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Kuntoutussäätiön esittely
• Kuntoutuksen tutkija, kehittäjä, arvioija, kouluttaja, tiedottaja ja
kuntoutuspalveluiden tuottaja
• Yleishyödyllinen organisaatio, joka saa toimintaansa avustusta
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA; ent. Rahaautomaattiyhdistys)
• Työntekijöitä on noin 80
• Osaamisalueet ovat Kestävä työ ja työkyky, Paras toimintakyky ja
terveys sekä Vahvistuva kansalaisyhteiskunta
• Tiedolla vaikuttaminen koskettaa kaikkea toimintaamme
• www.kuntoutussaatio.fi, myös Facebook, Twitter ja Instagram
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Liikunta ja osallisuus -hanketiimi ja hankkeen
alueellisen koordinaation yhteistyökumppanit
Kuntoutussäätiö:
• Yhteyspäällikkö Mika Ala-Kauhaluoma
• Projektikoordinaattori Mari Ruuth
• Tutkija, uuden työn muotoilija Julia Anttilainen
• Tutkija, uuden työn muotoilija Maari Parkkinen
• Tutkimusavustaja Henrikki Hirvonen
Neuroliitto ry (liikuntapalvelut):
• Erikoissuunnittelija Riitta Samstén
Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry:
• Aluesuunnittelija (Länsi-Suomi) Hannele Kiviranta
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Liikunta ja osallisuus -hankkeen tukiryhmä
• Järjestöpäällikkö Paula Hellemaa, Allergia-, Iho- ja Astmaliitto ry
• Erikoissuunnittelija Riitta Samstén, Neuroliitto ry (liikuntapalvelut)
• Suunnittelija (kulttuuri ja liikunta, kansalaistoiminnot) Satu Turhala,
Suomen Mielenterveysseura ry
• Toiminnanjohtaja Tommi Yläkangas, Soveltava Liikunta SoveLi ry
• Ainakin Mika Ala-Kauhaluoma ja Mari Ruuth Liikunta ja osallisuus hanketiimistä, viimeksi pidetyssä kokouksessa koko hanketiimi
”Kaikilla tahoilla oli palava halu korostaa liikunnan
merkitystä erityisesti vammaisen ihmisen hyvinvointiin, ja halua toimia sen eteen yli vammarajojen
puhaltamalla yhteiseen hiileen.”
”Se, että erilaiset ryhmät yhdistetään eikä luokitella
mitään erikseen. En koe liikuntavammaisuutta haittana osallistumiseen.”
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Liikunta ja osallisuus -hankkeen tavoitteet ja vaiheet
(1/2)
•

