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Lukijalle

Tämä raportin on koostanut Kuntoutussäätiön johtama Liikunta ja osallisuus -hanke, joka toteutetaan vuosina 
2015–2017 Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (ent. Raha-automaattiyhdistys) tuella. Alueellisen koor-
dinaation yhteistyötyöjärjestöinä hankkeessa toimivat Allergia- ja Astmaliitto ry sekä Neuroliitto ry. 

Liikunta ja osallisuus -hankkeen tavoitteena on edistää ja juurruttaa osallisuuden edistämisen näkökulmaa osaksi 
järjestöjen erityisryhmille (pitkäaikaissairaat ja liikuntavammaiset) tarjoamia pysyviä liikunta- ja muita vapaa-ajan 
toimintoja. Osallisuudella tarkoitetaan yleisimmin kuulumista johonkin yhteisöön ja sen tavoitteita ovat esimer-
kiksi osallistumisen, elämänhallinnan sekä vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen. Soveltavalla liikunnalla 
tarkoitetaan vamman, sairauden tai toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi soveltamista ja erityisosaamista tarvitse-
vien henkilöiden liikuntaa. 

Liikunta ja osallisuus -hankkeessa on kartoitettu järjestöjen erityisryhmille tarjoamia liikuntamahdollisuuksia, jä-
senten liikuntaan osallistumista ja toiveita liikuntaryhmistä neljällä alueella (Mikkeli, Pori, Seinäjoki ja Vaasa). Hank-
keen aikana on tuotu yhteen paikalliset kuntatoimijat, järjestö- ja jäsenedustajat, liikuntaseurat sekä soveltavan lii-
kunnan ja osallisuuden asiantuntijat edistämään soveltavaa liikuntaa alueen tarpeiden ja resurssien näkökulmasta. 

Raportin luvussa 1 esitellään tarkemmin Liikunta ja osallisuus -hanketta. Luvussa 2 tarkastellaan soveltavan liikun-
nan toteuttamista Vaasassa. Teksti pohjautuu pitkälti hankkeen toimesta Vaasassa tehtyihin avainhenkilöhaastat-
teluihin. Luvuissa 3–6 esitellään hankkeen puitteissa tähän mennessä suunniteltuja ja toteutettuja tapahtumia ja 
liikuntaryhmiä (Liikunta ja osallisuus -hanketiimin toteuttama Unelmien liikuntapäivä, Seinäjoella järjestetty Talli-
päivä, Soveltavat sambatunnit Seinäjoella sekä Frisbeegolf-liikuntaryhmän toteuttaminen Vaasassa). Näiden lisäk-
si hankkeen puitteissa on alettu suunnitella seuraavia tapahtumia: Liiku luonnossa, villiinny keväästä -tapahtuma 
Mikkelissä; Kesäurheilutapahtuma Porissa; Soveltava sisäliikuntatapahtuma Seinäjoella; Liikuntatapahtuma osana 
Hietasaaripäivää Vaasassa.

Raportin luvussa 7 perehdytään esteettömän elämysliikunnan toteuttamiseen Seinäjoella. Luvussa 8 esitellään pai-
kallisyhdistysten jäsenten omia liikuntatarinoita. Luvussa 9 on Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n tekemä 
esteetöntä ja saavutettavaa liikuntatapahtumaa koskeva tarkistuslista.

Kiitokset kaikille Liikunta ja osallisuus -hankkeen tähänastiseen toimintaan osallistuneille - haastatelluille sekä Jä-
senraateihin, Yhteistyöfoorumeihin, suunnittelukokouksiin, tapahtumajärjestelyihin ja muuhun yhteistyöhön osal-
listuneille. Kiitokset myös taitavalle ja innostuneelle hanketiimille tähänastisesta työstänne hankkeen parissa. 

Mukavia lukuhetkiä raportin parissa toivottaen,

Projektikoordinaattori Mari Ruuth
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1  Liikunta ja osallisuus  
-hankkeen esittely

Projektikoordinaattori Mari Ruuth vastaa 
Kuntoutussäätiön johtaman Liikunta ja 
osallisuus -hankkeen käytännön 
toteutuksesta.

Liikunta ja osallisuus -hankkeen päätavoitteena on erityisryhmien (pitkäaikaissairaat ja liikuntavammaiset) osalli-
suuden edistäminen ja sosiaalisen toimintakyvyn vahvistaminen erityisesti sosiaali- ja terveysalan järjestöjen jäse-
nilleen tarjoamissa liikunta- ja muissa vapaa-ajan toiminnoissa. Hankkeen vaiheet on koottu kuvioon 1. 

Liikunta ja osallisuus -hankkeessa on selvitetty järjestöjen erityisryhmille tarjoamia liikuntamahdollisuuksia, jäsen-
ten liikuntaan osallistumista ja toiveita liikuntaryhmistä neljällä alueella (Mikkeli, Pori, Seinäjoki ja Vaasa). Hanke 
on tuonut yhteen paikalliset kuntatoimijat, järjestö- ja jäsenedustajat, liikuntaseurat sekä soveltavan liikunnan ja 
osallisuuden asiantuntijat kehittämään soveltavaa liikuntaa alueen tarpeiden ja resurssien näkökulmasta. Kehittä-
mistyö on pohjautunut vahvasti alueellisiin tarpeisiin.

Hankkeen tavoitteena on kehittää osallisuuden edistämisen näkökulmaa ja juurruttaa se osaksi järjestöjen tarjo-
amia pysyviä liikunta- ja muita vapaa-ajan toimintoja. Hankkeessa edistetään esimerkiksi tiedonsaantia hyvistä 
käytännöistä ja osallisuuden toteutumisesta, järjestöjen paikallisyhdistysten ja muiden liikuntatoimijoiden yhteis-
toimintaa, resurssien yhteiskäyttöä, uusien toimintamallien kehittämistä ja esteettömyyttä.

Soveltavaa liikuntaa tarvitsevat henkilöt, joiden on esimerkiksi vamman tai sairauden heikentymisen vuoksi vaikea 
osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista. Tähän ryh-
mään kuuluu määritelmästä riippuen Suomessa n. 20–25 % väestöstä, mikä tarkoittaa noin miljoonaa suomalaista. 
Erityistukea liikkumiseensa tarvitsevat henkilöt harrastavat liikuntaa muuta väestöä vähemmän. Soveltavan liikun-
nan edistäminen vaatii huomion kiinnittämistä muun muassa esteettömään ympäristöön, tukipalveluihin (kuten 
kuljetus- tai avustajapalvelut), apuvälineiden saatavuuteen, toimintatapoihin ja asenneilmapiiriin.

Liikunta tuo erilaisia ihmisiä yhteen. Liikuntaa edistämällä voidaan vaikuttaa positiivisesti fyysisen toimintakyvyn 
lisäksi sosiaalisiin suhteisiin, yhteisöllisyyden kokemiseen, sosiaaliseen pääomaan ja osallisuuteen. Osallisuudella 
tarkoitetaan yleisimmin kuulumista johonkin yhteisöön ja sen tavoitteita ovat muun muassa osallistumisen, elä-
mänhallinnan ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen. 
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Järjestöillä on yhä merkittävämpi rooli yhteisöjen, foorumien ja vertaistuen tarjoamisessa, ja liikunta- ja muu va-
paa-ajan toiminta voi toimia luontevana keinona uusien sosiaalisten verkostojen syntymiselle. Yhdessä liikkumi-
nen voi myös vähentää vammaisuuden ja sairauden stigmaa sekä negatiivisia asenteita. Liikunta voi merkitsevästi 
edistää pitkäaikaissairaiden ja liikuntavammaisten ihmisten hyvinvointia. Myös heillä tulisi olla entistä paremmat 
mahdollisuudet päättää, mitä haluavat harrastaa ja keiden kanssa. Inhimillisten näkökulmien lisäksi soveltavan 
liikunnan edistäminen on kustannuskysymys. Liikkumattomuus aiheuttaa Suomessa arviolta 250 miljoonan euron 
kustannukset terveydenhuollolle vuosittain.

 

Kuvio 1. Liikunta ja osallisuus -hankkeen vaiheet
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1.1 Keskeisimpiä tuloksia Liikunta ja osallisuus -hankkeen toteuttamista kyselyistä

Liikunta ja osallisuus -hanke on kerännyt monipuolisesti aineistoa kaikilla neljällä alueella (Mikkeli, Pori, Seinäjoki ja 
Vaasa). Ensinnäkin jokaisella alueella on toteutettu kysely järjestöjen paikallisyhdistysten jäsenille. Mikkelissä 
ja Seinäjoella nämä kyselyt oli kohdistettu Allergia- ja Astmaliiton sekä Neuroliiton paikallisyhdistysten jäsenille. Po-
rissa kyselyyn toivottiin vastauksia Allergia- ja Astmaliiton sekä Neuroliiton paikallisyhdistysten jäsenten lisäksi myös 
muilta paikallisyhdistysten jäseniltä. Vaasassa kysely suunnattiin Allergia- ja Astmaliiton, Neuroliiton sekä Suomen 
Mielenterveysseuran paikallisyhdistysten jäsenille. Alla on koontia näiden jäsenkyselyjen keskeisimmistä tuloksista.

Mikkelissä toteutettuun jäsenkyselyyn saatiin yhteensä 74 vastausta. Vastanneista 74 % edusti Mikkelin seudun 
Allergia- ja Astmayhdistystä. Etelä-Savon neuroyhdistyksestä kyselyyn vastanneiden osuus oli 22 %. Kyselyssä tie-
dusteltiin muun muassa sitä, millaisia liikuntaryhmiä oman yhdistyksen tai kaupungin tulisi järjestää lisää. Vastaajat 
voivat halutessaan valita useamman vaihtoehdon. Mikkelin osalta toiveet olivat seuraavanlaisia:
• Kaikki vastaajat: Kuntosali (40 %); Vesivoimistelu (39 %); Luontoretki (31 %); Erilaiset lajikokeilut (31 %); Jooga (31 

%); Pilates (31 %)
• Mikkelin seudun Allergia- ja Astmayhdistys: Kuntosali (37 %); Vesivoimistelu (37 %); Luontoretki (32 %); Jooga 

(32 %)
• Etelä-Savon neuroyhdistys: Kuntosali (53 %); Pilates (47 %); Tasapainoharjoittelu (47 %); Vesivoimistelu (40 %).

Porissa tehtyyn jäsenkyselyyn saatiin yhteensä 45 vastausta. Kyselyyn osallistuneista 38 % edusti Satakunnan 
Allergia- ja Astmayhdistystä, 38 % Satakunnan neuroyhdistystä ja 11 % jotakin muuta paikallisyhdistystä (esim. Po-
rin Seudun Invalidit, Satakunnan munuais- ja maksayhdistys). Porissa toivottiin eniten seuraavia liikuntaryhmiä:
• Kaikki vastaajat: Vesivoimistelu (39 %); Tasapainoharjoittelu (39 %); Kuntosali (37 %); Luontoretki (34 %); Jumppa 

(32 %)
• Satakunnan Allergia- ja Astmayhdistys: Tasapainoharjoittelu (41 %); Pilates (35 %); Jumppa (29 %); Vesivoimistelu 

(29 %); Uinti (29 %); Luontoretki (29 %)
• Satakunnan neuroyhdistys: Vesivoimistelu (53 %); Kuntosali (47 %); Tasapainoharjoittelu (40 %); Jumppa (33 %); 

Luontoretki (33 %)
• Jokin muu paikallisyhdistys: Jumppa (60 %); Tuolijumppa (60 %); Vesivoimistelu (60 %).

Seinäjoella jäsenkyselyyn vastanneita oli yhteensä 57 hlöä. Suurin osa vastanneista (70 %) oli Etelä-Pohjanmaan 
Allergia- ja Astmayhdistyksestä. Etelä-Pohjanmaan MS-yhdistyksestä kyselyyn vastanneiden osuus oli 28 %. Seinä-
joella toivottiin eniten seuraavia liikuntaryhmiä:
• Kaikki vastaajat: Kuntosali (36 %); Keilaus (23 %); Vesivoimistelu (23 %); Erilaiset lajikokeilut (23 %) 
• Etelä-Pohjanmaan Allergia- ja Astmayhdistys: Kuntosali (34 %); Keilaus (24 %); Luontoretki (24 %); Erilaiset lajiko-

keilut (24 %); Pilates (24 %)
• Etelä-Pohjanmaan MS-yhdistys: Kuntosali (43 %); Vesivoimistelu (36 %); Tuolijumppa (29 %); Ratsastus (29 %).

Vaasassa toteutettuun jäsenkyselyyn saatiin 55 vastausta. Vastaajista 51 % kertoi edustavansa Vaasanseudun 
Allergia- ja Astmayhdistystä, 44 % Vaasanseudun neuroyhdistystä ja 5 % Vaasanseudun Mielenterveysseuraa. Vaa-
sassa liikuntaryhmiä koskevat toiveet olivat seuraavanlaisia:
• Kaikki vastaajat: Kuntosali (33 %); Jooga (33 %); Tasapainoharjoittelu (24 %); Luontoretki (24 %)
• Vaasanseudun Allergia- ja Astmayhdistys: Keilaus (28 %); Tanssi (24 %); Erilaiset lajikokeilut (24 %); Jooga (24 %) 
• Vaasanseudun neuroyhdistys: Kuntosali (55 %); Jooga (46 %); Luontoretki (32 %); Vesivoimistelu (27 %); Ratsastus 

(27 %); Tasapainoharjoittelu (27 %)
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• Vaasanseudun Mielenterveysseura: Vuodenaikaliikunta, esim. yleisurheilu, hiihto, suunnistus (100 %); Erilaiset 
lajikokeilut (67 %); Jooga (67 %); Pilates (67 %); Tasapainoharjoittelu (67 %).

Kaikilla alueilla on toteutettu myös kyselyt liikuntaseuroille (N = 30). Vastaajilta tiedusteltiin ensinnäkin, tarjoaa-
ko heidän edustamansa liikuntaseura soveltavaa liikuntaa, ja tähän saatiin kyllä-vastauksia seuraavasti: Mikkeli 50 
%, Pori 40 %, Seinäjoki 20 % ja Vaasa 75 %. Taulukkoon 1 on koottu vastaukset siitä, kenen tai keiden kanssa toi-
mintarajoitteisilla harrastajilla on mahdollisuus liikkua näissä liikuntaseuroissa. Vastaajilla oli halutessaan mahdol-
lisuus valita useampi vaihtoehto. Vastauksia tarkastellaan koko aineiston tasolla. 

