
Esittelydiat

LIIKKUJAN POLKU 

-VERKOSTO



Oletko koskaan miettinyt…?
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Yksinäistä 
puurtamista… 

Keneltä sparrausta, 
mistä 

yhteistyötahoja?

Loistava idea… 
Mistä osaajat, eurot 
ja viestintäkanavat?

Kohderyhmä 
tiedossa, kanavat 

kunnossa…
Keneltä löytyisi 

sisältöjä?

Hanke 
päättymässä… 
Miten ja keiden 
toimesta tärkeä 

asia jatkuu?

Sinä teet, minä teen… 
Voisiko tekemisiä 
yhdistää ja saada 
isompia tuloksia 

aikaiseksi?



Liikkujan polku -verkosto

Yksilöille ja organisaatioille, jotka ajattelevat, että kaikki tavat 
liikkua ovat hyviä

Tavoitteena tuottaa käytännön ratkaisuja ja vaikuttaa 
liikkumisen edellytyksiin, jotta mahdollisimman moni liikkuisi 
itselleen sopivalla tavalla ja voisi hyvin

Avoin kohtaamispaikka kaikille toimijoille, jotka haluavat 
edistää liikkumista ja saada yhdessä aikaan enemmän
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Verkoston toiminta



Verkoston toiminta: lähtökohdat

Lähtökohtana on, että kaikki tavat liikkua ovat hyviä! => verkostossa on 
tilaa kaikille toimijoille, jotka haluavat sitoutua yhteiseen tekemiseen, 
toimintatapoihin ja viesteihin verkostossa sopimallamme tavalla

Verkosto panostaa yhteiseen vaikuttamiseen, viestintään, käytännön 
kokeiluihin ja tekoihin, joilla liike lisääntyy. Yksikin konkreettinen 
aikaansaannos lisää liikettä enemmän kuin sata suunnitelmaa!

Toiminta perustuu liikunta- ja urheiluyhteisön visioon ”Olemme 
maailman liikkuvin urheilukansa 2020” ja on osa Muutosta liikkeellä! -
toimeenpanoa (Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja 
hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020).

Verkosto tekee yhteistyötä valtakunnallisten eri ikävaiheet kattavien 
ohjelmien sekä alueellisten toimijoiden ja valtakunnallisten verkostojen 
kanssa



Verkoston toiminta: rakenne

Verkosto koostuu teemaryhmistä, joiden kuljettajat muodostavat 
verkoston koordinaatioryhmän

Verkoston yhteisen työn lisäksi teemaryhmät valitsevat omat työn 
kohteensa

Uusia teemoja/projekteja voidaan perustaa, myös määräajaksi

Verkoston toimintaa voi osallistua, vaikka ei kuuluisi teemaryhmään

Olympiakomitea koordinoi verkostoa ja vastaa sen toiminnan puitteista

Verkoston jäsenten toteuttaessa toiminnallisia, yhteisiä hankkeita ja 
kokeilu, kukin osallistuva taho osallistuu sovittavalla työpanoksella ja 
summalla
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Liikkujan polku –verkoston toiminta 
nojautuu verkostotyön yleisiin 

toimivuuden avaintekijöihin, joita ovat 
toisten tunteminen, keskinäinen 
luottamus ja yhteiseen työhön 
sitoutuminen (ks. seuraava dia)
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Verkoston toimivuuden avaintekijät

Tieto ja 

ymmärrys 

leviävät ja ne 

omaksutaan 

tehokkaammin

Löydetään yhteiset 

päämäärät. Löydetään 

ratkaisuja ja opitaan yhdessä. 

Innostutaan. ”Me-henki”.

Uudet toimijat 

innostuvat ja tuovat 

mukaan uutta tietoa ja 

ymmärrystä

Verkoston avoimuuden ja 

jäsenistön kehittäminen

Järvensivu, Nykänen, Rajala (2010)

Järvensivu (2015)

Dialogisuus ja 

yhteiset tietoalustat

Yhteisen kehittämistyön prosessit

Koordinointi 

ja fasilitointi

Timo Järvensivu
KTT, verkostotyönasiantuntija

NommoC seugolaiD osuuskunta



Teemme vuosittain itsearviointia siitä, 
miten työ on sujunut, mikä jo toimii ja 
miten verkoston toimintaa kannattaa 

kehittää.
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Verkoston viestintä

#sitäonliikkellä ”paketoi” toimijoiden viestinnän yhdeksi kokonaisuudeksi

Tunniste toimii kaikkialla - sähköisissä viestintäkanavissa, mediassa ja tapahtumissa

Saadaan verkoston toimijoiden viesteille enemmän näkyvyyttä

Kaikki toimijat voivat käyttää #-tunnistetta viestiessään omista tapahtumistaan ja 
toiminnastaan

Verkoston sisäisessä viestinnässä käytämme tunnistetta #liikkujanpolku

Verkosto julkaisee kerran kuussa uutiskirjeen, jossa viestitään verkoston ja sen jäsenten 
ajankohtaisista asioista

Tiedot verkoston ja sen teemaryhmien toiminnasta on koottu 
https://www.olympiakomitea.fi/aktiivinen-arki/liikkujan-polku-verkosto/tietoa-liikkujan-polku-
verkostosta/
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Kuinka Liikkujan polku –verkosto syntyi?

Liikuntaverkostossa olivat jo useamman vuoden toimineet tahot, jotka halusivat 
vaikuttaa laajojen joukkojen liikunnallisen elämäntavan edistämiseen

Liikuntaverkosto oli tunnistanut konkreettisia yhteisiä tavoitteita ja kehittämiskohteita. 
Alusta asti tavoitteena oli kehittää yhteistyössä liikkujan polkua ja liikunnallista 
elämäntapaa kaikkien toimijoiden kanssa.

Valon kanssa käytyjen keskustelujen, jo mukaan liittyneiden uusien toimijoiden ja 
yhteisen suunnittelun tuloksena oltiin valmiita käynnistämään kaikille toimijoille avoin 
Liikkujan polku –verkosto vuoden 2015 alussa.

Koordinointivastuu siirtyi Olympiakomitealle Valon ja Olympiakomitean yhdistyessä 
2017
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Tervetuloa rakentamaan yhdessä 
Liikkujan polkua!


