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HISTORIAA
• Erityisryhmien liikunnanohjaaja palkattiin Seinäjoelle v. 1988 

• v. 2005 osallistuttiin ”Erityisliikuntaa kuntiin 2004-2006”- projektin alueseminaariin, jonka jälkeen perustettiin 
erityisliikunnan kehittämistoimikunta (henkilöstöpäällikön nimeämänä).

-> v. 2005 kuntaliitos Peräseinäjoki - Seinäjoki

-> v. 2006 ensimmäinen Seinäjoen kaupungin Erityisliikunnan kehittämissuunnitelma (tätä ennen 
erityisliikunnan peruskartoitus)

• v. 2006 alettiin kouluttamaan vertaisohjaajia lisääntyneen liikunnanohjaustarpeen myötä (nykyisin n. 30 
vertaisliikuntaryhmää, n. 40 vertaisohjaajaa)

• Nurmon liikuntatoimi mukana ”Erityisliikuntaa kuntiin 2007-2009- projektissa” -> v. 2007 erityisliikunnan 
peruskartoitus ja v. 2008 Erityisliikunnan kehittämissuunnitelma 

• v. 2009 yhdistyivät Nurmon ja Ylistaron kunnat Seinäjokeen 

• Erityisryhmien liikunnanohjaaja -> Erityisliikunnan koordinaattori

• Erityisliikunnan kehittämissuunnitelma päivitettiin 2010-2011

• Soveltavan liikunnan kehittämissuunnitelma 2014–2017 AMK- opinnäytetyönä (J. Lähdesmäki)



Soveltavaa liikuntaa järjestävät:

• Erityisliikunnan kehittämistyöryhmä -> koottu eri sektoreilta
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Liikuntapalvelut

• 95 säännöllistä liikuntaryhmää 

• Tiedottaminen ja tiedon kokoaminen

• Liikuntaryhmät - kausikalenteri

• Soveltavan liikunnan kalenteri

• www-sivut, facebook, Instagram

• sähköpostiverkostot

• Erityisliikunnan koordinaattorin asiantuntija-apu 

• mm. luennot ja tutustumiskäynnit

• Erityisryhmien uinti- ja kuntosalikortti / Seniorikortti (v. 2009)

• v. 2016 myönnetty 570 Erli-korttia

• Seniorikortteja 240

• Liikuntaneuvonta (yksilö- ja ryhmäliikuntaneuvonta) 

• 42 liikuntaneuvontakertaa 22.8.2016 - 31.3.2017 

• ”Liikunnan starttikurssi” yhteistyössä kaupungin työterveyshuollon kanssa

Liikuntatoimenjohtaja
-> Liikuntapalvelupäällikkö

-> Erityisliikunnan koordinaattori
-> Liikunnanohjaajat, tuntiohjaajat

-> vertaisohjaajat



Muuta…
• Laaja yhteistyö soveltavaa liikuntaa järjestävien tahojen kanssa

• Soveltavan liikunnan tapaamiset 2 x vuodessa

• Hankkeet (mm. KaatumisSeula, Liikunta ja osallisuus, VIOLA- hanke, Sosku- hanke, Liikkuva koulu, Voimaa 
Vanhuuteen…)

• Ikäneuvosto / Vammaisneuvosto / Esteettömyystoimikunta

• Koulutus 

• Ammattilaisille ja vertaisohjaajille (omat + tilauskoulutukset)

• Soveltavan liikunnan kohdeavustus järjestöille (5000 €)

• Soveltavan liikunnan tapahtumat (Unelmat liikkeelle – SUOMI100):

• Soveltava talviliikuntapäivä 7.2.2017, Joupiskan Rinnekeskus

• Soveltava liikuntatapahtuma 23.8.2017, Uimahalli-Urheilutalo

• Sporttitorit (lajiesittelyt ja –kokeilut, esittelypöydät)

• Valmentaminen vammaisurheilussa- seminaari (VAU)

• Leppoisa Lenkki

• Yksittäisiä tapahtumia esim. valtakunnallisten  teemaviikkojen ja kampanjoiden ympärillä

• Liikuntakampanjat (syksyinen / keväinen, Ui kesäksi kuntoon ym.)

• Opiskelijayhteistyö ( Seamk, Sedu, Kuortaneen Urheiluopisto)

• työharjoittelut, liikuntaryhmät, projektityöt, opinnäytetyöt, tapahtumat
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