
Lämpimästi tervetuloa 
Liikkujan polku –verkoston 

tilaisuuteen 4.5.2017!

#liikkujanpolku



• Kysely verkostolle ja 
avoin tilaisuus 4.5.: kohti 
uusia yhteisiä valintoja

• 10.5. 
#unelmienliikuntapäivä

• Vuoden 2017 suunnittelua
• Liikkumisen unelmavuosi jatkuu

• Kuntavaikuttamista
• 16.-17.3. Sportec-

messut

• Syksyn avoin tilaisuus 
syys-lokakuussa

• 2018(-19) 
toimintasuunnitelmat ja 
uusien toimenpiteiden 
käynnistys Loka-

joulukuu
Tammi-

maaliskuu

Huhti-
kesäkuu

Heinä-
syyskuu



Ohjelmassa tänään

 Verkoston ajankohtaisia asioita – #unelmienliikuntapäivä 
ja teemoissa tapahtuu

 Ajatuksia sisäisestä motivaatiosta liikunnan 
edistämisessä

 Kohti uutta yhteistä teemaa: Eri ikäiset yhdessä 
liikkumaan – miten voimme tätä verkostona edistää 
tulevaisuudessa

 Teemaryhmien työ jatkuu 



Verkoston toimivuuden avaintekijät

Mitä toiveita, 
tarpeita ja 
osaamista 
toisilla on? 

Jos autan toisia, 
auttavatko toiset 

minua?

Tieto leviää ja 
se omaksutaan 
tehokkaammin

Toimintatavat 
muuttuvat 

tehokkaammin

Uudet toimijat 
innostuvat 
mukaan

© Timo Järvensivu, 
Aalto-yliopisto



Mikä on sinun 
unelmaliikuntaasi?





Avoimia harjoituksia, 
höntsäpelejä, puistojoogaa, 
katukorista, senioritansseja, 
ulkoleikkejä, porrastreenejä,  

iltarasteja, kyykkää, 
kävelylenkkejä… 



Unelmien liikuntapäivä on kaikenlaisen liikkumisen 
pop up -päivä, jolloin kaikki ihmiset kutsutaan 

mukaan liikkumaan omin tavoin ja keinoin. 

Tehdään tästä yhdessä Suomen suurin liikkumisen 
juhlapäivä – vielä ehtii mukaan! 

Unelmien liikuntapäivä





www.unelmienliikuntapäivä.fi

Ilmoita tapahtuma Unelmien liikuntapäivä –sivustolla 
www.unelmienliikuntapäivä.fi !

Kaikki sivuille ilmoitetut tapahtumat osallistuvat hienojen 
urheilu- ja liikunta-aiheisten palkintojen arvontaan!

Materiaaleja kakkoskerroksesta ja netistä!

http://www.unelmienliikuntap%C3%A4iva.fi/


Terveisiä teemaryhmistä



Kuljettajien 
koordinaatio-

ryhmä

Olosuhteet

Vaikuttaminen

Kansalliset 
ohjelmat

Muut 
verkostot 

Aikuisten
lajiharrastaminen

Liikkujan polku -verkoston rakenne

Alueelliset 
toimijat

Tutkimus-
tiedon 

soveltaminen
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Viestintä

Työyhteisöt

Muutosta liikkeellä 
linjaukset

Perhe-
liikunta

Uudet tavat 
liikkua ja  
liikuttaa



Onko pakko, jos ei halua?



Yhteenveto verkostolle 
tehdystä kyselystä ja taustaa 

valitulle teemalle



Miten verkosto on vaikuttanut näiden 
tulosten saavuttamiseen?

 Verkoston koetaan vaikuttaneen tulosten saavuttamiseen myönteisesti 
neljällä eri tavalla:

 Verkoston hyödyllisin toiminta vaikuttaisi liittyvän siihen, että toimijat tutustuvat 
toisiinsa ja alkavat rakentaa keskenään yhteistyötä ja kumppanuuksia. Tämän 
myötä on mahdollisuus tiedon ja osaamisen lisääntymiseen. 

