
Taho: WAU ry 
Toiminnan/hankkeen nimi: WAU kerhoissa avointen ovien viikko 
 

Kuvaus: Leikkipäiväviikolla 8. – 12.5. vietetään kaikissa Suomen noin 400 kerhossa 45.llä 
paikkakunnalla avointen ovien viikkoa. Kerhoihin ovat tervetulleita tuolla viikolla 
kerholaisten vanhemmat ja / tai kerholaiselle tärkeä ihminen. Lisäksi kaikissa WAU 
kerhoissa tehdään hauska tempaus, jonka satoa voit katsoa mm. WAU ry.n fb sivuilta. Katso 
missä kerhoja pidetään http://www.wau-ry.fi/ 
Kesto: 8. - 12.5. 



Taho: Suomen Latu ry 
Toiminnan/hankkeen nimi: Perheliikunnan kehittämishanke 
 

Kuvaus: Hankkeessa on tavoitteena kehittää uutta toimintaa, toimintamalleja,  koulutusta 
ja materiaalia erityisesti vähän liikkuvien perheiden liikuttamiseksi. Suomen Ladun 
jäsenyhdistyksiä ja muita toimijoita kannustetaan toteuttamaan elämyksellistä, matalan 
kynnyksen liikuntaa lähellä perheitä: leikkipuistoissa, kentillä, lähireiteillä ja lähimetsissä. 
Pääpaino on ulko- ja luontoliikunnassa. Hankkeessa perheliikunnalla tarkoitetaan 
kaikenikäisten lasten ja aikuisten -vanhempien, isovanhempien, kummien, naapureiden jne. 
- yhteistä liikuntaa. Hankkeen ohjausryhmässä ovat mukana myös Hengitysliitto, Allergia- ja 
Astmaliitto, THL, Suomen Mielenterveysseura, Urheiluopisto Kisakeskus ja Helsinki Missio. 
Kesto: 1.9.2016-31.7.2019 



Taho: Suomen Latu 
Toiminnan/hankkeen nimi: Nuku Yö Ulkona  17.6.2017 ja 8.9.2018 
 

Kuvaus: NUKU YÖ ULKONA – Luonnonpäivän kunniaksi. Suomen Latu haastaa 
Luonnonpäivänä, lauantaina 17. kesäkuuta 2017 suomalaiset nukkumaan yönsä ulkona. 
Majoitteena voi olla teltta, tarppi, laavu tai vaikka kuusen alus. Tärkeintä on nauttia 
luonnosta ja jokamiehenoikeuksien suomasta mahdollisuudesta yöpyä ulkona. Yönsä voi 
viettää kansallispuistossa, retkeilyalueilla tai vaikka takapihalla. Jaa kokemuksesi 
#nukuyöulkona-tunnisteella sosiaalisessa mediassa. 

Lisäksi järjestämme useila eri paikkakunnilla Nuku Yö Ulkona tapahtumia 
Kesto: 17.6.2017 ja 8.9.2018 



Taho: Suomen Latu 
Toiminnan/hankkeen nimi: Lumiukko-kampanja 
 

Kuvaus: Suomen Latu järjestää yhdessä jäsenyhdistystensä sekä yhteistyökumppaneiden 
kanssa lumiukkokampanjan  talvella 2018.  Tarkoituksena on edistää perheliikuntaa sekä 
kiinnittää ilmastonmuutoksen vaikutus talviaktiviteettien säilymisen puolesta. 

Kampanjaan voi osallistua kuka tahansa ilmoittamalla lumiukkonsa sijainnin ja ottamalla 
kuvan lumiukosta. 
Kesto: 1.1.-30.3.2018 (alustava) 



Taho: Suomen Latu 
Toiminnan/hankkeen nimi: Maastopyöräilykiertue 
 

Kuvaus: Tutustu maastopyöräilyyn ilman omaa maastopyörää! 

Kokeile maastopyöräilyä ja tutustu lajiin jopa ilman omaa maastopyörää! Kesäkaudella 
2017 paikalliset yhdistykset, Suomen Latu ja maastopyöräilyn erikoisliike R-Tech järjestävät 
Maastopyöräily tutuksi -kiertueen noin 15 paikkakunnalla eri puolilla maata.  

