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Vapaa-aikatutkimus 2017 lähes joka päivä lähes joka päivä

Ikäryhmäjaottelu 2017 2002-> 2017

Ikäryhmät yhteensä 32 -13

10-14 vuotta 51 -13

15-19 vuotta 34 -14

20-24 vuotta 21 -17

25-34 vuotta 20 -18

35-44 vuotta 23 -13

45-54 vuotta 26 -21

55-64 vuotta 33 -13

65-74 vuotta 40 -15

75- vuotta 57 4
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Liikkumiseen vaikuttavat tekijät Esimerkki %

perintötekijät/evoluutio 20

ympäristö/kulttuuri 30

oma lähiympäristö/tärkeät ihmiset 20

oma valinta/omat kokemukset 30
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Kokemukset Elämys-

kokemus

Identiteetti-

kokemus

Osallisuus-

kokemus

Toimijuus-

kokemus

Selitteet Tarkoittaa 

kokemusta, joka 

tuottaa 

henkilökohtaista, 

lähinnä psyykkistä ja 

hetkellistä 

mielihyvää ja 

nautintoa.

Tarkoittaa 

kokemusta, jolla on 

tai on ollut 

merkitystä sille, 

miten ihminen 

ymmärtää itsensä ja 

identiteettinsä. 

Tarkoittaa 

kokemusta, jossa 

keskeistä on ollut 

osallistuminen ja 

osallisuus jossakin 

yhteisessä 

tekemisessä. 

Tarkoittaa 

kokemusta, jossa oma 

toiminta vaikuttaa 

laajemmin muuhun 

yhteisöön tai koko 

yhteiskuntaan 

esimerkiksi 

vapaaehtoistoimijuud

en kautta.  
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Kokemus/muutokset 1960 1980 2000 2020 Visio

Elämyskokemus 5 10 25 30 25

Identiteettikokemus 40 40 35 30 25

Osallisuuskokemus 15 20 25 30 25

Toimijuuskokemus 35 30 15 10 25

Arto Tiihonen 2022



Arto Tiihonen 2022

Kulttuuriset 

odotukset

Vapaa-aika-

rooli

Parisuhde-

rooli

Työ-

rooli

Vanhemmuus-

rooli

Tärkeät 

vertaiset

Vertaisryhmät 

Kaverit

Tyttö/poika-ystävä, 

vaimo/mies

Työtoverit, 

työnantaja

Lapset, 

perheenjäsenet

Tunteet

Suhteet

Ilo

Kaveruus

Rakkaus

Suhde

Velvollisuus

kollegialisuus

Hoiva

Auktoriteetti

Ruumiilli-

suudet

Terve 

Urheilullinen

Vuorovaikutukselli-

nen

Hyvännäköinen

Kestävä 

kunnioitettava

Turvallinen 

hoivaava



Rooliodotukset/ 

Nainen 1960 1980 2000 2020 Visio

Vanhemmuusrooli 40 40 30 30 25

Parisuhderooli 30 30 40 40 25

Työrooli 20 30 30 40 25

Vapaa-aikarooli 10 20 30 40 25

Yhteensä 100 120 130 150 100
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Rooliodotukset/ 

Mies 1960 1980 2000 2020 Visio

Vanhemmuusrooli 15 20 20 30 25

Parisuhderooli 10 15 25 30 25

Työrooli 45 40 35 30 25

Vapaa-aikarooli 30 30 30 30 25

Yhteensä 100 105 110 120 100

Arto Tiihonen 2022



Liikuntakulttuuri 1960 1980 2000 2020 Visio

Suoritusurheilu 80 60 40 30 25

Terveysliikunta 10 20 30 30 35

Kokemusliikunta 10 20 30 40 40
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YK-sektorit/ 

työnjako 1960 1980 2000 2020 Visio

1. sektori 0 5 15 25 25

2. sektori 10 25 35 25 25

3. sektori 70 60 40 30 25

4.sektori 20 15 10 20 25
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 Mielikuvissa liikkumiseen vaikuttavat taustatekijät, jotka tekevät 
liikkumisesta joko erittäin vaikeaa johtuen perintötekijöistä, 
sosiaalisista ja taloudellisista syistä tai ympäristö- ja 
kasvatustekijöistä. Hyödyt esitetään usein liian abstraktisti.   

→ Syyt vähäiseen liikkumiseen löytyy helposti muualta kuin omasta 
vapaasta valinnasta

• Konkreettisesti liikkumaan ja urheilemaan oppii liikkumalla ja 
urheilemalla eli tekemällä ja kokemalla oppimalla. 

→ Valinnan vapaus ja valta on palautettava kokevalle ja merkityksiä 
rakentavalle ihmiselle itselleen. Hyödyt tulee nähdä 
konkreettisemmin erilaisina tekemisinä ja osaamisina. 

→ Yhteisöjen ja urheiluseurojen on taisteltava haitallisia mielikuvia 
vastaan tarjoamalla kokemuksia ja tekemistä, joista on hyötyä ja 
joilla on merkitystä.
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 Liikkumiskokemusten kulttuurisia muutoksia ei ole osattu 

ottaa huomioon liikkumisen edistämisessä eikä varsinkaan 

liikkumaan kasvattamisessa. 

→Vaaditaan ja odotetaan elämyksiä ja iloa, vaikka ne eivät 

tuota pitkäjänteistä ja merkityksellistä harrastamista eikä 

niitä edes tarjota urheiluseuroissa. 