 Verkoston on koettu innostaneen ja osallistaneen toimijoita yhteistyöhön siten, 
ettei vastauksia ole annettu ylhäältä. 

 Viestintää on onnistuneesti kehitetty yhdessä

 Koordinaatio toimii. 

 Kielteisemmin arvioitiin sitä, että verkoston kokonaisuuden ja eri toimijoiden 
välistä strategista, toiminnallista ja resursseihin liittyvää yhteensovittamista 
tulisi vielä kehittää

Liikkujan polku –verkoston arviointi 2016:



HUOM 1 !

VERKOSTON TYÖHÖN ON 
KAIVATTU LISÄÄ YHTEISTÄ 

FOKUSTA…



HUOM 2 ! 

…MUTTA YHTEINEN TEEMA EI 
KUMOA TEEMARYHMIEN 

OLEMASSA OLEVIA VALINTOJA 
EIKÄ ESTÄ TEKEMÄSTÄ MYÖS 

MUITA PROJEKTEJA!



Kyselyn taustaa
o Olympiakomitea koordinoi verkoston toimintaa – verkosto 

nostaa esille ajankohtaisia teemoja yhteisiksi työn kohteiksi
o Nyt käynnissä Suomi 100 juhlavuosi ja Unelmat 

liikkeelle osana sitä
o Perheliikunta oli ainoa uusi teema, josta oli saatu 

konkreettinen ehdotus tulevaksi yhteiseksi työn kohteeksi
o Koordinaatioryhmän muodostavat teemaryhmien 

kuljettajat päättivät kuulla verkostoa asiassa => kysely
o Vastauksia saatiin yhteensä 39, verkoston erilaiset toimijat 

hyvin edustettuina



Liikkujan polku -verkoston yhteiset valinnat 2018 -(20)
Kannatatko perheliikunnan edistämisen valitsemista verkoston seuraavaksi yhteiseksi työn kohteeksi?

94,9 %

5,1 %

0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

kyl lä ei

Kaikk i (KA:1.05, Hajonta:0.22) (Vastauksia:39)



Liikkujan polku -verkoston yhteiset valinnat 2018 -(20)
Onko omassa organisaatiossasi perheliikunnan edistämiseen liittyviä sisältöjä/toimintaa?

82,1 %

17,9 %

0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

kyl lä ei

Kaikk i (KA:1.18, Hajonta:0.38) (Vastauksia:39)



Liikkujan polku -verkoston yhteiset valinnat 2018 -(20)
Onko organisaatiosi halukas edistämään perheliikuntaa verkoston yhteisenä tekona?

53,8 %

0,0 %

46,2 %

0,0 %

20,0 %

40,0 %

60,0 %

80,0 %

100,0 %

kyl lä ei ehkä

Kaikk i (KA:1.92, Hajonta:1.0) (Vastauksia:39)



Liikkujan polku -verkoston yhteiset valinnat 2018 -(20)
Kuinka pitkäksi ajaksi kannatat seuraavan yhteisen teeman sopimista?

25,6 %

69,2 %

5,1 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

vuodeksi 2018

vuosiksi 2018-2019

Jok in muu, mikä

Kaikk i (KA:1.79, Hajonta:0.52) (Vastauksia:39)



Liikkujan polku -verkoston yhteiset valinnat 2018 -(20)
Onko muita teemoja, joita haluatte ehdottaa verkoston yhteiseksi työn kohteeksi vuodelle 2018 tai sitä seuraaville 
vuosille?