Cube-kiertueen paikallistapahtuma on yhden illan mittainen ohjattu lajitutustuminen. 
Tapahtuma on suunnattu ensisijaisesti maastopyöräilystä kiinnostuneille aikuisille, joilla ei 
vielä ole omaa maastopyörää. Osallistujien käytettävissä on 12 laadukasta Cube-
maastopyörää ja ohjaajina toimivat Suomen Ladun koulutetut maastopyöräilynohjaajat. 
Lisätietoja https://www.suomenlatu.fi/media/ulkoile/maastopyoraily/cube-kiertue-
2017.pdf 
Kesto: 3.5.-25.8.2017 



Taho: Suomen Latu 
Toiminnan/hankkeen nimi: Perheliikunnan kehittämishanke 
 

Kuvaus: Suomen Ladun jäsenyhdistykset ovat liikuttaneet perheitä toiminnassaan monipuolisesti vuosikymmenten ajan ja 
Suomen Latu on perheliikunnan johdonmukaisen kehittämisen pioneeri. Idea hankkeesta syntyi Suomen Ladun strategiatyössä, 
kun perheliikunnan edistäminen jäsenyhdistyksissä valittiin yhdeksi painopisteeksi. Tarkoituksena on edelleen vahvistaa omien 
jäsenyhdistystemme työtä perheliikunnan saralla. Hankkeessa ovat mukana myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Hengitysliitto 
ry, Urheiluopisto Kisakeskus, Allergia- ja astmaliitto ja Mielenterveysseura ry. Näin saamme hankkeessa tuotetut käytännöt 
mahdollisimman laajaan käyttöön. 

Hankkeen tavoitteena on kehittää vuosina 2016-19 uutta toimintaa, toimintamalleja, koulutusta ja materiaaleja vähän liikkuvien 
perheiden liikuttamiseksi. Yhdistyksiä ja muita toimijoita kannustetaan toteuttamaan perheille suunnattua, elämyksellistä, 
matalan kynnyksen toimintaa lähellä perheitä. Toimintamalleissa hyödynnetään lähiluontoa ja samalla kehitetään lasten ja 
aikuisten luontosuhdetta. Tavoitteena on innostaa perheitä ulkoiluun ja lähiliikuntaan uusien toimintamuotojen ja verkoston 
avulla. 

Toimintaa toteuttaville tahoille tuotetaan uusia ideoita perhetoiminnan järjestämiseen ja lähialueiden hyödyntämiseen eri 
lajeissa, leikeissä ja peleissä. Myös olemassa oleviin lajeihin tuotetaan uusia perhesovelluksia. Toimintamuotojen kantavana 
ideana on myös osallistaa perheitä toiminnan ja olosuhteiden luomiseen. Toiminnat voivat olla ohjattuja tai omatoimisesti 
toteutettavia ja niissä huomioidaan eri vuodenajat, pimeän ja valoisan aikaan toteutettavat aktiviteetit sekä eri 
toimintaympäristöt ja eri-ikäiset lapset. 

Lisää tietoa perheliikunnasta ja sen ohjaamisesta sekä toimintavinkkejä löydät sivulta www.suomenlatu.fi/perheliikunta. 
Kesto: 2016-2019 



Taho: Suomen Latu 
Toiminnan/hankkeen nimi: Perheliikunta tutuksi -kurssit 2017 
 

Kuvaus: Perheliikunta tutuksi -kurssit 2017 Suomen Ladun jäsenyhdistyksille 

23.3.17 Helsinki (klo 17.30-20.30) 

1.4.17 Kouvola (klo 10-13) 

8.4.17 Kuopio (klo 10-13) 

5.8.17 Kajaani (klo 10-15) 

Perheliikunta tutuksi -kurssit on tarkoitettu Suomen Ladun jäsenyhdistysten toimijoille. 
Kurssit ovat maksuttomia. Kurssilla perehdytään perheliikunnan erityispiirteisiin ja saadaan 
käytännön vinkkejä perheliikuntaan eri vuodenaikoina. Olipa yhdistyksesi perheliikunta 
pientä, suurta tai jopa olematonta - tule rohkeasti mukaan ja sukella palkitsevan 
perhetoiminnan pariin. 
Kesto: 2017 



Taho: Tunturilatu 
Toiminnan/hankkeen nimi: VAUVASTA VAARIIN – MUMMOSTA 
MUKELOON LEIRI 
 

Kuvaus: https://www.suomenlatu.fi/media/ulkoile/lastentoiminta/perheliikunta/vava-leiri-
2017-lehti-ilmoitus.pdf 
Kesto: 16.–22.7.2017 



Taho: Suomen Reumaliitto ry 
Toiminnan/hankkeen nimi: Mielekästä, liikunnallisesti rikasta elämää 
 

Kuvaus: Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset 2017: 

Kehittämisteemat:   