•

•

•
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Hanke kehittää osallisuuden näkökulmaa
osana järjestöjen erityisryhmille (pitkäaikaissairaat ja liikuntavammaiset) tarjoamia
liikunta- ja muita vapaa-ajan toimintoja
Toteutus Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA; ent. Raha-automaattiyhdistys) tuella vuosina 2015 - 2017
Hanketta johtaa Kuntoutussäätiö, alueellisen
koordinaation yhteistyöjärjestöjä ovat
Allergia-, Iho- ja Astmaliitto sekä Neuroliitto
Käynnissä Porissa, Mikkelissä, Seinäjoella ja
Vaasassa
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Liikunta ja osallisuus -hankkeen tavoitteet ja vaiheet
(2/2)
Yhteiskehittelyn tavoitteena edistää osallisuutta ja saada se pysyväksi
elementiksi potilas- ja vapaa-ajan järjestöjen toimintaan; tämä voi
tarkoittaa esimerkiksi:
• Ymmärryksen lisäämistä -> vapaa-ajan järjestöt ja potilasjärjestöt
toistensa apuna
• Järjestösektoreiden yhteistyön esteiden vähenemistä
• Yhteistyöhön rohkaistumista
• Tiedonsaannin tehostumista, asian esiin nostamista, vaikuttamista
• Omia ja sekaryhmiä erilaisille ihmisille (liikuntavammaisille,
pitkäaikaissairaille jne.)
• Resurssien yhteiskäyttöä
• Uusien toimintamallien synnyttämistä
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Soveltava liikunta ja osallisuus sekä niiden merkitys
(1/2)
Soveltava liikuntaa tarvitsevat henkilöt,
joiden on esim. vamman tai sairauden
heikentymisen vuoksi vaikea osallistua
yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden
liikunta vaatii soveltamista ja
erityisosaamista.
Suomessa soveltavaa liikuntaa tarvitsee
peräti 20 - 25 % väestöstä, mikä tarkoittaa
noin miljoonaa suomalaista.
”Kuinka loistavaa työtä tehdään eri puolilla erityisryhmien liikunnan ja yhteisöllisyyden hyväksi”
”Yhteistyön merkitys eri yhdistysten ja urheiluseurojen kanssa. Yhteisiä kokoontumisia ja siellä
erilaisten tapahtumien päivittämisestä ja organisoimisesta… Yhteinen tekeminen tuo uusia
ystäviä ja lisää sosiaalisuutta.”
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Erityistä tukea liikkumiseensa tarvitsevat
henkilöt harrastavat liikuntaa muuta väestöä
vähemmän. Useimmiten kyse on ympäristöstä, joka rajoittaa henkilön mahdollisuuksia toimia tasavertaisesti yhteisössään.
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Soveltava liikunta ja osallisuus sekä niiden merkitys
(2/2)
• Osallisuudella tarkoitetaan yleisimmin kuulumista johonkin yhteisöön.
Sen keskeisiä tavoitteita ovat mm. osallistumisen ja mukanaolon sekä
elämänhallinnan edistäminen, sosiaalisten verkostojen vahvistaminen,
hyvinvointia edistävien elämäntapojen mahdollistaminen ja vaikuttamismahdollisuuksien edistäminen.
• Osallisuus-käsitteen alle voi laittaa sellaisia sisältöjä kuten yhteydet
perheeseen ja sosiaaliset kontaktit. Toisaalta osallisuus on ennen
kaikkea tunne- ja kokemusperäinen asia. Kun ihminen osallistuu erilaisiin
sosiaalisiin aktiviteetteihin tai yhteiskunnallisiin toimintoihin, kokee hän
osallisuutta.
• Kaikille tarjottava mahdollisuus liikunnan harrastamiseen on yksi keino
edistää osallisuutta. Soveltavassa liikunnassa käyttäjälähtöisyys ja
toiminnan suunnitteluun osallistaminen ovat tärkeitä osallisuuden
lisäämiseksi.
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Esimerkkejä hyvistä käytännöistä
•

•

Liikunnalla lisää osallisuutta -selvityksessä hyvät käytännöt jaoteltiin seuraaviin osaalueisiin: 1) Liikkumisympäristöt ja -olosuhteet, 2) Tiedottaminen, osallistaminen ja
käyttäjälähtöisyys, 3) Tapahtumat, lajien kokeilumahdollisuudet ja ohjattu liikunta, 4)
Koulutus ja liikuntaosaamisen edistäminen, 5) Verkostot ja yhteistyö liikunnan
järjestämisessä ja 6) Liikkumista edistävät työkalut ja materiaalit.
Esimerkkejä Seinäjoen, Mikkelin, Porin ja Vaasan olemassa olevista, hyvistä käytännöistä:
➢
➢
➢
➢

Terveysliikunta-käsite (Vaasa)
Soveltavan liikunnan kalenteri (Pori, Mikkeli, Seinäjoki ja Vaasa)
Paikallinen järjestötalo (Pori, Mikkeli, Seinäjoki ja Vaasa)
Kuukausittainen yhteistyötapaaminen (Vaasa; kaupunki ja yhdistykset kokoontuvat
saman pöydän ääreen kerran kuukaudessa; tieto liikkuu ja hyvät käytännöt pistetään
jakoon)
➢ Monipuolista toimintaa tehdään ja on tehty soveltavan liikunnan osalta (mm. liikuntaryhmät, tapahtumat, esteettömät luontoreitit ja toimintaympäristöt); yhteydenpitoa,
tiedottamista, yhdessä tekemistä, resurssien yhteiskäyttöä sekä hyvien käytäntöjen ja
toimintamallien vakiinnuttamista/levittämistä tulee kuitenkin edelleen edistää; moni
paikallisyhdistys suuntaa toimintansa vain omille jäsenilleen ja/tai ei järjestä (juurikaan)
liikuntatoimintaa.
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Liikunta ja osallisuus -hankkeen tarjoama kehittämistyön tuki
Mahdollisuudet kehittämistyön käytännön etenemiseen alueellisten
tarpeiden pohjalta:
• Alueiden avaintoimijoiden yhteystietojen keruu (Excel-tiedosto)
• Ensimmäiset yhteistyötapaamiset
• Kyselyt järjestöjen paikallisyhdistysten jäsenille
• Kyselyt liikuntaseuroille
• Kyselyt yhdistysten katto-organisaatioille
• Opinnäytetyöt
• Avainhenkilöhaastattelut
• Yhteistyöfoorumit/työpajat
• Suunnittelukokoukset
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Liikunta ja osallisuus -hankkeen tuloksia/oivalluksia
(1/4)
Kehittämistyön taustoitus:
•