→Urheiluseurojen tulisi kasvattaa urheilijoita, liikkujia, 

harrastajia ja vapaaehtoisia, jotka ymmärtävät erilaisten  

kokemusten syvät merkitykset sekä harrastuksessaan että 

koko elämässään.  
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1. Liikunta- ja urheilulajit sekä arkiliikkumisen konkreettiset muodot 

muodostavat monenlaisen, erilaisille ihmisille kokemuksellisesti sopivan 

ja riittävän merkityksellisen tekemisen ja harrastamisen. 

→ Itselleen sopivan liikkumismuodon löytäminen on mahdollista. Tarjontaa 

on runsaasti. Tarjonta ei kuitenkaan kohtaa kysyntää. 

2. Kuka tahansa voi oppia merkityksellistämään minkä tahansa

liikuntalajin tai liikkumismuodon itselleen kokemuksellisesti 

merkitykselliseksi. Meiltä puuttuu pedagogista osaamista ja 

kansalaisrohkeutta olettaa/vaatia, että yksilöt oppisivat 

kokemuksellisesti uusia asioita itsestään ja liikkumisestaan. 

→ Liikunnasta, urheilusta ja arkiliikkumisesta voi oppia pitämään. Se ei 

kuitenkaan ole helppoa ilman hyviä ohjaajia ja kannustavaa yhteisöä.
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• Naisten ja miesten rooliodotusten muutoksia ei ole 

tunnistettu eikä ole ymmärretty, minkälaisilla toimilla 

ratkaistaan kilpailu riittämättömästä ajasta ja merkityksestä, 

jotka vaikuttavat liikkumiseen, urheilemiseen, vapaaehtois-

ja harrastustoimintaan. 

→Työlle, vanhemmuudelle, parisuhteelle ja kavereille eivät 

riitä vuorokaudessa tunnit eikä viikoissa päivät. 

→Urheiluseura voisi ratkaista osan ongelmaa tarjoamalla 

mahdollisuuksia koko perheen liikkumiseen, parien 

liikkumiseen ja/tai kavereiden yhteiseen harrastamiseen 

samaan aikaan ja samassa paikassa.
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 Liikuntalaissa eikä urheilun ja liikkumisen edistämisessä ole osattu 
nähdä yhteiskunnan sektoreiden toimintavastuiden muutosta. 
Elämme vielä hyvinvointivaltion rakentamisaikojen ja 
”mahdollisuuksien tasa-arvon” illuusiossa. Se syrjäyttää 
urheilusta, liikkumisesta ja harrastamisesta liikaa väestöä.

→ Julkisen, yksityisen (yritykset), kolmannen (järjestöt) ja neljännen 
(perheen, kotitaloudet) sektorin vastuunjako ja yhteispeli ei 
vastaa asukkaiden eikä varsinkaan vähän liikkuvien ja 
syrjäytymisvaarassa olevien tarpeita. 

→ Tarvitaan mm. sosiaalipalvelupolkujen rakentamista, joissa 
perheistä/päiväkodeista/kouluista ohjataan tukea ja vahvistamista 
tarvitsevat harrastuksiin ja urheiluseuroihin, joissa on 
koulutettujen ammattilaisten, kokemusasiantuntijoiden ja 
vapaaehtoisten tiimejä kasvattamassa lapsia ja nuoria. 
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Miksi liikumme ja miksi emme? 

• Tiihonen A. 2021. Miksi liikutaan, miksi ei ja mitä pitäisi tehdä? 
Pohjoismaisen mallin historia, nykyisyys ja tulevaisuus 
liikuntapolitiikan tavoitteiden sekä ihmisten liikuntakokemusten ja 
liikuntaroolien avaamista näkökulmista. 
(https://www.stat.fi/tup/julkaisut/tiedostot/julkaisuluettelo/eli_vapm
_202100_2021_23894_net.pdf). Teoksessa Hanifi, R.; Haaramo, J.; 
Saarenmaa, K. (toim.). Mitä kuuluu vapaa-aikaan?
Tutkimus, tieto ja tulkinnat. Helsinki, Tilastokeskus 2021. Esitysdiat 
(https://www.slideshare.net/Tilastokeskus/miksi-liikutaan-miksi-ei-ja-
mit-pitisi-tehd-ft-arto-tiihonen-miksiliikun-ry).

• Tiihonen A. 2021. Miten rakenteet vaikuttavat ihmisten liikkumiseen? 
(https://www.lts.fi/liikunta-tiede/artikkelit/miten-rakenteet-
vaikuttavat-ihmisten-liikkumiseen). LTS-blogi, 23.06.2021. 

• Tiihonen A. 2021. Kuka tai mikä päättää, liikunko minä vai en? 
(https://www.lts.fi/liikunta-tiede/artikkelit/kuka-tai-mika-paattaa-
liikunko-mina-vai-en). LTS-blogi, 15.06.2021.

• Tiihonen A. 2022. Tiihosen teesit: eroon haitallisista mielikuvista. 
Liikunta & tiede 4/2022, 53-54. 

• Tiihonen A. 2022. Miesten liikuttamiseen tarvitaan uutta otetta. 
Liikunta & tiede 4/2022, 50-53. 

• Tiihonen A. 2022. Osaako mies liikkua muutenkin kuin hampaat 
irvessä? Liikunta & tiede (tyhmä tiedekysymys), 4/2022, 9. 

