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Paneelin alustavat kysymykset

• Miten soveltavaa liikuntaa tulisi edistää? (näkökulmina: valtio, kunnat 
(liikuntapalvelut), järjestöt, liikuntaseurat)

• Miten tulisi edistää sektoreitten välistä yhteistyötä tältä osin? 
(näkökulmina: valtio, kunnat (liikuntapalvelut), järjestöt, liikuntaseurat)

• Millaisia hyviä käytäntöjä on olemassa?

• Millaisia esteitä on olemassa?

• Miten osallisuuden näkökulma saadaan pysyväksi osaksi eri toimintoihin?

• Mitä yhteiskehittelyssä tulee huomioida?

• Miten vaikutetaan ja tiedotetaan laajemmin?

• Miten voidaan varmistaa asiakasosallisuus?

• Mitä opittavaa meillä on muualta? 

• Millaisia ovat soveltavan liikunnan ja osallisuuden hyödyt? 
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Miten soveltavaa liikuntaa tulisi edistää? (näkökulmina: 

valtio, kunnat (liikuntapalvelut), järjestöt, liikuntaseurat)

• Esteettömyyttä tulisi lisätä mm. urheilupaikoille.

• Liikunnan rahoitustoimikunnan mietintö valmistuu 6/2017 mennessä. Eri 
hallinnonaloille tarvitaan yhteistyötä ja yhteyspintoja. Liikunnan ja 
urheilun asemaa ja merkitystä tulisi korostaa: fyysinen aktiivisuus kaikissa 
politiikoissa. Näin voitaisiin parhaiten edistää kaikkea liikuntaa.

• Yhteistyö on tärkeimpiä juttuja, jotta pieniä resursseja saadaan 
paremmin käyttöön. Tulee päällekkäisyyksiä, yhteistyötä tarvitaan joka 
tasolla.

• Esteettömyyttä on montaa eri laatua. Kaikki ne tulisi ottaa huomioon.

• Käyttäjien ääni tulee saada kuuluviin: Miten esteettömyyttä tulisi edistää 
heidän näkökulmastaan? Tulisi kuunnella hyviä malleja ja ottaa käyttöön 
hyviksi todettuja malleja.
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Miten tulisi edistää sektoreitten välistä yhteistyötä 
tältä osin? (näkökulmina: valtio, kunnat (liikuntapalvelut), järjestöt, 

liikuntaseurat) (1/5)

• Terveyden edistämisen ja hyvinvoinnin politiikat: ministeri toisensa jälkeen on 
systemaattisesti kutsuttu Valtion liikuntaneuvoston kokouksiin. Ministeritasolla on 
tapahtunut oivalluksia, yhtymäpintoja on syntynyt ja myös yhteistyötä. Tulisi korostaa 
sitä, ettei pidetä sektorirajoja mielessä ja jäädä omaan ”siiloon”. Vallitsevaa 
toimintatapakulttuuria on kuitenkin vaikea murtaa. Henkisiä esteitä voi olla enemmän 
kuin fyysisiä.

• Tämä vaatii yhteistä tekemistä, kuten Liikunta ja osallisuus -hankkeessa yhteisten 
tapahtumisen järjestäminen (esim. Tallipäivä). Yhteistyön tekemiselle tulee olla 
konkreettinen syy, tämän jälkeen voidaan miettiä seuraavia juttuja.

• Nyt tulisi istua alas, ja miettiä sitä, mitä voidaan toisiltamme oppia.
• Ylikunnallinen yhteistyö, Sote-jutut jne. Monissa pikkukunnissa ei ole erityisliikuntaa. 

Miten tätä voitaisiin edistää?
• Puheet on muutettava teoiksi, silloin tapahtuu jotakin.
• Liikunnalla on lakisääteiset velvoitteet, mutta käytännössä kuitenkin rajoitetaan 

heidän liikuntamahdollisuuksiaan, joiden edistämiseksi tarvittaisiin eniten resursseja. 
Miten tasa-arvoasiat toteutuisivat käytännössä? Valtion taholta voitaisiin antaa 
enemmän velvoitteita alaspäin.

• Maakuntien erot, resurssit,  pitkät välimatkat, kuljetuspalveluresursseja pois vieminen 
jne. Kuntavaaleissa kannattaisi miettiä, ketä äänestää.
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Miten tulisi edistää sektoreitten välistä yhteistyötä 
tältä osin? (näkökulmina: valtio, kunnat (liikuntapalvelut), järjestöt, 

liikuntaseurat) (2/5)

• Viimeisten vuosien aikana on herännyt keskustelua ja ymmärrystä siitä, että tämä on 
todella laaja-alainen asia ihmisten elämässä. Tämä on koko valtionhallinnon ja 
kuntahallinnon asia, tämä on todella iso kenttä. Keskustelu on osoittautunut liian 
ahtaaksi resurssimielessäkin. Puhutaan noin miljardin resursseista kaiken kaikkiaan 
valtionhallinnon osalta, 150 miljoonaa on veikkausvoittorahojen osuus.

• Mistä lähtee liikunnallinen elämäntapa? Se lähtee kotoa, kaikki muu tulee lisäksi.

• Asioita on hyvä nostaa esille, kuten nyt ja tässä hankkeessa. Esteettömyys tulisi nähdä 
laajaksi. Tämä ei tule rakentamisessa juurikaan kalliimmaksi. Miten tätä asiaa saisi 
paremmin tuotua esille valtion ja kuntien tasolla? Esteettömyys kuuluu jokapäiväiseen 
elämään.