•
•
•
•
•
•

Alueiden avaintoimijoiden yhteystietojen keruu/päivitys Excel-tiedostoihin (8/2015 alkaen
Mikkeli ja Seinäjoki; 1/2016 alkaen Pori ja Vaasa)
Ensimmäiset yhteistyötapaamiset (9/2015 Mikkeli ja Seinäjoki; 2/2016 Pori ja Vaasa)
Kyselyt järjestöjen paikallisyhdistysten jäsenille (10-11/2015 Mikkeli ja Seinäjoki; 3-4/2016
Pori ja Vaasa)
Jäsenraadit (10/2015 Mikkeli; 11/2015 Seinäjoki; 3/2016 Pori)
Avainhenkilöhaastattelut Vaasassa (3/2016 alkaen, Vaasan mallin mallintaminen/tuotteistaminen)
Kysely Vaasan Seudun Yhdistykset ry:n jäsenyhdistyksille (3-4/2016)
Kyselyt liikuntaseuroille (4/2016 kaikilla alueilla)

Opinnäytetyöt:
•
•

Peruskartoitus Porin kaupungin soveltavasta liikunnasta 3/2016 alkaen (Heidi Koskinen,
Satakunnan amk)
Opinnäytetyö Mikkelin kaupungin soveltavasta liikunnasta 1/2017 alkaen, keskittyminen
soveltavan liikunnan kehittämiseen (Tuomas Kammonen ja Sami Ekmark, Kaakkois-Suomen
amk)
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Liikunta ja osallisuus -hankkeen tuloksia/oivalluksia
(2/4)
Paikallisyhdistysten jäsenten liikuntatarinoiden keruu (kaikilla alueilla 4/2016
alkaen)
Yhteistyöfoorumit/työpajat I (12/2015 Mikkeli ja Seinäjoki; 5/2016 Pori; 9/2016
Vaasa) ja II (5/2016 Mikkeli ja Seinäjoki; 10-11/2016 Pori ja Vaasa) sekä suunnittelukokoukset (9/2016 alkaen Mikkeli ja Seinäjoki; 1-2/2017 alkaen Pori ja Vaasa):
•

Liikuntaryhmien yhteiskehittely ja toteutus:
➢ Samba Tropical -tunnit: Lapsille suunnattu Tuolisamba-ryhmä aloitti toimintansa
29.8.2016; jatkossa myös aikuisia pyritään saamaan mukaan soveltavan liikunnan
tanssiin
➢ Frisbeegolf-liikuntaryhmä toteutettiin 15.10.2016; tavoitteena on, että ryhmä
kokoontuisi myös jatkossa
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Liikunta ja osallisuus -hankkeen tuloksia/oivalluksia
(3/4)
•

Liikunta- tai vapaa-ajan tapahtumien yhteiskehittely ja toteutus:
➢ Tallipäivä Seinäjoella 20.8.2016: Ohjelmassa ratsastusta ja kärryajeluja, paikalla myös
tarjoiluja; tapahtuman järjesti työryhmä, johon osallistui kolme paikallisyhdistystä;
kaupungin liikuntatoimen edustaja toimi työryhmän koordinaattorina
➢ Liiku luonnossa, villiinny keväästä -tapahtuma Mikkelissä 20.5.2017: Ohjelmassa mm.
luontoretkeilyä metsässä, liikunnan apuvälineiden esittelyä (Solia), puhallustikkaa,
bocciaa, ajatuspeliä, kivien maalausta, jumppaa, aivojumppaa, melontaa ja grillausta
➢ Luontoliikuntatapahtuman toteuttaminen osana Jokaisen liikunnallinen iltapäivä tapahtumaa Vaasassa 27.5.2017: Kävelyreitin varrelle erilaisia tehtäviä; jokaiselle
järjestölle oma pisteensä; tapahtuma peruttiin vesisateen vuoksi
➢ Soveltava sisäliikuntatapahtuma Seinäjoella: Päivän aikana mahdollisuus kokeilla
erilaisia sisäliikuntalajeja, kuten pyörätuolikoripallo, frisbeegolf, vesiliikunta ja zumba;
tapahtuma järjestetään vuonna 2017
➢ Urheilutapahtuman suunnittelu Porissa, ehdotettu seuraavaa ohjelmaa: petangue,
boccia, frisbee, nyrkkeily, sauvakävely, kävelytesti, jalkapallo, suunnistus, geokätköily,
pyörätuolikoripallo, judo, taekwondo, Mano mano, puhallustikka, Pokemon-piste;
tapahtuma järjestetään vuonna 2017
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Liikunta ja osallisuus -hankkeen tuloksia/oivalluksia
(4/4)
Yhteistyön, yhteydenpidon ja tiedottamisen kehittäminen:
•