• ”Liikuttavia juhlapuheita ja saavuttamattomia unelmia – Kuka 
ratkaisee liikkumattomuuden ongelman?” 
(https://www.mtv.fi/sarja/suomiareena-10003188/liikuttavia-
juhlapuheita-ja-saavuttamattomia-unelmia-kuka-ratkaisee-
liikkumattomuuden-ongelman-
1622921?fbclid=IwAR2gzOGWOkdDREHdC1fd36E5c_Y5XPgMoY5mnM
Vrdn5rxrD0OXFmG44vpZo). Suomi Areena -tallenne 11.7.2022.  
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Kokemusliikkumista, seikkailukasvatusta, 
kokemuksellista oppimista…

• Tiihonen A.2018. Kokemuksellinen oppiminen ja muutoksen tukeminen osa 1. 
(https://vimeo.com/251473638/1199c43533), 27 min. Helsingin yliopiston, 
Opetushallituksen ja Outward Bound Finlandin yhteinen opettajien 
täydennyskoulutus ”Oppimista ilmiöiden ja elämysten kautta”

• Tiihonen A. 2018. Kokemuksellinen oppiminen ja muutoksen tukeminen osa 2. 
(https://vimeo.com/251474405/85c2b10b67). Helsingin yliopiston, 
Opetushallituksen ja Outward Bound Finlandin yhteinen opettajien 
täydennyskoulutus ”Oppimista ilmiöiden ja elämysten kautta”

• Tiihonen A. 2016. Kokemuksista ja niiden merkityksistä.  
(https://www.youtube.com/watch?v=ra69aU1x97g&list=PLsdpn56bhxR2ZmB
WNmJEbqClkWR-ip2CG&index=2). Outward Bound.

• Tiihonen A. 2016. Liikkumisen merkitykset kasvatuksen tukena. 
(https://www.youtube.com/watch?v=2l4Dw2AcECc). Seikkailukasvatuspäivät 
2016. 

• Tiihonen A. 2018. Voimaantumista ja kokemuksellista oppimista 
(https://www.miksiliikun.fi/2018/03/14/voimaantumista-ja-
kokemuksellista-oppimista/). Blogi sivulla www.miksiliikun.fi, 
14.3.2018.

• Tiihonen A. 2016. Liikkumisen kokemukselliset merkitykset kasvatuksen 
tukena 
(http://www.outwardbound.fi/blogit/ammattilaisblogi/liikkumisen-
kokemukselliset-merkitykset-kasvatuksen-tukena-) Blogi sivulla 
www.outwardbound.fi, 17.2. 2016. 

• Tiihonen A. 2015. Vähän liikkuvien liikkumispolku – kokemuksellista 
kotouttamista liikuntakulttuuriin. 
(http://www.miksiliikun.fi/2015/12/22/vahan-liikkuvien-
liikkumispolku-kokemuksellista-kotouttamista-liikuntakultturiin/). Blogi 
sivulla www.miksiliikun.fi, 22.12. 2015.
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Merkityksellisiä liikkumiskokemuksia ja 
koronaselviytymistä…

• Tiihonen A & Vuorio L. Miksi liikun? (https://www.supla.fi/audio/3841698). 
Väkevä elämä -podcast, 27.4.2021.

• Vuorio L. & Tiihonen A. 2020. Kokemuksellisuus liikunnassa, urheilussa ja 
niiden muistelussa 
(https://open.spotify.com/episode/5Kq7yyYEHytMxf73hZxGBo). Menneisyyden 
jäljillä Podcast, Lottavuorio.com, 13.10.2020. 

• Urtamo A, Tiihonen A. Miten hyvinvointia ja toimintakykyä senioreille ja 
ikäihmisille? 
(https://open.spotify.com/episode/3rhA6XMI2G4hEdfem9K0SM)Väkevä elämä -
podcast, 4.10.2022. 

• Tiihonen A. 2020. Än-Yy-Tee Nyt! 
(https://dynamic.hs.fi/a/2020/anyyteenyt/?fbclid=IwAR3Ij_c5Nui2-
ZTBdhXWTzQmpnulw1B99f1SGGFG7vZRmohMdDSWQMxk-ZoYy-kaa-koo). 
Helsingin Sanomat, 23.2.2020.

• Tiihonen A. 2019. Onko seikkailukasvatuksella nyt etsikkoaikansa? 
(https://www.snk.fi/blogi/onko-seikkailukasvatuksella-nyt-etsikkoaikansa/). Blogi 
sivulla www.snk.fi, 17.12. 2019.

• Tiihonen A. 2022. ”Pelkääkkönä koronaa?” 
(https://www.miksiliikun.fi/2022/06/30/pelkaakkona-koronaa/). Blogi sivulla 
www.miksiliikun.fi, 30.6.2022.

• Tiihonen A. 2020. Miesten kokemuksista, mielikuvista ja näiden oudosta suhteesta – mitä 
opin Irwinistä ja Matti Johannes Koivusta? 
(https://www.miessakit.fi/2020/05/08/miesten-kokemuksista-mielikuvista-ja-naiden-
oudosta-suhteesta-mita-opin-irwinista-ja-matti-johannes-koivusta/). Blogi Miessakit ry:n 
nettisivulla, 8.5.2020.