Taulukko 1. Liikunnan harrastamisen tavat liikuntaseuroissa

| ©Kuntoutussäätiö 2015

Taulukko 1

| 14 March 2017 Sivu 1

Liikunnan harrastamisen tavat Kaikki vastaajat (N = 12)

Yksilölajina 50 %

Oman vertaisryhmänsä kanssa 67 %

Useammalle erityisryhmälle suunnatussa ryhmässä 58 %

Vammattomien kanssa samassa ryhmässä 50 %

Sekä yksilölajina että ryhmässä 50 %

Taulukosta 1 havaitaan, että liikunnan harrastamisen tavoista korostuivat liikkuminen oman vertaisryhmän kanssa 
(67 %) sekä useammalle erityisryhmälle suunnatut ryhmät (58 %). Liikuntaseurojen edustajilta tiedusteltiin myös, 
onko heidän seurassaan kiinnostusta lähteä kehittämään soveltavaa liikuntaa toimintarajoitteisille harrastajille. 
Soveltavan liikunnan kehittämisestä kiinnostuneita liikuntaseuroja (Kyllä/Ehkä-vastaukset) löytyi kaikilta alueilta:
• Mikkeli: Haukkamäen Hevostila; Kuntokeskus Ote Oy; Mikkelin Judo ry; Mikkelin Miekkailijat ry; Mikkelin Naisvoi-

mistelijat ry; Mikkelin Pilates Studio
• Pori: Karhu-Futis; Mäntyluodon Kiri; Porin Pyrintö, uintijaosto; Porin Verkkopalloseura
• Seinäjoki: Kyrönjoen Koskihäjyt ry; Lakeuden Elämysliikunta ry; Lakeuden Latu ry; Nurmon Jymy; Samba Tropical 

ry; SJK-juniorit; S-kiekko juniorit ry; SKK - Seinäjoen Kiekkokerho
• Vaasa: FC Sport juniorit ry; Vaasan keilailuliitto r.y.; Vaasan Kävelyklubi ry; Vaasan Latu ry.

1.2 Tilannetietoa konkreettisen yhteistyön edistämisestä eri alueilla

Raportin luvuissa 3–6 esitellään tarkemmin Liikunta ja osallisuus -hankkeen puitteissa tähän mennessä suunnitel-
tuja ja toteutettuja tapahtumia ja liikuntaryhmiä. Näihin lukeutuvat Liikunta ja osallisuus -hanketiimin toteutta-
ma Unelmien liikuntapäivä, Seinäjoella järjestetty Tallipäivä, Soveltavat sambatunnit Seinäjoella sekä Fris-
beegolf-liikuntaryhmän toteuttaminen Vaasassa.  
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Hankkeen toteuttamissa tilaisuuksissa on alettu suunnitella myös seuraavia tapahtumia: Liiku luonnossa, villiin-
ny keväästä -tapahtuma Mikkelissä; Kesäurheilutapahtuma Porissa; Soveltava sisäliikuntatapahtuma Sei-
näjoella; Liikuntatapahtuma osana Hietasaaripäivää Vaasassa. Näistä Mikkelin ja Vaasan tapahtumien ajankohdat 
ovat tällä hetkellä varmistuneet. Liiku luonnossa, villiinny keväästä -tapahtuma järjestetään 20.5.2017. Tapahtuman 
toteutukseen osallistuvat mm. Mikkelin kaupungin liikuntatoimi, Mikkelin Seudun Invalidit, Etelä-Savon sosiaali- ja 
terveysalan järjestöjen tuki ry (ESTERY), Etelä-Savon neuroyhdistys, Mikkelin seudun AVH-yhdistys, Mikkelin Seudun 
Selkäyhdistys, Liikkuva Mikkeli -hanke, Mikkelin Toimintakeskus, Mikkelin Melojat ja Solia. Tarjolla on monipuolista 
ohjelmaa, kuten yhteinen tulo- ja paluumatka polkupyörillä, Non-stop-periaatteella pyörivä video koskien luon-
nonkasvien käyttöä ruoanlaitossa, Suomen Ladun Perhepolku-taulut, kanootit, luontoretki (runopolku) metsässä, 
liikunnan apuvälineiden esittely, puhallustikka, boccia, ajatuspeli, kivien maalaus, jumppa, aivojumppa, onginta 
sekä grillausmahdollisuus.

Vaasassa toteutetaan Liikuntatapahtuma osana Hietasaaripäivää 27.5.2017. Tapahtumaa ovat suunnittelemas-
sa ja toteuttamassa esim. seuraavat tahot: Vaasan kaupungin erityisliikuntapalvelut, Vaasan Seudun Yhdistykset 
ry, Vaasanseudun Allergia- ja Astmayhdistys, Vaasanseudun neuroyhdistys, Merenkurkun Erä- ja luonto-oppaat ja 
Vaasan Latu. Tarkoituksena on täydentää jo kolme kertaa aikaisemmin järjestetyn Hietasaaripäivän tarjontaa. Kä-
velyreitin varrelle on esim. tulossa erilaisia tehtäviä, jokainen järjestön paikallisyhdistys toteuttaa oman pisteensä.

1.3 Liikunta ja osallisuus -hankkeen kehittämistyön tarpeellisuuden arviointi

Liikunta ja osallisuus -hanke on kerännyt systemaattisesti osallistujapalautetta koko hanketoteutuksen ajan. Alle 
on koottu keskeisimpiä tuloksia saadusta osallistujapalautteesta toteutettujen Yhteistyöfoorumien/työpajojen jäl-
keen. Tilaisuudet järjestettiin Mikkelissä, Porissa, Seinäjoella ja Vaasassa ja niihin osallistui paikallisia kuntatoimijoi-
ta, järjestö- ja jäsenedustajia, liikuntaseurojen edustajia sekä soveltavan liikunnan ja osallisuuden asiantuntijoita. 
Kyselyjen keskeisimmät määrälliset tulokset on koottu taulukkoon 2. Osallistuneita pyydettiin vastaamaan seuraa-
vaan kysymykseen: Kuinka tarpeellisiksi koet seuraavat Liikunta ja osallisuus -hankkeen toteuttaman kehittämis-
työn tavoitteet alueella (1 = ei ollenkaan tarpeellinen, 5 = erittäin tarpeellinen)?

Kuten taulukosta 2 ilmenee, kyselyyn vastanneet kokivat Liikunta ja osallisuus -hankkeen toteuttaman kehittämis-
työn tavoitteet hyvin tarpeellisiksi. Koko aineiston tasolla keskiarvot sijoittuivat viisiportaisella asteikolla välille 3,6 
- 4,7. Erityisesti korostettiin alueellisten liikunta- ja vapaa-ajan toimijoiden yhteistyön edistämistä; tiedonsaannin 
tehostumista, asian esiin nostamista; uusien toimintamallien kehittämistä sekä hankkeessa toteutettavan kehittä-
mistyön tulosten juurruttamista.
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Taulukko 2. Liikunta ja osallisuus -hankkeen kehittämistyön tavoitteiden arviointi

| ©Kuntoutussäätiö 2015

Taulukko 2

| 14 March 2017 Sivu 2

Väittämät Mikkelin 
Yhteistyöfoorumi

19.5.2016
Keskiarvot (N =17)

Porin 
Yhteistyöfoorumi

11.5.2016
Keskiarvot (N =19‐20)

Seinäjoen 
Yhteistyöfoorumi

27.5.2016
Keskiarvot (N =11)

Vaasan 
Yhteistyöfoorumi

16.9.2016
Keskiarvot (N =15‐16)

Alueellisten liikunta‐ ja vapaa‐ajan 
toimijoiden yhteistyön 
edistäminen

4,5 4,6 4,7 4,4

Tiedonsaannin tehostuminen, 
asian esiin nostaminen 4,5 4,4 4,6 4,5

Uusien liikunta‐ ja vapaa‐ajan 
tapahtumien järjestäminen 3,6 3,9 4,0 3,9

Uusien liikuntaryhmien saaminen 3,9 3,8 4,4 4,0

Uusien toimintamallien 
kehittäminen 4,3 4,4 4,3 4,4

Hankkeessa toteutettavan 
kehittämistyön tulosten 
juurruttaminen

4,2 4,5 4,2 4,4
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2  Soveltava liikunta Vaasassa 
– esteettömyys osana kaikkea 
päätöksentekoa

Tutkija Julia Anttilainen työskentelee 
Kuntoutussäätiön johtamassa Liikunta ja 
osallisuus -hankkeessa. Hän toimii 
projektikoordinaattorin ohella hankkeen 
toisena yhteyshenkilönä Mikkelin ja 
Vaasan osalta. 

Liikunta ja osallisuus -hanke laajensi toiminta-alueensa alkuvuodesta 2016 Vaasaan. Jo heti ensimmäisessä yhteis-
työpalaverissa kävi ilmi, että Vaasassa erityisryhmien liikunta on järjestetty varsin mallikkaasti. Tapaamisen pohjalta 
päätettiin tehdä tarkempi selvitys Vaasan mallista. Tämän selvityksen tarkoituksena oli kuvata Vaasassa eri toimi-
joiden yhteistyössä toteuttamaa (soveltavaa) liikuntaa. Tavoitteena oli muodostaa kuva Vaasassa luoduista hyvistä 
käytännöistä liikunnan saralla siten, että myös muut voisivat hyödyntää niitä omaa toimintaansa suunnitellessaan 
ja kehittäessään.

Vaasassa toteutettavaan soveltavaan liikuntaan ja eri toimijoiden tekemään yhteistyöhön liittyvää selvitystä varten 
haastateltiin kuutta vaasalaista toimijaa kaupungin vammaisneuvostosta, liikuntatoimesta, terveyskeskuksesta ja 
järjestöistä. Haastattelut toteutettiin joko henkilökohtaisina haastatteluina paikan päällä tai puhelimitse.

Ensimmäinen liikuntapoliittista ohjelmaa vastaava asiakirja laadittiin Vaasalle vuonna 1984 yhteistyössä Vaasan 
kaupungin urheilulautakunnan ja Jyväskylässä toimivan Liikunnan ja Kansanterveyden edistämissäätiön (LIKES) 
kanssa. Tuolloin keskityttiin paljolti ihmisten elinpiiriajatteluun ja panostettiin liikuntapaikkarakentamiseen. Sit-
temmin mukaan on tullut ajatus ihmisen koko elinkaaresta ja keskustelu palvelujen tuottamisesta ja tarjoamisesta 
elämänkulun eri vaiheille.1 

Liikunnan harjoittamiseen tulee olla oikeus ja mahdollisuus kaikilla iästä, sukupuolesta, kielestä, varallisuudesta, 
asuinpaikasta, etnisestä taustasta, uskonnosta, vammasta tai sairaudesta riippumatta. Tasa-arvon toteutuminen 

1 Lahtinen, A. 2010. Vaasa - Suomen luonnollisin liikuntakaupunki. Liikuntapoliittinen ohjelma 2011–2020. Vaasan kau-
pungin vapaa-aikalautakunta. (Myös seuraava kappale pohjautuu tähän raporttiin.)
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ei ole itsestäänselvyys edes demokraattisissa järjestelmissä, vaan työtä sen puolesta on tehtävä jatkuvasti myös 
liikunnan kentällä. Tasa-arvon kanssa yhtä keskeistä on kokemus osallisuudesta, johon myös Liikunta ja osallisuus 
-hanke pohjaa toimintaansa. Oikeus kuulua joukkoon on yksi ihmisen perustarpeista. Liikunta- ja muut järjestöt 
sekä erimuotoiset vapaat liikuntaryhmät ovat keskeisessä asemassa oikeutusta ja mahdollisuuksia osallisuuteen 
etsittäessä. Järjestöjen tarjoamien palvelujen verkkoa täydentämään tarvitaan kaupungin tuottamia liikuntapalve-
luja. Myös perinteiset sektorirajat on kyettävä ylittämään osallisuuden turvaamiseksi.

Esteettömyys on vahvasti osallisuuteen ja osallistumiseen vaikuttava tekijä erityisryhmistä puhuttaessa. Vuoden 
2015 Euroopan laajuisessa Esteetön kaupunki -kisassa Vaasa sijoittui neljänneksi ja sai lisäksi kunniamaininnan. 
Osaltaan tähän on vaikuttanut se, että esteettömyys on otettu osaksi kaikkea vaasalaisia koskevaa päätöksentekoa. 
Myös Vaasan kaupungin vammaisneuvosto on linjannut, että saavutettavuuden ja esteettömyyden tulee näkyä kau-
pungin jokaisen toimipisteen toimintasuunnitelmissa ja budjeteissa.2

Erityisryhmien liikuntaan osallistuminen parantaa vanhusten ja pitkäaikaissairaiden toimintakykyä ja elämänlaatua 
ja osaltaan lisää aktiivisen ja itsenäisen elämän osuutta yksilön elämänkaaresta. Liikuntaosasto järjestää erityislii-
kuntaryhmiä ja -tapahtumia sekä tekee yhteistyötä erilaisten toimijoiden kanssa. Laskentatavasta riippuen erityis-
ryhmien liikunnan piiriin kuuluu lähes 20 % eli noin 10 000 vaasalaista.3

Vaasa oli ensimmäisten kaupunkien joukossa perustettaessa erityisliikunnan virkoja kuntiin, ja erityisliikuntaa on-
kin kehitetty Vaasassa rinnan muun toiminnan kanssa. Erityisliikunta tai sovellettu liikunta on integroitu osaksi yleis-
toimintaa niin paljon kuin se on ollut mahdollista ja silloin, kun se on ollut asiakkaiden toiveiden mukaista. 

2.1 Soveltavan liikunnan keskeisimpiä toimijoita sekä Vaasan kaupungin ja 
yhdistysten välisestä yhteistyöstä

Alle on koottu keskeisimpiä soveltavan liikunnan toimijoita, joita mainittiin Vaasassa tehtyjen haastattelujen yh-
teydessä.
• Vaasan kaupunki ja vapaa-aikavirasto (erityisliikuntakoordinaattori)
• Vaasan sairaanhoitopiiri
• Vaasan kaupungin terveystoimi
• Yritykset (kuntosalit) ja muut yksityiset toimijat (Tanssikoulu Kipinä)
• Eurofysio (ei esteetön) ja Folkhälsan - järjestävät lääkinnällistä kuntoutusta
• Liikunta- ja urheiluseurat

 ж Vaasan Palloseura VPS
 ж Vaasan Telinetaiturit (erityisliikuntaa lapsille ja nuorille) - Palkittiin vuonna 2015 vuoden 2014 ”Kunnon liikun-

taseura” -palkinnolla
 ж Aktiivinen SPT-salibandyjoukkue

• Vammais- ja pitkäaikaissairaiden järjestöt ja yhdistykset
 ж Vaasan Seudun Diabeetikot ry
 ж Vaasan Seudun Hengitysyhdistys ry

2 Vammaisneuvosto. 2014. Vaasan vammaispoliittinen ohjelma 2014–2017.

3 Lahtinen, A. 2010. Vaasa - Suomen luonnollisin liikuntakaupunki. Liikuntapoliittinen ohjelma 2011–2020. Vaasan kau-
pungin vapaa-aikalautakunta. (Myös seuraava kappale pohjautuu tähän raporttiin.)
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 ж Vaasanseudun neuroyhdistys ry
 ж Vaasan Selkäyhdistys ry
 ж Kehitysvammaliitto
 ж Leijonaemot ry (vertaistoimintaa erityislasten vanhemmille)
 ж Lihastautiliitto
 ж Mielenterveyden keskusliitto
 ж Pohjanmaan syöpäyhdistyksen Rintasyöpänaiset
 ж Vaasan nivelpiiri
 ж Vaasan Reumayhdistys ry
 ж Vaasan seudun Parkinson-yhdistys ry
 ж Vaasan Seudun Yhdistykset ry (VSY)
 ж Vaasan seudun Invalidit ry.

