
Soveltavan liikunnan 
ja paraurheilun
sanasto tutuksi 10.2.
Tervetuloa 
tilaisuuteen!



Liikkujan polku -verkosto

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

• Mukana

• Avoin kohtaamispaikka kaikille toimijoille, jotka haluavat 
edistää liikkumista, saada yhdessä aikaan enemmän ja jotka 
ajattelevat, että kaikki tavat liikkua ovat hyviä

• Mukana yli 120 tahoa ja yli 240 henkilöä: liikunta- ja 
terveysjärjestöjä, kuntia, tutkimus- ja oppilaitoksia, 
viranomaistahoja, yrityksiä ja yksityishenkilöitä

• Koordinaatiovastuu  Olympiakomitealla, sisällöt nousevat 
verkostosta



Liikunnallisen elämäntavan kokoava 
voima, yhteinen ääni ja oppimisalusta

• Mitä

• Yhteistä viestintää, vaikuttamistyötä, käytännön hankkeita ja toimenpiteitä

• Verkoston jäsenten omien toimien vauhdittamista ja esille nostamista

• Toisilta oppimista ja yhteistä osaamisen kehittämistä 

• Ammatillista jakamista ja uusia kumppanuuksia

• Miten

• Yhteiset tilaisuudet seminaarien ja webinaarien muodossa

• Teemaryhmien toimintaa ja projektiryhmiä

• Uutiskirje, nettisivusto, FB-ryhmä, sähköinen työtila, yhteiset materiaalit

• yhteinen # -tunnus



Teemana tänään

• Tänään olemme kokoontuneet tutkitun liikuntatiedon 
klinikkaan, joka on yksi Liikkujan polku –verkoston 
Tutkimustiedon soveltamisen teemaryhmän 
toimintamuoto.

• Klinikassa esitellään Liikuntatieteellisen Seuran, 
asiantuntijoiden ja Sanastokeskuksen sanastotyön 
tulokset ja syvennytään niiden hyödyntämiseen 
käytännön työssä.



Miten halua itseäsi kutsuttavan? 

• Neutraali ja syrjimätön kieli on tärkeä yhdenvertaisuuden ja tasa-
arvon edistämisen väline.

• Soveltavan liikunnan sanastohankkeen tärkein näkökulma on 
kohderyhmien itse käyttämä kieli ja käsitteet. 

• Tunnistaako ja tunnustaako toimintarajoitteinen henkilö itse 
käsitteet, joita hänestä käytetään? Nyt käytössä olevat 
viranomaiskäsitteet voivat olla vieraita tai jopa holhoavia. 

• Perinteisten soveltavan liikunnan kohderyhmien rinnalle on noussut 
uusia ryhmiä, joiden liikunnan järjestäminen vaatii soveltamista 
kuten kieli-, sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt. 



Kieli muuttuu

• Perinteisestä vammaisuuden biolääketieteellisestä 
luokittelusta on vähitellen siirrytty sosiaaliseen 
ajatusmalliin.

• Osa näistä termeistä, joita pyritään nyt vakiinnuttamaan 
yleiskieleen Suomessa, ovat Pohjoismaissa ja englantia 
puhuvissa maissa jo korvautumassa uusilla. 

• Työryhmän parhaaseen tietoon perustuen sanastoon 
valittiin mukaan tällä hetkellä yleisimmin käytössä olevat 
käsitteet suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.



Soveltavan liikunnan ja paraurheilun sanasto

• Tilaisuuden alustajina toimivat 

• tutkimuspäällikkö Aija Saari, Suomen 
Paralympiakomitea

• johtava asiantuntija Piritta Asunta Jyväskylän 
ammattikorkeakoulun Likes

• hankekoordinaattori, asiantuntija Riikka Roitto, 
Liikuntatieteellinen Seura.



• Liikkujan polku -verkoston tutustumistilaisuus 7.3. klo 15-16

• Tervetuloa tutustumaan Liikkujan polku -verkoston toimintaan ja toinen toisiimme! Tilaisuus on suunnattu erityisesti verkostoon 
uusina mukaan tulleille, mutta tervetulleita ovat ihan kaikki, jotka kaipaavat lisätietoa toiminnasta ja haluavat tutustua toisiin 
verkostolaisiin.

• Seuraava koko verkoston yhteinen iso seminaari on 23.3. Helsingissä

• Aiheena kuntien poikkihallinnolliset liikkumisohjelmat; lisätietoa ja ilmoittautuminen verkoston sivuilla

• Liikunta ja ulkomaalaistaustaisuus – mitä liikunnanedistämistyössä on hyvä ymmärtää 27.4. klo 9-10

• Tutkitun liikuntatiedon klinikassa alustajana aiheesta tammikuussa Jyväskylän yliopistossa väitellyt FT Eva Rönkkö

• 10.5. #unelmienliikuntapäivä – www.unelmienliikuntapaiva.fi liikuttaa myös tänä keväänä! 

• Tule mukaan ja levitä sanaa!

• Uudistuneet sivut ja materiaalit ovat käytettävissä!

Tilaisuudet jatkuvat
keväällä - tervetuloa 

http://www.unelmienliikuntapaiva.fi/


Kiitos ja oikein hyvää 
viikonloppua!
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