Skeittiparkki Sastamalaan
Sastamalan nuorisovaltuusto

Miksi Sastamala tarvitsee skeittiparkin?
• Sastamalalaisten keskuudessa on kiertänyt adressi, joka on kerännyt
skeittiparkin puolesta yhteensä 1 116 nimeä
• Nimiä on tullut 9,86 prosenttia ulkopaikkakuntalaisilta (eli n. 110kpl)
• Skeittaaminen, bmx-pyörien ja potkulautojen käyttö on viime vuosina
kasvattanut reilusti suosiotaan
• Skeittiparkki on kauan kaivattu nuorten tapaamispaikka ulos, joka
soveltuu kaikenikäisille sukupuoleen katsomatta
• Parkkia on haluttu Sastamalaan jo vuosia
• Parkkeja on yllättävän harvassa, joten niitä kierrellään kauempaakin.
Parkki tuo vetovoimaisuutta Sastamalaan ja auttaa imagoa nuorten ja
lasten kaupunkina.

Sastamalan NuVa Pirkkalan vuosi sitten
valmistuneella skeittiparkilla 18.5.
• Parkilla oli yhdessä noin 30 eri-ikäistä nuorta sovussa. Kulttuuri on se,
että vanhemmat opettaa nuorempia.
• Nuorten mukaan parkilla käy myös ulkopaikkakuntalaisia
• Parkilla ei kuulemma ole ollut alkoholiongelmaa tai muutakaan
häiriökäyttäytymistä
• Nuoret huolehtivat itse parkin siisteydestä ja se toimii
• Pirkkala käytti omaa rahaa parkkiin noin 110 000 euroa ja sai ELYkeskukselta 40 000 euroa avustusta
• Skeittiparkin suunnitteli tamperelainen skeittaaja
”kahvipakettipalkalla”

Sastamalan parkki
• Paikaksi on mietitty Hoppua tai Kaalisaarta. Kumpikin paikka on nuorten
suosiossa ja Hopulle harrastelijat ovat rakennelleet itse skeittijuttuja jo
vuosikausia. Paikan tulisi olla lähellä nuoria ja mieleinen heille
• Pohjan täytyy olla kantava ja kuiva, ei savinen. Lähellä ei saa olla puita, eikä
puskia. Valmiiksi hyvä pohja alentaa budjettia.
• Skeittiparkin valmistusmateriaali on nykypäivänä betonia, joka on hiljainen,
verrattuna mm. entisiin puuparkkeihin. Betoni on yleisesti myös
turvallisempi ja kestävä vaihtoehto
• Mikäli skeittiparkki aloittaisi valmistumisensa jo vuonna 2017, voisi
skeittiparkin suunnitella ”jatkuvaksi” investoinniksi, johon joka vuosi
lisättäisiin jotain uutta
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”Olemme muuttamassa Sastamalaan kesällä 2016. Ehdottomasti täytyisi olla skeittipuisto,

missä voi harrastaa hyvää ja turvallista urheilua ulkona ja saada siten uusia kavereita!
Aikuisen näkökulmasta loistavaa hengailua hyvässä hengessä. Skeittiparkki toimii monelle
eri välineelle, esim. skuutille, kruiserille ja temppupyörille. Se on tämän päivän nuorten
puuhaa, johon täytyy olla oikea paikka. Tällöin nuoriso ei ole ostareiden rappukäytävissä
temppuilemassa ja tuottamassa muille harmia. Myös varhaisnuoret kuuluu tämän

harrastuksen piiriin eli 9-vuotiaat ja jopa nuoremmatkin. Tätä päivää tulee elää ja kehittää
tulevaisuutta. Aina on todettu, että nuorissa on tulevaisuus. On tärkeää tukea monista
syistä liikunnallista harrastusta. Sastamala myös näkyviin tämän päivän trendiin!”

