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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 noin 250 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



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



Verkoston toiminta



Yhden lauseen sivuilla 
voidaan hyödyntää 
graafisia lisäkuvia.

Verkoston toiminta nojautuu verkostotyön 
yleisiin toimivuuden avaintekijöihin, joita ovat 
toisten tunteminen, keskinäinen luottamus ja 

yhteiseen työhön sitoutuminen.

Lähde ja lisätietoa: Timo Järvensivu 2019. VERKOSTOJEN JOHTAMINEN  - Opi ja etene yhdessä.



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!

• Yhteistyötä tehdään valtakunnallisten eri ikävaiheet kattavien ohjelmien 
sekä alueellisten toimijoiden ja valtakunnallisten verkostojen kanssa



Rakenne

• Verkosto koostuu teemaryhmistä, joiden kuljettajat ja Olympiakomitean 
vastuuhenkilöt muodostavat verkoston koordinaatioryhmän

• Verkoston yhteisen työn lisäksi teemaryhmät valitsevat omat työn 
kohteensa

• Uusia teemoja/projekteja voidaan perustaa, myös määräajaksi

• Verkoston toimintaan voi osallistua, vaikka ei kuuluisi teemaryhmään

• Olympiakomitea koordinoi verkostoa, vastaa sen toiminnan puitteista ja 
sillä on vastuuhenkilö jokaisessa teemaryhmässä

• Verkoston jäsenten toteuttaessa toiminnallisia, yhteisiä hankkeita ja 
kokeiluja, kukin osallistuva taho osallistuu sovittavalla työpanoksella ja 
summalla



Verkoston viestintä 

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

• Pikaviestinnässä toimii FB-ryhmä, jossa voi matalalla kynnyksellä kysyä neuvoa, vaihtaa ajatuksia ja hakea 
yhteistyökumppaneita

• #sitäonliikkellä ”paketoi” toimijoiden viestinnän yhdeksi kokonaisuudeksi

• Tunniste toimii kaikkialla - sähköisissä viestintäkanavissa, mediassa ja tapahtumissa

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

• Verkoston sisäisessä viestinnässä käytämme tunnistetta #liikkujanpolku

• Tiedot verkoston ja sen teemaryhmien toiminnasta on koottu Olympiakomitean sivustolle: Liikkujan polku -
verkosto - Suomen Olympiakomitea

https://www.olympiakomitea.fi/liikunnallinen-elamantapa/liikkujan-polku-verkosto/
https://www.olympiakomitea.fi/liikunnallinen-elamantapa/liikkujan-polku-verkosto/


Tuloksiamme

• Yhteinen viestintä ja vaikuttamistyö

• Yhteiset lausunnot (mm. Harkimon työryhmä, Global Action Plan, Liikuntapoliittinen selonteko) ja vaalivaikuttaminen 
(parviälyyn perustuvat yhdessä tuotetut teemat ja materiaalit)

• Unelmien liikuntapäivä – Suomen suurin liikuntapäivä 10.5. täynnä mahdollisuuksia ja tapahtumia

• Eri-ikäisten yhdessä liikkumisen tietopohja tuotettu, asian merkitys ja muodot nostettu esille

• Yhteinen oppiminen

• Yhteinen osaamisen kehittäminen aiheista, joita kenenkään ei kannata tehdä yksin mutta kaikki niitä tarvitsevat

• Aiheita mm: vaikuttavuus, some, vaikuttaminen, palvelumuotoilu, tutkimustiedon hyödyntäminen, sote-uudistus

• Kumppanuudet ja kohtaamiset

• Yhteiset kiinnostuksen kohteet kokoavat toimijat yhteisten työn kohteiden äärelle teemaryhmissä ja projekteissa; aiheet 
nousevat verkostosta ja ovat liittyneet laajasti liikkeen lisäämiseen soveltavasta luontoliikunnasta aikuisten 
kilpailutoimintaan

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



Ajankohtaista juuri nyt

Unelmien Liikuntapäivä 10.5. - Suomen Olympiakomitea Eduskuntavaalit - Suomen Olympiakomitea

https://www.olympiakomitea.fi/liikunnallinen-elamantapa/unelmien-liikuntapaiva/
https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/liikuntapolitiikka/vaalivaikuttaminen/eduskuntavaalit/


Teemaryhmien toiminnasta



Vaikuttaminen

• Vaikuttamisen teemaryhmän toiminta-ajatuksena on hyödyntää parviälyä ja 
yhteisöllistä vaikuttamista 

• Ryhmän työn kohteet keskittyvät seuraaviin asioihin:

1. Vaalivaikuttaminen kunta- ja eduskuntavaalien yhteydessä (katse 
tulevaisuuteen).

2. Hallitusohjelmatavoitteita koskevaa vaikuttamistyötä seurataan teemaryhmän 
taholta (jatkuva vuoropuhelu vaikuttamistyöstä).

