
Käythän alkuverryttelynä päivään kirjoittamassa oman konseptointiin 
liittyvän aiheesi post it –lapulle ja kiinnittämässä sen fläppitaululle 
aiheen mukaan 

TERVETULOA LIIKKUJAN POLKU 

-VERKOSTOTILAISUUTEEN



Teemana tänään konseptointi, markkinointi ja 
uusinta tietoa aikuisliikunnasta

Verkoston ajankohtaiset asiat

Aikuisliikunnan laatutekijät

Kohderyhmät, konseptointi ja markkinointi: alustus, case ja 
oman aihealueen työstö sekä tulossa oleva webinaarisarja

Verkostoarvioinnin tulokset

Teemaryhmien kokoontuminen

#vievanhusulos – tänään on myös iäkkäiden ulkoilupäivä ja
se tarkoittaa sitä, että liikutaan yhdessä #ilmanikärajaa



Verkostolla aktiivinen syyskausi käynnissä

28.9. onnistunut Soveltavan luontoliikunnan verkostotilaisuus

Vaikuttavuuden arviointi ja kehittäminen – työpajat käynnissä ja 
yhteinen verkostotilaisuus tulossa 29.11.

Tämän päivän aiheet nousseet verkoston tarpeista ja jatkoa 
yhteisen osaamisen tueksi webinaarien muodossa

Verkostoarvioinnin tulokset valmistuneet

Vaalivaikuttamisen teemat työn alla

Eri-ikäisten yhdessä liikkumisen kampanja käynnissä

ULP 10.5.2019 – pian taas tehdään yhdessä töitä asian eteen



Eri-ikäiset yhdessä liikkeellä 
– ilmiantoja kerätään!



Ilmianna tosi tarina: Eri-ikäiset yhdessä 
liikkeellä!

Eri-ikäisten yhdessä liikkuminen verkoston yhteisesti 
valitsema teema vuosille 2018-19

14.3.2018 verkostotilaisuudessa yhteinen työstö aiheesta

Ilmiantokampanja 2.5.-31.10.2018

Ilmiantoja tehty tähän mennessä 30 ja osasta ilmiantoja 
julkaistu uutisartikkeleita

• Nyt tarvitaan vielä verkoston voimia, jotta saadaan teema 
isommin esille! -> medianeuvottelut



Mieti hetki tuntemaasi toimintaa ja toimijoita

Miten siellä näkyy eri-ikäisten yhdessä liikkuminen?

Mitä haluaisit kertoa siitä muillekin?

Mene osoitteeseen www.menti.com ja syötä koodi 92598 ja 
tee ilmiantosi 

Tässä vaiheessa riittää, että kerrot tahon, mitä tekevät ja oman nimesi

Vaihtoehtoisesti voit käyttää suoraan ilmiantolomaketta

Tee ilmianto – nyt!



Aikuisliikunnan 
laatutekijät



Miksi konseptointi kannattaa? Mitä myyt, miten myyt, 
kenelle myyt.

Kohderyhmä, konseptointi ja 
markkinointi aikuisliikunnan 
näkökulmasta



Oman aihealueen työstö

Kohderyhmä, konseptointi ja 
markkinointi aikuisliikunnan 
näkökulmasta



Innostuitko? Jatkoa tarjolla

- 19.11., 26.11. ja 10.12. Konseptoinnin webinaarisarja (3 x 
maanantai klo 14-14.30)

- Syvennetään tämän päivän aiheita Milla Mäkisen/ChangeAgenta johdolla

- Ilmoittautuminen webinaareihin aukeaa marraskuun alussa

- Järjestön palvelumuotoilu – Tuotekehitystyön ammattitutkinto

- Ilmoittautuminen 31.10. mennessä, koulutusohjelma 23.11.2018-
30.11.2019 

- https://www.rastor.fi/jarjeston-palvelumuotoilu



Verkostoarvioinnin 
tulokset



Mitä ajatuksia arvioinnin tulokset herättivät?

Mikä olisi mielestäsi hyvä tapa kehittää yhdessä verkoston 
toimintaa eteenpäin? 

Tapaisimmeko keväällä vaikka hieman vapaamuotoisemmin toisten 
tuntemista ja keskinäistä luottamusta vahvistaen ja työstäisimme 
jatkoa yhdessä? 

Tai jotain ihan muuta? 

Ehdota ja vaikuta! Mene osoitteeseen www.menti.com ja anna koodi 
92598

Miten varmistamme verkoston 
elinvoiman ja kehittymisen?
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