- Liikuntaharrastaminen 

- Terveyden edistäminen 

- Yhteistyö 

- Tiedon tuottaminen, levittäminen tai tietojärjestelmät 

- Koulutus ja osaaminen 

-  Uusi toiminta- tai palvelumalli 

Hankkeen kohderyhmänä ovat:  

1. Lastenreumaa sairastavat. Suomessa lastenreumaa sairastaa noin 2000 alle 16-vuotiasta. 
Vuosittain lastenreumaan sairastuu 150–200 lasta ja nuorta, joista puolet ovat 
sairastuessaan alle viisivuotiaita. Lastenreumassa on kyse elinikäisestä sairaudesta. Hoidon 
ja kuntoutuksen rinnalla on tärkeää myös vahvistaa ja mahdollistaa lastenreumaan 



sairastuneiden liikunnallinen elämäntapa turvaamaan lapsen kasvua ja kehitystä 
pitkäaikaissairaudesta huolimatta.  

2. Fibromyalgiaa sairastavat. Arvioiden mukaan fibromyalgiaa sairastaa kahdesta viiteen 
prosenttia väestöstä. Fibromyalgia määritellään krooniseksi kipu-uupumusoireyhtymäksi, 
jota leimaa laaja-alainen kipu lihaksissa, nivelissä ja jänteissä, joskus koko kehossa. 
Pitkäaikaisen kivun kanssa eläminen ei kuitenkaan houkuttele liikkumaan, varsinkin jos oma 
tuntemus on, että se pahentaa oireita.  

Liikunnan hyödyistä fibromyalgian hoidossa on kuitenkin paljon näyttöä. Ammattilaisten 
keskuudessa fibromyalgiakuntoutujat koetaan usein haastaviksi asiakkaiksi, joiden 
motivointiin kaivataan työkaluja ja moniammatillista näkökulmaa. Fibromyalgiaa 
sairastavat hyötyvät erityisesti ryhmämuotoisesta toiminnasta ja sitä paikallisissa 
reumayhdistyksissä perinteisesti on tarjolla. Ryhmän tuki on liikunnallisen elämäntavan 
omaksumisessa hyödyllistä ja vertaistuki arvokasta. 

Hankkeessa pyritään lisäämään näiden henkilöiden liikunta-aktiivisuutta. Liikunta-
aktiivisuuden lisäämiseen pureudutaan useasta eri näkökulmasta ja erityisesti lisätään 
matalan kynnyksen liikuntatoimintaa kotiharjoitusohjelmin ja ryhmätoiminnan kautta. 
Varsinkin lapsireumaperheissä korostuu läheisten ja toimintaympäristöjen (koti, päiväkoti, 
koulu, terveydenhuolto ja -kuntoutusyksiköt) rooli ja yhteistyö. Tuotettavien materiaalien 
toivotaan auttavan yhteistyön lisääntymisenä ja tiedonkulun helpottumisena. 



Hankkeen vaikuttavuutta liikunta-aktiivisuuteen ja elämänlaatuun tutkitaan kahden 
tutkimuksen /selvityksen avulla: 

1: Interventiotutkimus: Kotiharjoitteiden toteuttaminen ja vertaisryhmiin osallistumisen 
vaikutukset liikunta-aktiivisuuteen ja toimintakykyyn sekä kipu- ja uupumustuntemuksiin 
fibromyalgiaa sairastavien keskuudessa. 

2: Selvitys / kartoitus: Liikuntaharjoitteet osana lastenreumaperheiden arkea. 
Harrastustakuu, kuinka käytännössä toteutuisi lastenreumaasairastavan arjessa. 

Tulokset:   

Hankkeen tulokset ja toimintamallit ovat avuksi tulevaisuudessa uusia liikuntaohjelmia 
kehitettäessä. Erityisesti hanke palvelee Reumaliiton toimintaa, mutta myös isoa joukkoa 
sen yhteistyötahoja: paikalliset reuma- ja tulesyhdistykset (154 kpl), sairaanhoitopiirien 
reumahoitoyksiköt, Suomen Reumatologinen yhdistys ry, Suomen Tulesammattilaiset ry ja 
Kuntoutumiskeskus Apila Oy. Toiminta varmasti jää elämään tehtävien sähköisten 
liikeharjoitteiden ja nettiohjelmien myötä, josta ne ovat muidenkin toimijoiden käytettävissä 
hankkeen päätyttyä. 

