
LIIKUNTAA ESTEETTÄ! 
Yhteistyöllä kohti liikunnan tasa-arvoa -seminaari
4.4.2017, Seinäjoki

Liikunta ja osallisuus -hanke



Tervetuloa! 

Puheenjohtaja Tapio Korjus, Valtion liikuntaneuvosto
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Klo Aihe

13.00 Tervetuloa! (Puheenjohtaja Tapio Korjus, Valtion liikuntaneuvosto)

13.10 Liikunta ja osallisuus -hankkeen tuloksia ja oivalluksia (Yhteyspäällikkö Mika Ala-Kauhaluoma ja
projektikoordinaattori Mari Ruuth, Liikunta ja osallisuus -hanke, Kuntoutussäätiö)

13.30 Onnistumisia soveltavan liikunnan osalta
• Miten Seinäjoen kaupunki edistää liikuntaa eri sektoreilla? (Erityisliikunnan koordinaattori Sarika Kivimäki, 

Seinäjoen kaupunki)
• Soveltavan liikunnan alueverkoston rakentaminen (Erityisliikuntakoordinaattori Tatjana Asplund, Vaasan 

kaupunki)

14.00 Liikunnan apuvälineiden esittely (Kimmo Junttila, Solia) 

14.20 Kahvitauko ja mahdollisuus tutustua liikunnan apuvälineisiin

14.50 Case-esimerkkejä/innovaatioita/kehittämistyön tuloksia
• Tuolisamba-liikuntaryhmien suunnittelu ja toteutus (Sambakoulun opetusvastaava Riia Rantala, Samba Tropical

ry)
• Case-esimerkki Seinäjoen esteettömistä elämysliikuntareiteistä ja kohteista (Puheenjohtaja Hannu Salo, 

Lakeuden Elämysliikunta ry)
• Porin kaupungin järjestämän soveltavan liikunnan kartoitus (Opiskelija Heidi Koskinen, Satakunnan 

ammattikorkeakoulu)

15.10 Paneelikeskustelu (vetäjänä Erikoissuunnittelija Riitta Samstén, Neuroliitto ry, liikuntapalvelut)

15.55 Yhteenvetoa

16.00 Tilaisuus päättyy



Liikunta ja osallisuus -hankkeen tuloksia ja oivalluksia 

Yhteyspäällikkö Mika Ala-Kauhaluoma ja projektikoor-
dinaattori Mari Ruuth, Liikunta ja osallisuus -hanke, 
Kuntoutussäätiö
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Kuntoutussäätiö

• Yleishyödyllisenä yhteisönä saamme toiminta-avustusta Sosiaali- ja 
terveysjärjestöjen avustuskeskus STEAlta (entinen Raha-
automaattiyhdistys)

• Haluamme tuottaa meihin sijoitetulla rahalla mahdollisimman paljon 
lisäarvoa kuntoutuja-asiakkaille ja sitä kautta koko yhteiskunnalle

• Haastavassa elämäntilanteessa oleville mahdollisuus tehdä työtä omien 
kykyjensä mukaan, omien vahvuuksiensa kautta: tuotamme 
asiakaslähtöisiä palveluja, jotka parantavat työ-, opiskelu- ja 
toimintakykyä

• Työhön kuntoutumiseen ja parempaan elämänhallintaan 
käytäntölähtöisen tutkimuksen ja rohkean käytännön kokeilun avulla

• Vaikutamme tiedolla ja jaamme osaamistamme avoimesti

• Työntekijöitä meillä on noin 80.
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Tutkimuksemme on käytäntölähtöistä 

• Tuotamme ihmisten työ- ja toimintakyvystä ja yhteiskunnallisesta 
osallisuudesta sekä kuntoutustoiminnasta sellaista tietoa, jota voidaan 
käyttää kuntoutusjärjestelmän ja -menetelmien kehittämisessä: 
yhteiskunnan hyödyksi, yleishyödyllisellä rahalla

