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Tiivistelmä
Soveltavaa liikuntaa kaksikielisiin kuntiin -hankkeessa vuosina 2018–2020 oli tavoit-
teena kehittää laaja-alaisesti soveltavaa liikuntaa kaksikielisissä Manner-Suomen 
kunnissa, joiden asukasluku oli alle 20 000. Hankkeeseen osallistui kuusi kaksikielistä 
kuntaa: Kemiönsaari, Kristiinankaupunki, Kruunupyy, Närpiö, Parainen ja Siuntio. 
Toiminnassa otettiin huomioon jokaisen kunnan yksilöllinen lähtötilanne ja pyrittiin 
kehittämään kuntien soveltavaa liikuntaa sekä edistämään kunnissa tapahtuvaa eri 
toimijoiden yhteistyötä.

Soveltavassa liikunnassa on kyse sellaisten henkilöiden liikunnasta, joilla on vam-
man, sairauden, toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea 
osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan. Liikunta vaatii tällöin soveltamista ja 
erityisosaamista.

Suomalaisessa liikuntakulttuurissa soveltavan liikunnan kohderyhmä jää edelleen 
jossakin määrin syrjään. Ruotsinkieliseen vähemmistöön kuuluvien henkilöiden 
tilanne on entistä hankalampi: suomenkielistä soveltavaa liikuntaa on edistetty eri 
hankkeiden avulla, mutta ruotsinkielisten ihmisten soveltavan liikunnan tarpeisiin ei 
ole kiinnitetty riittävästi huomiota. 

Kunnissa tehtiin kolme eri alkukartoitusta. Hankkeen sisältö määrittyi kartoituksessa 
ilmenneiden toiveiden ja tarpeiden perusteella. Kehittämiskohteista kunnissa päätti-
vät liikuntavastaavat ja soveltavan liikunnan foorumit yhdessä.

Hankkeen tuloksia: 
• Soveltavan liikunnan ohjaaja aloitti työn kahdessa kunnassa.  

• Toimintavälineitä hankittiin kolmeen kuntaan.  

• Soveltavan liikunnan esite otettiin käyttöön neljässä kunnassa.  

• Soveltavalle liikunnalle perustettiin oma nettisivu neljässä kunnassa.  

• Liikuntapaikan esteettömyyskartoitus tehtiin neljässä kunnassa.  

• Soveltavan liikunnan foorumit toimivat viidessä kunnassa.  

Hanke kehitti kaksikielistä soveltavaa liikuntaa tiiviissä yhteistyössä myös muiden 
toimijoiden kanssa.

Hankkeen rahoittajana toimi opetus- ja kulttuuriministeriö.
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Sammanfattning
Projektet Anpassad motion i tvåspråkiga kommuner genomfördes åren 2018–2021. 
Syftet med projektet var att djupgående utveckla den anpassade motionen på fast-
landet i tvåspråkiga kommuner där invånarantalet ligger under 20 000. Sex tvåspråki-
ga kommuner deltog i projektet: Kimitoön, Kristinestad, Kronoby, Närpes, Pargas och 
Sjundeå. I verksamheten togs hänsyn till varje kommuns unika utgångsläge. Därefter 
strävade projektet efter att utveckla kommunernas utbud av anpassad motion och 
främja samarbetet mellan aktörer inom anpassad motion i kommunerna.

Anpassad motion handlar om motion för personer som på grund av sjukdom, 
funktionsnedsättning/-variation eller sociala omständigheter har svårigheter att 
delta i allmänna motionstjänster. I sådana fall kräver motionen anpassning och 
specialkompetens.

Målgruppen för anpassad motion är fortfarande i någon mån i skymundan i motions-
kulturen i Finland. Läget är ännu besvärligare för dem som hör till den svensksprå-
kiga minoriteten: anpassad motion på finska har främjats med olika projekt, men 
svenskspråkiga människors behov av anpassad motion har inte fått tillräckligt med 
uppmärksamhet. 

I kommunerna gjordes tre olika inledande kartläggningar. Projektets innehåll slogs 
fast utifrån de önskemål och behov som framgick vid kartläggningen. Besluten om de 
objekt som skulle utvecklas i kommunerna fattades av kommunens ansvarsperson 
för motion och kommunens forum för anpassad motion.