Asiasanat:  arviointi, fibromyalgia, harrastustakuu, kotiharjoitus, lastenreuma, matalan 
kynnyksen toiminta, reuma, ryhmätoiminta, vaikuttavuus 
Kesto: 2017 



Taho: Suomen Keilailuliitto 
Toiminnan/hankkeen nimi: Move Kids Up & Down - Perheet laskee ja 
pelaa 
 

Kuvaus: Move up and down on kolmen lajiliiton yhteishanke, jonka avulla liikutetaan 
koululaisia ja perheitä. Hankkeen 

ensimmäisenä vuonna (1.4.2016-31.3.2017) tuimme liikunnallista koulupäivää lajiliittojen 
tuotteilla. Toisena hankevuonna 

(1.4.2017-30.3.2018) toteutamme uudenlaisen ympärivuotisen perheliikuntaohjelman Etelä-
Suomesta lappiin samoilla 

paikkakunnilla kuin koulumaailman liikuttamista on tehty ensimmäisenä vuonna. Ohjelma 
on läpi vuoden käynnissä oleva 

liikuntaohjelma perheille. 
Kesto: 1.4.2017-30.3.2018 



Taho: Suomen Sydänliitto 
Toiminnan/hankkeen nimi: Neuvokas perhe 
Kuvaus: Neuvokas perhe haluaa innostaa, kannustaa ja antaa iloa elintapoihin. Ei ole 
olemassa yhtä ainoaa tapaa elää hyvin, vaan jokainen voi etsiä oman tapansa toteuttaa 
arkea ja tehdä terveellisiä valintoja. Neuvokas perhe on osa Suomen Sydänliiton toimintaa 
ja osa Yksi elämä –kokonaisuutta, jossa mukana ovat myös Aivoliitto ja Diabetesliitto. 

Neuvokas perhe –toiminta haluaa kiinnittää erityisen huomion asioihin, jotka perheiden 
arjessa jo toimivat; antaa mahdollisuuden nostaa niitä esille ja vahvistaa. Mikä meillä toimii 
jo hyvin? Missä lapseni on erityisen taitava? Mistä olemme ylpeitä arjessamme, mikä sujuu? 

Jos energiaa riittää ja elämäntilanne mahdollistaa, on tärkeää myös pohtia, missä itse 
toivoisimme arkeen muutosta; haluaisimmeko liikkua perheenä yhdessä enemmän, onko 
herkkuhetkiä liikaa, jääkö uniaika liian vähälle? Mikä on meidän perheen juttu tai oma 
muutostoiveeni. Annamme keinoja löytää omat muutostoiveet ja konkreettisia vinkkejä 
muutosten toteuttamiseen. 

Neuvokas perhe tarjoaa tietoa ja tukea sekä perheille, että ammattilaisille. Pääviestimme 
liittyvät liikuntaan, syömiseen ja perhearkeen. Erityistä tukea haluamme tarjota 
ylipainoisten lasten perheille.  
Kesto: jatkuvaa 



Taho: Olympiakomitea 
Toiminnan/hankkeen nimi: Pihaseikkailu - Perheiden yhteinen 
liikuntatapahtuma 
 

Kuvaus: Pihaseikkailua on järjestetty seitsemän vuotta Valon (Nuori Suomi aloittanut) 
maksuttomana kampanjana päivähoitoon. Nyt kampanjan parhaat palat on koottu 
myyntituotteeksi, jossa on säänkestävät tehtäväkortit = 15 kaksipuoleista tehtävää, jossa 
helpompi ja haastavampi versio motorisesta perustaidosta sekä järjestäjän opas, jossa 
huomioidaan mm. tapahtuman valmistelu +  kierrätysmateriaalien valmistaminen. 
Materiaalia voi ostaa sporttikaupasta hintaan 20€ + toimituskulut. Pihaseikkailua voi 
soveltaa monille kohderyhmille; tärkeintä on liikkumisen ilo ja yhdessä tekemisen riemu. 
Kesto: jatkuvaa 



Taho: Kymenlaakson Liikunta ry ja Kouvolan kaupunki 
Toiminnan/hankkeen nimi: Ihmetellään yhdessä - perheseikkailu 
 

 

Kuvaus: Syksyinen tapahtuma, jossa kohderyhmänä on 2-3 -vuotiaiden perheet. Metsässä 
yhdessä tekemistä; rastipisteitä, tehtäviä. Seurat, yhdistykset ja kaupunki järjestämässä. 
Kesto: jatkuvaa 



Taho: Kymenlaakson Liikunta ry  ja Kouvolan kaupunki 
Toiminnan/hankkeen nimi: Vauhti veska 
 

Kuvaus: Kouvolan kaupungin kehittämä vinkkireppu, joka kiertää päiväkoti-ikäisten lasten 
kodeissa lisäämässä perheiden liikkumista. 
Kesto: jatkuvaa 