• Tiihonen A. 2022. Kriisikokemukset opettavat, jos osaamme oppia – Mitä annettavaa 
seikkailukasvattajilla on kriiseistä selviytymiseen? 
(https://www.snk.fi/seikkailukasvatus/kriisikokemukset-opettavat-jos-osaamme-
oppia/?fbclid=IwAR14Yy4iZ8iUOFDzUlZd0u7rlIIkt6Q_B--Sp1mKcXhit0M9Oxn4YQUvMF0). 
Seikkailukasvatusverkoston blogi, 22.3.2022. 

• Tiihonen A. 2020. Kokemuksellista oppimista kotikouluihin – kyllä tästäkin 
selvitään! (https://www.miksiliikun.fi/2020/03/19/kokemuksellista-oppimista-
kotikouluihin-kylla-tastakin-selvitaan/). Blogi sivulla www.miksiliikun.fi, 18.3.2020.
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Tekeminen muuttaa olemista & liikkumisen 
muutos

• Tiihonen A. 2022. Tekeminen muuttaa olemista – minun opiskelijaliikkeeni, 
osa 1: JYY (1983-1986). (https://www.miksiliikun.fi/2022/06/17/tekeminen-
muuttaa-olemista-minun-opiskelijaliikkeeni-osa-1-jyy-1983-1986/). Blogi 
sivulla www.miksiliikun.fi, 17.6.2022.

• Tiihonen A. 2022. Vuosikatsaus 2021: Lisää – ja merkityksellisempää –
liikettä! (https://www.miksiliikun.fi/2022/01/11/vuosikatsaus-2021-lisaa-ja-
merkityksellisempaa-liiketta/). Blogi sivulla www.miksiliikun.fi, 11.1.2022.

• Tiihonen A. 2020. Liikuttavan ikämiehen vuosikymmenkatsaus 2010-2019. 
(https://www.miksiliikun.fi/2020/01/03/liikuttavan-ikamiehen-
vuosikymmenkatsaus-2010-2019/). Blogi sivulla  www.miksiliikun.fi, 
3.1.2020.

• Tiihonen A. 2020. Kotiovelta liikkumaan, laulamalla lisää ikää ja 
vapaaehtoistoiminnasta voimaa! 
(https://www.miksiliikun.fi/2020/09/22/kotiovelta-liikkumaan-laulamalla-
lisaa-ikaa-ja-vapaaehtoistoiminnasta-voimaa/). Blogi sivulla 
www.miksiliikun.fi, 22.9.2020.

• Tiihonen A. 2019. Black Friday – mahtavat säästöt juuri sinulle Suomi ja 
maailma! (https://www.miksiliikun.fi/2019/11/29/black-friday-mahtavat-
saastot-juuri-sinulle-suomi-ja-maailma/). Blogi sivulla  www.miksiliikun.fi, 
29.11.2019.

• Tiihonen A. 2019. Liikunnanmuutos1.0. 
(https://www.miksiliikun.fi/2019/10/01/liikunnanmuutos1-0/). Blogi 
sivulla  www.miksiliikun.fi, 1.10.2019.

• Tiihonen A. 2013. Lonkalta meni-vuosi lonkkaproteesileikkauksen jälkeen. 
(http://www.miksiliikun.fi/wp-
content/uploads/2012/08/1.1LONKKAJULKAISUTIIHONEN.pdf). 
Blogiartikkeli sivulla www.miksiliikun.fi, 3.3.2013.
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FT, liikuntasosiologi 
Arto Tiihonen
Lähde: Tiihonen A.; Keskinen L. 2016. Piireistä verkkoihin 
– urheilun tekijät äänessä. Urheilujärjestötoiminnan 
muutosprosessien vaikutukset käytäntöihin. 
(http://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-
421-4). Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:31.
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Seura tarjoaa toimintaa N=110 Järjestys

Harrasteurheilijat ja -liikkujat 103 1

Junioriurheilijat ja -liikkujat 95 2

Kilpaurheilijat 87 3

Aikuis- tai veteraaniurheilijat 82 4

Huippu-urheilijat 47 5

Vammaisurheilijat 25 6

Arto Tiihonen 2022
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 Urheiluseuratoimijat kokivat urheiluseuratoiminnan pääosin hyvin 
myönteisenä. 

→ Julkisuuskuva urheiluseuratoiminnasta on huomattavasti 
negatiivisempi. 

 Urheiluseuratoiminta määriteltiin vahvasti harraste- ja 
junioriurheilijoiden ja –liikkujien toiminnaksi.

→ Urheiluseura on ja voisi olla erinomainen yhteisö myös erityistä 
tukea tarvitseville ryhmille. 

 Seurassa korostuvat osallisuus- ja toimijuuskokemukset eivät 
niinkään identiteetti- ja osallisuuskokemukset.

→ Urheiluseuran tarjoamat kokemukset ovat kasvattavia ja 
voimaannuttavia, mutta ne pitäisi saada avoimiksi laajemmalle 
joukolle. 

Arto Tiihonen 2022



 Urheiluseuroissa on vielä otettu melko huonosti huomioon 

syrjäytymisvaarassa olevat tai  erilaiset sosiaalipalvelujen 

käyttäjät, kuten työttömät ja erityistukea tarvitsevat liikkujat, 

mutta myös eläkeläiset ja opiskelijat.

→Urheiluseura on kuitenkin erinomainen paikka sosiaaliseen 

inkluusioon, voimaantumiseen ja yhteiskuntaan integroitumiseen.

