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Liikunta ja osallisuus -hanke: Porin tilaisuuksien ideoinnit vuosilta 2016 ja 2017 
 
KEVÄT/KESÄURHEILUTAPAHTUMA (Ryhmä 1) 
 

Tapahtuman nimi  Kevät/kesäurheilutapahtuma 
 

Tapahtuman sisältö  
 

▪ Kohderyhmä vauvasta vaariin, perheet mukaan 
▪ Miten saadaan myös omaiset ja läheiset mukaan? 
▪ Lajeina: Petangue; Boccia; Frisbee; Nyrkkeily (liikuntaseura on tulossa mukaan, ryhmässä mukana); Melamajavat mukaan; Sauvakävely; Kävelytesti; 

Jalkapallo; Suunnistus; Geokätköily; Pyörätuoli-koripallo; Judo, Taekwondo, Mano mano (Suomen mestari Toni Harell esittelemässä)  
▪ Puhallustikka, Pokemon-piste, jalkapalloilua, suunnistus, luontopolku 
 

Tapahtuman järjestäjät 
 

▪ Urheiluseuroista lajeja 
▪ Paikallisyhdistyksistä mukaan: Satakunnan munuais- ja maksayhdistys; Satakunnan Neuroyhdistys; Mukulatorin järjestäjät 
▪ VPK: kalustoa paikalle, myös mehutarjoilua 
▪ Urheiluseuroina Melamajavat, FC Kura, Frisbeegolf 
 

Oma tapahtuma/osana toista 
tapahtumaa 
 

 

Ajankohta 
 

Heinäkuun viimeinen lauantai 

Osallistuvat liikuntaseurat ja 
ohjaajat (myös vertaisohjaa-
jat?) 
 

▪ Ks. Edellä 
▪ Partiolaiset, Martat, SAMK, Seurakunta 
 

Tilat, paikka 
 

▪ Kirjurinluoto 

Avustajat ▪ Avustajakeskus: voi olla, ettei tarvitse avustajia; perheissä avustaja/omainen paikalla 
▪ SAMK:sta fysioterapeutti-opiskelijoita avustajiksi? 
 

Liikunnan apuvälineet 
 

▪ Apuvälineiden vuokraaminen, samalla myös esittely 
▪ Vammaisten kulkuvälineitä näytille, esim. tandem-pyörät 
▪ Urheiluvälineet seuroilta 
 

Kulku, kuljetukset 
 

▪ Jokainen omalla kyydillä. 

Tarjoilut 
 
 

▪ Grillimakkaraa (pyydettävä esim. Vatajalta Kankaanpäästä; erityisruokavalioiden huomiointi) 
▪ Mehua 
▪ Partilaisilta lettuja, Martoilta vohvelit, sponsorimakkarat, kahvia 
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▪ Huomio keliaakikoille sopiva ruoka 
 

Tiedottaminen 
 
 

▪ Yhteisökeskus 
▪ Yhdistysten kautta 
▪ Satakunnan Kansa (ilmaispalsta) 
 

Taloudellinen resursointi, 
kertyvät kustannukset, 
rahoituslähteet 

▪ Yhdistyskohtainen pieni maksu 
▪ Kaupungilta avustusta 
▪ Ruokailijoilta pieni maksu 
▪ Pääasiassa talkootyöllä 
 

 
KEVÄT/KESÄURHEILUTAPAHTUMA (Ryhmä 2) 
 

Tapahtuman nimi  Kevät/kesäurheilutapahtuma (Yhdistetty liikuntatapahtuma + messut) 
 

Tapahtuman sisältö  
 

▪ Kohderyhmä vauvasta vaariin, perheet mukaan 
▪ Miten saadaan myös omaiset ja läheiset mukaan? 
▪ Lajeina: Petangue; Boccia; Frisbee; Nyrkkeily (liikuntaseura on tulossa mukaan, ryhmässä mukana); Melamajavat mukaan; Sauvakävely; Kävelytesti; 

Jalkapallo; Suunnistus; Geokätköily; Pyörätuoli-koripallo; Mäkihyppysimulaattori myös paikalle; Kelaussimulaattori; Esteettömyysrata; näköpuolelta 
laseja lainaan, jotta ymmärtää, mitä on huono näkö; ymmärrystä siihen, mitä on olla näkövammainen ja mitä liikuntavammainen jne. 

