


Mikä on sun unelmasi liikkumiseen? 
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Mistä on kyse? 
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Kaikenlaisen liikkumisen pop up -päivä
Tapahtumia voi järjestää kuka tahansa: 
koulu, seura, yhdistys, yritys, yksittäinen ihminen
Päivä täyttyy avoimista ovista, metsäretkistä, 
kuntotreeneistä, lajikokeiluista, jne.
Tule mukaan rakentamaan yhteistä liikkumisen 
liputuspäivää!



Pop up -tapahtuma, avoimet treenit tai lajikokeilu
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Ei vaadi suuria järjestelyjä 
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Oletko valmis järjestämään uudelleen?

84,7 %

14,6 %

0,7 %

Kyllä Ehkä Ei
Kaikk i vastaajat (KA:1.16, Hajonta:0.38) (Vastauksia:294)



Tärkeintä on yhdessäolo ja iloinen yhdessä 
liikkuminen
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Palstatilaa seuralle 
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Paikallislehdet 
SoMe
Kotiseudun FB-ryhmät
Paikallisradiot 

#unelmienliikuntapäivä oli yksi 
käytetyimmistä # 10.5.



Miltä kuulostaa: juniorijoukkue vei vanhustentalon 
porukat pelaamaan / ulkoilemaan 
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Twitterin tavoitettavuus 
vertailu 2018 ja 2017

twitter 9.-10.5. twitter 1.-14.5.

Lisää teksti napsauttamalla



Helppo tapa markkinoida omaa toimintaa ja kertoa, 
miten uuden harrastuksen voi aloittaa.
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Miten te voitte toteuttaa liikkumisen unelmia? 



Paikka kohottaa seuran mainetta 



Tänä  vuonna unelmana eri-ikäisten yhdessä 
liikkuminen
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25,9 %

4,8 %

21,8 %

13,7 %

33,8 %

lapsia

nuoria

työikäisiä

senioreita

monen ikäisiä…

Kaikki vastaajat (KA:3.25, Hajonta:1.59)…

Vuonna 2018 päivä liikutti kaikenikäisiä:



Treeneihin vanhemmat & isovanhemmat mukaan 
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Seuran sisällä junnut ja seniorit 
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Kivaa varttuneille, kivaa junioreille 

14.2.2019 15



Aloita kampanjointi joukkueille & ryhmille 
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• Lasten iloisuus ja aito liikunnan riemu!
• Liikunnan ilo, yhdessä tekeminen
• Mukava tunnelma. Perheet olivat lähteneet liikkeelle. Hyvä sää.
• Osallistujat ilahtuivat toiminnasta
• Tunnelma ja yhdessä tekeminen. Säälläkin oli oma osuutensa.
• monipuolinen tarjonta, jonka hoitivat yhteistyökumppanit eli seurat ja järjestöt
• Iloinen yhdessä tekeminen
• Onnistunut tapahtuma, johon lapset ja aikuiset osallistuivat yhdessä.
• Kiireettömyys, kaunis luonto ja hyvä seura.
• Yhteistyö useiden eri toimijoiden kanssa. Yhdessä olemme enemmän.
• Toimintaamme entuudestaan tuntemattomien ihmisten osallistuminen tapahtumaamme.
• Saatiin aikuiset heittäymään mukaan leikkimieliseen liikuntatapahtumaan yhdessä

lasten kanssa

Sitaatit järjestäjien palautekyselystä



Haasta naapuriseura 
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Seuran kevätpäivä? 
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Tänne: unelmienliikuntapaiva.fi
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#unelmienliikuntapäivä

https://www.unelmienliikuntapaiva.fi/


Liikkujan polku 
-verkosto
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