→ Kuntojalkapalloa senioreille -video 

(https://video.laurea.fi/media/Social+inclusion+through+recreati

onal+football/0_rnyuz47h) 

→ Powerpointvideo sosiaalisesta inkluusiosta 

(https://video.laurea.fi/media/Laurea_Disciplins__Social_Inclusio

n_Sport/0_3i70aijx) 

Arto Tiihonen 2022

https://video.laurea.fi/media/Social+inclusion+through+recreational+football/0_rnyuz47h
https://video.laurea.fi/media/Laurea_Disciplins__Social_Inclusion_Sport/0_3i70aijx


Vantaa-Keravan hyvinvointialue, 
kunnat, järjestöt & Laurea amk

Sosiaalipalvelupolkujen kehittäminen Vantaa-
Keravan hyvinvointialueen, kuntien, järjestöjen ja 
yritysten yhteistyöllä Laurea ammattikorkeakoulun 
kanssa. 



Tavoitteet

1. Alueen asukkaiden syrjäytymiskehityksen vähentäminen varsinkin sosiaalipalvelujen 

alkupäässä (asiakkaiden tunnistaminen, voimaannuttavat, ennaltaehkäisevät ja 

järjestöjen palvelut) sekä yhteiskuntaan integroimisessa raskaampien palvelujen jälkeen. 

Tavoitteena alue, jossa asukkaat voivat hyvin ja syrjäytymisvaarassa (ja jo syrjäytyneetkin) 

olevat saadaan integroitua takaisin yhteiskunnan täysivaltaisiksi jäseniksi. 



Tavoitteet

2. Sosiaalipalvelupolun kehittäminen a) yleisesti ja b) eri palvelujen osalta 

erikseen (mm. lastensuojelu, vanhustyö jne.). 

Miten eri organisaatiot toimivat parhaalla mahdollisella tavalla yhteistyössä 

keskenään? Miten palvellaan asiakkaita heidän tarpeensa huomioiden? Miten 

Laurea voi tukea omalla monialaisella osaamisellaan asiakkaita ja 

organisaatioita parhaalla mahdollisella tavalla? 



Tavoitteet

3. Laurean ja hyvinvointialueen toimijoiden ”kokemusosaamisen” kehittäminen yhteistyössä 

alueen toimijoiden kanssa, opetuksessa (omille ja ulkopuolisille opiskelijoille ja 

ammattilaisille), opinnäytteissä ja TKIO-hankkeissa. 

Kehitämme menetelmiä, parannamme osaamista, muotoilemme palveluita ja lisäämme 

vaikuttavuutta ottamalla paremmin huomioon asukkaiden ja asiakkaiden kokemukset, 

mutta erityisesti kehittämällä ammattilaisten ja vapaaehtoisten kokemusosaamista, jonka 

avulla asiakkaat voimaantuvat, selviytyvät, kasvavat ja kehittävät resilienssiään vaikeuksia 

kohdatessaan. 



Kohderyhmät

a) ihmisryhmät, jotka eivät ole vielä sosiaalipalvelujen asiakkaina, mutta joilla on 

tarve saada erilaista tukea etteivät tarvitsisikaan perinteisiä palveluja tai ne 

voitaisiin muotoilla heille sellaisiksi, että ne tukisivat heitä parhaalla mahdollisella 

tavalla. 



Kohderyhmät

b) asukkaat/asiakkaat, jotka saadaan uudentyyppisellä ja vaikuttavalla, 

sosiaalipalvelupolun eri toimijoiden yhteistoiminnalla integroitua takaisin 

yhteiskuntaan opiskelijaksi, työntekijäksi ja/tai muuten aktiiviseksi harrastajaksi, 

vapaaehtoiseksi, hyvinvoivaksi kansalaiseksi oltuaan sosiaali- tai terveyspalveluiden 

asiakkaana. 



Laurean tavoitteet lyhyesti 

1. Pitkäjänteinen työ syrjäytymisen ehkäisemiseksi Vantaa-Keravan hyvinvointialueella

2. Sosiaalipalvelupolkujen rakentaminen ja kehittäminen yhdessä alueen toimijoiden kesken

→ Alueen elinvoiman lisääminen

3.     Oman osaamisen kehittäminen 

→ Ammattilaisten ja vapaaehtoisten kouluttaminen. 

→ Opetuksen, koulutuksen ja koulutusmateriaalien tuottaminen ja kehittäminen

→ TKIO-toiminnan kehittäminen vastaamaan alueen tarpeisiin



Laurean teematiimin toiminta  

1. Sosiaalipalvelupolkujen rakentamisen ja kehittämisen TKIO-prosessit. 

Tämä voi pitää sisällään esimerkiksi lastensuojelun, perhetyön, vanhuspalvelujen ”yhdyspintapolkujen” 

mallittamista hyvinvointialueen, kuntien, järjestöjen ja yritysten kesken. Varsinkin järjestöjen ja pienyrittäjien 

osaamisen, mutta myös aseman (sopimukset, avustukset, pitkäjänteisyys, resurssit jne.) määrittäminen ja 

kehittäminen alussa keskeistä. Kuntien ja hyvinvointialueen roolien määrittäminen. 



Laurean teematiimin toiminta 

2. Järjestöjen ja yritysten osaamisen kehittäminen. 

Miten järjestöt/yritykset toimivat tunnistajina ja ennaltaehkäisijöinä ja toisaalta kuntouttajina yhteiskuntaan 

integroijina? Minkälaista osaamista kaivataan ja minkälaisia osaajia pitäisi kouluttaa tähän työhön. 