▪ Ulkoilmatapahtuma on haaste; Karhuhallin varaaminen varmuuden vuoksi (hiekkakenttä on vieressä)? 
▪ Paikallisia ”suuruuksia” (Lotta Lepistö; Leo-Pekka Tähti) opastamaan 
▪ Paikallisia päättäjiä myös mukaan 
▪ Pöytätennis näkövammaisten pelaamana 
▪ Puhallustikka-kisa 
▪ Valo on kehittänyt testiradan, sitä pystyy menemään myös pyörätuolilla 
▪ Pieni kisa eri yhdistysten ja paikallisten päättäjien kesken 
▪ Hengenpelastustesti 
▪ Tapahtuman tavoitteena suvaitsevaisuuden ja tasa-arvon edistäminen sekä sukupolvien välisen kuilun kaventaminen 
 

Tapahtuman järjestäjät 
 

▪ Urheiluseuroista lajeja 
▪ Paikallisyhdistyksistä mukaan: Satakunnan munuais- ja maksayhdistys; Satakunnan Neuroyhdistys; Mukulatorin järjestäjät 
▪ VPK: kalustoa paikalle, myös mehutarjoilua mahdollisesti 
 

Oma tapahtuma/osana toista 
tapahtumaa 
 

▪ Tapahtuma voitaisiin yhdistää Yht Sirkust -tapahtumaan, joka järjestettiin viimeksi 18.6.2016. Se voitaisiin pitää klo 11(12)-16, paikkana on ollut 
Kirjurinluoto. Tämä tapahtuma on tulossa myös ensi vuonna. Voisi olla haasteita, voisi haastaa myös poliitikkoja. Kaikki yhdistykset olisivat paikalla 
ja voisivat jakaa tietoa. Lapsille on liikennepuisto Kirjurinluodossa, he voisivat ajaa polkuautoilla. Myös ilmaisia ilmapalloja voisi olla lapsille. 

▪ Paikkana voisi olla myös Yyteri. Voitaisiin tarjota myös mönkijäajelua. Talvella lumikelkkailua. Yyterissä voitaisiin toteuttaa pienempi tapahtuma, 
esim. luontoretki, jonakin toisena ajankohtana. 
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Ajankohta Juhannusta edeltävällä viikolla (viimeksi 18.6.2016) 
 

Osallistuvat liikuntaseurat ja 
ohjaajat (myös vertaisohjaa-
jat?) 
 

▪ Ks. edellä 
 

Tilat, paikka 
 

▪ Kirjurinluoto (kaupunkijunan hyödyntäminen) 
▪ Pienempi tapahtuma myös Yyteriin (ks. edellä) 
 

Avustajat 
 

▪ Avustajakeskus: voi olla, ettei tarvitse avustajia; perheissä avustaja/omainen paikalla (Avustajakeskus, jos tapahtuma toteutetaan kesällä) 
▪ SAMK:sta fysioterapeutti-opiskelijoita avustajiksi? SAMK:sta tulisi ajoissa tiedustella tästä. Myös lähihoitajaopiskelijoita voitaisiin pyytää mukaan. 
▪ Urheiluseurojen avustajat 
▪ Liisan avustajat 
 

Liikunnan apuvälineet 
 

▪ Apuvälineiden vuokraaminen, samalla myös esittely 
▪ Vammaisten kulkuvälineitä näytille, esim. tandem-pyörät 
▪ Porin kaupungilta löytyy joitakin liikunnan apuvälineitä; paikalle tulisi pyytää myös Malike tai Solia, jolta tulisi liikunnan apuvälineiden esittely 
 