• Tällä hetkellä käynnissä lähes 40 tutkimus- ja kehittämishanketta 

• Tuloksia voidaan hyödyntää kuntoutuksen suunnittelussa ja 
päätöksenteossa sekä asiakastyössä ja koulutuksessa

• Saamme perusrahoituksen työhömme STEAn (entinen Raha-
automaattiyhdistys) kohdennetuista toiminta-avustuksista.
Erillisiä hankkeita rahoittavat mm. Kela, sosiaali- ja terveysministeriö, työ-
ja elinkeinoministeriö, Työsuojelurahasto, Euroopan sosiaalirahasto ja 
järjestöt.

• Tutkijan mielellä; rohkeasti kokeilemalla ja jakamalla, kestävällä tavalla!
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Koulutuksemme

• Järjestämme koulutusta kuntoutuksesta ja sen lähialoista. 
Järjestämme myös teemakohtaisia koulutuksia työpaikoille, 
oppilaitoksille, kuntoutusalan organisaatioille ja järjestöille.
– Esimerkkejä: Eettinen asiakkaan kohtaaminen, haastavat 

vuorovaikutustilanteet asiakastyössä

• Valtakunnalliset kuntoutuspäivät kokoaa joka vuosi yhteen 
keskeiset ammattilaiset ja päätöksentekijät. 
Seuraavat Kuntoutuspäivät pidetään 8. - 9.6.2017 Kulttuuritehdas 
Korjaamolla: ”Kuntoutuksen innovaatiot - ihmiskeskeinen 
kuntoutus tehdään yhdessä”
– www.kuntoutussaatio.fi/kuntoutuspaivat

– Twitter: #Kuntoutuspäivät
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Tykättävää, seurattavaa, jaettavaa

• www.kuntoutussaatio.fi

• www.kuntoutusportti.fi

• Tietyoelamaan.fi

• Kuntoutuksenakatemiablog.wordpress.com

• Facebook.com/Kuntoutussaatio

• Twitter.com/Kuntoutussaatio
– #Kuntoutuspäivät

| 6 April 2017 Sivu 8Seminaari 4.4.2017

http://www.kuntoutusportti.fi/
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Liikunta ja osallisuus -hanketiimi ja hankkeen 
alueellisen koordinaation yhteistyökumppanit

Kuntoutussäätiö:

• Yhteyspäällikkö Mika Ala-Kauhaluoma

• Projektikoordinaattori Mari Ruuth

• Tutkija, uuden työn muotoilija Julia Anttilainen

• Tutkija, uuden työn muotoilija Maari Parkkinen

• Tutkimusavustaja Henrikki Hirvonen

Neuroliitto ry (liikuntapalvelut):

• Erikoissuunnittelija Riitta Samstén

Allergia- ja Astmaliitto ry:

• Aluesuunnittelija (Länsi-Suomi) Hannele Kiviranta

| 6 April 2017Seminaari 4.4.2017 Sivu 9



| ©Kuntoutussäätiö 2015

Liikunta ja osallisuus -hankkeen tukiryhmä

• Järjestöpäällikkö Paula Hellemaa, Allergia- ja Astmaliitto ry

• Erikoissuunnittelija Riitta Samstén, Neuroliitto ry (liikuntapalvelut)

• Suunnittelija (kulttuuri ja liikunta, kansalaistoiminnot) Satu Turhala, 
Suomen Mielenterveysseura ry

• Toiminnanjohtaja Tommi Yläkangas, Soveltava Liikunta SoveLi ry

• Ainakin Mika Ala-Kauhaluoma ja Mari Ruuth Liikunta ja osallisuus -
hanketiimistä, viimeksi pidetyssä kokouksessa koko hanketiimi
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Liikunta ja osallisuus -hankkeen tavoitteet ja vaiheet 
(1/2)

| 6 April 2017Seminaari 4.4.2017 Sivu 11

• Hanke kehittää osallisuuden näkökulmaa osana 
järjestöjen erityisryhmille (pitkäaikaissairaat ja 
liikuntavammaiset) tarjoamia liikunta- ja muita 
vapaa-ajan toimintoja