Vapaaehtoisten ja ammattilaisten yhteistyö, eri alan järjestöjen yhteistyö. Sosiaali-, nuoriso-, terveys-, liikunta-

ja kulttuuripalvelujen ja -toimijoiden yhteistoiminta. Esimerkkinä vaikkapa maahanmuuttajatoiminta, 

kriminaalihuolto, päihdetyö. 



Laurean teematiimin toiminta 

4. Kaikkien toimijoiden kokemusosaamisen lisääminen. 

Miten asiakkaiden, ammattilaisten ja vapaaehtoisten ja organisaatioiden kokemusosaamista lisätään. Se voi 

olla kokemuksellista oppimista (teoriaa ja käytäntöjä), asiakkaiden merkityksellisten kokemusten 

tunnistamista ja niiden käyttöä elämänmuutosten tukemisessa ja asiakaskokemusten ymmärtämistä ja 

palvelumuotoilun hyödyntämistä. 

Mehän tiedämme varsin hyvin, miksi ihmisten pitäisi pitää huolta hyvinvoinnistaan ja terveydestään, mutta 

emme tiedä, miksi ihmiset kuitenkin käyttäytyvät epäterveellisesti emmekä osaa tukea heitä kokemuksia 

hyväksikäyttäen ja kokemuksellisen oppimisen keinoin. 



Kysymyksiä Vantaan 
urheiluseuroille

1. Onko toiminnassanne jo nyt ryhmiä, kasvatusosaamista ja resursseja, jotka voisivat olla osa 
sosiaalipalvelupolkuja? 

2. Voisitteko nopeassa aikataulussa ilman uusia resursseja aloittaa tällaisten ryhmien toiminnan?

3. Miten monessa seurassa on periaatteellinen valmius perustaa tällaisia tukea tarvitsevia ryhmiä?

4. Miten moni seura aloittaisi tällaisen toiminnan, jos sille taattaisiin tarpeellinen koulutus, varmuus 
ryhmään tulijoista ja tarvittavat tila- ja ohjausresurssit? 

5. Miten moni seura olisi halukas tulemaan mukaan prosessiin ja verkostoon, jossa kehitetään 
sosiaalipalvelupolkuja ja urheiluseurojen toimintaa pitkäjänteisesti kaupungin, Laurean, muiden 
järjestöjen ja hyvinvointialueen toimijoiden kanssa yhteistyössä? 
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Järjestöjen ja 
hyvinvointialueen yhteistyö

12.12.2022



Ajankohtaista hyvinvointialueen 
järjestöyhteistyöstä

13.12.2022 43

• Järjestöyhteistyöhön liittyviä tavoitteita on kirjattu hyvinvointialueen strategiaan ja osallisuusohjelmaluonnokseen. 
Voit tutustua strategiaan hyvinvointialueen verkkosivuilla. 

• Järjestöyhteistyön nykytilaa ja tarpeita kartoitettiin elo-syyskuussa. Raportti kyselytuloksista julkaistaan joulukuun 
aikana. Lisätietoa kyselystä Osallistuvavantaa.fi:stä. 

• Järjestöyhteistyölle on valmisteltu yhteistä suunnitelmaa syksyn aikana järjestöjen, hyvinvointialueen johdon ja 
asiantuntijoiden sekä lähidemokratia- ja osallisuuslautakunnan kanssa. Suunnitelma sisältää vision yhteistyöstä sekä 
tavoitteet ja toimenpiteet vuoteen 2025. Suunnitelma valmistuu tammikuussa. Lisätietoa suunnitelmasta 
Osallistuvavantaa.fi:stä. 

• Hyvinvointialueella on aloittanut syksyn aikana hyvinvointialueen asiantuntijoiden järjestöyhteistyön verkosto, 
hyvinvointialueen, kuntien ja verkostojärjestöjen järjestöyhteistyön koordinaatioryhmä sekä järjestöjen oma 
kehittämisryhmä. Lisätietoa ryhmistä Osallistuvavantaa.fi:stä. 

• Avustushaku sosiaali- ja terveydenhuoltoa tukevaan toimintaan on käynnistynyt 24.11. Hakuaika päättyy 22.12.2022 
klo 12.00. Lisätietoa avustushausta hyvinvointialueen verkkosivuilta. 

• Järjestöjen ja hyvinvointialueen yhteistyön rakenteisiin ja sopimuksiin liittyvä valmistelu-/kehittämistyö on 
käynnistymässä.

• Rakennamme parhaillaan myös järjestöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia hyvinvointialueen 
hyvinvoinnin ja terveyden edistämis- ja osallisuustyöhön.

• Näistä yhtenä esimerkkinä järjestöjen mukaan ottaminen VAKE HYVA Hyvät palvelut -hankkeen työhön, josta lisää seuraavalla dialla. 

https://vakehyva.fi/fi/paatoksenteko-ja-organisaatio/strategia
https://osallistuvavantaa.fi/p/9xey3t6lv8x9?
https://osallistuvavantaa.fi/p/9xey3t6lv8x9?
https://osallistuvavantaa.fi/p/9xey3t6lv8x9?
https://vakehyva.fi/fi/avustukset-sosiaali-ja-terveydenhuoltoa-tukevaan-toimintaan-vuodelle-2023
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Miten järjestöt voivat tulla mukaan 
yhteistyöhön ja sen kehittämiseen?

13.12.2022 45

• Osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä järjestöyhteistyöhön 
liittyviä materiaaleja kootaan hyvinvointialueen järjestöyhteistyön 
Osallistuvavantaa.fi-sivulle. Ota sivu seurantaan!

