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Palloliikuntakeskukset 

Tanskassa 

 ja Ping- projekti 

Bristolissa 

@ Raija Valkama 

BOAF 



8.11.2013 

Herning Fremad jalkapallokokeilu-

experimentarium 

Vanhan alue piti uudistustaa 

Vihittiin käyttöön 24.6.2011 

Aidaton ulkoliikuntatila 

Aina avoinna  

Julkinen tekonurmikenttä  

Uudentyyppiset liikuntapaikat  

Kaikkien käytössä 

Seuraavaksi rakennetaan futisgolf rata 

Herning, Tanska 



8.11.2013 

 Jalkapallolaboratorio 

Testaa käyttäjän potkunhallintaa 

 Ja reaktionopeutta 

 Neljään eri suuntaan 

 Käyttö on maksutonta 

 Rekisteröitymiset äly-puhelimella 

Herning, Tanska 



8.11.2013 

Naesbyn Palloseuran jalkapallo-leikkimaailma 

 Kokonaisbudjetti oli 322 000 €  

 Kehitettävän alueen suuruus on 2000 m2 

 Idea syntyi Saksassa nähdystä jalkapalloharjoituksista 

 Alue aukesi elokuussa 2010 

 Suunniteltu plyometriseen harjoitteluun 

 ’Leikkikentän’ käyttäjien ketteryyden parantamiseen  

 
 
 

Naesby, Tanska 



8.11.2013 

Tåsingen Tennisklubi 

  Tennis-tikkarit kehitetty täällä  

   Kunta, säätiöt ja seuran vapaaehtoiset 

   Rahoittivat 469 200 € budjetin  

   2009 päättyessä seurassa oli 46 jäsentä, 

   Kesäkuussa 2013 jäseniä oli 150  

   Viikoittain jäsenmäärä lisääntyy.  

Tåsinge, Tanska 



8.11.2013 @Raija Valkama 

Tåsinge 

tennisklubi 

Tåsingessa on myös 

  Padel-kenttä ja rantalentistä 

  Tenniksen harjoituskenttä  

  Virallisia tenniskenttiä 

  Pöytätennispöytiä 

  Niitä on myös paljon julkisissa tiloissa  

  Eurooppalaisissa kaupungeissa 
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UK – pingispöytäprojekti - SING 
 Vuosina 2010-2012 tavoitteena oli saada mahdollisimman monet harrastamaan 

pelejä ja urheilua Lontoon Olympialaisia odotettaessa 

 2010 Lontooseen tuli 100 pingispöytää 

 2011 projekti laajeni Birminghamiin ja Hulliin 

 2012 mukaan tuli 7 muuta kaupunkia 

o Bristol oli yksi näistä 

Korttelipuisto 

Lontoossa 



PING BRISTOL   
29.6 – 9.9.2012  

46 julkista ulkoilmapingispöytää 

 16 uutta vakituista sementtipöytää 

25 lisäpöytää tapahtumiin 

38 paikassa 

 Yli 40 tapahtumaa & 

5 isompaa Ping Pop –Up tapahtumaa 

55 000 pelaajaa 

pelaajia oli usein 6-8/tunti 

1200 mailaa käytetty 

58 vapaaehtoista työntekijää 

Käyttäjien pyynnöstä lisäpöydät jäivät paikoilleen 

Projektista on erittäin hyvät tilastot ja raportit 

8.11.2013 



Englanti  

Tammikuu 2013 

BOAF 

PING BRISTOL 2012 

 

 Onnistui yli odotusten  

 Jatkuu 

 38 pöytää jäi  

 29 paikkaan 

 14 järjestöä mukana 

 Kehittäminen jatkuu 

 Odotettua enemmän osallistujia 

 Pelaajat tai pöytäisännät huolehtivat jatkossa  mailoista ja palloista. 

Bristolin keskustan liikenneympyrän pöytä 



8.11.2013 

Benchmarking of Outdoor Activity Facilities 

BOAF - hanke 2012- 2013 
 

Lisätietoa 31.12.2013 asti: 

Raija Valkama 

Hankekoordinaattori 

Puh. 044 722 6306 

Raija.valkama@suomenlatu.fi 

Facebook – Ulkoilun Uudet Tuulet 
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