3. Yksittäisiä lainsäädäntöhankkeita tms. aiheita koskevia vaikuttamisoperaatioita 
tehdään, mikäli verkostosta löytyy halukkaita osallistujia ja vetäjiä.

• Kuljettajat

• Kristiina Jakobsson, toiminnanjohtaja / Koululiikuntaliitto, 
kristiina.jakobsson@kll.fi, p. 040 500 2661

• Johanna Manninen, pääsihteeri / Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry, 
johanna.manninen@sla-ry.fi, p. 040 556 7040

• Olympiakomitean vastuuhenkilö: Kaisa Larjomaa, yhteiskuntasuhdepäällikkö, 
kaisa.larjomaa@olympiakomitea.fi, p. 0407576643



Perheliikunta

• Perheliikunnan teemaryhmä on laaja-alainen, perheiden liikunnan 
edistämisen alueella toimivien tahojen verkosto. 

• Teemaryhmässä perheliikunta nähdään laajasti kaikenikäisten lasten ja 
heille läheisten aikuisten yhteisenä liikuntana, jossa sekä lapset että 
aikuiset ovat aktiivisia toimijoita.

• Perheliikunnan teemaviikko tulossa jälleen marraskuussa

• Kuljettajat:

• Susanne Blomqvist, hankesuunnittelija / Suomen latu ry, 
susanne.blomqvist@suomenlatu.fi, p. 044 722 6322

• Jette Timgren / Folkhälsan, jette.timgren@folkhalsan.fi, p. 044 788 3733

• Olympiakomitean vastuuhenkilö: Marianna Tarhala, asiantuntija, 
marianna.tarhala@olympiakomitea.fi, p. 0405650460

•



Tutkimustiedon soveltaminen

• Tutkimustiedon soveltaminen -teemaryhmä on tutkijoiden ja tiedon 
hyödyntäjien ja soveltajien kohtauspaikka. 

• Teemaryhmän tavoitteena on lisätä tutkitun tiedon käyttöä liikuntatoimijoiden 
arjessa ja synnyttää vuoropuhelua tutkijoiden ja liikuntatoimijoiden välillä. 

• Teemaryhmän kokoontumisissa etsitään mahdollisuuksia tutkitun tiedon 
hyödyntämiselle ja kartoitetaan toimijoiden tietotarpeita.

• Tervetuloa tutkitun liikuntatiedon klinikoihin ja sparrausklinoihin – myös aiheita 
voi ehdottaa!

• Kuljettajat

• Jari Kanerva, pääsihteeri / Liikuntatieteellinen seura, 
jari.kanerva@lts.fi

• Kati Kauravaara, toimitusjohtaja/ Fyteko Oy, 
kati.kauravaara@pilateshetki.fi

• Olympiakomitean vastuuhenkilö: Matleena Livson, erityisasiantuntija, 
matleena.livson@olympiakomitea.fi, p. 040 770 2924



Tervetuloa mukaan Liikkujan 
polku –verkostoon!

#sitäonliikkeellä


	Dia 1
	Dia 2: Liikkujan polku -verkosto
	Dia 3: Liikunnallisen elämäntavan kokoava voima, yhteinen ääni ja oppimisalusta
	Dia 4: Kuinka Liikkujan polku –verkosto syntyi?
	Dia 5: Verkoston toiminta
	Dia 6: Yhden lauseen sivuilla  voidaan hyödyntää  graafisia lisäkuvia.
	Dia 7: Lähtökohdat
	Dia 8: Rakenne
	Dia 9: Verkoston viestintä 
	Dia 10: Tuloksiamme
	Dia 11: Ajankohtaista juuri nyt
	Dia 12: Teemaryhmien toiminnasta   
	Dia 13: Vaikuttaminen
	Dia 14: Perheliikunta
	Dia 15: Tutkimustiedon soveltaminen
	Dia 16: Tervetuloa mukaan Liikkujan polku –verkostoon!        #sitäonliikkeellä    

