
Liikkujan polku -verkosto



Loistava idea… 
Mistä osaajat, 

eurot ja 
viestintäkanavat?

Kohderyhmä 
tiedossa, kanavat 

kunnossa…
Keneltä löytyisi 

sisältöjä?

Hanke 
päättymässä… 
Miten ja keiden 
toimesta tärkeä 

asia jatkuu?

Yksinäistä 
puurtamista… 

Keneltä 
sparrausta, mistä 
yhteistyötahoja?

Sinä teet, minä 
teen… 

Voisiko tekemisiä 
yhdistää ja saada 
isompia tuloksia 

aikaiseksi?

Oletko koskaan miettinyt…?



Liikkujan polku -verkosto on avoin 
kohtaamispaikka kaikille toimijatahoille. 

Yhdessä voimme tuottaa käytännön ratkaisuja ja 
vaikuttaa liikkumisen edellytyksiin, 

jotta mahdollisimman moni liikkuisi 
itselleen sopivilla tavoilla ja voisi hyvin. 

Siis edistää juuri niitä asioita, joita yhdessä päätämme 
tehdä ja joita kenenkään ei yksin kannata toteuttaa.



Mikä on Liikkujan polku –verkosto?
Miten verkosto toimii ja kuinka pääsee mukaan?

Miten harrasteliikunta liittyy verkostoon?
Mitä muita teemoja verkostossa työstetään?

Mitä menossa nuorten ja aikuisten harrasteliikunnassa?



Verkoston toiminta pähkinänkuoressa 1/3
o Toiminta perustuu liikunta- ja urheiluyhteisön visioon ”Olemme maailman liikkuvin 

urheilukansa 2020” ja on osa Muutosta liikkeellä! -toimeenpanoa (Valtakunnalliset 
yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020).

o Lähtökohtana on, että kaikki tavat liikkua ovat hyviä! => verkostossa on tilaa kaikille 
toimijoille, jotka haluavat sitoutua yhteiseen tekemiseen, toimintatapoihin ja 
viesteihin verkostossa sopimallamme tavalla

o Verkosto keskittyy erityisesti aikuisten ja nuorten liikunnan edistämiseen, joskin 
monet vaikuttamisen, perheliikunnan ym. teemat koskettavat koko elämänkulkua

o Verkosto panostaa yhteiseen vaikuttamiseen, viestintään, käytännön kokeiluihin ja 
tekoihin, joilla liike lisääntyy. Yksikin konkreettinen aikaansaannos lisää liikettä 
enemmän kuin sata suunnitelmaa!

o Verkosto tekee yhteistyötä valtakunnallisten eri ikävaiheet kattavien ohjelmien sekä 
alueellisten toimijoiden ja valtakunnallisten verkostojen kanssa



Verkoston toiminta pähkinänkuoressa 2/3
o Verkostossa organisoidutaan teemoittain

o Kukin teemaryhmä asettaa toiminnalleen selkeät tavoitteet ja mittarit
o Teemaryhmillä on kuljettajat, jotka muodostavat verkoston koordinaatioryhmän
o Uusia teemoja/projekteja voidaan perustaa, myös määräajaksi

o Uusi olympiakomitea palvelee verkostoa vastaamalla sen koordinoinnista ja puitteista 
o Verkoston toimintaa voi osallistua, vaikka ei kuuluisi teemaryhmään

o Avoimet tilaisuudet, uutiskirje, kampanjat, yhteiset materiaalit
o Verkoston jäsenten toteuttaessa toiminnallisia, yhteisiä hankkeita ja kokeiluja

o Kukin osallistuva taho osallistuu sovittavalla työpanoksella ja summalla 
o Tarvittaessa haetaan erillisrahoitusta
o Olemassa olevia toimenpiteitä, materiaaleja tms. voidaan yhdistää



Verkoston toiminta pähkinänkuoressa 3/3 

o Liikkujan polku –verkoston toiminta nojautuu verkostotyön yleisiin 
toimivuuden avaintekijöihin, joita ovat toisten tunteminen, 
keskinäinen luottamus ja yhteiseen työhön sitoutuminen (ks. seuraava 
dia)

o Arvostamme toistemme työtä ja kohtelemme toisiamme arvostavasti 
teoissa ja puheissa niin verkoston tilaisuuksissa kuin sen ulkopuolella. 

o Tartumme rohkeasti mahdollisiin ristiriitoihin ja selvitämme ne 
toistemme kanssa viipymättä ja rakentavasti.

o Teemme vuosittain itsearviointia siitä, miten työ on sujunut, mikä jo 
toimii ja miten verkoston toimintaa kannattaa kehittää.



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



Kuljettajien 
koordinaatio-

ryhmä

Olosuhteet

Vaikuttaminen

Kansalliset 
ohjelmat

Muut 
verkostot 

Aikuisten
lajiharrastaminen

Liikkujan polku -verkoston rakenne

Alueelliset 
toimijat

Tutkimus-
tiedon 

soveltaminen
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Työyhteisöt

Muutosta liikkeellä 
linjaukset

Perhe-
liikunta



Verkoston viestintä
#sitäonliikkellä ”paketoi” toimijoiden viestinnän yhdeksi kokonaisuudeksi 
o Tunniste toimii kaikkialla - sähköisissä viestintäkanavissa, mediassa ja 

tapahtumissa
o Saadaan verkoston toimijoiden viesteille enemmän näkyvyyttä
o Kaikki toimijat voivat käyttää #-tunnistetta viestiessään omista 

tapahtumistaan ja toiminnastaan
o Verkoston sisäisessä viestinnässä käytämme tunnistetta #liikkujanpolku

Verkosto julkaisee kerran kuussa uutiskirjeen, jossa viestitään verkoston ja 
sen jäsenten ajankohtaisista asioista

Tiedot verkoston ja sen teemaryhmien toiminnasta on koottu 
https://www.olympiakomitea.fi/liikkujanpolkuverkosto

https://www.olympiakomitea.fi/liikkujanpolkuverkosto


Kuinka Liikkujan polku –verkosto syntyi?

o Liikuntaverkostossa olivat jo useamman vuoden toimineet tahot, jotka halusivat 
vaikuttaa laajojen joukkojen liikunnallisen elämäntavan edistämiseen

o Liikuntaverkosto oli tunnistanut konkreettisia yhteisiä tavoitteita ja kehittämiskohteita. 
Alusta asti tavoitteena oli kehittää yhteistyössä liikkujan polkua  ja liikunnallista 
elämäntapaa kaikkien toimijoiden kanssa. 

o Valon kanssa käytyjen keskustelujen, jo mukaan liittyneiden uusien toimijoiden  ja 
yhteisen suunnittelun tuloksena oltiin valmiita käynnistämään  kaikille toimijoille avoin 
Liikkujan polku –verkosto vuoden 2015 alussa.



Tervetuloa rakentamaan 
yhdessä Liikkujan polkua!
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