Kulku, kuljetukset 
 

▪ Jokainen omalla kyydillä 
▪ Porittaren kuski auttamaan kyydityksissä (kaupunkijunan hyödyntäminen) 
 

Tarjoilut 
 
 

▪ Grillimakkaraa (pyydettävä esim. Vatajalta Kankaanpäästä; erityisruokavalioiden huomiointi) 
▪ Mehua 
▪ Kahvio (paikallinen kahvioyrittäjä) on auki; vohvelia, jäätelöä (Kirjurinluoto); rannan kioski; jokin yhdistys voi tulla myymään esim. makkaraa omana 

toimintanaan 
 

Tiedottaminen 
 
 

▪ Lehdistötiedote laajasti paikallismedialla 
▪ Yhteisökeskus 
▪ Yhdistysten kautta 
▪ Satakunnan Kansa (ilmaispalsta; maksullinen mainos) 
▪ SAMK 
▪ Vapaa-aikaviraston sivut, kaupungin sivut 
▪ Radio Pori 
 

Taloudellinen resursointi, 
kertyvät kustannukset, 
rahoituslähteet 

▪ Yhdistysten toiminnan esittely ei ole maksanut aikaisemminkaan 
▪ Yhdistyskohtainen pieni maksu 
▪ Kaupungilta avustusta 
▪ Ruokailijoilta pieni maksu (jokin yhdistys voisi myydä makkaraa); ei ilmaista ruokaa vaan esim. ilmainen ilmapallo lapsille 
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SOVELTAVAN LIIKUNNAN MESSUT (Ryhmä 3) 
 

Tapahtuman nimi  Soveltavan liikunnan messut 
 

Tapahtuman sisältö  
 

▪ Yhdistykset tuovat oman liikuntalajin; seurat tuovat oman lajin 
▪ Keliakia: Luontoliikunta 
▪ Invalidit: Puhallustikka 
▪ Aarteenetsintä - suunnistusseura 
▪ Vetonaula (Leo-Pekka Tähti - vuoden urheilija 2017); kaverikuva 
 

Tapahtuman järjestäjät 
 

▪ Tilat - kunta - koodinaattori/työryhmä 
 

Oma tapahtuma/osana toista 
tapahtumaa 
 

▪ Sopii, kumpi vaan (oma tai osana toista tapahtumaa) 

Ajankohta 
 

▪ Elokuu, voidaan markkinoida syksyn toimintaa 
 

Osallistuvat liikuntaseurat ja 
ohjaajat (myös vertaisohjaa-
jat?) 
 

▪ Kaikki yhdistykset + seurat + muut liikunnan toimijat 
 
 
 

Tilat, paikka 
 

▪ Kirjurinluoto/koulun tilat/Karhuhalli; riippuu osallistujista - esittelijöitä 
▪ DiaPuisto 
 

Avustajat 
 

▪ Avustajakeskus 
▪ Oppilaitokset/lähihoitajat/ft/sho 
 

Liikunnan apuvälineet 
 

▪ Soveltavan liikunnan apuvälineet (Solia, Malike) 
 

Kulku, kuljetukset 
 

▪ Jokainen tulee omalla kyydillään 
 

Tarjoilut 
 

▪ Omat eväät 
 

Tiedottaminen 
 

▪ Yhdistykset, kunta, seurat 
 

Taloudellinen resursointi, 
kertyvät kustannukset, 
rahoituslähteet 
 

▪ Jokainen tuo kortensa kekoon 
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ERITYISLIIKUNNAN MONITOIMIPÄIVÄ (Ryhmä 4) 
 

Tapahtuman nimi  Erityisliikunnan monitoimipäivä 
 

Tapahtuman sisältö  
 

▪ Liikunnan (eri lajien) esittelypäivä, lajikokeilupäivä.  
▪ Lapsiperheet, ”vauvasta vaariin, ota mummo mukaan”.  
▪ Tutustumista eri lajeihin.  
▪ Nuoret/varttuneempi väestö. 2 eri päivää. Kokeillaan eri lajeja - löytyykö jatkoa?  
 