Vaasan kaupungilta on tullut vaatimus yhteistyöstä liikuntatoimijoille yli sektorirajojen ja yhteistyötä tehdäänkin 
jo paljon eri toimijoiden kesken. Pääsääntöisesti järjestöt toimivat liikunnan toteuttajina. Kaupunki tarjoaa tiloja 
ja palkkioita sekä tiedottaa yhdistyksille toiminnasta. Tämän kuvattiin olevan kaupungillekin helpompaa talous-
tilanteen ollessa tiukka. Erityisliikuntakoordinaattori tulee yleensä vastaan kustannuksissa, ja seurat tai yhdistyk-
set järjestävät varsinaisen toiminnan. Kerran kuukaudessa kaupungin liikuntapalveluiden ohjaaja vie yhdistyksille 
virikkeitä ja uusia tuulia. Erityisliikuntakoordinaattori käy yhdistysten jäsenilloissa puhumassa ja ajoittain myös 
ohjaamassa. Yhteistyö erityisliikuntatoimen ja yhdistysten välillä onkin tiivistä ja se toimii, vaikkei erityisliikunta-
koordinaattori aina olisikaan paikalla. Yhteistyö myös yhdistysten kesken on syventynyt säännöllisten tapaamisten 
myötä. Erityisliikuntakoordinaattorin lisäksi vuodesta 2009 asti toiminut Vaasan Seudun Yhdistykset ry (VSY) on ol-
lut avainasemassa järjestöyhteistyön edistämisessä.

Terveydenhuollon yhteistyö esimerkiksi yhdistysten kanssa on vähäistä. Yhdistykset ja järjestöt saattavat ajoittain 
pyytää liikuntaneuvojaa luennoimaan. Senioripuolella yhteistyötä tehdään enemmän, lähinnä Ikäkeskuksen kaut-
ta. Terveysliikunnan suunnittelija seuraa yhdistysten ja kaupungin liikuntatarjontaa ja ohjaa asiakkaita tarvittaessa 
niihin. 

2.2 Vaasan hyviä käytäntöjä

Vammaispoliittisessa ohjelmassa on maininta esteettömyyden takaamisesta. Tähän pyritään koko Vaasan kau-
pungin voimin. Kaupungin henkilökunnalle on järjestetty esteettömyyskoulutuksia, joissa myös puistosuunnitteli-
jat ovat olleet aktiivisesti mukana. Onkilahden leikkipuistossa esteettömyys onkin jo huomioitu. Puistossa pääsee 
hyvin kulkemaan pyörätuolilla ja aikuisille on kuntoiluvälineitä. Tärkeimpänä seikkana esteettömyydessä Vaasassa 
on ollut kansalaislähtöisyys.

”Mun mielestä täällä Vaasassa iso juttu on se, että on ruvettu hyvinvointipoliittisesti ja kuntasuunnittelun vinkkelistä 
kattomaan kaupunkikuvaa tämmösenä esteettömänä. Siihen liittyy paitsi rakenteelliset, myös sosiaaliset ja psyykkiset 
esteitten madaltamiset.”

Kaupunkilaiset ovat toivoneet esteettömiä luontopolkuja ja Metsähallituksella onkin käynnistynyt hanke tähän liit-
tyen. Metsähallituksen lisäksi Kriisikeskus Valo, Vaasan kaupunki, järjestöt ja erityisliikunnan koordinaattori ovat 
mukana Esteetön luontopolku -suunnittelussa. Esteettömien tilojen (hissit ym.) löytäminen, yhdenvertaisuuden ja 
velvoitteen ymmärtäminen ovat silti edelleen haasteena.
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Vaasassa on panostettu henkilöstöön, toimijoihin ja yhteistyöhön. Vaasalla on aktiivinen vammais- ja es-
teettömyysasiamies sekä vammaisneuvosto, josta puolet on poliitikkoja ja puolet järjestöjen edustajia. Näin viesti 
kulkee kentältä suoraan päättäjille. Vammais- ja esteettömyysasiamies on toiminut vuodesta 2009 lähtien ja hänen 
tarkoituksenaan on ollut nimenomaan järjestöyhteistyön tiivistäminen. Tavoitteena on ollut alusta alkaen yhdes-
sä tekeminen päällekkäisyyksien välttämiseksi. Erityisliikunnanohjaajan toimi on ollut Vaasassa jo 1980-luvulta al-
kaen. Tällaista erityisliikunnasta vastaavaa henkilöresurssia ei löydy joka kaupungista.
 
Yhdistykset ja erityisliikuntakoordinaattori kokoontuvat säännöllisesti kerran kuussa. Näin on toimittu kolmen vuo-
den ajan, ja tapaamiset ovat jatkuvasti selventäneet asioita ja vieneet niitä eteenpäin. Alkuun toimijoiden kesken oli 
paljonkin jännitteitä, mutta nyt on onnistuttu luomaan syvä luottamus puolin ja toisin. Yhdistysten edustajat saavat 
erityisliikuntakoordinaattorin kustantamana liikuntakortit kaksi kertaa vuodessa ikään kuin kannustimena. Tarkoi-
tuksena on antaa huomiota tasaisesti kaikille - tarvittaessa vaikka kausittain siten, että yksi kausi Vaasan seudun 
Parkinson-yhdistykselle ja toinen Vaasan Seudun Hengitysyhdistykselle.

Vaasassa toimii terveysliikunnan suunnittelija ja asiantuntija, joka tekee perinteistä liikuntaneuvontaa, mutta vah-
vasti terveyssektorin näkökulmasta. Myös senioreitten liikuntasuunnittelija on aloittanut keväällä 2016. Molemmat 
toimivat terveyskeskuksessa ja terveystoimen alla. Ajanvaraus on avoin siten, että kuka tahansa talon sisältä voi 
varata ajan. Kuntalaiset voivat kuitenkin myös itse ottaa suoraan yhteyttä. Terveysliikunnan suunnittelijan toimi 
terveyskeskuksessa on harvinaisuus Suomessa - yleensä tämä toiminta on liikuntatoimen alla. Terveydenhuollon 
byrokratiaa on kevennetty siten, ettei esimerkiksi osastonhoitajaa ole, vaan terveysliikunnan suunnittelijakin toi-
mii suoraan ylilääkärin ja terveyden edistämisestä vastaavan lääkärin alaisuudessa. Työtä tehdään hyvin vapaasti 
ja itsenäisesti. Pyydettäessä terveydenhuollosta voidaan lähteä tiiminä johonkin tapahtumaan mukaan melko 
helpostikin.

Avoimuus ja tiedonkulku on nähty keskeisinä seikkoina Vaasassa. Tieto kulkee kaupungin sisällä hyvin - kaikki 
tietävät, kuka mitäkin asiaa hoitaa. Erityisliikunnalla on oma lehti ja erityisliikunnan koordinaattorilla on hyvät suh-
teet mediaan muutoinkin. Vaasassa on myös yksi ilmaislehti, joka tavoittaa suuren joukon potentiaalisia asiakkaita.

Yhdistykset ovat avanneet ovia myös ei-jäsenille esimerkiksi järjestämällä kaikille avoimia luentoja. Näin saadaan 
lisättyä tietoa erilaisista sairauksista ja hälvennettyä niihin liittyviä ennakkoluuloja. Myös Vaasan keskussairaala on 
aktiivinen ja kutsuu kerran vuodessa järjestöt esittelemään toimintaansa.

Pohjanmaan maakunta on allekirjoittanut ensimmäisenä Suomessa maahanmuuttajien osallisuutta ja työlli-
syyttä edistävän sopimuksen. Osallisuuteen siinä kuuluvat muun muassa työ, koulutus ja vapaa-aika (liikunta). 
Osallistumisen esteitä on pyritty Vaasassa raivaamaan muutoinkin. Kaupunki on pyrkinyt järjestämään kimppakyy-
tejä reuna-alueilla asuville. Lisäksi esimerkiksi Mielenterveyden keskusliitto toteutti Suomen ensimmäisen maa-
hanmuuttajien kansalaisraadin. Myös asuinalueilla on pyritty edistämään mahdollisuutta osallistua ja vaikuttaa.

Vahva järjestöyhteistyö ja kuntalaisten osallisuus on viety yleisesti pitkälle. Käyttäjiä kuunnellaan erilaisissa asioissa. 
Suomen Mielenterveysseura on aloittanut yhteistyössä kaupungin kanssa senioreille tarkoitetut Hyvinvointitreenit, 
joissa ryhmät suunnitellaan yhteistyössä ikääntyneiden kanssa. Hyvinvointitreenejä on järjestetty asuinalueilla ja 
siellä, missä ihmiset lähtökohtaisesti toimivat. Mielenterveysseura koulutti yli 20 hyvinvointitreenien ohjaajaa ke-
vään 2016 aikana, ja koulutukset jatkuivat syksyllä.
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Pohjanmaan kriisikeskus Valossa hyödynnetään paperille piirrettyä ”mielenterveyden kättä”, jossa on kyse ihmisen 
perustarpeista sekä elämän ja arjen jäsentämisestä (ks. kuvio 2). Sitä käytetään mietittäessä oman mielenterveyden 
tilaa. Tukihenkilökoulutuksessa on huomattu, että monella liikunta ja yhdessä liikkuminen ovat sellaisia asioita, 
joihin haluttaisiin panostaa lisää ihan konkreettisten tekojen merkeissä.

Kuvio 2. Mielenterveyden käsi (Lähde: Suomen Mielenterveysseura)

Kaupungin erityisliikunnan tarjonta on laaja. Liikuntatoimessa pyritään siihen, ettei pidettäisi peräkkäisiä jump-
patunteja silloin, kun ryhmät voidaan yhdistää. Käytännössä tämä tarkoittaa sekaryhmiä. Tällä on todettu olevan 
myös osallistujia voimaannuttava vaikutus. Lisäksi kaupungin toteuttamat liikuntaryhmät ovat avoimia kaikille. Ai-
noastaan vesijumpparyhmät tullaan jatkossa rajaamaan.

Vaasassa on käytössä liikuntakortti, jolla annetaan mahdollisuus liikkua niin paljon kuin jaksaa. Tällä on pyritty ma-
daltamaan osallistumisen kynnystä. Kortin saaminen ja käyttö on tehty helpoksi. Aikaisemmin oli rajattu niin, että 
kortilla sai käydä liikkumassa vain kahdesti viikossa.

Uimahalli on saanut paljon kehuja. Hallin invaliditilat ovat hyvät sekä naisten että miesten puolella. Numeroita on 
korvattu kuvilla niitä asiakkaita varten, joiden on vaikea lukea, ja perheillä on mahdollisuus varata koko suihkutila 
itselleen. Suihkutilasta on suora pääsy altaaseen.
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Vaasasta löytyy myös soveltavan liikunnan oma uima-allas (Silveria), joka on sosiaali- ja terveyspalveluiden tiloissa 
ja Liikuntapalvelut maksaa tilasta vuokraa. Hallinnollisesti allas on kokonaan erityisliikuntakoordinaattorin vas-
tuulla. Altaan saaminen vaati pitkäjänteistä neuvottelua. Silveriassa järjestetään erityisryhmille muun muassa vesi-
jumppaa, jossa kaikki voivat olla mukana. Ennen omaa allasta ryhmät olivat erillään tavallisessa uimahallissa ja vesi 
oli monille erityisryhmille liian kylmää.

Terveyskeskus järjestää kuntalaisille ilmaisia ”terveysrempparyhmiä”, jotka ovat olleet hyvin suosittuja. Terveyskes-
kuksella on myös paikalliselle kuntosalille sopimus, jolla asiakkaat pääsevät edullisemmin kuntoilemaan.

2.3 Yhteistyön ja soveltavan liikunnan haasteita

Toimiva yhteistyö on ollut Vaasassa pitkällisen työn tulosta. Taloustilanne ja kaupungin säästötavoitteet luovat 
haasteita myös yhteistyölle. Budjetit luodaan sektoreittain, jolloin niistä tulee helposti vääntöä. Yhdistysten ja jär-
jestöjen voidaan kokea olevan ”sisäänpäin lämpiäviä” ja haluavan toimia itsenäisesti. Toimijoilla voi myös olla pel-
koa oman reviirin menettämisestä. Lisäksi järjestöt kilpailevat samoista rahoista. 

”Ihmiset ja ihmisten yhteinen näkemys - yhdessä tekeminen mahdollistaa tosi paljon. Jos ei oo yhteistä tahtoa, eikä yh-
teistä näkemystä, niin loppujen lopuksi ei oo kauheasti väliä, onks sitä resurssia vai ei, jos ei saada mitään aikaiseksi. 
Et pienelläkin resurssilla saadaan aikaiseksi paljon, kun on yhteinen tahtotila ja näkemys, tahto viedä juttua eteenpäin 
esimerkiksi liikunnassa.”

Yhteistyöhön ei voida myöskään pakottaa tai velvoittaa, koska yhdistykset toimivat vapaaehtoispohjalta. VSY:ssä on 
alettu miettiä, miten yhteistyötä voisi kehittää. Yksi suurimmista haasteista on yhteistyön lisääminen yli toimiala- ja 
aluerajojen. Järjestöillä ei ole kuntarajoja, mutta kaupungin järjestämä toiminta on tarkoitettu vain vaasalaisille. 
Haasteena on raja-aitojen rikkominen ja ovien avaaminen muillekin.

Palveluita toivotaan lähes aina lisää. Palveluiden käyttäjiä tulisi kuitenkin sitouttaa ja vastuuttaa entistä enemmän. 
Eräs haastateltu totesi näin: ”Jos ruinataan jotakin palvelua, sitä pitää myöskin käyttää.”

