumus yksityisautoiluun
tapahtumat, tempaukset,
viestintä.

Motonet Oy

Yritys
(työnantaja)

Ulkoinen

Välillinen

Yrityksen intressit viisaan
Toimenpiteiden toteutusta (mm.
liikkumisen edistämisessä on
liikkumissuunnitelmat).
työntekijöiden terveys ja
kustannusäästöt sekä hyvä brändi
ulospäin. Työpaikat ovat tärkeä
kohderyhmä työikäisten
tavoittamiseen. Yrityisten
osallistuminen viisaan liikkumisen
edistämiseen parantaa sen
näkyvyyttä ja markkinointia
arkisena kulkumuotona.

Suuri. Tavoitetaan paljon
työikäisiä.

Resurssit, yksityisautoilua
Toimenpiteiden toteutus mm.
suosivat asenne, vieras teema ja liikkumissuunnitelmat,
tottumus yksityisautoiluun
tapahtumat, tempaukset,
viestintä.

Nokian renkaat Oyj

Yritys
(työnantaja)

Ulkoinen

Välillinen

Yrityksen intressit viisaan
Toimenpiteiden toteutusta (mm.
liikkumisen edistämisessä on
liikkumissuunnitelmat).
työntekijöiden terveys ja
kustannusäästöt sekä hyvä brändi
ulospäin. Työpaikat ovat tärkeä
kohderyhmä työikäisten
tavoittamiseen. Yrityisten
osallistuminen viisaan liikkumisen
edistämiseen parantaa sen
näkyvyyttä ja markkinointia
arkisena kulkumuotona.

Suuri. Tavoitetaan paljon
työikäisiä.

Resurssit, yksityisautoilua
Toimenpiteiden toteutus mm.
suosivat asenne, vieras teema ja liikkumissuunnitelmat,
tottumus yksityisautoiluun
tapahtumat, tempaukset,
viestintä.

Oy Jonson Metal AB

Yritys
(työnantaja)

Ulkoinen

Välillinen

Yrityksen intressit viisaan
Toimenpiteiden toteutusta (mm.
liikkumisen edistämisessä on
liikkumissuunnitelmat).
työntekijöiden terveys ja
kustannusäästöt sekä hyvä brändi
ulospäin. Työpaikat ovat tärkeä
kohderyhmä työikäisten
tavoittamiseen. Yrityisten
osallistuminen viisaan liikkumisen
edistämiseen parantaa sen
näkyvyyttä ja markkinointia
arkisena kulkumuotona.

Suuri. Tavoitetaan paljon
työikäisiä.

Resurssit, yksityisautoilua
Toimenpiteiden toteutus mm.
suosivat asenne, vieras teema ja liikkumissuunnitelmat,
tottumus yksityisautoiluun
tapahtumat, tempaukset,
viestintä.

Sidosryhmä

Edustaja

Sidosryhmä- Sisäinen /
tyyppi
Ulkoinen

Välitön / välillinen
osallistuminen

Vaikuttimet projektiin

Mitä projekti kaipaa ryhmältä? Muutospotentiaali

Mahdollisia ongelmia tai huolia Vuorovaikutus

Prima pet Premium Oy

Yritys
(työnantaja)

Ulkoinen

Välillinen

Yrityksen intressit viisaan
Toimenpiteiden toteutusta (mm.
liikkumisen edistämisessä on
liikkumissuunnitelmat).
työntekijöiden terveys ja
kustannusäästöt sekä hyvä brändi
ulospäin. Työpaikat ovat tärkeä
kohderyhmä työikäisten
tavoittamiseen. Yrityisten
osallistuminen viisaan liikkumisen
edistämiseen parantaa sen
näkyvyyttä ja markkinointia
arkisena kulkumuotona.

Suuri. Tavoitetaan paljon
työikäisiä.

Resurssit, yksityisautoilua
Toimenpiteiden toteutus mm.
suosivat asenne, vieras teema ja liikkumissuunnitelmat,
tottumus yksityisautoiluun
tapahtumat, tempaukset,
viestintä.

Rotator Oy

Yritys
(työnantaja)

Ulkoinen

Välillinen

Yrityksen intressit viisaan
Toimenpiteiden toteutusta (mm.
liikkumisen edistämisessä on
liikkumissuunnitelmat).
työntekijöiden terveys ja
kustannusäästöt sekä hyvä brändi
ulospäin. Työpaikat ovat tärkeä
kohderyhmä työikäisten
tavoittamiseen. Yrityisten
osallistuminen viisaan liikkumisen
edistämiseen parantaa sen
näkyvyyttä ja markkinointia
arkisena kulkumuotona.

