
Käythän alkuverryttelyksi esittelemässä itsesi jollekin sellaiselle 
henkilölle, jota et entuudestaan tunne ☺ !

TERVETULOA LIIKKUJAN POLKU 

-VERKOSTOTILAISUUTEEN



Esimerkki vaikuttavasta verkostotyöstä

Moni verkoston jäsen havaitsee samankaltaista tarvetta osaamisen kehittämiseen, tällä 
kertaa teemana vaikuttavuus => 

Yhteisiin oppimistilaisuuksiin osallistuneet tahot kykenevät aiempaa paremmin 
arvioimaan ja kehittämään työnsä vaikuttavuutta; myös resursseja säästyy ja toisten 
tunteminen sekä yhteinen ymmärrys lisääntyy, kun kehitetään yhdessä => 

Toiminnan laatu paranee esim. siten, että osallistujat osaavat tukea liittonsa/järjestönsä 
seuroja/yhdistyksiä paremmin => 

Seurojen/yhdistysten toiminta kehittyy ja palvelee paremmin liikkujien tarpeita => 

Useampi haluaa liikkua seurassa/yhdistyksessä => 

Liikkujille koituu hyvinvointivaikutuksia, joilla on merkitystä myös terveyden, työkyvyn, 
yhteisöllisyyden ym. kannalta



Verkostotyö on toisten tuntemista

Aamun avaukseksi hakeudu itsellesi vielä tuntemattoman ihmisen seuraan / 
etsi henkilö, jonka kanssa et ole tehnyt yhteistyötä

Esitelkää itsenne ja ”ohjatkaa” toinen toisellenne yhden liikkeen aamujumppa

Virittäytykää päivän teemaan kertomalla toisillenne, minkä asian/ työn kohteen  
vaikuttavuudesta haluaisit itse omassa työssäsi tietää enemmän
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Teemana tänään vaikuttavuuden arviointi 
ja kehittäminen

Verkoston ajankohtaiset asiat

Johdanto vaikuttavuuden arviointiin – miksi vaikuttavuuden 
arviointia tulisi tehdä?

Onnistuneet tapaukset – Työpajoihin osallistuneiden case-
esimerkkejä

Mitä vaikuttavuuden arviointi ja kehittäminen voisi tarkoittaa 
minun organisaationi kannalta?

Liikuntapoliittinen katsaus ja muuta ajankohtaista & tulevaa

Teemaryhmien kokoontuminen



Verkostolla aktiivinen syyskausi käynnissä

Vaikuttavuustyöpajat pidetty – tänään korjataan jo osa 
sadosta – ja jatkoa seuraa!

Palvelumuotoilun webinaarisarja käynnissä – vielä ehtii 
mukaan ja tallenteet ovat kaikkien käytössä 
https://www.olympiakomitea.fi/aktiivinen-arki/liikkujan-polku-
verkosto/tilaisuudet/

Eri-ikäisten yhdessä liikkumisen kampanja tuottanut hienoja 
uutisjuttuja – saa jakaa! https://www.olympiakomitea.fi/aktiivinen-

arki/liikkujan-polku-verkosto/eri-ikaiset-yhdessa-liikkeella/

ULP 10.5.2019 – pian taas tehdään yhdessä töitä asian eteen 
https://www.unelmienliikuntapaiva.fi/

https://www.olympiakomitea.fi/aktiivinen-arki/liikkujan-polku-verkosto/tilaisuudet/
https://www.olympiakomitea.fi/aktiivinen-arki/liikkujan-polku-verkosto/eri-ikaiset-yhdessa-liikkeella/
https://www.unelmienliikuntapaiva.fi/


Unelmien liikuntapäivä 10.5. 

• Kaikenlaisen liikkumisen pop up -päivä 
• Tapahtumia voi järjestää kuka tahansa: 

koulu, seura, yhdistys, yritys, yksittäinen ihminen
• Tänä vuonna teemana on Eri-ikäiset yhdessä liikkeellä
• Päivä täyttyy avoimista ovista, metsäretkistä, 

kuntotreeneistä, lajikokeiluista, jne. 
• Tule mukaan rakentamaan yhteistä liikkumisen liputuspäivää!
• Ilmoita ja löydä tapahtumat – avoimet ja suljetut: 

www.unelmienliikuntapäivä.fi

#unelmienliikuntapäivä



Johdanto vaikuttavuuden arviointiin 
– miksi vaikuttavuuden arviointia 
tulisi tehdä?



Onnistuneet tapaukset – esimerkkeinä 
Salibandyliitto, Suomen Latu ja Sydänliitto

Kierretään kolmessa ryhmässä tutustumassa esimerkkeihin, 
aikaa kutakin ryhmää kohden n. 15 min

Kullakin pisteellä casen esittely, osallistujien kysymykset ja 
yhteinen keskustelu

Tavoitteena tutustua järjestöille tyypillisiin toiminnan 
alueisiin, joiden vaikuttavuutta halutaan arvioida ja kehittää: 
seuratoiminta, vapaaehtoistoiminta, viestintä…



Mitä vaikuttavuuden arviointi 
ja kehittäminen voisi tarkoittaa 
oman organisaationi kannalta?



Ajankohtaisia ja 
tulevia asioita



Vuotta 2019 kohti

Kevään tilaisuuksista tiedotamme heti alkuvuodesta

Eri-ikäisten yhdessä liikkumisen teema vahvasti esillä vielä 
2019

Vuosien 2020-21 teemojen haku käynnistyy

Vaikuttamistyö etenee vahvasti

Vaikuttavuuden kehittäminen jatkuu ja uusia ehdotuksia 
yhteisen oppimisen aiheiksi otetaan vastaan

Tavoitteena vahvistaa myös tietopohjaa eri lajien 
harrastamisesta





Edistetään yhdessä luontoliikuntaa

Luontoliikunta - valtakunnallinen koulutuskiertue

Kokemuksia ja jatkosuunnitelmat

Luontoliikunnan valtakunnallinen verkosto

Verkostopäivä syyskuussa 2019

Kumppanit: 2018 Olympiakomitean koordinoima Liikkujan polku -verkosto ja 2017 Metsähallitus

Haastan liikuntajärjestöt mukaan

Tarjoan koulutusyhteistyötä ja coachingia

Luontoliikunta on terveysliikuntaa, matalankynnyksen liikuntaa, soveltavaa liikuntaa

Luontoliikunta edistää hyvinvointia ja terveyttä

Ota yhteyttä ja jutellaan lisää virpi.makinen@soveli.fi

mailto:virpi.makinen@soveli.fi


https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/yhteiskunt
asuhteet/liikuntapolitiikka/eduskuntavaalit-2019/

Liikuntapoliittinen 
ajankohtaiskatsaus

https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/yhteiskuntasuhteet/liikuntapolitiikka/eduskuntavaalit-2019/
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