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HK: No sitten, mitä tää mielestäsi tarkoittaa tää lasten, nuorten ja lapsiperheiden
hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen? Mitä tarkoittaa?
H: Kyllä se varmaan sitä tarkoittaa, että liikuntamahdollisuudet ja tällaiset
harrastusmahdollisuudet on kunnossa, ja tuota muuten virikkeellinen ympäristö ja …
yleensä ottaen ihmiset on paremmalla mielellä ja voi hyvin ja….
HK: Joo
H: Haastavat kysymykset, toivottavasti helepottuu loppua kohti.
HK: Nää on ainakin laajat kysymykset, mutta ehkä sitten tulee joitakin tarkempia..
H: Näinhän se yleensä menee.
HK: No miten tätä asiaa on organisoitu ja koordinoitu täällä kaupungissa?
H: Onhan meillä näitä monenlaisia ohjelmia, mutta tuota tietysti meidän toimialalla
pyritään tällaiset sitten jo kaavoituksessa ottamaan huomioon, varattu riittävästi
puistoja ja muuta tällaista, viheralueita ja tietysti harrastepaikkoja pyritään
järjestämään ja rakennetaan toimitiloja, jotta ne olis sitte fiksuja ja virikkeellisiä ja
sitte esteettömyys on tietysti yks tärkeä tekijä nykypäivänä. Jos on jotain rajoitteita,
niin pystyis niitä sitten käyttämään. Tietysti samat asiat on sitten
kadunrakentamisissa ja tämmösissä, ja leikkipuistotkin on sitten meillä, että ne olis
hauskoja ja turvallisia. Toimivia ja turvallisia.