• Järjestämme säännöllisesti järjestöjen infoiltoja. Seuraava infoilta 
järjestetään tammi-helmikuun vaihteessa. Tästä lisäämme tietoa 
tammikuussa Osallistuvavantaa.fi:hin. 

• Jos haluat tulla mukaan yhteistyön kehittämiseen, olethan rohkeasti 
yhteydessä hyvinvointialueen järjestöyhteistyön erityisasiantuntija Pia 
Tasanko-Lavikaiseen, etunimi.sukunimi@vantaa.fi, 040 772 4468

https://osallistuvavantaa.fi/p/9xey3t6lv8x9?
mailto:etunimi.sukunimi@vantaa.fi


Liikuntagaala 
8.2.2023



Vantaan liikuntagaala 8.2.2023

• Ehdokkaiden keruu loppunut 30.11

• Kutsuvierastilaisuus Kulttuuritalo Martinuksessa

• Gaalaan kutsutaan 2 edustajaa / seura, kutsut lähetetään sähköpostitse joulukuun loppupuolella

• Ilmoittakaa 18.1 mennessä vantaalaiset tai vantalaista seuraa edustavat arvokisamitalistit meille, 
myös heidät kutsutaan liikuntagaalaan. Lomakelinkki: 
https://link.webropolsurveys.com/S/797145D7C13BDEE5

https://link.webropolsurveys.com/S/797145D7C13BDEE5


Turvallisemman 
liikuntatilan periaatteet



Turvallisemmat tilat 
– turvallinen kaupunki on asukkaiden hyvän elämän perusta

• Vantaan kaupunki on sitoutunut lapsiystävällisyyden edistämiseen kaikessa 
toiminnassa. Yksi konkreettinen teko on turvallisemman tilan periaatteiden 
käyttöönotto kaupungin tiloissa

• Turvallisempi tila on paikka, joka tarjoaa paikallaolijoille tunteen fyysisestä, 
henkisestä ja sosiaalisesta turvallisuudesta

• Tavoitteena on, ettei kenenkään tarvitse kohdata minkäänlaisia syrjinnän, 
kiusaamisen, häirinnän tai väkivallan muotoja

• Aktiivista toimintaa tämän ehkäisemiseksi ja puuttumista tilanteisiin, joissa 
näin tapahtuu. Turvallinen tila on myös saavutettava ja esteetön

• Periaatteiden käyttöönoton avulla voimme aktiivisesti edistää jokaisen tilan 
käyttäjän turvallisuutta ja mahdollisuutta osallistua tilan käyttöön ja 
toimintaan juuri sellaisenaan kuin on

• Emme voi luvata jokaiselle 100 % turvallista tilaa, mutta voimme luvata 
toimia siten, että tila tuntuu jokaiselle turvallisemmalta

• Tärkeää on ymmärtää myös, että jokainen tilaa käyttävä on vastuussa
tämän toteutumisesta 



Turvallisemman
liikuntatilan periaatteet

Kuvitus: Odelia Airaksinen

Tilojen 
käyttäjät

Henkilökunta

Työpaja 



LUONNOS

Kommentit 31.12. mennessä 
liikuntapalvelut@vantaa.fi



Matalan kynnyksen harrastustoiminta 
– kaupungin tuki 



Matalan kynnyksen 
harrastustoiminta 
– kaupungin tuki 

Harrasteliikunnan ohjaajatukea

Tilojen maksutonta käyttöä

KUN yhdistyksellä on liikuntajärjestöjen, erityisliikunnan tai 
harrasteliikunnan avustuskelpoisuus

JA matalan kynnyksen harrastustoiminnan ehdot täyttyvät

VOI HAKEA:



Avustusten 
ajankohtaiset asiat



Avustusten ajankohtaiset asiat

• Uuden avustushakujärjestelmän käyttöönotto siirtyy keväälle, uudessa järjestelmässä käyttöön 
suomi.fi kirjautumiset ja valtuutukset

• Toistaiseksi käytössä Oma Vantaa järjestelmä

• Avustusinfo vuoden 2023 avustuksista 18.1.2023 klo 17-19 Teams:n välityksellä

• Toiminta-avustusten ja vuokratuen haku 1.2-28.2.2023. Toiminta-avustusten käyttöselvitysten 
jättöaika 1.1.-28.4.2023.

• Avustuskelpoisuuksien tarkistaminen alkanut

• Erityisliikunnan avustusmuotoon tulossa muutoksia (seuraava dia)



Tervetuloa soveltavan liikunnan kohdeavustuksen 
infotilaisuuteen!

Tule kuulemaan suunnitelmistamme perustaa uusi soveltavan liikunnan avustuslaji, jonka tarkoituksena on korvata 
erityisliikunnan toiminta-avustus.

Uudistuksen tavoitteena on keskittää soveltavan/erityisliikunnan tukeminen uuden avustusmuodon alle toimijoiden 
yhdenmukaisen kohtelun takaamiseksi. Lisäksi tavoitteena on kohdentaa tuki nykyistä paremmin kohderyhmälle suunnattuun 
liikuntatoimintaan.

Infon yhteydessä järjestetään keskustelutilaisuus ryhmissä, jossa voit kertoa mielipiteitä ja antaa palautetta suunnitellusta
uudistuksesta.