Projektet hade bland annat följande resultat: 
• Två kommuner anställde en instruktör för anpassad motion.  

• Tre kommuner skaffade redskap för anpassad motion.  

• Fyra kommuner började använda broschyren om anpassad motion.  

• Fyra kommuner skapade en webbsida för anpassad motion.  

• Fyra kommuner gjorde en tillgänglighetskartläggning i idrottsanläggningar.

• Ett forum för anpassad motion fungerade i fem kommuner.  

Projektet utvecklade tvåspråkig anpassad motion också i nära samarbete med andra 
aktörer.

Projektet finansierades av undervisnings- och kulturministeriet.
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1. Esipuhe
Soveltavaa liikuntaa on kehitetty hanketyönä jo ennen nyt päätynyttä hanketta: 
Liikuntatieteellinen Seura (LTS) koordinoi soveltavan liikunnan hankkeita vuosina 
1997–2015. Ajatus uudesta hankkeesta sai alkunsa siitä, kun Turun kaupungin urhei-
luasiamies Pertti Perko havaitsi, että aiemmissa suomenkielisissä hankkeissa muka-
na oli ollut vain vähän kaksikielisiä kuntia. 

Neuroliiton erikoissuunnittelija Riitta Samstén ja Kaarinan erityisliikunnan suunnit-
telija Päivi Mecklin alkoivat kartoittaa kaksikielisen soveltavan liikunnan tilannetta. 
Hankkeesta kiinnostuivat Kemiönsaaren liikuntavastaava Bo-Eric Ahlgren ja Paraisten 
kulttuurisihteeri Fia Isaksson, joiden kunnissa kaksikieliselle soveltavalle liikunnalle 
oli tarvetta. Suunnittelutyötä jatkettiin vielä kahden vuoden ajan, koska hankkeesta 
haluttiin valtakunnallinen. Lopulta sen kotipesäksi valikoitui SoveLi. 

Folkhälsan pyydettiin mukaan hankkeeseen. Järjestöllä on laajat verkostot kaksikie-
lisellä kentällä ja lähes 100 paikallisyh distystä. Ehdotus yhteishankkeesta tuli erittäin 
hyvään aikaan, sillä Folkhälsan pohti omia liikunnan painopisteitään. Hankkeeseen 
osallistuminen merkitsi järjestölle kahta asiaa: kuntien soveltavan liikunnan työn 
vahvistamista ja oman toiminnan selkeyttämistä soveltavan liikunnan tulevaisuutta 
ajatellen.

Keväällä 2018 SoveLi selvitti kaksikielisten kuntien kiinnostusta osallistua sovelta-
vaa liikuntaa kehittävään hankkeeseen. Kysely lähetettiin 18 kuntaan, joissa oli alle 
20 000 asukasta. Hankkeeseen lähti mukaan kuusi kuntaa.  

Suuri kiitos hankkeen toteutumisesta kuuluu hankekuntien kehittämisryhmien jäse-
nille ja hankekuntien liikuntavastaaville sekä ohjaajille, jotka koordinoivat hanketta 
omassa kunnassaan. Liikuntavastaavat ja ohjaajat ovat arjen sankareita.  

Hanketiimi koostui iloisista ja ahkerista henkilöistä: 
• Hanna Aarnio, vapaa-ajan koordinaattori, Kruunupyy

• Ida Hautaoja, liikuntasihteeri, Närpiö

• Paula Kivekäs, hyvinvointikoordinaattori ja Maarit Tuomisto, kirjasto- ja vapaa-
aikapalveluiden päällikkö, Siuntio 

• Jesper Lehtinen, liikunnanohjaaja ja Mikael Enberg, vapaa-ajansihteereitä, 
Parainen

• Lenita Lundström, liikunnanohjaaja ja Bosse Ahlgren, vapaa-aikatoimenjohtaja, 
Kemiönsaari 

• Anders Wahlberg, liikunnan ja uimahallin toiminnanjohtaja, Kristiinankaupunki
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Hankekoordinaattori ja kunnat saivat tukea hankkeen ohjausryhmältä, johon kuului 
kannustavia asiantuntijoita: Eva-Lotta Backman – Finlands Svenska Idrott,  Anna 
Holmberg / Virpi Mäkinen – SoveLi, Saila Hänninen – Ikäinstituutti Anu Oittinen – 
LiikU, Per Lindroos – Folkhälsan, Kirsi Naukkarinen – Liikkuva koulu, Tiina Siivonen 
/ Aija Saari – Suomen Paralympiakomitea, Saku Rikala – Valtion liikuntaneuvosto, 
Vilja Sipilä – Liikuntatieteellinen Seura. 