64,1 %

35,9 %

0,0 % 20,0 % 40,0 % 60,0 % 80,0 % 100,0 %

ei

kyl lä,  mitä

Kaikk i (KA:1.36, Hajonta:0.48) (Vastauksia:39)



Muista teemoista ja huomioita

o Yksittäisiä mainintoja erilaisista teemoista
o Pari mainintaa, jossa nostettiin esille 

– Arki- ja lähiliikunta 
– Höntsäliikunta
– Luontoliikunta 
– Nuoret aikuiset

Kuljettajien keskustelua teemasta (kysely huomioiden): onko 
perheliikunta liian kapea, koska se mielletään helposti vain 
lapsiperheiden liikkumiseksi ? Entä yksinelävät jne.?



Johtopäätöksenä:

eri ikäisten !

yhdessä liikkuminen !

perheliikunta erittäin tärkeänä 
osana ja tätä kokonaisuutta



Mistä puhumme, kun 
puhumme perheliikunnasta?



Yhdessä ilman ikärajaa ja 
Vie vanhus ulos!



Ryhmätyö, vaihe 1: 
Mitä eri ikäisten yhdessä liikkuminen voisi 
tarkoittaa kunkin teemaryhmän näkökulmasta? 

1. Valitse 3 teemapistettä, joissa haluat vierailla.
2. Tuota ideoita siitä, miten valitsemissasi teemaryhmissä 

voitaisiin ottaa huomioon verkoston uusi teema (sen lisäksi, 
mitä teemaryhmässä jo on tällä hetkellä työn alla).

3. Muista, että ehdotusten tulee saada aikuiset(kin) 
liikkumaan!

4. Käy yhdessä pisteessä kerrallaan ja siirry seuraavaan kun 
kuulet kehotuksen siirtyä.



Ryhmätyö vaihe 2: 
1. Hakeudu omaan väriryhmääsi (ks. nimilappu  ) ja 

esittele itsesi lyhyesti!
2. Miettikää yhdessä MAHDOLLISIMMAN KONKREETTISIA 

EHDOTUKSIA mitä koko Liikkujan polku –verkoston tulisi 
tehdä edistääksemme eri ikäisten yhdessä liikkumista 
ja mitä toimenpiteitä niiden toteuttaminen vaatisi 
(resurssit tms.). Ehdotus voi liittyä jonkin tietyn
teemaryhmän työhön tai olla yleisempi. 

3. Valitkaa mielestänne 1-3 parasta ehdotusta 
vaadittavine toimenpiteineen ja kirjatkaa ne fläpille. 



”Neuvoa antava” äänestys – mitä 
verkoston tulisi tehdä yhdessä

1. Valitse mielestäsi parhaat ehdotukset, joille haluat 
antaa äänesi. 
 Jokainen saa antaa kolme ääntä, mutta ne tulee 

antaa eri ehdotuksille. Kaikkia ääniä ei tarvitse 
käyttää. 

2. Merkitse tussilla viiva tukkimiehen kirjanpidolla 
valitsemiesi ehdotusten kohdalle.



Miten yhteisen tekemisen valmistelu jatkuu
Kuljettajien koordinaatiokokous pidetään 16.5. 

– Käydään läpi tämän päivän anti ja saadut 
ehdotukset ja päätetään, miten niiden kanssa 
edetään 

– Sovitaan valmisteluvastuista ja otetaan yhteyttä 
henkilöihin, joita pyydetään mukaan valmisteluun

– Sovitaan tarvittavista yhteistyötapaamisista
Tiedotetaan koko verkostolle tulevissa uutiskirjeissä 
etenemisestä



Haluatko mukaan valmistelemaan asioita?

Oliko jokin teema, joka sytytti erityisesti? Tai oliko juuri sitä, 
mitä organisaationne muutenkin on suunnittelemassa?

Ota yhteyttä Matteen tai oman teemaryhmäsi kuljettajaan 
ja ilmoita halukkuudestasi antaa panoksesi yhteisen 
toiminnan suunnitteluun ja toimenpiteiden valmisteluun!



Pidetään itsemme, kaikki 
muutkin ja unelmat liikkeellä!

Ihanaa kesää, kuulemisiin ja 
tapaamisiin!
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