Terveydenhuollon henkilöstön irtautuminen ”omalta tontilta” voi olla vaikeaa arjen hektisyyden vuoksi. Tervey-
denhuollon voi myös olla vaikea tehdä yhdistysten kanssa yhteistyötä, koska toiminta sijoittuu päiväsaikaan ja 
yhdistyksissä toimivat vapaaehtoiset ovat silloin siviilitöissään. Myös yhteistyössä kaupungin liikuntapalveluiden 
sekä sosiaali- ja terveydenhuollon välillä olisi kehitettävää - hallinnolliset rajat ja yleiset toimintamallit ovat niin 
erilaisia. Terveydenhuolto voisi myös itse olla proaktiivisempi, mutta henkilöstö lähtee kyllä pyydettäessä mukaan 
tapahtumiin.

Yhteistyön haasteena on usein sen henkilösidonnaisuus. Tarvitaan aina joku, joka ideoi ja toimeenpanee asioita. 
Erityisliikuntakoordinaattorin roolin ylläpitäminen tulee olemaan haaste, koska tällä hetkellä se koska tällä hetkellä 
se on vahvasti henkilöitynyt Vaasassa.

2.4 Yhteistyöhön ja soveltavan liikunnan kehittämiseen liittyvät tarpeet

Soveltavaa liikuntaa tulisi kehittää kuntalaisvaikuttamisen kautta. Tätä varten ollaan Vaasassa luomassa osalli-
suusstrategiaa. Haastateltavien mukaan osallisuuden edistäminen toisi myös kustannustehokkuutta. Mielentervey-
den keskusliitto järjestää jo omalta osaltaan asiakasraateja.
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Yhteistyötä erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa tarvitaan lisää. Terveyskeskusten tulisi huolehtia parem-
min kuntoutussuunnitelmien teosta, eikä jättää niitä erikoissairaanhoidolle. Kuntoutussuunnitelma tulisi olla kai-
killa - liikunta ja kuntoutus kulkevat käsi kädessä. Tarvitaan konkreettista yhteistoimintaa, jossa kunnat ja järjestöt 
toimivat kumppaneina, ei vain nimellisetä yhteistyötä. Yhteistyötä tarvitaan yli sektorirajojen. Ulkopuoliset toimijat 
taas ovat tärkeitä kokoamaan erilaisia toimijoita yhteen esimerkiksi seminaarien muodossa. Näissä tulisi huomioi-
da erityisesti pienemmät yhdistykset.

Liikuntaneuvonnan kulttuuri on vielä uusi, mutta sille on tarvetta. Asiakkaan kohtaamiseen pitäisi kuitenkin olla 
parempia resursseja. Erityisesti yksilötason liikuntaneuvontaa tarvitaan, ja ihmiset ovat yleisesti tyytyväisiä saades-
saan henkilökohtaista palvelua. Liikuntaneuvontaa pitäisi olla saatavilla ilman, että siihen liittyy fitness-ajattelua. 
Heille, joille liikunta on vielä täysin vierasta, voisi vertaisohjaajien hyödyntäminen olla avaintekijänä liikunnan kipi-
nän löytämisessä.

”Kyllä se liikuntaneuvonta on ilman muuta iso kehittämisen paikka, koska mä sanoisin, että tulokset ja askeleet ihmis-
ten elämässä ei välttämättä suuria oo, mutta mitä tapahtuu hyvää… Se, että ihmiset nyt löytäis omia paikkojansa, 
niin tarvitaan joku joka tukee ja vähän koordinoi ja neuvoo. Sillä saa tosi hyviä tuloksia aikaiseksi, eikä niiden muutos-
ten tarvitse niin ihmeellisiä olla.”

Vähemmän liikkuviin ihmisiin tulisi panostaa, vaikka se onkin haastavaa. Liikunnan olisi hyvä kytkeytyä jonkin muun 
toiminnon sisälle. Pitäisi tavoittaa vähän liikkuvien erityisryhmät (mielenterveysongelmat, työttömyys, päihteiden-
käyttö, sairaus, vamma esteinä/hidasteina). Monet mielenterveyspotilaat ovat tuoneet esiin tarpeet liikuntaan ja yh-
dessä liikkumiseen liittyen. Kynnys osallistua voi kuitenkin olla todella korkea. Palveluiden tulisi ainakin olla lähellä 
ja liikuntaryhmien turvallisia. Mielenterveyspuolella ei ole yhteyksiä esimerkiksi urheiluseuroihin.

Vaasan kaupungin sisäistä yhteistyötä tulisi edistää kokoamalla hallintokunnittain ihmiset yhteen ja tutustuttamal-
la toisten hallinnonalojen työntekijöihin. Yritysyhteistyö on tällä hetkellä vähäistä tai olematonta, kuten yksi haasta-
teltavista totesi. Tarvetta olisi tutkitulle tiedolle ja siihen nojaamiseen.

”Ehkä tehdään kuitenkin pohjimmillaan niissä omissa luukuissa sitä toimintaa. Vaikka tätä toimintaa ja palveluita on, 
niin se arki on kuitenkin niin hektistä, että se jää aika rajatuksi se semmonen yhteistyö. Enemmän pitäisi olla yhteis-
työtä.”

”Se mikä meil on tosi vähänä, niin on tää yritys… Et pitäis olla yrityksiä, koska yritykset tulee kuitenkin ja ovat kan-
taneet sosiaali- ja terveyspalveluista nyt jo ison osan ja kattavat liikuntapalvelut. Ja tulevat kattamaan jatkossakin 
merkittävän osan, niin minkälaisia kumppanuuksia sieltä vois löytyä. Liikaa pidetään ”pehmopuoli” ja ”businesspuoli” 
erillään ja se ei välttämättä ole kuntalaisen etu.”

Yksi haastatelluista kaipasi myös katseen kääntämistä kaupunkikeskuksista asuin- ja kyläyhteisöihin. Kuntien 
rinnalle tarvittaisiin aktiivisia kyläyhteisöjä, jotka saavat ihmiset liikkeelle toimintaa järjestämällä. Muuten palve-
lut keskittyvät liikaa isoihin keskustoihin, eikä näin tavoiteta erityisesti reuna-alueilla asuvia, soveltavaa liikuntaa 
tarvitsevia. Kuntalaisia tulisi vastuuttaa tekemään myös itse - kaikkea ei tulisi tehdä kuntalaisten puolesta, vaan 
toimia yhdessä kuntalaisten kanssa. Näin saataisiin erään haastatellun mukaan myös piilossa olevat tietovarannot 
käyttöön.
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2.5 Miten viedä liikuntaa ja hyviä käytäntöjä pieniin ympäryskuntiin?

Paikallisseurat ja kyläyhdistykset tulisi ottaa mukaan toiminnan järjestämiseen. Toiminnan ei aina tarvitse olla eri-
tyisen suureellista, ja tarvittaessa voidaan mallia hakea muilta. Esimerkiksi Vaasassa liikuntalehteen ja rajattoman 
liikuntakortin tarjoamiseen on haettu mallia Turusta.

Liikuntaneuvontatyö tulisi jalkauttaa henkilökohtaiseksi pieniin kuntiin. Vastaanotot voisivat olla esimerkiksi ker-
ran viikossa puoli päivää kerrallaan. Liikuntakortti tulisi viedä myös pieniin kuntiin. Näin voitaisiin avata rajat liik-
kumiselle.

Yhteistyötä ja yhdessä tekemisen henkeä tulee edistää pienissä kunnissa yhdistysten ja seurojen säännöllisten ko-
koontumisten avulla. Esteettömyyttä ja erityisliikuntaa täytyy hieman ”rummuttaa”.

Olisi hyvä pohtia, miten it-palveluita voitaisiin hyödyntää syrjäkylien kohdalla? Nettipohjaisia ja etäpohjaisia palve-
luita on jo olemassa ja niitä on tulossa lisää.

2.6 Muuta toimintaa ja tapahtumia Vaasassa

Alle on koottu tietoa Vaasassa toteutettavasta toiminnasta ja tapahtumista.

• Voi hyvin VAASALAINEN -tapahtumia on järjestetty useana vuonna terveydenhuollon toimesta. Mukaan on kutsut-
tu myös potilasjärjestöjä ja paikallisia yhdistyksiä.

• Erityislapsiperheille järjestetään vuosittain syksyisin Lapsiperhepäivä seurakunnan leirikeskuksessa. Tapahtu-
massa tuodaan erilaisia terveellisen elämän tapoja esille yhteistyössä Malike:n, VSY ry:n, Vaasan keskussairaalan, 
ammattikoulun ja seurakunnan kanssa. Tarkoituksena on vuorovaikutus perheiden kanssa. Lisäksi pohditaan 
mahdollisia kehittämis- ja muutostarpeita.

• Liiku laineilla -teemaristeily on järjestetty vasta kerran, mutta menestyksekkäästi. Yhdistykset olivat mukana esit-
telypöydillä ja pitämässä luentoja. Lisäksi mukana oli erityisryhmien kanssa toimivia yrityksiä. Ohjelmassa oli 
liikunnan workshopeja, lajiesittelyitä ja musiikkia. Ammattiopiston opiskelijat olivat mukana muun muassa mit-
taamassa verenpaineita ja verensokereita. Kaupungin erityisliikuntapalvelut kustanti töissä oleville matkat, laiva 
tarjosi hytit, kahvit ja lounaslipukkeet. Yhteistyö toimi hyvin, ja tapahtumaa kohtaan on ollut paljon kiinnostusta.

• Äijäkatsastus toteutetaan autoliikkeessä syksyisin terveyskeskuksen järjestämänä. Mukaan pyydetään terveyden-
hoitajaopiskelijoita (vs-mittaus, verenpaine, Inbody ym.). Terveydenhuollon tiimi toimii ”katsastajina” arvioiden 
sitä, pääseekö asiakas ”läpi”. Kävijöinä on yleensä noin satakunta miestä, parhaimmillaan jopa toista sataa. Äijä-
katsastus on jo osa terveyskeskuksen perustoimintaa.

• Apuvälinekokeilut järjestetään messutyyppisesti ammattiopistolla vuosittain. Myös Malike on näissä mukana.

• Jokaisen liikunnallinen iltapäivä on järjestetty Vaasan Hietasaaressa jo muutamana vuonna peräkkäin loppuke-
väästä yhteistyössä 12 vammaisjärjestön kanssa.

• Senioreiden sporttipäivä on toteutettu syksyllä Vaasan kaupungin liikuntapalveluiden järjestämänä.
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• Vaasanseudun neuroyhdistys järjestää Vaasa-Mustasaari -alueella tuolijumppaa, joka on kaikille avointa toimin-
taa. Toiminnassa on kausimaksu, joka ei rajaa ketään ulkopuolelle, eikä vaadi yhdistyksen jäsenyyttä.

• Suomen Mielenterveysseuran Hyvän mielen metsäkävely -hankkeessa on toteutettu virtuaalikävelyt eri vuoden-
aikoina mahdollistavat videot, jotka ovat kaikkien katsottavissa netissä.

2.7 Yhteenvetoa Vaasan osalta

• Vaasassa on ollut aikaisemmin vaikea saada kuntosalivuoroja erityisliikkujille. Nyt erityisliikkujat ovat kuitenkin 
nousseet samalle tasolle muiden liikkujien kanssa.

• Ikäihmisille tarkoitettu kuntosalitoiminta on ollut vuosia maksutonta, mutta nyt siihen on tullut kausimaksu. 
Tämä on herättänyt Vaasassa yleisesti paljon keskustelua.

• Erityisliikunta on priorisointilistan kärjessä. Ennaltaehkäisevästä toiminnasta halutaan pitää kiinni, eikä se ole 
säästötalkoissa ensimmäisenä listalla. 

• Yhdistysten kannattaa pitää nettisivunsa ajan tasalla, sillä myös julkishallinnon toimijat hyödyntävät niitä.

• Erityisliikunnan saralla toiminnan järjestäminen nuorille on jäänyt vähäiseksi.

• Kaupunki on myöntänyt vammaisille ”korvamerkittyä” rahaa ja työllistänyt toistakymmentä vammaista.

• Lapsille toivottaisiin luistelua. Muutenkin tarvittaisiin lisää palveluita lapsille, joilla on vaikeita liikkumista rajoit-
tavia vammoja.

Vaasassa yhteistyö on jo vakiintunutta, mutta sitä tulee myös pitää yllä. Monet tapahtumat ovat perinteikkäitä ja 
niitä järjestetään säännöllisesti. Pienillä resursseilla voidaan saada paljon aikaiseksi, kun on yhteinen tahtotila ja 
Vaasassa tahtotila näyttää löytyvän. Liikuntakaupunki on ”ylpeydenaihe”, ja tarjonnan tilanne on hyvä. Vapaa-aika-
virasto ja terveystoimi eivät kuitenkaan juuri tee yhteistyötä yksittäisiä tapahtumia lukuun ottamatta. Myös yhdis-
tysten ja terveystoimen välinen yhteistyö on vähäistä. Yhteistyötä ei kuitenkaan voi vain vaatia - pitää antaa jotakin 
myös ”vastineeksi”. Mielenterveystoimijoiden, kuten Pohjanmaan kriisikeskus Valon, mukaanotto yhteistyöhön lii-
kunnan lisäämiseksi mielenterveyskuntoutujilla, olisi varmasti tervetullut lisä. Yhteistyön edistämiseksi tarvitaan 
mahdollisesti myös ”ulkopuolinen” koollekutsuja.

Terveysliikuntaryhmiä on ohjattu jo kauan ja ne pyörivät jo jokseenkin rutiininomaisesti. Nyt tarvitaan henkilökoh-
taisempaa otetta vähän liikkuvien liikkeelle saamiseksi. Tarvitaan joku, joka neuvoo, tukee ja koordinoi - pienin 
askelin eteenpäin. Kokeilukulttuuria pidetään Vaasassa yllä, ja uudenlaisille ideoille ja ehdotuksille ollaan avoimia. 
Se luo oivallisen pohjan paikallistason yhteistyön kehittämiselle ja rohkealle eteenpäin viemiselle.
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3  Kuntoutussäätiö Unelmien 
liikuntapäivässä: neljä oppia 
yhdessä tekemisen ilosta
 

Unelmien liikuntapäivä toteutettiin 
10.5.2016 Liikunta ja osallisuus 
-hankkeen toimesta. Tapahtuman 
toteuttamisesta vastasivat tutkijat 
Julia Anttilainen ja Maari 
Parkkinen. 