Taho: Kymenlaakson Liikunta ry 
Toiminnan/hankkeen nimi: KID Action -leiripäivä 
 

Kuvaus: Alle kouluikäisille (ja heidän vanhemmilleen) suunnattu leiripäivä, jossa päiväkoti-
ikäiset pääsevät tutustumaan leirielämään ja eri liikuntalajeihin. Teemoina ollut mm. 
liikennepuisto, yleisurheilua ja metsämörreilyä. Leiripäivään voi tulla yhdessä 
vanhemman/huoltajan kanssa. 
Kesto: jatkuvaa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Taho: Suomen Suunnistusliitto 
Toiminnan/hankkeen nimi: Ei tällä hetkellä erityistä hanketta, 
mahdollisesti käynnistyy perheliikuntaan liittyviä kehitystoimia 
 
Kuvaus: Suunnistusseurat toteuttavat jo nyt toimintaa perheille sekä eri sukupolvien 
yhdessä osallistumismahdollisuuksia 

- Seurojen suunnistuskoulut 

- Kuntorastit 

- Seuratoiminnan harjoitukset ja leirit 

 
Kesto:  
 
 
 



 
Taho: Suomen Voimisteluliitto 
Toiminnan/hankkeen nimi: #hypi100 #haastaope 
 
Kuvaus: Suomi 100 v kunniaksi haastetaan kaikki hyppimään 100 hyppynarua. 

(erityisesti suunnattu kouluille, mutta kannustamme kaikki mukaan) 

 
Kesto: toukokuu + elo-syyskuu > #haastaope 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Taho: Suomen Voimisteluliitto 
Toiminnan/hankkeen nimi: Perheliikuntatoiminta yli 250 
voimisteluseurassa ympäri maata. 
 
Kuvaus: Viikottaiset ohjatut liikuntaryhmät voimisteluseuroissa alle kouluikäisille + aikuiselle 

 
Kesto: säännöllistä syyskuu- toukokuu 

Materiaali: A Trip Around the World – Ikilapsi Outdoor Activities 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Taho: Ikäinstituutti / Voimaa vanhuuteen -ohjelma 
Toiminnan/hankkeen nimi: Koululaisten ja vanhusten liikuntaryhmä 
 
Kuvaus: Vanhusten ja lasten yhteinen viikottainen liikuntatunti koulussa kouluaikana. 
Tehdään esim. tasapainoratoja, pelejä, jotka kehittävät kumpaakin ikäryhmää. 

 
Kesto: yhden jakson/ lukukauden ajan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Taho: Ikäinstituutti / Voimaa vanhuuteen -ohjelma 
Toiminnan/hankkeen nimi: Äiti-lapsi kuntosaliryhmä 
 
Kuvaus: Vanhukset ja keski-ikäiset yhdessä kuntasalille. Uudenlaista yhdessäoloa läheisen 
kanssa ja voimat kasvaa samalla. 
Kesto: 2-3kk jakso tai jatkuvasti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Taho: Likes + Keski-Suomen Liikunta ry 
Toiminnan/hankkeen nimi: SKLAPE – Likes ja Kesli ovat yhteisellä osatoteuttajan roolilla 
mukana Keski-Suomen maakunnallisessa LAPE-hankkeessa (KSLAPE), joka on osa valtakunnallista 
lapsi -ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (STM-kärkihanke, myös OKM mukana). KSLAPE-
hankkeessa on erilaisia toimenpidekokonaisuuksia lapsiperheiden vaativista erityistason palveluista 
matalan kynnyksen palveluihin. Likesin ja Keslin rooli liittyy jälkimmäiseen ja siinä erityisesti 
varhaiskasvatuksen ja koulun teemoihin. 
 
Kuvaus: Osahankkeen kaksi kärkeä ovat: 

- varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositusten jalkauttaminen. 
- Keski-Suomen päivähoidon yksiköiden henkilökunnan koulutukset/työpajat 
- Teemalliset vanhempainillat – Iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä 

- Jokaisella lapsella ja nuorella mahdollisuus mieleiseen harrastukseen (taustalla OKM:n raportti) 
- Kokeilupaikkakuntien kanssa kartoitetaan lähtötilanne. (harrastusmahdollisuudet, puutteet, 

tarpeet, toiveet) Tunnistetaan esteitä ja laaditaan toimepidesuunnitelma. 
- Harrastustoiminnan merkityksestä viestiminen, toimenpiteiden toteuttaminen 

Kesto: Valtakunnallinen LAPE-ohjelma on kestoltaan 2 vuotta (2017-2019) 
 