Tapahtuman järjestäjät 
 

▪ Tunnistetaan lajit, jotka soveltuvat kaikille + soveltavan liikunnan tarjoajat.  
▪ Alan yhdistykset, Pori 
 

Oma tapahtuma/osana toista 
tapahtumaa 
 

 

Ajankohta 
 

▪ Talvi/syys; kesto n. 3 tuntia 
 

Osallistuvat liikuntaseurat ja 
ohjaajat (myös vertaisohjaa-
jat?) 
 

Kuntosetelit - liikuntasetelit työntekijöille. 

Tilat, paikka 
 

Karhuhalli, Pori. Paljon paikkoja - katsomot mukana 

Avustajat 
 

▪ Avustuskeskus 
▪ Liisa 
▪ Vapaa-ehtoiset 
 

Liikunnan apuvälineet 
 

Omat, Solia 

Kulku, kuljetukset 
 

Omat kyydit + muut 

Tarjoilut 
 

Mehu, kahvi + pulla 

Tiedottaminen 
 

Sanomalehti, paikalliset 

Taloudellinen resursointi, 
kertyvät kustannukset, 
rahoituslähteet 
 

Erityisliikunnan ohjaaja Poriin, kaupungin avustus 
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VIRKISTYSPÄIVÄ (Ryhmä 5) 
 

Tapahtuman nimi  
 

Virkistyspäivä 
 

Tapahtuman sisältö  
 

 

Tapahtuman järjestäjät 
 

▪ SAMK-yhteistyö - pyörittänyt harrastekerhoja 
▪ Mukaan eri yhdistykset, joilla on olemassa olevaa toimintaa.  
▪ Tarvitaan joku, joka oikeasti tekee. 
 

Oma tapahtuma/osana toista 
tapahtumaa 
 

 

Ajankohta 
 

 

Osallistuvat liikuntaseurat ja 
ohjaajat (myös vertaisohjaa-
jat?) 
 

 

Tilat, paikka 
 

Katsomopaikat 

Avustajat  
 

Liikunnan apuvälineet 
 

 
 

Kulku, kuljetukset 
 

 
 

Tarjoilut 
 

 
 

Tiedottaminen 
 

 
 

Taloudellinen resursointi, 
kertyvät kustannukset, 
rahoituslähteet 
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OPPILAITOSYHTEISTYÖ (Ryhmä 6) 
 

Ideat yhteistyön, yhtey-
denpidon ja tiedottamisen 
kehittämiseen 
 

Oppilaitosyhteistyö 
 

Vastuulliset ja kohderyhmät 
 

▪ Satakunnan ammattikorkeakoulu 
▪ Länsirannan koulutus Winnova Oy 
▪ Yhdistykset 
▪ Liikuntaseurat 
▪ Satakunnan keskussairaala (kuntoutusohjaajat) 
▪ Kaupungin sairaala 
▪ Diakonia-ammattikorkeakoulu 
▪ Yhteisökeskus 
 

Yhteydenpidon muodot 
 

▪ Sähköpostit 
▪ Lehtorit, projektityöntekijät 
▪ Yhdistysten omat s-postit 
 

Yhteydenpidon useus 
 

▪ Hyvissä ajoin, joka kevät ja syksy.  
▪ Myös jouluna ja ennen kesää. 
 

Konkreettisemmat keinot 
(tiedottamisen kanavat jne.) 
 

Osoitteet jaetusta listasta. Lista pidettävä ajan tasalla. Yhteisökeskus listan ylläpitäjä? Syyskokousten jälkeen listan päivitys. 

Tiedottamisen ajankohdat 
 

4 kertaa vuodessa. 

Toimintamallien 
juurruttaminen 
 

 

Vaikuttaminen 
 

 

 
 