• Toteutus Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustus-
keskuksen (STEA; ent. Raha-automaattiyhdistys) 
tuella vuosina 2015 - 2017

• Hanketta johtaa Kuntoutussäätiö, alueellisen 
koordinaation yhteistyöjärjestöjä ovat Allergia- ja 
Astmaliitto sekä Neuroliitto

• Käynnissä Porissa, Mikkelissä, Seinäjoella ja 
Vaasassa



| ©Kuntoutussäätiö 2015

Liikunta ja osallisuus -hankkeen tavoitteet ja vaiheet 
(2/2)

Yhteiskehittelyn tavoitteena kehittää osallisuutta ja saada se pysyväksi 
elementiksi potilas- ja vapaa-ajan järjestöjen toimintaan; tämä voi tarkoittaa 
esimerkiksi:

• Omia ja sekaryhmiä erilaisille ihmisille (liikuntavammaisille, pitkäaikais-
sairaille jne.)

• Järjestösektoreiden yhteistyön esteiden vähenemistä

• Yhteistyöhön rohkaistumista

• Vapaa-ajan järjestöt ja potilasjärjestöt toistensa apuna, ymmärryksen 
lisääminen

• Tiedonsaannin tehostuminen, asian esiin nostaminen, vaikuttaminen 

• Resurssien yhteiskäyttöä

• Uusien toimintamallien synnyttämistä.
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Soveltava liikunta ja osallisuus sekä niiden merkitys 
(1/2)

Soveltava liikuntaa tarvitsevat henkilöt, 
joiden on esim. vamman tai sairauden 
heikentymisen vuoksi vaikea osallistua 
yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden 
liikunta vaatii soveltamista ja 
erityisosaamista. 

Suomessa soveltavaa liikuntaa tarvitsee 
peräti 20 - 25 % väestöstä, mikä tarkoittaa 
noin miljoonaa suomalaista.

Erityistä tukea liikkumiseensa tarvitsevat 
henkilöt harrastavat liikuntaa muuta väestöä 
vähemmän. Useimmiten kyse on ympäris-
töstä, joka rajoittaa henkilön mahdollisuuk-
sia toimia tasavertaisesti yhteisössään.

| 6 April 2017Seminaari 4.4.2017 Sivu 13



| ©Kuntoutussäätiö 2015

Soveltava liikunta ja osallisuus sekä niiden merkitys 
(2/2)

• Osallisuudella tarkoitetaan yleisimmin kuulumista johonkin yhteisöön. 
Sen keskeisiä tavoitteita ovat mm. osallistumisen ja mukanaolon sekä 
elämänhallinnan edistäminen, sosiaalisten verkostojen vahvistaminen, 
hyvinvointia edistävien elämäntapojen mahdollistaminen ja vaikuttamis-
mahdollisuuksien edistäminen. 

• Osallisuus-käsitteen alle voi laittaa sellaisia sisältöjä kuten yhteydet 
perheeseen ja sosiaaliset kontaktit. Toisaalta osallisuus on ennen kaikkea 
tunne- ja kokemusperäinen asia. Kun ihminen osallistuu erilaisiin 
sosiaalisiin aktiviteetteihin tai yhteiskunnallisiin toimintoihin, kokee hän 
osallisuutta. 