•
•

Yhteisistä kokouskäytännöistä sopiminen
➢ Mikkelin liikuntatoimen ja yhdistysten ensimmäinen, yhteinen kokous pidettiin
13.1.2017; jatkossa kokouksia järjestetään neljännesvuosittain
➢ Jatkossa Seinäjoen kaupungin liikuntapalvelujen edustaja ja yhdistykset pitävät
yhteisen kokouksen kahdesti vuodessa; tähän asti kokoustettu 1 krt/vuosi
➢ Myös Porissa tarvetta yhteisten kokousten pitämiseen, kokouskäytännöistä ei ole vielä
sovittu
Liikuntapolun kuvaaminen (Vaasa; tavoitteena keskeisimpien yhteistyökumppaneiden
nimeäminen, terveysliikunnan ja soveltavan liikunnan rajapintojen määrittely sekä asiakasohjauksen kehittäminen)
Soveltavan liikunnan sähköinen kalenteri -kokeilu (Google Kalenteri; Seinäjoki)

Tiedottaminen ja vaikuttaminen:
•
•
•

Hankkeen nettisivut; lehtiartikkelit (Allergia & Astma; Apari; Avain; Soveli)
Tilaisuudet: Esittely Sosiaalipolitiikan päivillä 10/2016; LIIKUNTAA ESTEETTÄ! -seminaari
4/2017; Kuntoutuspäivien Liikunnalla lisää toimintakykyä ja osallisuutta -työryhmä 6/2017
Raportit: Liikunnalla lisää osallisuutta(11/2015); Liikuntaa esteettä: Faktaa ja tarinoita
(3/2017)
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Liikuntapolun kuvaaminen Vaasassa
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Koonti LIIKUNTAA ESTEETTÄ! -seminaarin 4.4.2017
paneelin keskeisimmistä näkemyksistä (1/2)
• Valtionhallinnossa fyysisen aktiivisuuden edistämistä on pyritty
lisäämään haastamalla kaikkien eri hallinnonalojen edustajat
pohtimaan liikunnan näkymistä omassa toiminnassaan - Health in
all policy -periaatteen mukaan. Näin päättäjät eri hallinnonaloilta
ovat heränneet huomioimaan liikunnan osana kaikkea päätöksentekoa.
• Esteettömyys tulisi nähdä laajemmin ja ymmärtää sen kuuluvan
jokapäiväiseen elämään. Liikuntapaikkojen rakentamiseen on
olemassa konkreettiset esteettömyyssäädökset, mutta sellaiset
toimijat, jotka eivät saa valtion rahoitusta, eivät välttämättä
noudata niitä. Sisäilmasta sairastuneiden joukko kasvaa jatkuvasti.
Esteettömyys tulisi turvata myös hengityssairauksista kärsiville.
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Koonti LIIKUNTAA ESTEETTÄ! -seminaarin 4.4.2017
paneelin keskeisimmistä näkemyksistä (2/2)
• Keskustelua herätti se, miten paljon samaan soveltavan liikunnan
ryhmään voidaan laittaa eri diagnoosiperusteisia ihmisiä. Viime
vuosien suuntaus on ollut diagnoosiperusteisten ryhmien vähentäminen. Koska hyvä liikuntaryhmä on myös hyvä vertaistuen
ryhmä, ovat paikallisyhdistykset oikeita toimijoita rajatumpien
vertaistuen ryhmien järjestämisessä.
• Vammaisia tulisi saada yleisesti enemmän katukuvaan. Tätä edistäisi ravintoloiden ja muiden vapaa-ajanviettipaikkojen esteettömyyden kehittäminen. Nuoria tulisi houkutella mukaan sosiaalisen median kautta ja tehdä esteettömyydestä osa brändäystä.
Tiedon ja viestin levittämisen todettiin olevan kuitenkin hyvin paljon kiinni siitä, miten vastaanottaja viestiin reagoi ja laittaako hän
sen eteenpäin. Kuntatasolla tieto jää helposti jumiin omiin hallintokuntiin. Yhteishenkeä kaivattiin jokaiseen hallintokuntaan.
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