Suuri. Tavoitetaan paljon
työikäisiä.

Resurssit, yksityisautoilua
Toimenpiteiden toteutus mm.
suosivat asenne, vieras teema ja liikkumissuunnitelmat,
tottumus yksityisautoiluun
tapahtumat, tempaukset,
viestintä.

Verkkokauppa.com

Yritys
(työnantaja)

Ulkoinen

Välillinen

Yrityksen intressit viisaan
Toimenpiteiden toteutusta (mm.
liikkumisen edistämisessä on
liikkumissuunnitelmat).
työntekijöiden terveys ja
kustannusäästöt sekä hyvä brändi
ulospäin. Työpaikat ovat tärkeä
kohderyhmä työikäisten
tavoittamiseen. Yrityisten
osallistuminen viisaan liikkumisen
edistämiseen parantaa sen
näkyvyyttä ja markkinointia
arkisena kulkumuotona.

Suuri. Tavoitetaan paljon
työikäisiä.

Resurssit, yksityisautoilua
Toimenpiteiden toteutus mm.
suosivat asenne, vieras teema ja liikkumissuunnitelmat,
tottumus yksityisautoiluun
tapahtumat, tempaukset,
viestintä.

Lennosto

Yritys
(työnantaja)

Ulkoinen

Välillinen

Yrityksen intressit viisaan
Toimenpiteiden toteutusta (mm.
liikkumisen edistämisessä on
liikkumissuunnitelmat).
työntekijöiden terveys ja
kustannusäästöt sekä hyvä brändi
ulospäin. Työpaikat ovat tärkeä
kohderyhmä työikäisten
tavoittamiseen. Yrityisten
osallistuminen viisaan liikkumisen
edistämiseen parantaa sen
näkyvyyttä ja markkinointia
arkisena kulkumuotona.

Suuri. Tavoitetaan paljon
työikäisiä.

Resurssit, yksityisautoilua
Toimenpiteiden toteutus mm.
suosivat asenne, vieras teema ja liikkumissuunnitelmat,
tottumus yksityisautoiluun
tapahtumat, tempaukset,
viestintä.

Sidosryhmä

Edustaja

Sidosryhmä- Sisäinen /
tyyppi
Ulkoinen

Välitön / välillinen
osallistuminen

Vaikuttimet projektiin

Mitä projekti kaipaa ryhmältä? Muutospotentiaali

Mahdollisia ongelmia tai huolia Vuorovaikutus

Skywalk Oy

Yritys
(työnantaja)

Ulkoinen

Välillinen

Yrityksen intressit viisaan
Toimenpiteiden toteutusta (mm.
liikkumisen edistämisessä on
liikkumissuunnitelmat).
työntekijöiden terveys ja
kustannusäästöt sekä hyvä brändi
ulospäin. Työpaikat ovat tärkeä
kohderyhmä työikäisten
tavoittamiseen. Yrityisten
osallistuminen viisaan liikkumisen
edistämiseen parantaa sen
näkyvyyttä ja markkinointia
arkisena kulkumuotona.

Suuri. Tavoitetaan paljon
työikäisiä.

Resurssit, yksityisautoilua
Toimenpiteiden toteutus mm.
suosivat asenne, vieras teema ja liikkumissuunnitelmat,
tottumus yksityisautoiluun
tapahtumat, tempaukset,
viestintä.

Posti logistics Oy

Yritys
(työnantaja)

Ulkoinen

Välillinen

Yrityksen intressit viisaan
Toimenpiteiden toteutusta (mm.
liikkumisen edistämisessä on
liikkumissuunnitelmat).
työntekijöiden terveys ja
kustannusäästöt sekä hyvä brändi
ulospäin. Työpaikat ovat tärkeä
kohderyhmä työikäisten
tavoittamiseen. Yrityisten
osallistuminen viisaan liikkumisen
edistämiseen parantaa sen
näkyvyyttä ja markkinointia
arkisena kulkumuotona.

Suuri. Tavoitetaan paljon
työikäisiä.

Resurssit, yksityisautoilua
Toimenpiteiden toteutus mm.
suosivat asenne, vieras teema ja liikkumissuunnitelmat,
tottumus yksityisautoiluun
tapahtumat, tempaukset,
viestintä.

Airpro

Yritys
(työnantaja)

Ulkoinen

Välillinen

Yrityksen intressit viisaan
Toimenpiteiden toteutusta (mm.
liikkumisen edistämisessä on
liikkumissuunnitelmat).
työntekijöiden terveys ja
kustannusäästöt sekä hyvä brändi
ulospäin. Työpaikat ovat tärkeä
kohderyhmä työikäisten
tavoittamiseen. Yrityisten
osallistuminen viisaan liikkumisen
edistämiseen parantaa sen
näkyvyyttä ja markkinointia
arkisena kulkumuotona.