• Kaikille tarjottava mahdollisuus liikunnan harrastamiseen on yksi keino 
edistää osallisuutta. Soveltavassa liikunnassa käyttäjälähtöisyys ja 
toiminnan suunnitteluun osallistaminen ovat tärkeitä osallisuuden 
lisäämiseksi.
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Esimerkkejä hyvistä käytännöistä

• Liikunnalla lisää osallisuutta -selvityksessä hyvät käytännöt jaoteltiin seuraaviin osa-
alueisiin: 1) Liikkumisympäristöt ja -olosuhteet, 2) Tiedottaminen, osallistaminen ja 
käyttäjälähtöisyys, 3) Tapahtumat, lajien kokeilumahdollisuudet ja ohjattu liikunta, 4) 
Koulutus ja liikuntaosaamisen edistäminen, 5) Verkostot ja yhteistyö liikunnan 
järjestämisessä ja 6) Liikkumista edistävät työkalut ja materiaalit.

• Esimerkkejä Seinäjoen, Mikkelin, Porin ja Vaasan olemassa olevista, hyvistä 
käytännöistä:
– Terveysliikunta-käsite (Vaasa)
– Soveltavan liikunnan kalenteri (Pori, Mikkeli, Seinäjoki ja Vaasa) 
– Paikallinen järjestötalo (Pori, Mikkeli, Seinäjoki ja Vaasa) 
– Kuukausittainen yhteistyötapaaminen (Vaasa; kaupunki ja yhdistykset kokoontuvat 

saman pöydän ääreen kerran kuukaudessa; tieto liikkuu ja hyvät käytännöt pistetään 
jakoon)

– Monipuolista toimintaa tehdään ja on tehty soveltavan liikunnan osalta (mm.  
liikuntaryhmät, tapahtumat, esteettömät luontoreitit ja toimintaympäristöt); 
yhteydenpitoa, tiedottamista, yhdessä tekemistä, resurssien yhteiskäyttöä sekä hyvien 
käytäntöjen ja toimintamallien vakiinnuttamista/levittämistä tulee kuitenkin edelleen 
kehittää; moni paikallisyhdistys suuntaa toimintansa vain omille jäsenilleen tai ei 
järjestä (juurikaan) liikuntatoimintaa. 
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Hankkeen keskeisimmät toimenpiteet/kehittämis-
työn tuki (1/2)
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• Yhteystietojen kerääminen (8/2015 alkaen Mikkeli ja Seinäjoki; 1/2016 alkaen Pori ja 
Vaasa)

• Yhteistyötapaamiset (9/2015 Mikkeli ja Seinäjoki; 2/2016 Pori ja Vaasa)

• Liikunnalla lisää osallisuutta -raportti (valmistuminen 11/2015)

• Yhteistyöfoorumit/työpajat I (12/2015 Mikkeli ja Seinäjoki; 5/2016 Pori; 9/2016 Vaasa)

• Opinnäytetyöt
– Peruskartoitus Porin kaupungin soveltavasta liikunnasta 3/2016 alkaen (Heidi Koskinen, Satakunnan amk)

– Opinnäytetyö Mikkelin kaupungin soveltavasta liikunnasta 1/2017 alkaen, keskittyminen soveltavan 
liikunnan kehittämiseen (Tuomas Kammonen ja Sami Ekmark, Kaakkois-Suomen amk)

• Jäsenraadit (10/2015 Mikkeli; 11/2015 Seinäjoki; 3/2016 Pori)

• Kyselyt paikallisyhdistysten jäsenille (10-11/2015 Mikkeli ja Seinäjoki; 3-4/2016 Pori 
ja Vaasa)

• Avainhenkilöhaastattelujen tekeminen Vaasassa (3/2016 alkaen, Vaasan mallin 
mallintaminen/tuotteistaminen)

• Kysely Vaasan Seudun Yhdistykset ry:n jäsenyhdistyksille (3-4/2016)
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Hankkeen keskeisimmät toimenpiteet/kehittämis-
työn tuki (2/2) 
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• Kyselyt liikuntaseuroille (kaikilla alueilla 4/2016)

• Paikallisyhdistysten jäsenten liikuntatarinoiden keruu (kaikilla alueilla 4/2016 alkaen)

• Yhteistyöfoorumit/työpajat II (5/2016 Mikkeli ja Seinäjoki; 10/2016 Pori; 11/2016 
Vaasa)