1 Tunnista oman organisaatiosi mahdollisuudet ja tartu tilaisuuteen rohkeasti

Liikunta ja osallisuus -hankkeessa päätettiin lähteä koko Kuntoutussäätiön voimin mukaan valtakunnalliseen Unel-
mien liikuntapäivään 10.5.2016. Liikunta ja osallisuus -hanke on tähän asti toiminut pitkälti seuraavilla alueilla: 
Mikkelissä, Seinäjoella, Porissa ja Vaasassa. Nyt haluttiin tehdä jotakin myös omalla tontilla Helsingin Malminkarta-
nossa ja innostaa mukaan Kuntoutussäätiön työntekijät, kuntoutusasiakkaat sekä talon vuokralaiset asiakkaineen. 
Hankkeemme teemaan sopien talossamme liikkuu paljon soveltavaa liikuntaa tarvitsevia, joten Unelmien liikunta-
päivä tarjosi oivan tilaisuuden tehdä hankettamme näkyväksi myös heille.

2 Ota kaikki mukaan suunnittelemaan ja lähesty päivän teemaa monipuolisesti

Päivän ohjelman kokoaminen lähti liikkeelle pohtimalla, millainen liikunta sopisi kaikille. Tähän pyydettiin avuksi 
niin työntekijöitä kuin asiakkaitakin. Niinpä kutsuimme frisbeegolfia tarjoavan Disc Golf Vikings -urheiluseuran esit-
telemään lajia. Puitteet tähän olivat Malminkartanossa kunnossa, sillä kaikille vapaata nurmitilaa löytyy runsaasti. 
Seura tuli mielellään tekemään lajia tutuksi erilaisille liikkujille. Päätimme kutsua mukaan myös Laurea Ammatti-
korkeakoulun Teknologialainaamon esittelemään innovatiivisia tuotteitaan, sillä soveltavan liikunnan mahdollista-
misessa myös erilaiset apuvälineet ovat isossa roolissa.

3 Yhdessä tekeminen tuo ihmisten piilevät kyvykkyydet esille

Yhteiskehittäminen kannatti ja talostamme löytyi entuudestaan jos jonkinlaista osaamista. Mahdollisuus lapselle 
-yhdistyksen liikunnanohjaaja lupautui vetämään taukoliikuntaa. Kuntosalilla yksi innokas salilla kävijä antoi vink-
kejä laitteiden käyttöön. Muutama muu lupasi vetää jalkapallotreenejä. Työntekijöistä ja asiakkaista löytyi useampi 
erikuntoinen, mutta innokas, jalkapalloilija, ja viereisen nurmikentän jalkapallomaalit pääsivät hyötykäyttöön. Kun-



21

toutussäätiön kuntoutusasiakkaat ideoivat monenlaista pihapeliä, jotka saivat paljon suosiota. Pienen kartoituksen 
jälkeen säätiön tiloista löytyi runsas valikoima erilaisia liikuntavälineitä, joita hyödynnettiin pitkin päivää.

4 Muista tiedottaa ajoissa ja monen kanavan kautta

Tapahtumasta myös tiedotettiin moneen otteeseen. Ensimmäinen sähköposti koko talolle lähti jo kuukautta etu-
käteen. Viestinnän asiantuntijamme suunnitteli värikkäät julisteet muistuttamaan tulevasta tapahtumasta ja niitä 
liimailtiin ympäri taloa. Varsinaisena päivänä hyödynsimme myös sosiaalista mediaa muistuttaaksemme ihmisiä 
päivästä. Osallistujia oli yli 50. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun koko talo teki yhdessä jotain. Hyvien kokemusten 
ansiosta se tuskin jää viimeiseksi kerraksi.
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4  Koko perheen Tallipäivän 
suunnittelu: työpajasta tositoimiin 

Koko perheen Tallipäivä sai ideana alkunsa 4.12.2015 Seinäjoella järjestetyssä 
Yhteistyöfoorumissa, jossa oli läsnä useampia potilasjärjestöjä sekä Seinäjoen kaupungin 
liikuntatoimi. Päivää lähtivät toteuttamaan Etelä-Pohjanmaan neuroyhdistys, Etelä-
Pohjanmaan epilepsiayhdistys, Etelä-Pohjanmaan Allergia- ja Astmayhdistys sekä Seinäjoen 
kaupungin liikuntatoimi. Vetovastuu päivästä oli Etelä-Pohjanmaan neuroyhdistyksellä. 
Tallipäivä järjestettiin Seinäjoella lauantaina 20.8.2016.

Osallistuimme Liikunta ja Osallisuus -hankkeen Seinäjoella 4.12.2015 järjestämään työpajaan. Ryhmätehtävässä 
piti suunnitella kuvitteellinen liikuntatapahtuma useamman yhdistyksen yhteistyönä. Aloitimme pohtimalla, mil-
laista liikuntaa yhdistysten jäsenet ovat mahdollisesti toivoneet. Totesimme, että ratsastus on monesti noussut 
jäsenistöstä toiveeksi. Ryhmätyön edetessä ja sitä muille ryhmille esitellessä päätimme, että jonkinlainen ratsas-
tukseen liittyvä liikuntatapahtuma järjestetään oikeasti!

Yhdistysten välinen yhteistyö alkoi lennokkaasti

Sattumalta Etelä-Pohjanmaan epilepsiayhdistyksestä oltiin minuun, Etelä-Pohjanmaan neuroyhdistyksen toimin-
nanjohtajaan, yhteydessä ja kyseltiin yhteistyöstä. Innostuin kovasti ja kerroin, että ollaan tällaisessa hankkeessa 
mukana ja kerroin hankkeessa käydyistä suunnitelmista. Siitä se sitten lähti. Istuttiin alas ja mukaan pyydettiin Sei-
näjoen kaupungin liikuntatoimesta erityisliikunnan koordinaattori Sarika Kivimäki sekä Etelä-Pohjanmaan aller-
gia- ja astmayhdistys. 

”Tähän yhteistyöhän ei oikeastaan tarvinnut kuin oman innostuksen ja halun tehdä yhdessä”

Sovittiin palaveri, missä tapahtumaa tarkemmin suunnitellaan. Ennen palaveria tutustuin Neuroliiton erikoissuun-
nittelijan (liikuntapalvelut) kanssa Seinäjoella kahteen erilaiseen ratsutilaan, jotta saimme realistisen kuvan siitä, 
minkälaisista ratsutiloista ja minkä hintaisista tiloista on kyse. Ratsutilaksi valittiin esteettömämpi ja kokonaisval-
taisesti paremmin tähän tapahtumaan soveltuva.

Suunnittelun edetessä totesimme, että on järkevää sopia yksi henkilö, jolla on kaikki tieto tapahtuman suunnitte-
lun etenemisestä. Meillä Etelä-Pohjanmaan neuroyhdistyksessä on nyt ns. vetovastuu tapahtumasta, jotta myös 
rahaliikenne ja kokonaisuus ovat hallinnassa. En koe tätä valtavana työnä tai vastuuna, ehkä yhdistyksemme on 
järjestänyt niin paljon jo tapahtumia, että tämä on yksi niiden joukossa.
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Yhdessä suunnittelu on myös vaikuttamistyötä: tieto erityistarpeista leviää 
huomaamatta

Palavereissa on mietitty jokaisen yhdistyksen osallistujien mahdollisia haasteita ja toiveita. Joskus se on ollut haas-
teellista, mutta oikeastaan enemmänkin rikastavaa. On ollut hienoa huomata, että samalla oman yhdistyksen sai-
rauksista kertominen on ollut omanlaistaan tiedottamista ja vaikuttamista. Meillä on nyt paljon enemmän tietoa 
suunnittelussa mukana olevista yhdistyksistä ja heidän edustamistaan sairauksista.

Esteettömyys ja toimiva tiedotus vaativat suunnitelmallisuutta

Esteettömän tapahtuman järjestäminen vaatii luonnollisesti paljon ajatus- ja selvitystyötä. Tämän tapahtuman 
osalta pohdimme esteettömyyttä aika paljon, koska tilaisuus järjestetään ulkona ja epätasaisella maneesilla. Alla 
on kootusti pohtimiamme kysymyksiä vastaavan ajattelutyön helpottamiseksi:

• Onko maasto soveltuva pyörätuolilla ja rollaattorilla liikkumiseen tai osallistujille, jotka kävelevät, mutta herkäs-
ti kaatuvat epätasaisella?

• Onko pysäköinti järjestetty riittävän lähellä tapahtumapaikkaa?

• Löytyykö esteetön WC-tila? 
Tämän tilaisuuden kohdalla olemme onnekkaita: ratsutilalta löytyy myös esteetön WC-tila ja sinne luvattiin tallin 
puolesta hoitaa vielä kahva seinään helpottamaan liikuntarajoitteisten asiointia.

• Pääseekö kaikkiin tiloihin esteettömästi?

• Onko avustajia mahdollista saada tapahtumaan järjestämispaikan puolesta? 
Apua tarvitsevat mahdollisesti osallistujat, mutta myös me sairastavat järjestäjät itse tapahtuman käytännön 
asioiden hoidossa Tallipäivänä. Tähän tilaisuuteen saimme lähihoitajaopiskelijoita avustamaan.

• Pääseekö hevosten selkään esteettömästi? 
Maneesilla on ramppi, jolta pääsee hyvin nousemaan ratsaille.

• Miten esteettömyydestä ja mahdollisista avustajista tapahtumapäivänä informoidaan jäsenistöä? Tapahtumail-
moituksessa? Ilmoittautumisten yhteydessä?

Järjestimme elokuussa vielä ennen tilaisuutta avustaville opiskelijoille parin tunnin pikaesittelyn tilaisuudesta ja 
jokaisen yhdistyksen mahdollisista haasteista. Tilaisuuteemme oli nimetty myös ensiapuvastaava, koska tilaisuus 
oli kuitenkin niin iso. Tärkeintä oli hyvä tiedotus niin meillä järjestävien yhdistysten välillä kuin jäsenistöllekin. Vara-
simme jokaiselle yhdistykselle kävijäoption yhdistyksen jäsenmäärään nähden. Tämä siksi, että tilaisuuteen mah-
tuisi jokaisesta yhdistyksestä prosentuaalisesti saman verran. Ilmoittautumisaikana informoimme mahdollisista 
vapaista paikoista osallistuvien yhdistysten välillä, jotta kaikki paikat saadaan aktiivisesti käyttöön. Ilmoittautumi-
set jokainen yhdistys hoiti itse, ja samoilla teksteillä tiedotettiin omien yhdistystemme jäsenkirjeissä. Vielä oli aika 
paljon tehtävää: opastekylttejä, tärkeiden yhteystietojen listojen tekoa eri puolille tapahtuma-aluetta jne., mutta 
hyvin suunniteltu on puoliksi tehty.
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Kulupuoli ja osaaminen kunnossa

Tilaisuus ei ole järjettömän kallis järjestää. Haimme tilaisuuteen Kuntoutussäätiön Liikunta ja Osallisuus -hank-
keelta pientä avustusta, koska idea lähti hankkeesta. Tilaisuuden kulut jaoimme osallistuvien yhdistysten osallistu-
jamäärien mukaan siten, että yhdistys maksoi osallistujamääränsä mukaisesti kokonaiskuluista osan. Oma yhdis-
tyksemme maksoi ensin kaikki kulut ja sen jälkeen laskutti toisia yhdistyksiä sovitusti. Saimme tilaisuuteen myös 
ilmaiset makkarat paistettavaksi osallistujille. Olisimme voineet anoa avustuksia eri yrityksiltä, mutta tilaisuus ei 
ollut niin kallis, että sellaiseen olisi kannattanut lähteä.

Itse sairastavana on oikeastaan helpompaa järjestää esteetöntä tapahtumaa, koska voi miettiä sitä, miten itse pär-
jäisin tällaisessa paikassa. Terveenä ei ehkä tule miettineeksi, että parin sentin kynnys voi olla pyörätuolin käyttä-
jälle liikaa.

Lisää pontta yhteistyöstä

Olen iloinen tällaisesta yli yhdistysten tehtävästä yhteistyöstä. Jokaisesta yhteisestä tapaamisesta on jäänyt rep-
puun uusia ideoista tai kehiteltäviä uusia tuulia. Tärkeintä on kuitenkin yhdessä tekemisen ilo, kun vihdoinkin olem-
me toisemme löytäneet! Sitä miettii, että miksemme ole näiden yhdistysten kanssa aiemmin tehneet mitään yhdes-
sä. Toivottavasti myös tulevaisuudessa meillä olisi yhtä vaivatonta yhteistyötä!
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5  Soveltavia sambatunteja  
– Samba Tropical ry:n rohkea avaus 
soveltavan liikunnan tarjoajaksi 

Riia Rantala toimii sambakoulussa tanssinohjaajana 
Tuolisambassa, Satusambassa, Lasten ja nuorten sambassa 
sekä Alkeissambassa. Hän on yhdistyksen tanssi- ja 
keikkavastaava ja hallituksen jäsen. Rantala kuuluu myös 
Suomen Sambakoulujen liiton hallitukseen (SSKL).

Samba Tropical on seinäjokelainen sambakoulu, joka tarjoaa aikuis- ja lapsijäsenilleen brasilialaisen karnevaa-
lisamban tanssi- ja soittotunteja viikoittain. Kun ohjaaja Marika Kunjanpään tyttärellä Neemillä todettiin lihaksiston 
heikkenemistä, lähtivät Marika Kujanpää ja Riia Rantala selvittämään koulun mahdollisuuksia tarjota soveltavaa 
liikuntaa lapsille. Riia Rantala kertoo vaiheikkaat hetket ryhmän käynnistymiseen saakka.

Neemi mukaan sambaamaan

Vähän aikaa sitten ohjaajamme Marika Kujanpään nuoremmalla tyttärellä Neemillä huomattiin lihaksiston heik-
kenemistä, kun hän olisi halunnut aloittaa 3-vuotiaana tanssimisen satusambassa. Marika on toiminut useamman 
vuoden Samba Tropicalissa satusamban ohjaajana. Hänen koko perheensä on ollut harrastuksessa mukana mo-
nissa eri rooleissa.

”Sambaharrastus on muihin tanssiharrastuksiin nähden yhteisöllistä ja perhekeskeistä, jopa elämäntapa.”

Fysioterapeutin kysyessä pääseekö Neemi kyykkyyn, vastaus kuului ”en pysty, kun en pysty sambatakkaan!” Tästä 
Neemin tokaisusta jäimme miettimään sitä, mitä voisimme tehdä, jotta myös hänen kaltaisensa pääsisivät nautti-
maan samban iloista. Rupesimme suunnittelemaan soveltavan liikunnan tanssituntien järjestämistä lapsille syys-
kaudelle 2016.