Lämmin kiitos myös kaikille yhteistyökumppaneille, joiden kanssa hanke teki kaksi-
kielistä kehittämis-, koulutus- ja tiedotusyhteistyötä. Hankkeen toimintaa tuki myös 
SoveLin taitava henkilökunta. 

Hankkeen toteutukseen on otettu vaikutteita ja oppia Erityisliikuntaa kuntiin -hank-
keista, joita Liikuntatieteellinen seura koordinoi vuosina 1997–2015. 

Hankkeen rahoittajana toimi opetus- ja kulttuuriministeriö, jota haluan kiittää 
luottamuksesta.  

Lotta Nylund 
Hankekoordinaattori 
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2. Johdanto 

Soveltavalla liikunnalla tarkoitetaan sellaisten 

henkilöiden liikun taa, joiden on vamman, sairau-

den, toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen 

tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla 

olevaan liikuntaan. Liikunta vaatii tällöin sovelta-

mista ja erityisosaamista. 

Perinteisesti soveltava liikunta määritellään johtuvaksi yksilön vammasta ja sairau-
desta sekä toimintakyvyn fyysisistä tekijöistä. 2000-luvulla määritelmään tuotiin 
väljyyttä, jolloin mukaan luettiin myös kognitiiviset, psyykkiset ja sosiaaliset tekijät, 
kuten vaikeudet esimerkiksi vuorovaikutustilanteissa, oppimisessa ja muistamisessa 
tai kyvyssä muodostaa käsityksiä omasta itsestä. Ne voivat hanka loittaa liikuntaan 
osallistumista samalla tavalla kuin fyysisen toimintakyvyn rajoitukset.1  

Tästä näkökulmasta toimintarajoitteisiksi voidaan Suomessa laskea noin 
700 000–750 000 ihmistä eli noin 13–14 % väestöstä. Kun huomioon otetaan myös 
psyykkiset ja sosiaaliset tekijät, toimintarajoitteisten määrä voi kasvaa jopa noin 
miljoonaan henkilöön eli lähes 20 %:iin väestöstä. Jos huomioon otetaan lisäksi 
monikulttuurisuus tai seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin tai kielivähemmistöihin 
kuuluminen, on prosenttiosuus entistä suurempi. Toistaiseksi valtion liikuntahallinto 
ei ole halunnut määritellä, minkälaisten vähemmistöryhmien liikuntaa tulisi tukea 
erityistoimenpitein.2 

Meillä kaikilla on oikeus liikkua. Kaikille ei kuitenkaan ole siihen mahdollisuutta, kos-
ka tilat, palvelut ja tieto eivät ole esteettömästi tai saavutettavasti saatavilla. 

Suomalaisessa liikuntakulttuurissa soveltavan liikunnan kohderyhmä jää edelleen 
jossakin määrin syrjään. Ruotsinkieliseen vähemmistöön kuuluvien henkilöiden 
tilanne on entistä hankalampi: suomenkielistä soveltavaa liikuntaa on edistetty eri 
hankkeiden avulla, mutta ruotsinkielisten ihmisten soveltavan liikunnan tarpeisiin ei 
ole kiinnitetty riittävästi huomiota.

1 Teijo Pyykkönen & Saku Rikala, Valtio soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun edistäjänä, 2018 s. 15.
2 Teijo Pyykkönen & Saku Rikala, Valtio soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun edistäjänä, 2018 s. 16.
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Kaksikielisen soveltavan liikunnan tärkeyttä ja oikeutta voi perustella mm. Suomen 
perustuslailla3, jonka mukaan suomi ja ruotsi ovat maamme kansalliskielet. Jokaisel-
la on viranomaisen kanssa asioidessaan oikeus käyttää omaa kieltään, joko suomea 
tai ruotsia, ja saada tarvittavat asiakirjat tällä kielellä.  