• Suunnittelukokoukset/työryhmien kokoukset (9/2016 alkaen Mikkeli ja Seinäjoki; 
1/2017 alkaen Pori; 2/2017 alkaen Vaasa)

• Sähköinen kalenteri -kokeilu 

(Google Kalenteri)

• Liikuntaa esteettä: Faktaa ja tarinoita -

raportti (valmistuminen 3/2017)
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Tuloksia järjestöjen paikallisyhdistysten jäsenkyse-
lyistä: Liikuntaryhmien järjestäminen ja niihin osallistuminen

Yhdistysten järjestämät 
liikuntaryhmät

Mikkeli
(N = 72)

Pori
(N = 39)

Seinäjoki
(N = 55)

Vaasa
(N = 55)

Kyllä 22,5 % 46,2 % 27,3 % 63,6 %

Ei 15,5 % 12,8 % 9,1 %

En osaa sanoa 62,0 % 41,0 % 63,6 % 36,4 %
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Yhdistyksen tai kaupungin 
järjestämiin liikuntaryhmiin 
osallistuminen

Mikkeli
(N = 74)

Pori
(N = 45)

Seinäjoki
(N = 57)

Vaasa
(N = 55)

Kyllä 21,6 % 22,2 % 33,3 % 30,9 %

En 78,4 % 77,8 % 66,7 % 69,1 %

Onko yhdistyksesi järjestänyt liikuntaryhmiä jäsenilleen v. 2015?

Oletko osallistunut yhdistyksesi tai kaupungin järjestämiin liikuntaryhmiin v. 2015?
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Tuloksia järjestöjen paikallisyhdistysten jäsenkyse-
lyistä: Toivotuimmat liikuntaryhmät

• Mikkeli (N = 72): Kuntosali (40,3 %); Vesivoimistelu (38,9 %); Luontoretki 
(30,6 %); Erilaiset lajikokeilut (30,6 %); Jooga (30,6 %); Pilates (30,6 %)

• Pori (N = 41): Vesivoimistelu (39,0 %); Tasapainoharjoittelu (39,0 %); 
Kuntosali (36,6 %); Luontoretki (34,1 %); Jumppa (31,7 %)

• Seinäjoki (N = 53): Kuntosali (35,8 %); Keilaus (22,6 %); Vesivoimistelu 
(22,6 %); Erilaiset lajikokeilut (22,6 %) 

• Vaasa (N = 50): Kuntosali (32,7 %); Jooga (32,7 %); Tasapainoharjoittelu 
(24,0 %); Luontoretki (23,6 %).
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Tuloksia liikuntaseurojen kyselystä (1/2)

• Kaikilla alueilla toteutettu kyselyt myös liikuntaseuroille (N = 30)

• Vastaajilta tiedusteltiin ensinnäkin, tarjoaako heidän edustamansa liikuntaseura 
soveltavaa liikuntaa, ja tähän saatiin kyllä-vastauksia seuraavasti: Mikkeli 50 %, 
Pori 40 %, Seinäjoki 20 % ja Vaasa 75 %
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Liikunnan harrastamisen tavat Kaikki vastaajat (N = 12)

Yksilölajina 50,0 %

Oman vertaisryhmänsä kanssa 66,7 %

Useammalle erityisryhmälle suunnatussa ryhmässä 58,3 %

Vammattomien kanssa samassa ryhmässä 50,0 %

Sekä yksilölajina että ryhmässä 50,0 %
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Tuloksia liikuntaseurojen kyselystä (2/2)

Soveltavan liikunnan kehittämisestä kiinnostuneet liikuntaseurat (Kyllä/Ehkä-vastaukset):
• Mikkeli (6 kpl): Haukkamäen Hevostila; Kuntokeskus Ote Oy; Mikkelin Judo ry; Mikkelin 