Yhteistyöfoorumista käytännön tietoa soveltavan liikunnan järjestämisestä ja 
markkinoinnista

Keväällä 2016 sain puheenjohtajaltamme sähköpostilla tietoa, että Seinäjoelle olisi tulossa Kuntoutussäätiön jär-
jestämä Yhteistyöfoorumi soveltavasta liikunnasta. Sinne oli tullut kutsu myös meidän yhdistyksellemme. Kerroin 
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Kuva: Sirke Sulinko

heti, että haluan mennä tapahtumaan, jotta saisin sieltä vinkkejä sambatunnin järjestämiseen. Mukaani lähti Marika 
ja Suvilotta Sirén. Suvilotta oli keväällä juuri aloittanut sambaharrastuksen ja opiskelee lasten ja nuorten erityisoh-
jaajaksi. Hän on toiminut erityislasten ja -nuorten liikuntaleireillä ohjaajana.

Yhteistyöfoorumissa meidät jaettiin ryhmiin, joissa oli tarkoitus suunnitella tapahtumaa tai yhteistyötä soveltavan 
liikunnan edistämiseksi. Saimme tilaisuudesta hyviä ohjeita ja kasan yhteystietoja. Kerroin Yhteistyöfoorumissa, 
että olisimme valmiit ohjaamaan sambakoulussamme soveltavan liikunnan tanssitunteja lapsille. Muut pitivät ide-
aa hyvänä, joten otimme aiheeksi tanssituntien järjestämisen. Kirjasimme muistiin muutamia tärkeitä asioita, joita 
pitäisi ottaa huomioon tuntien tarjoamisessa, kuten mainonta, tilojen sopivuus, ohjaajien, avustajien ja apuvälinei-
den tarpeellisuus. Yhteistyöfoorumin jälkeen olin vieläkin varmempi siitä, että haluamme tarjota soveltavan liikun-
nan tanssitunteja lapsille.

Esteettömät tilat hakusessa

Yhdistyksemme tilat sijaitsevat vanhan teollisuusrakennuksen kellarikerroksessa. Kulkureitillä on useampi porra-
saskelma, sekä tilassa on vessa, johon pyörätuolilla ei pääse. Kysyin hallitukseltamme, voisimmeko hakea avustusta 
tilojemme muuttamiseksi esteettömiksi. Hallituksemme teki anomuksen VAMLA:lle toukokuun lopussa, mutta se 
kuitenkin hylättiin.

Kartoitin muita Seinäjoella olevia tiloja ja käytin avukseni Yhteistyöfoorumissa saamiani yhteystietoja. Otin yhteyttä 
Etelä-Pohjanmaalla oleviin yhdistyksiin ja tiloihin muun muassa Lihastautiliittoon, Etelä-Pohjanmaan neuroyhdis-
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tykseen, Invalidiliittoon, Kansalaisopistoon ja Toimintojentaloon Kasperissa. Sihteerimme ja puheenjohtajamme 
olivat kyselleet tiloja myös Koulutuskeskus Sedulta ja Seinäjoen kaupungilta.

Invalidiliitto ja Etelä-Pohjanmaan neuroyhdistys olivat kiinnostuneita yhteistyöhön kanssamme, samoin Sedu ja 
Seinäjoen kaupunki. Sedun tilat osoittautuivat kuitenkin kalliiksi ja kaupungilla oli vapaana tiloja ainoastaan sun-
nuntaiksi, joka ei sopinut meidän ohjelmistoomme. Kävin tutustumassa Etelä-Pohjanmaan neuroyhdistyksen ja 
Invalidiliiton tiloihin ja totesin, että molemmissa tiloissa tuntien ohjaaminen onnistuu. Pyysin heiltä tarjoukset ja 
hallituksemme päätti, että teemme yhteistyötä Etelä-Pohjanmaan neuroyhdistyksen kanssa.

Neuroyhdistys oli innostunut yhteistyöstämme ja keskustelimme mahdollisuudesta järjestää soveltavan liikunnan 
tanssitunteja myös heidän asiakkailleen. Heillä ei ole lapsia asiakkaina, ainoastaan aikuisia. Sovimme, että kevät-
kaudella 2017 aloitamme heidän tiloissaan myös aikuisille suunnatut tanssitunnit.

Keskustelimme yhdessä tanssitunnin nimestä. Tarkoituksena oli, että tunneille voi osallistua myös sellaiset, jotka 
eivät käytä pyörätuolia. Päätimme, että tunnin nimeksi tulisi Tuolisamba.

Kuva: Sirke Sulinko
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Kuva: Sirke Sulinko

Näkyvyyttä soveltavan liikunnan kalenterista, tapahtumista mediasta ja 
itsetehdyllä mainoksella

Yhteistyöfoorumissa saimme tietoomme, että Seinäjoen kaupunki tekee vuosittain soveltavan liikunnan kalenterin, 
johon kirjattiin kaikki ohjatun soveltavan liikunnan ryhmät Seinäjoella. Myös meidän tarjoama tanssitunti kirjattiin 
elokuussa 2016. Samalla lähdimme mukaan Seinäjoen kaupungin ja muiden yhdistysten suunnittelemaan Sovel-
tavaan sisäliikuntatapahtumaan.

Halusimme kuitenkin mainostaa ryhmää enemmänkin. Suunnittelin mainoksen, jossa kerrottiin kohderyhmästä 
kuvan kera. Tyttäreni Sirke Sulinko otti kuvia Neemistä samba-asussa. Jaoin mainoksen Facebookissa, jossa useat 
tykkäsivät ideasta ja jakoivat sitä eteenpäin. Mainos lähetettiin Samba Tropicalin jäsenten sähköpostiin ja Yhteis-
työfoorumin osallistujille.

Marika kertoi Tuolisambasta myös Neemin fysioterapeutille ja pyysi häntä tiedottamaan asiakkailleen. Tulostin mai-
noksia myös paperiversioina ja vein niitä kauppojen ilmoitustauluille.

Näkyvyyttä saimme myös, kun osallistuimme Joupiskan Koko perheen liikuntatapahtumaan. Sambakoulun lapset 
esiintyivät tapahtumassa ja meillä oli tilaisuudessa esittelypöytä, jossa mainostimme kaikkia sambakoulumme tun-
teja. Seinäjoen Sanomat oli yksi tilaisuuden järjestäjistä ja he pyysivät minulta haastattelua tästä uudesta harrastus-
mahdollisuudesta. Haastattelussa oli mukana harrastuksen aloittava Neemi ja hänen isosiskonsa Nanna, joka on 
harrastanut sambaa jo viisi vuotta. Tuolisambasta tuli uutinen saman viikon lehteen.
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Tuolisamba starttaa

Elokuun lopulla ohjasimme ensimmäisen Tuolisamba-tunnin. Kyseessä oli ilmainen tutustumistunti. Paikalle saa-
pui kolme lasta vanhempineen. Tunnista jäi todella hyvä fiilis! Oli ihanaa nähdä, kun lasten suut taipuivat hymyyn 
ja alkujännitys muuttui tunnin kuluessa iloksi, jopa riemukkaaksi menoksi. Olemme varautuneet pieneen osallistu-
jamäärään ja tilojen rajallisuuden vuoksi ryhmä pidetäänkin pienenä. Lisäksi tunneille on ilmoittauduttava etukä-
teen, jotta voimme samalla myös kartoittaa lapsen erityistarpeet.

Yhdistyksellemme ei ole Tuolisambasta hyötyä rahallisesti, mutta toimintamme tarkoitus on edistää brasilialaisen 
karnevaalisamban tietämystä etenkin Etelä-Pohjanmaalla sekä antaa jokaiselle mahdollisuus osallistua toimintaam-
me. Ohjaajille tämä tuo haastetta tuntien suunnitteluun ja ohjaamiseen, mutta lapsien kautta myös saamme ja opim-
me paljon. Tarkoitus on antaa lapsille mahdollisuus osallistua tanssitunneille ja saada siitä iloa, ei tehdä bisnestä.

Osallistuin syksyllä jälleen Kuntoutussäätiön Liikunta ja osallisuus -hankkeen suunnittelukokoukseen. Kerroin siellä 
tämän projektin suunnittelusta ja toteutuksesta. Näytin myös tyttäreni tekemän pienen videokoosteen ja valokuvia 
ensimmäisestä tunnista. Suunnittelupalaverin jälkeen meillä oli toinen Tuolisambatunti ja saimme iloksemme lisää 
sambaajia tunnille.

Tuolisamban kolmannella tunnilla meillä oli kaksi satusambalaista esiintymässä karnevaalisamba-asut yllään. Lap-
set olivat ihastuksissaan nähdessään esityksen ja esiintyjien koristeelliset asut. Esityksen jälkeen tanssimme kaikki 
yhdessä. Sen jälkeen jokainen lapsi näytti vuorollaan oman sambaliikkeen, jota kaikki muut matkivat. Kokeilimme 
myös soittaa oikeaa isoa surdorumpua.

Torstaina 10.11.2016 Tuolisambaryhmä esiintyi Seinäjoella Rytmikorjaamolla toista kertaa järjestettävässä Kukaan 
ei ole Nolla- tapahtumassa, jonka tarkoitus on lopettaa kiusaaminen. Tapahtuma oli suunnattu alakouluikäisille 
lapsille ja viime vuonna paikalla oli tuhat lasta. Oli hienoa huomata, että uudet harrastajatkin lähtivät innolla mu-
kaan ja että tilaisuus on esteetön myös esiintyjien kohdalta! 

Kuva: Sirke Sulinko



31

6  Frisbeegolf-liikuntaryhmän 
toteuttaminen Vaasassa 

Frisbeegolf-liikuntaryhmän suunnittelusta ja toteutuksesta ovat kertoneet vaasalaisia 
frisbeegolf-seuroja edustavat Anne Valsi (KMDC; Korsholm-Mustasaari Disc Club) ja Jukka 
Vieri (Wasa Thunder). Liikuntaryhmä toteutettiin 15.10.2016 ja tämän ryhmän on tarkoitus 
kokoontua myös jatkossa.

Vaasan Uimahallilla kehiteltiin 16.9.2016 liikuntapainotteista tapahtumaa, joka olisi mahdollisimman esteetön kai-
kille osallistujille ja lisäksi täysin ilmainen. Sovimme ajankohdaksi lauantain 15.10.2016 klo 12-18.

Paikkana oli Arboretum, joka on tasamaastoinen puistoalue eli helppokulkuinen, ja autolla pääsee myös lähelle. 
Lupasimme hankkia ohjaajia paikalle opastamaan pelaajille radan kulkua. Tapahtumaa mainostettiin puiston il-
moitustaululla, Ikkuna-lehdessä, seurojen kotisivuilla sekä Frisbeegolf Vaasan sivulla.

Saimme innokkaita mukaan kymmenkunta. Vaasanseudun Allergia- ja Astmayhdistyksestä tuli paikalle muutamia 
kokeilijoita. Viileä keli saattoi vaikuttaa yleisesti kaikkien osallistujien vähyyteen. Ilmoitusten ansiosta paikalle saa-
pui muutamia uusia testaajia.

Tapahtumia järjestetään jatkossakin tasaisen epätasaisesti läpi vuoden. Viikkokisoihin on vapaa pääsy joka kerta, 
ja opastusta lajin saloihin saa vaikka yksityistunteina halutessaan. Ryhmiltä otamme pienen nimellisen maksun 
seuran kassaan.
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7  Yhden miehen suurprojekti: 
esteetöntä elämysliikuntaa 
Seinäjoelle

Hannu Salo on Lakeuden Elämysliikunta 
ry:n puheenjohtaja ja projektipäällikkö. 
Hän on toteuttanut useita esteettömiä 
luontoreittejä Seinäjoella ja saanut 
kunniamaininnan Esteetön Suomi 
-kilpailussa vuonna 2015. Salon motto on 
”Luonto hoitaa”.

Idea esteettömästä kuntoreitistä sai alkunsa matkalla Outokummussa syksyllä 2004. Seinäjokelainen LifeIT Oyj:ssä 
työskentelevä terveydenhuollon lehtori Hannu Salo oli työkaverinsa kanssa tutustumassa ISAK:n (Itsenäisen suo-
riutumisen innovaatiokeskus) hankkeeseen, jossa kehitettiin esteetöntä luontomatkailua.

Esteettömät luontokohteet tekivät vaikutuksen, koska ensimmäisen luonnoksen Seinäjoen esteettömästä kunto-
reitistä Salo piirsi jo kotimatkalla autossa. Innostus esteettömään kuntoreittiin kumpusi myös omista työkokemuk-
sista.

Hanke toteutui melkein täydellisesti ensimmäisen piirroksen mukaan. Vuonna 2008 Salo perusti Lakeuden Elä-
mysliikunta ry:n, jonka tarkoituksena on edistää elämyksellisen liikunnan harrastusmahdollisuuksia, sekä edis-
tää luontoon ja elämysliikuntaan kohdistuvaa tutkimusta. Nyt yhdistys kehittää Seinäjoen kaupungin ja Ilmajoen 
kunnan alueella sijaitsevia elämysliikuntareittejä ympäristöineen, sekä huolehtii Seinäjoen kaupungin ja Ilmajoen 
kunnan kanssa tehtävillä sopimuksilla reittien kunnossapidosta. Lisäksi yhdistys tekee aktiivista vaikuttamis- ja tie-
dottamistyötä esteettömään elämysliikuntaa liittyen.

Yhdistyksen tekemä työ ei ole valunut hukkaan. Lakeuden Elämysliikunta ry:n toimesta on vuosien kuluessa to-
teutettu lähes 30 EU-hanketta, joissa on rakentunut laaja elämysliikuntareitistö elämyskohteineen. Kohteet ovat 
esteettömiä, jolloin niin erilaisista liikuntaesteteistä huolimatta voidaan kokea luonnon hoitava voima.
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Vuonna 2009 Seinäjoki julistautui elämysliikuntakaupungiksi ja hyväksyi Elämysliikuntakaupungin tavoitteet. 
Tavoitteina oli luoda tiivis yhteistyöverkosto kaupungin, yritysten sekä eri toimijoiden välille ja kehittää Seinäjoesta 
elämysliikunnan mallikaupunki. Hyvin tässä on onnistuttukin. Salon mukaan Seinäjoen kaupungin liikuntatoimen 
kanssa on tehty merkittävää yhteistyötä ja että puistotoimi, kaupunkisuunnittelu, kaavoitus, tekninen toimi sekä 
kaupungin hankerahoituksesta vastaava kehittämispalvelut ansaitsevat suuret kiitokset kaikesta saavutetusta.