• Vammaisia ihmisiä tulisi saada enemmän katukuvaan. Enemmän inva-vessoja, myös 
liikuntapaikkoja, ravintoloita jne. enemmän esteettömiksi.

• Liikuntapaikkojen rakentaminen valtion avustuksella: Tässä on olemassa konkreettiset 
esteettömyyssäännökset. Yksityiset tai ilman valtion rahoitusta olevat hankkeet eivät
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välttämättä noudata näitä säännöksiä. Lopputarkastuksen jälkeen myönnetään 
loppurahoitus, kun on tarkistettu, että kaikki on kunnossa.

• Vaasassa jokaisessa hallintokunnassa istuu esteettömyys- ja tasa-arvovastaava. 
Esteettömyys- ja vammaisasiamies löytyy myös Vaasasta. Vammaisten päivänä tähän 
on konkreettisesti herätelty. Vaasan nettisivut ovat esteettömät.

• Seinäjoella on esteettömyystoimikunta, mutta ei ole tietoa siitä, kuinka aktiivisesti se 
tällä hetkellä toimii.

• Myös hengitysesteettömyys tulee huomioida liikuntatiloissa. Kaikille tulee turvata 
turvallinen harjoittelu. Sisäilmasta sairastuneita on kasvava joukko. 

• Pauliina Tarkki Seinäjoen Järjestötalolta, häneen voi olla yhteydessä hakemusten 
tekoon liittyen. Kaikkeen täytyy olla lupa. Esim. EU-rahoitusta ei voi saada, jos luvat 
eivät ole kunnossa.

• Seinäjoella on järjestetty soveltavan liikunnan ryhmiä diagnoosiperusteisesti. Miten 
paljon samaan soveltavan liikunnan ryhmään voidaan laittaa eri diagnoosiperusteisia 
ihmisiä? Tulee olla eksaktisti määritelty se, keitä ryhmään kutsutaan.
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Miten tulisi edistää sektoreitten välistä yhteistyötä 
tältä osin? (näkökulmina: valtio, kunnat (liikuntapalvelut), järjestöt, 

liikuntaseurat) (3/5)
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• Viime vuosien suuntaus on ollut se, että on vähennetty diagnoosiperusteisia ryhmiä. 
Tässä kyllä kärsii jonkin verran vertaistuen saaminen. Paikallisyhdistykset voivat 
järjestää eksakteja vertaistuen ryhmiä.

• Hyvä liikuntaryhmä on myös hyvän vertaistuen ryhmä.

• Esim. Seinäjoella ei ole riittävästi ryhmiä eri sairausryhmille. Koetetaan löytää oikea 
ryhmä. Kaikki eivät välttämättä halua liikkua ryhmässä.

• Vaasassa on vedetty kokonaan rajat pois. Ainoa on selkäreuma-astma-jumppa. Asiakas 
itse valitsee. Kaikki menevät sulassa sovussa yhdessä.

• Seinäjoella on saatu vertaisohjaajia, ryhmä on liikuntapalvelun alainen ryhmä. Tässä 
on ajatuksena se, että kaikilla olisi helppo tulla.

• Kuntoutussäätiön Liikunta ja osallisuus -hanke on avainasemassa viemään tätä tietoa 
eteenpäin, mm. urheiluseuroihin päin. Miten tämä tieto saataisiin eteenpäin ja kuinka 
tärkeää on tämän tiedon levittäminen? Tämän tulee olla kohdennettua erityisliikuntaa.
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Miten tulisi edistää sektoreitten välistä yhteistyötä 
tältä osin? (näkökulmina: valtio, kunnat (liikuntapalvelut), järjestöt, 

liikuntaseurat) (4/5)
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• Esim. Porissa ei saada kasaan soveltavan liikunnan jalkapalloryhmää. 

• Informaatiota voitaisiin levittää nuorille sosiaalisen median kautta. Asiat tulisi saada 
kansan tietoisuuteen (lehdet jne.). Esteettömästä liikunnasta tulisi saada brändi, se 
tulisi saada enemmän esiin. Vammaiset tulisi saada enemmän katukuvaan.

• Seinäjoella on n. 80 urheiluseuraa, joista n. 5 tarjoaa erityisliikuntaa. Tämä voi olla 
pelottava ajatus ja tähän ei oikein uskalleta lähteä. 

• Urheiluseuroissa toiminnan tarkoituksena on usein kilpaurheilu. Yksittäiset ihmiset 
olisi tässä hyvä saada mukaan ja tämä asia on edistynyt viime vuosina.

• Sosiaalinen media jakaa tässä tietoa tosi hyvin. Sosiaalisen median voima nuorilla ja 
aikuisilla, sitä tulisi käyttää enemmän. 

• Tiedon saaminen ja levittäminen: vastaanottaja on tässä tärkein linkki. Tiedon/viestin 
lähettäjä on todella riippuvainen siitä, miten tieto lähtee eteenpäin. Kuntatasolla, 
omissa hallintokunnissa tieto jää helposti jumiin. Yhteishenkeä tulisi löytyä myös 
sieltä. Hyvinvointikertomuksia tulisi tehdä ja niitä tulisi myös arvioida.

| 5 April 2017Seminaari 4.4.2017 Sivu 9

Miten tulisi edistää sektoreitten välistä yhteistyötä 
tältä osin? (näkökulmina: valtio, kunnat (liikuntapalvelut), järjestöt, 
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