Miekkailijat ry; Mikkelin Naisvoimistelijat ry; Mikkelin Pilates Studio
• Pori (4 kpl): Karhu-Futis; Mäntyluodon Kiri; Porin Pyrintö, uintijaosto; Porin Verkkopalloseura
• Seinäjoki (8 kpl): Kyrönjoen Koskihäjyt ry; Lakeuden Elämysliikunta ry; Lakeuden Latu ry; Nurmon

Jymy; Samba Tropical ry; SJK-juniorit; S-kiekko juniorit ry; SKK - Seinäjoen Kiekkokerho
• Vaasa (4 kpl): FC Sport juniorit ry; Vaasan keilailuliitto r.y.; Vaasan Kävelyklubi ry; Vaasan Latu RY
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Onko seurassanne kiinnostusta lähteä kehittämään soveltavaa liikuntaa toimintarajoitteisille 
harrastajille?

Kiinnostus kehittää 

soveltavaa liikuntaa

Pori 

(N = 5)

Mikkeli 

(N = 10)

Seinäjoki 

(N = 10)

Vaasa 

(N =4)

Ehkä 60,0 % 30,0 % 50,0 % 50,0 %

Kyllä 20,0 % 30,0 % 30,0 % 50,0 %

Ei 20,0 % 40,0 % 20,0 %
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Kehittämistyön eteneminen 
Mikkelissä

• Yhteistyöfoorumien 12/2015 ja 5/2016 ideoinnit (Talviurheilutapahtuma; Ulkoilupäivä; 
Liikuntaa sisältävä vapaa-ajan tapahtuma - POP-UP-päivät; Soveltavan liikunnan kesätapah-
tuma; Liikuntaryhmien jatkoideointi; Yhteistyön, yhteydenpidon ja tiedottamisen kehittämi-
nen; Uudistetut Paralympialaiset)

• Yhteistyön, yhteydenpidon ja tiedottamisen kehittäminen: Mikkelin liikuntatoimen ja yhdis-
tysten ensimmäinen, yhteinen kokous pidettiin 13.1.2017; jatkossa kokouksia järjestetään 
neljännesvuosittain

• Jatkossa Mikkelissä kiinnostusta liikuntapolun hahmottamiseen ja sähköinen kalenteri -
kokeiluun (Google Kalenteri)

• Ulkoilupäivän toteuttamista varten perustettu työryhmä; Liiku luonnossa, villiinny keväästä -
päivä toteutetaan 20.5.2017; ohjelmassa mm. luontoretkeilyä (runopolku) metsässä, 
liikunnan apuvälineiden esittelyä (Solia), puhallustikkaa, bocciaa, ajatuspeliä, kivien 
maalausta, jumppaa, aivojumppaa, ongintaa, melontaa ja grillausta.

• Opinnäytetyö Mikkelin kaupungin soveltavasta liikunnasta 1/2017 alkaen, keskittyminen 
soveltavan liikunnan kehittämiseen (Tuomas Kammonen ja Sami Ekmark, Kaakkois-Suomen 
amk).
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Kehittämistyön eteneminen Porissa

• Yhteistyöfoorumien 5/2016 ja 10/2016 ideoinnit (Erityisliikunnan monitoimipäivä; Vir-
kistyspäivä; Kevät/kesäurheilutapahtuma x 2; Soveltavan liikunnan messut; Oppilaitos-
yhteistyö) 

• Peruskartoitus Porin kaupungin soveltavasta liikunnasta -opinnäytetyö (Heidi Koskinen, 
Satakunnan amk) 

• Urheilutapahtuman suunnittelun jatkaminen; tapahtuma toteutetaan osana 17.6.2017 
toteutettavaa, toista tapahtumaa tai omana, erillisenä tapahtumanaan syksyllä 2017; mm. 
seuraavaa ohjelmaa suunniteltu: petangue, boccia, frisbee, nyrkkeily, sauvakävely, käve-
lytesti, jalkapallo, suunnistus, geokätköily, pyörätuoli-koripallo, judo, taekwondo, Mano
mano, puhallustikka, Pokemon-piste