Suuri. Tavoitetaan paljon
työikäisiä.

Resurssit, yksityisautoilua
Toimenpiteiden toteutus mm.
suosivat asenne, vieras teema ja liikkumissuunnitelmat,
tottumus yksityisautoiluun
tapahtumat, tempaukset,
viestintä.

Also

Yritys
(työnantaja)

Ulkoinen

Välillinen

Yrityksen intressit viisaan
Toimenpiteiden toteutusta (mm.
liikkumisen edistämisessä on
liikkumissuunnitelmat).
työntekijöiden terveys ja
kustannusäästöt sekä hyvä brändi
ulospäin. Työpaikat ovat tärkeä
kohderyhmä työikäisten
tavoittamiseen. Yrityisten
osallistuminen viisaan liikkumisen
edistämiseen parantaa sen
näkyvyyttä ja markkinointia
arkisena kulkumuotona.

Suuri. Tavoitetaan paljon
työikäisiä.

Resurssit, yksityisautoilua
Toimenpiteiden toteutus mm.
suosivat asenne, vieras teema ja liikkumissuunnitelmat,
tottumus yksityisautoiluun
tapahtumat, tempaukset,
viestintä.

Sidosryhmä

Edustaja

Sidosryhmä- Sisäinen /
tyyppi
Ulkoinen

Välitön / välillinen
osallistuminen

Vaikuttimet projektiin

Mitä projekti kaipaa ryhmältä? Muutospotentiaali

Mahdollisia ongelmia tai huolia Vuorovaikutus

Pirkanmaan osuuskauppa

Yritys
(työnantaja)

Ulkoinen

Välillinen

Yrityksen intressit viisaan
Toimenpiteiden toteutusta (mm.
liikkumisen edistämisessä on
liikkumissuunnitelmat).
työntekijöiden terveys ja
kustannusäästöt sekä hyvä brändi
ulospäin. Työpaikat ovat tärkeä
kohderyhmä työikäisten
tavoittamiseen. Yrityisten
osallistuminen viisaan liikkumisen
edistämiseen parantaa sen
näkyvyyttä ja markkinointia
arkisena kulkumuotona.

Suuri. Tavoitetaan paljon
työikäisiä.

Resurssit, yksityisautoilua
Toimenpiteiden toteutus mm.
suosivat asenne, vieras teema ja liikkumissuunnitelmat,
tottumus yksityisautoiluun
tapahtumat, tempaukset,
viestintä.

Citymarket Pirkkala

Yritys
(työnantaja)

Ulkoinen

Välillinen

Yrityksen intressit viisaan
Toimenpiteiden toteutusta (mm.
liikkumisen edistämisessä on
liikkumissuunnitelmat).
työntekijöiden terveys ja
kustannusäästöt sekä hyvä brändi
ulospäin. Työpaikat ovat tärkeä
kohderyhmä työikäisten
tavoittamiseen. Yrityisten
osallistuminen viisaan liikkumisen
edistämiseen parantaa sen
näkyvyyttä ja markkinointia
arkisena kulkumuotona.

Suuri. Tavoitetaan paljon
työikäisiä.

Resurssit, yksityisautoilua
Toimenpiteiden toteutus mm.
suosivat asenne, vieras teema ja liikkumissuunnitelmat,
tottumus yksityisautoiluun
tapahtumat, tempaukset,
viestintä.

Veho

Yritys
(työnantaja)

Ulkoinen

Välillinen

Yrityksen intressit viisaan
Toimenpiteiden toteutusta (mm.
liikkumisen edistämisessä on
liikkumissuunnitelmat).
työntekijöiden terveys ja
kustannusäästöt sekä hyvä brändi
ulospäin. Työpaikat ovat tärkeä
kohderyhmä työikäisten
tavoittamiseen. Yrityisten
osallistuminen viisaan liikkumisen
edistämiseen parantaa sen
näkyvyyttä ja markkinointia
arkisena kulkumuotona.

Suuri. Tavoitetaan paljon
työikäisiä.

Resurssit, yksityisautoilua
Toimenpiteiden toteutus mm.
suosivat asenne, vieras teema ja liikkumissuunnitelmat,
tottumus yksityisautoiluun
tapahtumat, tempaukset,
viestintä.