”Ilman yhteistyötä ei Seinäjoella olisi kansainvälisen matkailumarkkinoinnin kriteerit täyttäviä elämysliikuntareit-
tejä ja elämyskohteita. Muualla päin maata ollaan kateellisia Seinäjoelle siitä, että talkootyö on vielä voimissaan.” 
Hannu Salo toteaa. Lakeuden Elämysliikunta ry:n lisäksi Lakeuden Latu ry, Lionsit sekä monet yksityiset henkilöt 
ovat tuoneet merkittävän panoksen yhteiseksi hyväksi.

Vuonna 2015 Salolle myönnettiin kunniamaininta Esteetön Suomi -kilpailussa, apuvälinemessujen avajaisten yh-
teydessä Tampereella. Palkinto jaetaan joka toinen vuosi tunnustuksena toiminnalle tai kohteelle, joka valtakunnal-
lisesti merkittävällä tavalla toteuttaa laajaa näkemystä esteettömyydestä ja Design for All -periaatteesta. Palkinnon 
saajan valitsi viisijäseninen palkintolautakunta, johon kuuluvat edustajat Invalidiliitosta, Rakennustietosäätiö RT-
S:stä ja Suomen Arkkitehtiliitto SAFAsta.

Paljon on ehtinyt esteettömän elämysliikunnan saralla tapahtuakin vuoden 2004 jälkeen. Mielenkiintoisina kohtei-
na voisi mainita esteettömät reitit Jouppilanvuorelta Ilmajoen Ahonkylään, esteettömine vessoineen ja reittikohtei-
neen. Linnunlaulumetsä tarjoaa tietoa linnuista Linnunpönttögallerian ja kuvauspiilon muodossa. Paljasjal-
kapolku auttaa monenlaisissa vaivoissa, sekä uusi Käpälikön ympärille sijoittuva Frisbeegolfrata tuo hyvän lisän 
harrastustoimintaan. Paukanevan esteetön lankkureitti sekä normaali pitkospuureitistö tarjoaa luonnonrauhaa 
melkein keskellä kaupunkia. Talkoolaisia on joka viikko mukana toteuttamassa uusia unelmia. Luototalo Käpä-
likön sisustushanke tuo informaatiota lähiluonnosta. Seuraavana tavoitteena on tehdä suuri grillikota Käpälikön 
viereen, sekä rantasauna Kyrkösjärven rantaan. Etelä-Pohjanmaan malmikivet on tarkoitus esitellä kivipolulla ja 
lapsille suunnitellaan omaa luonnonmukaista leikkipaikkaa lähimetsään. Ideat eivät yhdistykseltä ole loppumassa 
ja talkoolaiset ovat suurella sydämellä mukana.
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Alle on koottu Hannu Salon vinkit esteettömän luontopolun rakentamiseen:

Esteetön luontoreitti tarjoaa turvallista liikkumista luonnossa sekä harrastusten parissa jokaiselle kansalaiselle. Es-
teettömät reitit tarjoavat mahdollisuuden myös iäkkäille, lapsiperheille ja liikuntaesteisille nauttia luonnosta ja sen 
tarjoamista elämyksistä, mutta niiden suunnittelu vaatii monen tekijän huomioon ottamista. Esimerkiksi Seinäjoen 
keskustan läheisyydessä sijaitseva Jouppilanvuoren esteetön elämysliikuntareitti on valaistu 1,8 kilometrin pituu-
delta ja sen varrella on useita pöytä-penkkiyhdistelmiä levähdystä varten, neljä esteetöntä kuivakäymälää sekä säh-
köpistokkeet muun muassa sähköpyörätuolin akkujen lataamiseksi.

Seinäjoelle esteettömän elämysliikunnan tuonut Lakeuden Elämysliikunta ry:n puheenjohtaja Hannu Salo antaa 
viisi ohjetta esteettömän luontopolun rakentamiseen.

1 Suunnittele alustavasti reitti

Aluksi suunnitellaan alustava reittilinjaus esteettömälle valaistulle elämysreitille. Tämän jälkeen tehdään alustava 
rajamerkintä ja suoritetaan katselmus yhdessä maanomistajien kanssa.

2 Hoida reittisopimukset kuntoon
Vanhojen liikuntareittien sopimukset eivät ole yleensä ajan tasalla, joten reittien luvat täytyy saattaa kirjallisilla sopi-
muksilla kuntoon. Kirjallisen sopimuksen perusteella suoritetaan ulkoilureittitoimitus. Käyttöoikeus suunniteltuun 
ulkoilureittiin vahvistetaan ja käyttöoikeus merkitään tilan kohdalle kiinteistörekisteriin.

Kunnan tekniikkakeskus määrittelee korvaukset maanomistajille yhteistyössä maanomistajan kanssa. Tämän jäl-
keen maanmittaustoimisto kutsuu maanomistajat ulkoilureittitoimituskokoukseen. Ulkoilureittitoimituksen tekee 
maanmittausteknikko.  Jos valituksia ei reitin suhteen tule, reitti merkitään rekisteriin.

3 Rakenna reittipohja

Aluksi Elämysliikuntareitistö merkataan, arvioidaan puusto sekä tehdään hintamäärittelyt.  Jos reitti kulkee osittain 
märässä suomaastossa, se on hyvä pohjustaa. Kantavan materiaalin eli soran kerrospaksuus on noin 30-40 cm ja 
pintamateriaalina käytettävän kivituhkan kerrospaksuus on 6-8 cm. Vetisimmille osille reittiä laitetaan suodatinkan-
gas. Reitin pintamateriaalina on 0-8 mm raekokoa oleva kivituhka ja aivan pinnassa raekoko on 0-4 mm.

Tarvittavat työtoimenpiteet ovat reittipohjan tasaus, täytemaan ajo, rumpujen asennus sekä pinnan tasaus. Reitillä 
pidetään työmaakatselmus ennen pohjustustöiden aloittamista. Reitille laitetaan usein puomeja estämään asia-
tonta liikennettä radalla. Maanomistajilla on oikeus liikkua reitillä omille mailleen, mutta muuten moottoriajoneu-
voilla ajo on kielletty. Radan valaistus lisää merkittävästi myös erilaisista liikkumisesteistä kärsivien liikuntaa.
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4 Huolehdi esteettömyyssuunnitelmasta
Kokemuksesta tiedetään, että esteettömyyden vaatimukset täyttävällä reitillä lisääntyy käyttäjäkunta nimenomaan 
liikuntaesteisten, lapsiperheiden ja iäkkäiden ihmisten osalta. Esteettömyyssuunnitelma sisältää reittiprofiilin kuva-
uksen ja pintamateriaalin vaatimukset sekä sähköistyssuositukset. Lisäksi siinä on mukana reitin levähdyspaikko-
jen ja vessojen vaatimat esteettömyyskriteerit sekä reitti-informaation ja viitoituksen esteettömyyden vaatimukset. 
Reitillä saa olla esimerkiksi nousua tai laskua korkeintaan 5 prosenttia ja esteetön kiertoreitti merkitään pyörätuolin 
kuvalla.

Esteettömissä kohteissa on olennaista, että niissä pääsee liikkumaan vapaasti erilaisilla apuvälineillä. Suurimman 
liikkumistilan vie sähköpyörätuoli, jonka pyörähdysympyrän tulee olla 250 cm. Levähdyspaikoilla pyörätuolilla tulee 
päästä pöydän lähelle, jolloin jalat sopivat pöydän alle ja kansi on toisesta päästä pidempi.

5 Pidä reiteistä huolta

Tärkeää on, että valmiita reittejä valvotaan säännöllisesti ja syntyneet vauriot tai puutteet korjataan. Reitti ja kohteet 
ovatkin aina jonkun vastuulla. Kävijämääriä ja palautteita seurataan tarkasti ja erilaisiin vaatimuksiin sekä toiveisiin 
reittien suhteen vastataan.
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8  Järjestöjen paikallisyhdistysten 
jäsenten kertomukset omista 
liikuntatarinoistaan 
8.1 Sinnikkyydellä kuntoon - Joonatanin liikuntatarina 

Joonatan Pälkäs on jalkapallojoukkue FC KuRa ry:n 
puheenjohtaja, aktiivinen liikkuja ja liikuntavammainen. Hän 
kirjoittaa blogia elämästään Porissa omasta 
näkökulmastaan. Blogi löytyy osoitteesta: 
ordinaryrightdecision.blogspot.fi

Suhteeni liikuntaan

Olen liikuntavammainen ja jo senkin vuoksi liikunta on minulle elintärkeää. Harrastan liikuntaa aktiivisesti kuutena 
päivänä viikossa. Käyn uimassa kaksi kertaa viikossa ja uin kerralla 45–50 min. Poljen kuntopyörää 2–3 kertaa viikossa 
ja lisäksi käyn vielä kuntosalilla 2–3 kertaa viikossa. Fysioterapeuttini käy 2 kertaa viikossa venyttämässä, jotta lihaksiini 
ei tule kireyttä. Liikuntalajini ovat valikoituneet sen perusteella, että voin harrastaa niitä itsenäisesti ja etteivät ne 
kuormita vääriä lihaksia. Fysioterapeuttini suositteli minulle näitä lajeja. Onneksi satun pitämään näistä(kin) lajeista.  : )

Aloitin aktiivisen liikunnan harrastamisen, kun pääsin alakoulusta. Ihan lapsena en vielä ymmärtänyt liikunnan mer-
kitystä. Nykyisin liikunta on tärkeä osa elämääni. Se tuo sekä henkistä että fyysistä hyvinvointia, pirteyttä, positiivista 
elämänasennetta, kavereita, säännöllisyyttä ja rytmiä elämään. Liikunnan lisäksi olen kiinnostunut myös terveelli-
sestä ruoasta.

Olen intohimoinen jalkapallon ystävä, vaikka en voikaan itse pelata. Perustimme veljeni kanssa jalkapallojoukkue 
KuRa ry:n (Kuukkari Rangers) vuonna 2013 ja siitä lähtien seura on pelannut harrastesarjassa ja futsalissa. Minä 
toimin seuran puheenjohtajana ja joukkueen General Managerina. KuRa on kiva harrastus, ja meillä on innostuneita 
pelaajia. On ilo olla toiminnassa mukana.

Haasteita harrastamisessa ja niistä ylipääseminen

Välillä tuntuu, että osaa ihmisistä häiritsee vammaisten mukanaolo, eivätkä he tiedä sitä, miten suhtautua. Näen 
hyvin harvoin missään harrastuspaikassa muita liikuntavammaisia ja yksi syy voi olla juuri se, että ei halua joutua 
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muiden ”silmätikuksi”. Nuoret ovat huomattavasti vanhempia suvaitsevaisempia. Minuakin muiden tuijottaminen 
häiritse nuorempana, mutta enää en välitä.

Kuntosalilla ongelmana on ahdas liikkuminen laitteisiin, wc:hen ei mahdu dallarilla ja normaalia kuntopyörää en voi 
polkea. Porin uusi uimahalli on mielestäni hyvä, siellä liikuntavammaisen tarpeet on huomioitu. Maauimalassa inva-
sauna on aivan toisella puolella kuin uima-altaat. Mielestäni suurin ongelma on yleensä paikkojen ahtaus, ja edel-
leenkin toisista paikoista puuttuu kulkuluiskat. Porissa on vielä paljon ravintoloita, joihin en dallarini kanssa pääse.

Paras tapa selvitä haasteista on positiivinen elämänasenne. Kaikesta ei kannata hermostua, ja välillä tarvitaan pit-
kää pinnaa. Pitää myös kertoa paikan päällä, esimerkiksi juuri harrastuspaikoissa, ravintoloissa ja liikkeissä, jos es-
teettömyyttä ei ole huomioitu.

Liikuntaharrastuksen edistäminen

Ensiksi vammaisen pitää olla sinut itsensä kanssa. Pitää hyväksyä, että tuijotetaan enemmän kuin muita. Kaikkien 
vammaisten pitäisi harrastaa normien kanssa samoissa paikoissa niin, että meihin totuttaisiin. Voi kun saisi vam-
maisuudesta tehtyä niin ”coolia”, että liikuntapaikat, ravintolat, leffateatterit ja muut vastaavat kilpailisivat hyvin 
toimivista esteettömistä tiloista ilman, että siitä tehdään numeroa.  Pitää myös muistaa, että vammainen on usein 
työtön ja vähävarainen, ja tarvitsee sen vuoksi yhteiskunnan tukea harrastuksiin. Jos ei ole rahaa, eikä saa tarpeeksi 
avustajatunteja, niin silloin ei voi muuta kuin jäädä kotiin.

8.2 Avanto on pala taivasta

Kirsti Niemelä, Suomen Nivelyhdistyksen
jäsen jo vuodesta 2002

Olin harrastanut liikuntaa, mutta kilpaurheilu oli minulle vierasta. En osaa kilpailla, eikä minulla ole voitontahtoa. 
Hiihdin, laskettelin ja juoksin omaksi ilokseni. Joskus osallistuin juoksutapahtumiin, Naisten kymppi, Pirkan hölkkä 
tai Varalan vitoset. Olin täyttänyt 40 vuotta, kun huomasin, etten pysy porukan mukana. Syytin pikkuhiljaa kertynyt-
tä ylipainoa ja päätin, että kun paino putoaa, pystyn taas juoksemaan. Kyllästyin kavereihin, jotka jaksoivat juosta 
lujaa ja kävellä pitkiä matkoja.

47-vuotiaana röntgenkuvat kertoivat, että minulla on pitkälle edennyt nivelrikko polvissa, lonkissa ja selässä. On-
neksi olin löytänyt avantouintiharrastuksen jo ennen lohdutonta röntgenlausuntoa. Nivelvaivat eivät estäneet sau-
nomista ja avannossa uimista. Avantosaunalla en tuntenut itseäni ylipainoseksi ja hitaaksi.

Oma ortopedini kertoi mahdollisesta tekonivelleikkauksesta, joka palauttaisi kävelykyvyn, mutta toistaiseksi olin 
ihan liian nuori tekonivelleikkaukseen. Lisää liikuntaa ja painon pudotusta. Melko mahdoton toteuttaa, kun käve-
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lykin rupesi olemaan hankalaa. Saunaan ja avantoon kuitenkin pystyin menemään, ja saunalla on aina mukavia 
juttukavereita.

Tekonivelkirurgia kehittyi, ja uusi tekonivelsairaala oli rakenteilla Tampereella. Ortopedini antoi minulle nettiosoit-
teita ja pyysi, että tutustun niihin. Yritin selittää, että en osaa käyttää tietokonetta, eikä minulla ole konetta kotona 
ja en osaa englantia. Mitkään selitykset eivät hänelle kelvanneet, ja niin minä jouduin joka päivä pyöräilemään 
kirjastoon ja tutustumaan englanninkielisiin artikkeleihin, joissa kerrottiin uusista tekonivelistä. Kaikkien juttujen 
lopussa kuva, jossa ukko seisoi palkintopokaalin kanssa onnellinen virne naamallaan, eli uudella tekonivelellä oli 
voitettu golf- tai joku muu urheilukilpailu.