• Jatkossa Porissa kiinnostusta liikuntapolun hahmottamiseen ja sähköinen kalenteri -
kokeiluun (Google Kalenteri).

| 6 April 2017Seminaari 4.4.2017 Sivu 23



| ©Kuntoutussäätiö 2015

Kehittämistyön eteneminen Seinäjoella

• Yhteistyöfoorumien 12/2015 ja 5/2016 ideoinnit (Lumikenkäily-tapahtuma; Tallipäivä; 
Yhteistyön, yhteydenpidon ja tiedottamisen kehittäminen; Samba Tropical -tunnit; Soveltava 
sisäliikuntatapahtuma)

• Tallipäivän toteuttaminen 20.8.2016 (Ohjelmassa ratsastusta ja kärryajeluja, paikalla myös 
tarjoiluja; tapahtuman järjesti työryhmä, johon osallistui kolme paikallisyhdistystä; kaupun-
gin liikuntatoimen edustaja toimi työryhmän koordinaattorina)

• Samba Tropical -tunnit (Lapsille suunnattu Tuolisamba-ryhmä aloitti toimintansa 29.8.2016; 
jatkossa myös aikuisia pyritään saamaan mukaan soveltavan liikunnan tanssiin)

• Soveltava sisäliikuntatapahtuma (Päivän aikana mahdollisuus kokeilla erilaisia sisäliikun-
talajeja, kuten pyörä-tuolikoripallo, frisbeegolf, vesiliikunta ja zumba; tapahtuma 
järjestetään vuonna 2017)

• Yhteistyön, yhteydenpidon ja tiedottamisen kehittäminen: Jatkossa Seinäjoen kaupungin 
liikuntapalvelujen edustaja ja yhdistykset pitävät yhteisen kokouksen kaksi kertaa vuodessa.
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Kehittämistyön eteneminen Vaasassa

• Vaasan mallin mallintaminen/tuotteistaminen (Avainhenkilöhaastattelujen tekeminen 
3/2016 alkaen)

• Yhteistyöfoorumien 9/2016 ja 11/2016 ideoinnit (Frisbeegolf-liikuntaryhmä; Luontolii-
kuntatapahtuma erityisryhmille; Liikuntapolun hahmottaminen; Luontoliikuntatapahtuman 
jatkoideointi x 2)

• Frisbeegolf-liikuntaryhmä toteutettiin 15.10.2016; tavoitteena on, että ryhmä kokoontuisi 
myös jatkossa

• Liikuntapolun kuvaaminen

• Luontoliikuntatapahtuman toteuttaminen osana Jokaisen liikunnallinen iltapäivä -tapahtu-
maa Hietasaaressa 27.5.2017; seuraavaa ohjelmaa suunniteltu: kävelyreitin varrelle erilaisia 
tehtäviä; esim. 6 pistettä (jokainen järjestö toteuttaa oman pisteensä); useampia toimijoita 
eri pisteille 

• Jatkossa Vaasassa kiinnostusta sähköinen kalenteri -kokeiluun (Google Kalenteri).
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Liikuntapolun kuvaaminen Vaasassa
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Koontia osallistujapalautteista (1/3)
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Väittämät Mikkelin Yhteis-

työfoorumi 

19.5.2016

Keskiarvot (N =17)

Porin Yhteistyö-

foorumi 11.5.2016

Keskiarvot (N =19-

20)

Seinäjoen Yhteistyö-

foorumi 27.5.2016

Keskiarvot (N =11)

Vaasan Yhteistyö-

foorumi 16.9.2016

Keskiarvot (N =15-

16)