Finavia Oyj

Yritys
(työnantaja)

Ulkoinen

Välillinen

Yrityksen intressit viisaan
Toimenpiteiden toteutusta (mm.
liikkumisen edistämisessä on
liikkumissuunnitelmat).
työntekijöiden terveys ja
kustannusäästöt sekä hyvä brändi
ulospäin. Työpaikat ovat tärkeä
kohderyhmä työikäisten
tavoittamiseen. Yrityisten
osallistuminen viisaan liikkumisen
edistämiseen parantaa sen
näkyvyyttä ja markkinointia
arkisena kulkumuotona.

Suuri. Tavoitetaan paljon
työikäisiä.

Resurssit, yksityisautoilua
Toimenpiteiden toteutus mm.
suosivat asenne, vieras teema ja liikkumissuunnitelmat,
tottumus yksityisautoiluun
tapahtumat, tempaukset,
viestintä.

Sidosryhmä

Edustaja

Sidosryhmä- Sisäinen /
tyyppi
Ulkoinen

Välitön / välillinen
osallistuminen

Vaikuttimet projektiin

Mitä projekti kaipaa ryhmältä? Muutospotentiaali

Mahdollisia ongelmia tai huolia Vuorovaikutus

Pirkkalan Yrittäjät ry

Yhdistys tai
seura

Ulkoinen

Välillinen

Yrityksen intressit viisaan
Toimenpiteiden toteutusta (mm.
liikkumisen edistämisessä on
liikkumissuunnitelmat).
työntekijöiden terveys ja
kustannusäästöt sekä hyvä brändi
ulospäin. Työpaikat ovat tärkeä
kohderyhmä työikäisten
tavoittamiseen. Yrityisten
osallistuminen viisaan liikkumisen
edistämiseen parantaa sen
näkyvyyttä ja markkinointia
arkisena kulkumuotona.

Suuri. Tavoitetaan kaikki
Pirkkalan yritykset.

Resurssit, yksityisautoilua
Toimenpiteiden toteutus mm.
suosivat asenne, vieras teema ja liikkumissuunnitelmat,
tottumus yksityisautoiluun
tapahtumat, tempaukset,
viestintä.

Tredea (vastaa seudun
elinkeinopolitiikasta)

Elinkeino- ja
kehitysyhtiö

Ulkoinen

Välillinen

Yrityksen intressit viisaan
Toimenpiteiden toteutusta (mm.
liikkumisen edistämisessä on
liikkumissuunnitelmat).
työntekijöiden terveys ja
kustannusäästöt sekä hyvä brändi
ulospäin. Työpaikat ovat tärkeä
kohderyhmä työikäisten
tavoittamiseen. Yrityisten
osallistuminen viisaan liikkumisen
edistämiseen parantaa sen
näkyvyyttä ja markkinointia
arkisena kulkumuotona.

Suuri. Lasten ja nuorten
elämäntapoihin vaikuttaminen
luo tulevaisuuden kehityksen
suunnan, mahdollistaen
muutoksen kohti viisaita
liikkumistapoja. Nuoria voidaan
innostaa mukaan viisaan
liikkumisen edistämiseen
esimerkiksi eri tapahtumien ja
teemaviikkojen yhteydessä.

Resurssit, yksityisautoilua
Toimenpiteiden toteutus mm.
suosivat asenne, vieras teema ja liikkumissuunnitelmat,
tottumus yksityisautoiluun
tapahtumat, tempaukset,
viestintä.

Oppilaitos

Sisäinen

Välillinen

Koululaiset ja opiskelijat ovat
merkittävä kohderyhmä, sillä
liikkumistottumukset opitaan
lapsena. Koululaisten omin voimin
liikkuminen on vähentynyt, mihin
suunnitelmassa halutaan saada
muutos. Viisaat
liikkumistottumukset varhaisiässä
ovat pohjana koko elämänkaaren
liikkumistottumuksille ja asenteille
viisasta liikkumista kohtaan.

Suuri. Nuorten elämäntapoihin
Resurssit, yksityisautoilua
vaikuttaminen luo tulevaisuuden suosivat asenne, vieras teema ja
kehityksen suunnan,
tottumus yksityisautoiluun
mahdollistaen muutoksen kohti
viisaita liikkumistapoja.
Lukiolaisia voidaan innostaa
mukaan viisaan liikkumisen
edistämiseen esimerkiksi eri
tapahtumien ja teemaviikkojen
yhteydessä.

Toimenpiteiden toteutus mm.
liikkumissuunnitelmat,
tapahtumat, tempaukset,
viestintä.