Suomi on myös allekirjoittanut YK:n yleissopimuksen vammaisten henkilöiden 
oikeuksista, jonka tarkoituksena on mm. taata vammaisille henkilöille täysimääräi-
sesti ja yhdenvertaisesti kaikki ihmisoikeudet ja perusvapaudet. Myös kuntia koske-
van liikuntalain4  mukaan kuntien tehtävä on yleisten edellytysten luominen liikun-
nalle paikallistasolla:

1) järjestämällä liikuntapalveluja sekä terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa eri 
kohderyhmät huomioon ottaen

2) tukemalla kansalaistoimintaa mukaan lukien seuratoiminta

3) rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja.

1.1 Kuntien toimintaympäristö
Kuntien taloustilanne on ollut haastava koko hankkeen toimintakauden ajan. Kunti-
en talous oli kokonaisuudessaan hankalassa tilanteessa jo hankkeen käynnistyessä 
vuoden 2018 kesällä, mutta tilanne on vuosi vuodelta kääntynyt yhä huonompaan 
suuntaan.5  Esimerkiksi kuntien yhteenlaskettu toimintakate heikkeni 1,2 miljardilla 
eurolla vuonna 2019 verrattuna edelliseen vuoteen. Vuonna 2020 käynnistynyt koro-
naepidemia vaikeutti tilannetta entisestään, joskin kunnille suunnatut koronatuet 
ovat helpottaneet tilannetta6.  On lisäksi huomionarvoista, että pienissä kunnissa 
tilanne on huomattavasti vaikeampi kuin suurissa kunnissa. Taloudellisesta näkökul-
masta katsottuna hankkeen toimintaympäristö on siis ollut erittäin haastava koko 
hankkeen ajan.7 

Koronaepidemia vaikutti suuresti hankkeeseen ja kuntiin. Erityisesti kesästä 2020 
lähtien tartuntamäärät kasvoivat myös pienemmissä kunnissa, jolloin rajoitukset ja 
järjestelyt työllistivät liikuntavastaavia. Liikuntavastaavissa oli havaittavissa väsymys-
tä ja turhautumista epävarmaan tilanteeseen ja sen vaikutukseen liikuntatoiminnan 
suunnitteluun. 

3 Perustuslaki 1999/731, pykälä 19.
4 Liikuntalaki 390/2015, pykälä 5.
5 Tilastokeskus - Kuntien taloudessa heikkenemisen merkkejä vuonna 2018. 
6 Tilastokeskus - Manner-Suomen kuntien talouden heikkeneminen jatkui vuonna 2019.
7 Tilastokeskus - Manner-Suomen kuntien talouden heikkeneminen jatkui vuonna 2019.
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1.2 Kaksikieliset kunnat 
Suomalaisista 1,75 miljoonaa asuu kaksikielisessä kunnassa. Vuonna 2017 Kuntaliitto 
julkaisi raportin, jonka mukaan Suomessa on 49 kuntaa, jotka ovat kaksi- tai ruotsin-
kielisiä.  Kunta on kaksikielinen, mikäli vähemmistökieliseen ryhmään kuuluu vähin-
tään 8 % asukkaista tai yhteensä 3 000 asukasta. Kunta, joka ei täytä kaksikieliselle 
kunnalle asetettuja vähimmäisvaatimuksia, voi hakea kaksikielisen kunnan asemaa 
kunnanvaltuuston esityksellä. Näin on toimittu esimerkiksi Närpiössä. 

1.3 Soveltavan liikunnan palvelurakenne pienissä kunnissa
Pienen kunnan liikuntavastaavalla voi olla useampia vastuualueita, kun taas isom-
massa kunnassa työmäärä jakautuu useammalle henkilölle. Liikuntavastaavan 
työaika ei välttämättä riitä sekä koordinoimaan liikuntatoimintaa että liikunnanoh-
jaukseen, ja siksi soveltavaa liikuntaa edistetään pienissä kunnissa mm. avustusten ja 
hankkeiden avulla. Kuvassa on esitelty palveluita, joiden koordinointi saattaa myös 
olla mukana liikuntavastaavan työnkuvassa. 