Alueellisten liikunta- ja vapaa-ajan 

toimijoiden yhteistyön edistäminen
4,5 4,6 4,7 4,4

Tiedonsaannin tehostuminen, asian 

esiin nostaminen
4,5 4,4 4,6 4,5

Uusien liikunta- ja vapaa-ajan tapah-

tumien järjestäminen
3,6 3,9 4,0 3,9

Uusien liikuntaryhmien saaminen 3,9 3,8 4,4 4,0

Uusien toimintamallien kehittäminen 4,3 4,4 4,3 4,4

Hankkeessa toteutettavan kehittä-

mistyön tulosten juurruttaminen
4,2 4,5 4,2 4,4

Kuinka tarpeellisiksi koet seuraavat Liikunta ja osallisuus -hankkeen toteuttaman 
kehittämistyön tavoitteet alueella? (1=ei ollenkaan tarpeellinen, 5=erittäin tarpeellinen)
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Koontia osallistujapalautteista (2/3)

Kyselyissä on saatu yhteistyön tekemistä sekä osallisuutta ja sen edistämistä koskevaa 
palautetta mm. alla mainittujen avointen vastausten (suoria lainauksia) muodossa:

• ”Kuinka loistavaa työtä tehdään eri puolilla erityisryhmien liikunnan ja yhteisöllisyyden 
hyväksi”

• ”Lopun hyvä keskustelun alku jolle olisi hyvä löytää tilaa jatkossa paikallisten 
toimijoiden kanssa täällä Etelä-Savossa. Saisi epäselvyydet ja luutuneet asenteet itse 
kunkin tekemisistä ja tehtävän jaoista selvyyttä ja ilmapiiri pääsisi edelleen 
positiivistumaan.”

• ”Yhteistyön merkitys eri yhdistysten ja urheiluseurojen kanssa. Yhteisiä kokoontumisia 
ja siellä erilaisten tapahtumien päivittämisestä ja organisoimisesta… Yhteinen 
tekeminen tuo uusia ystäviä ja lisää sosiaalisuutta.”

• ”Yhteen hiileen yhteisellä asialla. Lämmin välittäminen ja halu mahdollistaa kehittää 
liikkumisen mahdollisuutta huomioiden rajoitteellinen liikuntaharrastus…”

• ”Kaikilla tahoilla oli palava halu korostaa liikunnan merkitystä erityisesti vammaisen 
ihmisen hyvinvointiin, ja halua toimia sen eteen yli vammarajojen puhaltamalla 
yhteiseen hiileen.”
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Koontia osallistujapalautteista (3/3)

• ”Pitkästä aikaa minulle jäi hyvin innostunut fiilis tällaisesta ’koulutus’ päivästä. Ja 
jotenkin jäi oman kaupunkimme ihmisistä tunne yhteisöllisyydestä…”

• ”Liikuntaryhmiä kannattaisi yhä enemmän pyörittää yhteistyössä eri tahojen kanssa. 
Näin saataisiin homogeenisempia ryhmiä, soveltuvampaa ohjelmaa kullekin 
kohderyhmälle, yhteistyössä organisoituja avustajaresursseja ja samanaikaiskäytössä 
olevia liikuntatiloja…” 

• ”Yhteistyössä eri järjestöjen jäsenet, toimintakeskusten tai palvelutalojen asiakkaat 
voisivat käyttää samaa liikuntaryhmäpalvelua. Nykytila on, että jokaisella järjestöl-
lä/toimijalla on ”omat” ryhmänsä, joihin on korkea kynnys jäsenistön ulkopuolisella.”

• ”Yhteistyö eri yhdistysten välillä olisi suotavaa. Saataisiin enemmän väkeä liikkeelle ja 
mielekkyyttä siten toimintaan.”

• ”…Soveltavan liikunnan tarjoaminen ja kokeileminen pitää tehdä helpoksi. Kokeillaan, 
opitaan ja sitten kehitetään.”

• ”Se, että erilaiset ryhmät yhdistetään eikä luokitella mitään erikseen. En koe 
liikuntavammaisuutta haittana osallistumiseen.”
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