Aika: maanantaina 19.12.2022 klo 16.00-17.30

Paikka: Teams-tilaisuus

Ilmoittautuminen: viimeistään torstaina 15.12.2022 kello 16 mennessä, jenni.johansson@vantaa.fi
Kerro ilmoittautumisen yhteydessä nimesi ja yhdistys, jota edustat.

Tervetuloa!



Tilojen käytön
ajankohtaiset asiat



Tilavuorohaun ajankohtaiset asiat

Tammikuu

• Tekonurmikenttien kesävuorojen (huhti-lokakuu) valintakokoukseen ilmoittautuminen 31.1. mennessä.

Helmikuu

• Liikuntatilojen tilapäisten ja vakiovuorojen hakuaika seuraavalle toimintakaudelle (1. - 28.2.). Haettavina 
on koulujen, oppilaitosten, päiväkotien, kalliosuojien, uimahallien, urheilutalojen ja - hallien, Lumon ja 
Koivukylän vanhustenkeskuksen liikuntatilat.

• Jäähallien tilapäisten ja vakiovuorojen hakuaika kesäkaudelle (1. - 28.2.)

• Koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien muiden kuin liikuntatilojen hakuaika kesälle ja seuraavalle 
toimintakaudelle (1. - 28.2.)

• Tekonurmikenttien kesävuorojen (huhti-lokakuu) valintakokous kuun puolivälissä (tarkempi ajankohta 
ilmoitetaan myöhemmin).

Maaliskuu
• Jäähallien tilapäisten ja vakiovuorojen hakuaika seuraavalle toimintakaudelle (1. - 31.3.)

• Koulujen, oppilaitosten ja päiväkotien muiden kuin liikuntatilojen vapaaksi jääneiden vuorojen haku alkaa. 
Hakemuksia hyväksytään saapumisjärjestyksessä koko toimintakauden ajan.



Timmi -tilavarausjärjestelmän 
uudistukset

• Vantaan kaupungin Timmi-tilavarausjärjestelmään kirjautumisessa on siirrytty käyttämään vahvaa 
tunnistautumista 1.12.2022 alkaen. Palveluun kirjaudutaan Suomi.fi -tunnistautumisella

• Vahva tunnistautuminen vaaditaan joka kirjautumiskerralla 12.12. asti, kunnes Timmin uusi versio tulee käyttöön.

• Tämän jälkeen voit kirjautua järjestelmään joko Suomi.fi-tunnistautumista käyttäen tai Timmiin luomallasi 
käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Vahvaa tunnistautumista vaaditaan aina, kun edellisestä kirjautumiskerrasta on 
kulunut yli 14 vuorokautta.

• Jos toimit organisaation yhteyshenkilönä, voit sisäänkirjautumisen jälkeen laajentaa käyttöoikeuksiasi. 
Rekisteröitymiskäsittelyn jälkeen pääset kirjautumaan järjestelmään ja hakemaan tiloja organisaation edustajana.

• Timmin uuden version myötä tilavarausjärjestelmän ulkoasu uudistuu ja käyttö mobiililaitteilla helpottuu.

• Myös järjestelmän hakutoiminnot uudistuvat. Jatkossa voit etsiä tiloja aiempaa helpommin käyttötarkoituksen 
mukaan ja tilan tiedoista voit tarkistaa muun muassa rakennuksen tai tilan sijainnin. Tilojen tietoja täydennetään 
vielä uuden käyttöliittymän käyttöönoton jälkeen.



Muut 
ajankohtaiset asiat



Tasa-arvoista sporttia -
hankkeen raportti luettavissa 
kaupungin nettisivuilla

• Liikunnan palvelualueella toteutettiin 2021–2022 aikana Tasa-
arvoista sporttia -hanke, jossa tarkasteltiin liikunnan palvelualueen 
toimintoja ja liikuntapaikkoja tasa-arvon ja saavutettavuuden ja 
näkökulmasta

• Erityisesti hankkeessa kiinnitettiin huomiota 
siihen, miten liikuntapalveluissa voidaan paremmin huomioida 
vieraskieliset kuntalaiset sekä liikunnan yhdenvertaisuuden 
toteutuminen

• Raportti ja hankkeen toimenpidesuositukset ovat luettavissa
tämän linkin takaa

• Lisätietoa: Jaakko Tuominen, +358 40 5449 283, 
jaakko.tuominen@vantaa.fi

https://www.vantaa.fi/fi/hankkeet/hanke/tasa-arvoista-sporttia
mailto:jaakko.tuominen@vantaa.fi


Liikkumisohjelmatyö 
käynnissä!

• Liikkumisohjelma on kaupunkistrategiaan kirjattu 
toimenpideohjelma, jonka tavoitteena on kaikkien vantaalaisten 
liikkumisen ja fyysisen aktiivisudeen lisääminen

• Luodaan toimialakohtaiset tavoitteet ja toimenpiteet, joiden 
avulla konkreettisesti lisätään arkiliikkumista sekä vähennetään 
liikkumattomuudesta koituvia yhteiskunnallisia kustannuksia

• Ohjelmatyötä tehdään vuoden 2023 aikana

• Lisätietoa: Jaakko Tuominen, +358 40 5449 283
jaakko.tuominen@vantaa.fi

Keväällä 2023 ohjelman puitteissa järjestetään 
ikäryhmäperustaisia työpajoja, joihin kutsutaan 
myös vantaalaisia liikuntaseuroja!

mailto:jaakko.tuominen@vantaa.fi















