
Lämpimästi tervetuloa Liikkujan 
polku -verkoston tapaamiseen 

14.3.2018!



Teemana tänään

Eri-ikäisten yhdessä liikkumisen teema etenee vahvasti – opitaan 
yhdessä lisää ja työstetään seuraavat askeleet

Tiedolla johtaminen on tärkeää – missä yhteisten tietopohjien kanssa 
ollaan menossa ja mitä eväitä me voimme antaa asian edistämiseksi?

Verkostossa tapahtuu paljon! Kuulemme lisää ajankohtaisista asioista, 
joita verkosto on nostanut esille ja työn alle.

Teemaryhmät työskentelevät valitsemiensa sisältöjen ja 
perustamienssa projektien parissa.

Ja tietty liikuntaleikitään! https://leikkipankki.leikkipäivä.fi/haku 



• 10.5. #unelmienliikuntapäivä
• LP verkoston toiminnan 

arviointikysely viikot 22-23
• 3-5/18 webinaarit: Osaa 

vaikuttaa!
• 17.5. avoin tilaisuus: maakunta-

ja eduskuntavaalit tulevat!

• Vuoden 2019 suunnittelua
• Valmistautumista 

maakuntavaaleihin

• 14.3. avoin tilaisuus: 
tietopohja vahvaksi

• Liikuntapoliittinen 
selonteko, yhteinen lausunto

• 21.3. Liikkuen läpi elämän -
seminaari

• Vaikuttavuustyöpajat
• Avoin tilaisuus: 

Vaikuttavuudesta 
tuotteistamisesta

• Tuotteistamisen ja 
markkinoinnin webinaarisarja

• 2019 TTS Loka-
joulukuu

Tammi-
maaliskuu

Huhti-
kesäkuu

Heinä-
syyskuu

2018

Uutiskirjeet kerran 
kuussa

#sitäonliikkeellä -
jatkuvasti
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UNELMIEN LIIKUNTAPÄIVÄ –
TEHDÄÄN SE TAAS YHDESSÄ!



Unelmien liikuntapäivä 10.5. 
on kaikenlaisen liikkumisen pop up -päivä

• Jo kolmas iloinen Suomen suurin liikkumisen juhlapäivä, 
joka saa myös median kiinnostumaan 

• Tänä vuonna yhdessä ulos luontoon!
• 10.5. helatorstai tuo lisää mahdollisuuksia

• 9.5. ETKOT kiinni oleville tahoille
• Metsäseikkailuja, taukojumppaa, eväsretkeä, pihaleikkejä, 

lajibongausta, kuntotreenejä, jne. 
• Kaikki tavat liikkua ovat hyviä!



www.unelmienliikuntapäivä.fi on nyt auki!

Ideoikaa tapahtumat ja ilmoittakaa se tapahtumakalenteriin

• Isot, pienet, avoimet, suljetut – kaikki tapahtumat kannattaa 
ilmoittaa!

• Luvassa hienoja palkintoja!
• Ottakaa käyttöönne ”Olemme mukana” -viestit ja ilmoittautukaa 

järjestönä mukaan Unelmien liikuntapäivään!

#unelmienliikuntapäivä



HAASTA PORUKAT MUKAAN!
HAASTA PAIKALLISYHDISTYKSENNE / -OSASTONNE MUKAAN: 
Mikä toimija saa eniten paikallisia tahoja mukaan?

Miksi:
• Tapahtumillanne saatte omaa näkyvyyttä lisää
• Tehdään yhdessä Suomen suurinta liikkumisen tapahtumaa

Miten:
• Julisteet, bannerit ja viestipohjat käytössänne: 

Ottakaa mukaan jo täältä!



HAASTA PORUKAT MUKAAN!
LISÄBONUS HELSINKIIN: Ideointikilpailu
Kenellä paras idea Unelmien liikuntapäivän tapahtumaksi?

• Ideoikaa tapahtuma ja kertokaa siitä 15.4. mennessä
• Paras idea palkitaan n. 1 000 euron arvoisella toteutustuella

Miksi?
• Saatte hienoa näkyvyyttä omalle toiminnallenne 

Helsingin keskustaan!

#unelmienliikuntapäivä



Yhdessä Suomen suurin liikkumisen juhlapäivä!

#unelmienliikuntapäivä

Kiitos!

Lisätiedot:
matleena.livson (a) olympiakomitea.fi
anna.iso-ahola (a) olympiakomitea.fi
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Eri-ikäisten yhdessä liikkuminen – mistä on 
kyse ja miten sitä kannattaa toteuttaa?



Johdetaan tiedolla –
miten saamme aikuisten 
liikkumisen tietopohjan 
kuntoon? 
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Verkostossa tapahtuu – mitä menossa, 
kuinka mukaan 

Vaikuttamistyön ajankohtaiset 
Vaikuttavuus liikuntajärjestöissä 

Aikuisliikunnan laatutekijät 
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KIITOS PÄIVÄSTÄ – TÄÄ PORUKKA


