
Liikunta ja osallisuus -hanke: Vaasan tilaisuuksien ideoinnit vuosilta 2016 ja 2017 
 

Jatkoideointi toteutettavasta tapahtumasta (yhdistetty aikaisemmat ideat pienryhmistä 1 ja 2) 
 

Tapahtuman  
nimi 

▪ Jokaisen liikunnallinen iltapäivä -tapahtuma 
▪ Esteetön luontoliikuntatapahtuma (tapahtumassa huomioidaan esteettömyys ja erityisryhmät) 
▪ Liikettä metsän siimeksessä 
 

Avustajat 
 

▪ Yhdistysten kautta 
 
▪ Avustajia tarvitaan todennäköisesti; yleensä omat avustajat on mukana 
 

Tapahtuman 
sisältö 

▪ Traktori; poniajelu ja -ratsastus; saappaanheitto; hevosenkengän heitto; Mölkky; Kriketti; 
Tasapainojuttuja; Zumba; Seniorilatino; Keppijumppa; Kasvomaalaus; Ilmapalloja; Esittelypöytiä; 
Kuoro esiintymään lavalle; Melonta; Magneettionginta (Merenkurkun erä- ja luonto-oppaat) 

 
▪ Luontoliikuntaa; Poniratsastus (Antti Kamppila); Rastirata; Paloauto; Panssariauto Pasi; Tunnista 

kasvi -kilpailu 
 
▪ Kävelyreitin varrelle erilaisia tehtäviä: Frisbeegolf, esim. 6 pistettä (jokainen järjestö toteuttaa 

oman pisteensä); useampia toimijoita eri pisteille 
 
▪ Vaasan Golf järjestää aivan oman tapahtumansa; he lähettävät tästä lisätietoa 
 

Liikunnan 
apuvälineet 
 

▪ Tatjanan kautta? 
 
▪ Liikunnan apuvälineet ovat henkilökohtaisia 

Tapahtuman 
järjestäjät 
 
 
 

▪ Vaasan Seudun Yhdistykset; Kriisikeskus Valo; Merenkulun erä- ja luonto-oppaat (Antti Kamppila) 
 
▪ Tapahtuman suunnittelee ryhmä, johon osallistuvat: 

Arto Lehtinen, Antti Kamppila, Pekka Uusi-Hakala, Pilvi Korpi, Kirsti Myllyaho, Helena Kyröläinen ja 
Markku Pulli. Toiveena on, että Tatjana kutsuisi ryhmän koolle jatkosuunnittelua varten. 
 

▪ Ryhmään 1 osallistuneita tahoja; Tuleeko Vaasan Reumayhdistys mukaan? 
▪ Seurakunta 
 

Kulku, kuljetukset ▪ Keskellä kaupunki, helposti saavutettavissa 

Oma tapahtu-
ma/osana 
toista tapahtu-
maa 

▪ Osana Jokaisen liikunnallinen iltapäivä -tapahtumaa Hietasaaressa  
 
 
 
 

Tarjoilut ▪ Soppatykki 
▪ Makkaraa, lättyjä 
▪ Nuotiopaikat 

Ajankohta ▪ La 27.5.2017 
 
 
 
 
 
 

Tiedottaminen ▪ ”Jos tarvitset apuvälineitä, niin ilmoita.” 
▪ Tatjana koollekutsujana, hän voi auttaa tiedottamisessa 
▪ Yhdistykset huolehtivat tiedotuksesta omille jäsenilleen; jokainen järjestö kertoo tapahtumasta 

omilla sivuillaan 
▪ Radio Vaasa (Hyvän mielen ilmoitukset), Vaasan Ikkuna, Pohjalainen 
▪ Facebook-tapahtuma 
 

Osallistuvat 
liikuntaseurat ja 
ohjaajat (myös 
vertaisohjaa-
jat?) 
 

▪ Kvarken Guides 
▪ Luonto-oppaat 
▪ Seurakunta 
▪ Partiolaiset 
▪ Sieniyhdistys 
▪ Merenkulun erä- ja luonto-oppaat 
 

Taloudellinen 
resursointi, ker-
tyvät kustannuk-
set, rahoitusläh-
teet 

▪ Jokainen järjestö tuo mukanaan omat tavaransa 
▪ Lehti- ja radiokulut (Tatjana) 
▪ Mehu-, lautas- ja mukikulut (Tatjana) 

Tilat, paikka 
 

▪ Hietasaari 
 

  

 