Suuri. Nuorten elämäntapoihin
Resurssit, yksityisautoilua
vaikuttaminen luo tulevaisuuden suosivat asenne, vieras teema ja
kehityksen suunnan,
tottumus yksityisautoiluun
mahdollistaen muutoksen kohti
viisaita liikkumistapoja. Nuoria
voidaan innostaa mukaan
viisaan liikkumisen edistämiseen
esimerkiksi eri tapahtumien ja
teemaviikkojen yhteydessä.

Toimenpiteiden toteutus mm.
liikkumissuunnitelmat,
tapahtumat, tempaukset,
viestintä.

Kannustamalla oppilaita
Resurssit, yksityisautoilua
käyttämään viisaita kulkumuotoja suosivat asenne, vieras teema ja
jalkauttaa suunnitelman
tottumus yksityisautoiluun
tavoitteita.

Toimenpiteiden toteutus mm.
liikkumissuunnitelmat,
tapahtumat, tempaukset,
viestintä.

Oppilaitokset
Peruskoulut

Lukio

Oppilaitos

Sisäinen

Välillinen

-"-

Tredu

Oppilaitos

Ulkoinen

-"-

-"-

Välillinen
-"-

-"-

Sidosryhmä

Pirkan opisto

Edustaja

Sidosryhmä- Sisäinen /
tyyppi
Ulkoinen

Välitön / välillinen
osallistuminen

Vaikuttimet projektiin

Oppilaitos

Välillinen

Kansalaisopisto voi mahdollisesti
auttaa tiedottamisessa ja antaa
tiloja käyttöön suunnitelman
tapahtumille.

Ulkoinen

Mitä projekti kaipaa ryhmältä? Muutospotentiaali

-"-

Vähäinen. Pääosin apu
toimenpiteiden toteuttamisessa
(tilat).

Mahdollisia ongelmia tai huolia Vuorovaikutus

Resurssit, yksityisautoilua
Toimenpiteiden toteutus mm.
suosivat asenne, vieras teema ja liikkumissuunnitelmat,
tottumus yksityisautoiluun
tapahtumat, tempaukset,
viestintä.

Media
Aamulehti

Media

Ulkoinen

Välillinen

Pirkkalainen

Media

Ulkoinen

Välillinen

Median kautta suunnitelmalle
Julkisuutta
saadaan julkisuutta, mikä on
itsessään jo toimenpide.
Julkisuuden tuoma näkyvyys lisää
hankkeen tietoisuutta ja
hyväksyttävyyttä sillä ehdolla, että
markkinointi on myönteistä.

-"-

Radio Sun

Media

Ulkoinen

Media

Ulkoinen

-"-

Välillinen

-"-

Yle Tampere

Median kautta tavoitetaan lähes Resurssit, yksityisautoilua
Puhelin, sähköposti, haastattelut,
kaikki pirkkalaiset, saavuttaen
suosivat asenne, vieras teema ja lehdistötiedotteet
paikallista näkyvyyttä, joka
tottumus yksityisautoiluun
parantaa tietoisuutta ja
hyväksyttävää sekä voi innostaa
eri sidosryhmiä mukaan
edistämistyöhön.

-"-

Välillinen

-"-

-"-

Median kautta tavoitetaan lähes
kaikki pirkkalaiset ja saavutetaan
seudullista ja valtakunnallista
näkyvyyttä, joka parantaa
tietoisuutta ja hyväksyttävää
sekä voi innostaa eri
sidosryhmiä mukaan
edistämistyöhön.
Median kautta tavoitetaan lähes
kaikki pirkkalaiset ja saavutetaan
seudullista ja valtakunnallista
näkyvyyttä, joka parantaa
tietoisuutta ja hyväksyttävää
sekä voi innostaa eri
sidosryhmiä mukaan
edistämistyöhön.
Median kautta tavoitetaan lähes
kaikki pirkkalaiset ja saavutetaan
seudullista ja valtakunnallista
näkyvyyttä, joka parantaa
tietoisuutta ja hyväksyttävää
sekä voi innostaa eri
sidosryhmiä mukaan
edistämistyöhön.

Resurssit, yksityisautoilua
Puhelin, sähköposti, haastattelut,
suosivat asenne, vieras teema ja lehdistötiedotteet
tottumus yksityisautoiluun

Resurssit, yksityisautoilua
Puhelin, sähköposti, haastattelut,
suosivat asenne, vieras teema ja lehdistötiedotteet
tottumus yksityisautoiluun

Resurssit, yksityisautoilua
Puhelin, sähköposti, haastattelut,
suosivat asenne, vieras teema ja lehdistötiedotteet
tottumus yksityisautoiluun

