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Yhdistyksestä
• Yhdistyksen tarkoitus on turvata ja kehittää virkistys- ja retkeilymahdollisuuksia 

Pirkanmaalla. Toiminnan pääpaino on viestinnässä, maanhankinnassa ja avustusten 
jakamisessa.

• Tarve ylikunnalliselle toiminnalle lähti liikkeelle Näsijärven veneilijöiltä. 
Virkistysalueyhdistys on perustettu vuonna 2000 Pirkanmaan Liiton myötävaikutuksella. 

• Yhdistyksen jäsenkunnat (14 kpl) vuonna 2019 ovat: Kangasala, Kihniö, Lempäälä, 
Mänttä-Vilppula, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Pälkäne, Ruovesi, Tampere, Valkeakoski, 
Vesilahti, Virrat ja Ylöjärvi. 

• Yhdistys voi hakea virkistyskäyttöön hankittaviin alueisiin valtion tukea (30%-50%). 
Ostajana voi olla useat kunnat yhdessä, sijaintikunnan toimiessa ns. isäntäkuntana, joka 
vastaa alueen kunnossapidosta. Tähän mennessä hankittuja virkistysalueita on 8 kpl.

• Tukee avustuksin virkistysalueiden ja retkeilyreittien rakentamista ja ylläpitoa.





Ajankohtaista

• Avustukset

o Parina viime vuonna avustukset ovat kohdistuneet niin virkistysalueisiin kuin –
reitteihinkin. Kohteet ovat sijainneet ympäri maakuntaa.

o Jaettava summa on ollut vuosittain 15 000 €, mutta kunnat ovat saaneet silti 
paljon aikaan. Tänäkin vuonna haettiin avustuksia mukavasti ja hakemukset 
olivat todella hyviä.

• Nettisivut uusittu nykyaikaisemmiksi – www.pivi.fi
o Seuraavaksi on tavoitteena saada sähköinen kartta ajantasaiseksi ja toimimaan 

myös mobiililaitteissa. Kuntien osuus on tässä olennainen!

• Maanhankinta- ja valtiontukineuvotteluja on käyty

o Kuntien rahatilanne luo edelleen haasteita uusien alueiden hankkimiselle.

https://pirkanmaanvirkistysalueyhdistys.fi/




Retkeily nosteessa

• Käyttäjämäärät kasvussa – buumin syitä voi vain arvailla

o Etenkin nuoret käyttäjät ovat kasvava ryhmä. Some (1 ja 2) ja muut 
mediat tuovat kohteita esille.

o Käyttäjillä erilaisia tarpeita, lyhyet päiväretket ovat in, mutta ”uudet” 
lajit luovat tarvetta myös pidemmille reiteille.

o Hyviä opasteita, yhteyksiä ja palveluita arvostetaan. Kintulammi hyvä 
malliesimerkki.

o Entäpä se retkeily ja matkailu kaupallisessa mielessä?

o Pirkanmaalla on käynnissä on useita projekteja ja selvityksiä liittyen 
virkistysreitteihin ja –alueisiin. Niitä ajaa eteenpäin useampikin 
toimija, mutta loppujen lopuksi kaikilla on sama tavoite.

https://www.youtube.com/user/aleinio/videos
https://www.youtube.com/channel/UCxU4hTC1Zjphv4Ah4TZGbUA/videos
https://kintulammi.fi/




Haasteita ja tekemistä riittää

• Raha ja resurssit – aina niistä on pula

o Reittien ja virkistysalueiden hoito on jatkuvaa työtä. Mihin reitteihin 
”kannattaa” panostaa?

o Investointeja tehdään kunnasta riippuen vaihtelevasti.

o Onko matalan kynnyksen liikkumisen hyödyt tunnistettu tarpeeksi?

o Hankerahoituksesta apua?

o Kuntayhteistyön ja kolmannen sektorin merkitys. Ekokumppanit Oy:llä 
osaamista.
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