Palasin ortopedin vastaanotolle ja huusin: ”En minä mistään pokaaleista haaveile, minulle riittää, että pystyn käve-
lemään.”

Jostain syystä lähdin avantouintikavereiden kanssa Seinäjoelle avantouinnin SM-kisoihin talvella 2004. Ikäiseni nai-
nen oli joutunut perumaan osallistumisensa sairastumisen vuoksi. Menin kisatoimistoon, jotta olisin saanut seuran 
maksaman osallistumismaksun takaisin. Eivät suostuneet rahoja palauttamaan, ja minä suutuin ja sanoin, että jos 
rahoja ei palauteta, minä uin sitten itse. Niin minusta tuli kilpaurheilija uuden tekoniveleni kanssa. 

Ensimmäinen kilpailukokemus oli huikea. Katselin kanssakilpailijoiden kantapäitä ja epäilin, että en koskaan pääse 
maaliin. Pääsin maaliin ja olo oli taivaallinen. Avanto on pala taivasta. Huikea kokemukseni vielä kertaantui pal-
kintojenjaossa. Seurani Tampereen Talviuimarit voitti Laurin maljan. Laurin malja on iso komea pokaali, jonka saa 
aktiivisin avantouintiseura. Minä sain aurinkoisella jäällä kantaa voittopokaalia.

Mielihyvähormonit, jotka olin saavuttanut rajulla juoksemisella, odottivat minua avannossa. Avannossa käymiseen 
kehittyi riippuvuus. Alkuun riitti pelkkä kastautuminen, mutta vähitellen pidensin uintimatkaa. Osallistuminen kisoi-
hin on ihan omanlaisensa kokemus. Vesi ei ole kylmää, ja elämä on ihanaa.

Noin 15 vuoden aikana olen osallistunut erilaisiin avantouintikisoihin sekä kotimaassa että maailmanmestaruuski-
soihin Lontoossa, Slovenian Bledissä ja Latvian Jurmalassa. Piironginlaatikossa on muovikassillinen osallistumis-
mitaleita.

Tampereen Talviuimarit ylläpitää Kaupinojan saunaa. Saunalla on maailman parhaat uimaportaat. Portaat on 
suunniteltu yhdessä vammaisneuvottelukunnan kanssa. Järveen meno on tehty mahdollisimman helpoksi ja tur-
valliseksi aina, vaikka Näsijärven pinnan korkeus vaihtelee melkoisesti. Tilaa löytyy avustajallekin.

Avantouintiharrastukseeni mahtuu myös romantiikkaa. Menimme kihloihin 2.2.2002 Ikaalisissa avantouinnin 
SM-kisoissa. Parin viikon kuluttua meidät vihittiin Kaupinojan saunalla. Häämatka suuntautui Näsijärven hyiseen 
syleilyyn. 
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8.3 Liikunta on minulle henkireikä 

Mika Pentikäinen on 28-vuotias 
porilainen aktiiviliikkuja, joka on saanut 
MS-diagnoosin vuonna 2009.

Urheilu on minulle tärkeä ja ollut suuri osa elämää jo lapsesta asti. Päälajeinani ovat olleet pesäpallo ja jääkiekko. 
Olen tosin pelaillut aina kaikkia muitakin pallopelejä. Pesäpalloa tuli pelattua 5–6-vuotiaasta aina 16-vuotiaaksi 
asti. Samaan aikaan pelasin myös jääkiekkoa. Sitten tuli aika valita, mitä harrastaa. Valitsin jääkiekon ja panostin 
siihen kaiken vapaa-aikani, vaikka pesäpallossakin tuli pärjättyä aika hyvin. Junnuvuosina sain pelata useampia 
itä-länsi -otteluita.

Jääkiekkoa pelasin aina 23-vuotiaaksi asti ennen kuin loukkaantumiset lopettivat urani kiekon parissa. Tämän jäl-
keen olikin pieni suvantovaihe ja motivaation puute liikuntaan ja urheiluun. Tykkäsin silti edelleen seurata kaikkia 
urheilulajeja, etenkin jääkiekkoa ja pesäpalloa. Vuonna 2013 tuli mahdollisuus aloittaa pesäpalloharrastus uudes-
taan. Pelaan jälleen pesäpalloa kotikunnasani, kun sinne perustettiin miestenjoukkue usean vuoden tauon jälkeen. 
Terveyteni kuitenkin esti sen, kun minulle tuli sairaudestani tarkannäönongelmia. Päädyin loppujen lopuksi joukku-
een pelinjohtajaksi, ja nousimme heti Suomen sarjaan ensimmäisen kauden jälkeen. Pelaamme sarjassa edelleen. 
Kaksi vuotta toimin joukkueessa pelinjohtajana viuhkan varressa, minkä jälkeen olen ollut toisena pelinjohtajana 
ja huoltotehtävissä.

Jääkiekko oli minulle elintärkeä ja tavoitteeni kiekon suhteen aina korkealla. Sain pelata hienojen pelikavereiden 
kanssa ja hienoissa joukkueissa. Osasta pelikavereista olen saanut ihan elinikäisiä ystäviä. Loppujen lopuksi on 
nykyään mukava ja ilo seurata vanhojen joukkuekavereiden pelejä aina ammattikenttiä myöden ja iloita heidän 
puolestaan, vaikka itselläni kaikki jäi puolitiehen loukkaantumisten takia.

Liikunta ja urheilu sekä liikkuminen ovat minulle elämäntapa, josta en halua koskaan luopua. Nykyään lenkkeilen, 
pyöräilen ja käyn salilla treenaamassa aktiivisesti. Salilla käyn 4–5 kertaa viikossa ja kuljen aina kävellen tai pyöräil-
len kesät talvet. Liikunta on minulle iso henkireikä, mistä saan hyvän olon ja energiatason kasvamaan.

Minusta kaikkien kannattaa pitää kiinni liikkumisesta ja urheilusta. Kaikilla on erilaisia rajoitteita liikkumisen suh-
teen, mutta liikunta- ja urheilumuotojakin on erilaisia. Itse olen huomannut, että vastoinkäymisten ei saa antaa 
lannistaa, eikä luovuttaa saa. Liikunnan kautta saa elämään paljon iloa ja se tuo itselle iloisen ja energisemmän 
olon. Kokeilkaa siis kaikki erilaisia liikkumisen muotoja ja valitkaa itsellenne mieluisia, se tuo varmasti pidemmällä 
tähtäimellä paljon iloa elämään - ja kuka tietää, vaikka oikein hyviä uusia ystäviä. 
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8.4 Jääpalloseura Narukerä tuo yhteen nuoret ja vanhat

Allis Lehti on eläkkeellä oleva porilainen, 
aktiivinen liikkuja ja Jääpalloseura 
Narukerän vapaaehtoisjäsen. Reumasta ja 
nivelrikosta huolimatta Lehti pyöräilee ja 
kävelee päivittäin. Hän on saanut ansioristin 
urheilun hyväksi tekemästään työstä.

Perheemme on ollut jääpalloseura Narukerän jäseninä jo monta sukupolvea. Ensin lapseni luisteli ja pelasi seurassa 
20 vuotta, 16-vuotiaana hänet nostettiin edustusjoukkueeseen. Nyt 12-vuotias lapsenlapseni pelaa jääpalloa. Siellä 
ei kitata kaljaa vaan liikutaan.

Itse teen seuralle vapaaehtoistyötä. Olen aikoinaan saanut työelämässä palo- ja pelastuskoulutuksen, jota hyödyn-
nän nyt vapaaehtoistyössä. Olen tarkka paloturvallisuudesta. Pidän myös huolta, että lapsilla on hyvä ja turvallinen 
olla, roskapussit pysyvät suljettuina rottien varalta ja teen tarvittaessa lumihommia. Vappuaattona olin teatterin 
narikassa. Olen myös kiertänyt muissa tilaisuuksissa rahoittaakseni jääpalloseuran toimintaa. Kaikenikäiset vapaa-
ehtoiset kokoontuvat talkoilla tehdyssä Narukerätalossa.

Hyvää seurassa on, että kaikilla on mahdollisuus. Kukaan ei katso sitä, osaatko ja kaikki mahtuvat mukaan. Meillä ei 
ole ikärajoja, niin kauan voi harrastaa, kun saa luistimet jalkaan. Ja jos ei saa, niin autetaan! Nuorin meillä on tällä 
hetkellä 3-vuotias ja vanhin pappa yli 80. Luistimet jalkaan ja kypärä päähän, se on tärkeitä. Olemme kaikki samaa 
perhettä.

Kehitettävääkin olisi. Kaupunki nostaa perusmaksua jäästä, eikä tule riittävästi vastaan kulujen kanssa. Olen pyy-
tänyt useasti seuramme käyttämälle Karhupaanan tekojäälle katettua hallia, sillä me emme pääse Porin Ässien 
valtaamaan jäähalliin. Jos jäällä olisi katos, sitähän voisi käyttää vaikka bändeille kesäisin. Yleensä kaikki kaatuu 
rahaan. Rahoja pitäisi jakaa tasaisemmin. Kerran huomasin, että Herranlahdella oleva tekonurmi oli lukossa. Valitin 
ja seuraavalla kerralla se oli avattu. Kyllä verorahoilla tehtyjen tilojen pitäisi palvella kaikkia.

Joka syksy tulee aina uusia junioreita, jotka siirtyvät Porin Ässistä meille, kun maksut ovat niin korkeat. Meillä mak-
sut ovat edullisia. Monissa seuroissa juniorit harrastavat ja isot miehet vievät rahat. Ei se saa kaatua siihen, että 
mukulalla ei ole varaa välineisiin. Olen itsekin käynyt hakemassa kirpputorilta varusteet lapselle, jolla ei niihin ollut 
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varaa. Seuralla on nykyään myös varustepörssi, jota seura ylläpitää. Varustepörssissä kierrätetään pieneksi jääneitä 
varusteita, kuten luistimia, hanskoja, polvisuojia ja kypäriä.

Liikuntavaikeuksia omaaville meillä on apuvälineitä ja häkkyrä tueksi. Yleisöluistelukerroilla häkkyrä on kaikilla va-
paasti käytössä. Aiemmin käytettiin limsakoreja, jotta nekin, joilla on vamma tai sairaus, voivat harrastaa. Herttu-
an erityiskoulun oppilaat käyvätkin meillä aina kerran talvessa luistelemassa. Todella herttaisia mukuloita! Heidän 
jälkeensä ei löydy yhtään roskaa mistään. Parhaita hetkiä seuran toiminnassa on, kun lapsi huutaa yhtäkkiä ”tuu 
nostaa mun toppahousuja, ne puttoo”.
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9  Suomen Vammaisurheilu 
ja -liikunta VAU ry:n 
liikuntatapahtumaa koskeva 
tarkistuslista

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry on koonnut tarkistuslistan koskien esteetöntä ja saavutettavaa liikun-
tatapahtumaa4. Tämä tarkistuslista koskee sekä tapahtumapaikkaan pääsyä että mahdollisuutta pystyä osallistu-
maan tapahtumapaikassa.

TARKISTA, ETTÄ:

Tapahtumapaikkaan pääsee
• Opasteet ovat selkeitä ja helppolukuisia, ja niitä on riittävästi.
• Kulkuväylät ovat tasaisia, kovapintaisia, luistamattomia ja riittävän leveitä.
• Pysäköintipaikat ovat lähellä. Esteettömät pysäköintipaikat ovat selkeästi merkittyjä ja leveydeltään  

vähintään 3600 mm. 
• Saattoliikenteen pysähtymismahdollisuus on esteettömän sisäänkäynnin läheisyydessä.
• Sisäänkäynti on katettu, hyvin valaistu ja helposti havaittavissa.
• Avustajilla ja oppailla on maksuton sisäänpääsy.
• Tapahtumapaikalle pääsee ilman tasoeroja, mahdollisten portaiden oheen on rakennettu loiva luiska  

tai hissi, tai vaihtoehtoinen esteetön reitti on opastettu.
• Mahdollisen luiskan kaltevuus on sisällä enintään 8 % ja ulkona 5 %, ja sen leveys on vähintään 1000 mm. 
• Portaat ovat helppokulkuiset ja niissä on molemmin puolin käsijohteet. 
• Keskeisten toimitilojen tasoeroissa hissin koko on vähintään 1200 mm x 2300 mm ja oviaukon leveys  

vähintään 1000 mm.
• Tapahtumapaikalta löytyy esteetön wc (ns. inva-wc). Isossa tapahtumassa tarvitaan useampi esteetön wc. 

Käytettäessä siirrettävää wc-kalustoa, osa niistä on esteettömiä.
• Keskeisten tapahtumatilojen lisäksi myös oheistilat (esim. varastot ja sosiaalitilat) ovat esteettömiä.
• Valaistus on riittävä ja häikäisemätön.
• Ovet, seinät, kalusteet ja välineet erottuvat tummuuskontrastina taustastaan.
• Ovet on helppo avata ja niiden vapaa kulkuaukko on vähintään 900 mm, liikuntatilojen osalta 1000 mm.
• Keskeiset toimintatilat on varustettu toimivalla induktiosilmukalla ja ne on merkitty induktiosilmukan 

tunnuksella.

4	 http://www.esteeton.fi/files/attachments/esteeton/tarkistuslistat/eske_vau_tapahtumajarjestajan_muistilista_
web.pdf
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Tapahtumapaikassa pystyy osallistumaan

• Toimintatila on selkeä ja liikunnan ohjauksen apuna käytetään kuvia ja opasteita.
• Liikuntatehtävien alku- ja loppupisteet on merkitty selvästi.
• Avustaja- ja opaskoirat on huomioitu tapahtuman järjestelyissä, esim. merkityillä paikoilla. 
• Tapahtumajärjestäjät ovat valmistautuneet avustamaan ja opastamaan, tai paikalla on yleisavustajia.
• Tapahtumajärjestäjät ja yleisavustajat erottuvat selkeästi vieraista esim. vaatetuksen avulla. 
• Materiaali ja tapahtumatiedotus ovat monikanavaisia (pistekirjoitus, selkoteksti, kohokartta jne.). 
• Tilaisuudessa käytetään mikrofonia (kuulokojetta käyttävät henkilöt voivat hyödyntää induktiosilmukkaa).
• Toiminnan ohjaaja on valmistautunut kuvailemaan visuaalista materiaalia, esim. kuvia.
• Pelastussuunnitelmassa on otettu huomioon liikkumis- ja toimimisesteiset henkilöt.
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Kuntoutuksen 
suunnannäyttäjä 