Liikuntapalvelut

Museopalvelut

Nuorisopalvelut

Kultuuripalvelut

Kirjastopalvelut

Liikunta- 
vastaava

Kaava 1.  Liikuntavastaavan vastuualueet.
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Pienissä kunnissa vastuu soveltavasta liikunnasta voi olla jaettu monelle eri taholle. 
Ala-Vähälä kuvailee selkeästi soveltavan liikunnan rakennetta raportissa Soveltavan 
liikunnan tilanne kunnissa 20178  – ”Alle 10 000 asukkaan kunnissa löytyy monen 
tyyppisiä ratkaisuja soveltavan liikunnan palveluiden järjestämiseksi ja päävastuul-
lista järjestäjää ei voi aina yksiselitteisesti määritellä: vastuu voi olla jaettuna useam-
malle taholle tai soveltavaa liikuntaa ei tarjota sellaisella volyymilla, että olisi miele-
kästä arvioida päävastuullista järjestäjää.” Tämä voi johtaa siihen, että tieto sovelta-
van liikunnan tarjonnasta on hyvinkin puutteellista.  Alla olevassa kaavassa esitellään 
toimijat, jotka voivat tarjota soveltavaa liikuntaa.

8 Timo Ala-Vähälä, Soveltavan liikunnan tilanne kunnissa 2017, s. 16

Sosiaali- ja  
terveyspalvelut

Yrittäjät

Liikuntapalvelut

Kansalaisopistot

Yhdistykset

Seurat

Soveltava 
liikunta

Kaava 2. Kunnan soveltavan liikunnan toimijat.



11

3. Soveltavaa liikuntaa kaksikielisiin  
kuntiin 2018–2021 -hanke

Hankkeen tavoitteena oli kehittää laaja-alaisesti soveltavaa liikuntaa kaksikielisissä 
Manner-Suomen kunnissa, joiden asukasluku on alle 20 000. Toiminnassa otettiin 
huomioon jokaisen kunnan yksilöllinen lähtötilanne ja pyrittiin kehittämään kuntien 
soveltavaa liikuntaa sekä edistämään kunnissa tapahtuvaa eri toimijoiden yhteistyö-
tä. Hankkeen aikana edistettiin myös luontoliikuntamahdollisuuksia.

Hankkeeseen osallistui kuusi kuntaa: Kemiönsaari, Kristiinankaupunki, Kruunupyy, 
Närpiö, Parainen ja Siuntio.

3. 1 Hankkeen tavoitteet
• Hankekuntien lähtötilanteen ja kriittisimpien kehittämiskohteiden selvittäminen.

• Kuntien paikallistason yhteistyön kehittäminen soveltavan liikunnan toimijoiden 
keskuudessa. 

• Soveltavan liikunnan ryhmien tai muiden liikuntamahdollisuuksien lisääminen.

• Soveltavan liikunnan kehittämissuunnitelmien luominen. Suunnitelmien avulla 
soveltavan liikunnan kehittämistyötä jatketaan myös hankkeen jälkeen.

• Eri toimijoiden sitouttaminen mukaan soveltavan liikunnan kehittämiseen.

Hanketiimi: Anders Wahlberg,  
Ida Hautaoja, Lotta Nylund,  
Maarit Tuomisto, Hanna Aarnio,   
Lenita Lundström, Jesper Lehtinen
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4. Hankkeessa toteutetut kartoitukset

Syksyllä 2018 aloitettiin kuntien soveltavan liikunnan tilanteen ja tarpeen kartoitta-
minen kolmella eri kartoituksella: 1) kuntien lähtötilanteen kartoitus 2) paikallisyh-
distysten ja seurojen osuuden kartoittaminen soveltavassa liikunnassa ja 3) Sovelta-
vaa liikuntaa kunnassasi -kartoitus.  

4.1. Kuntien lähtötilanne -kartoitus
Kuntien lähtötilannetta kartoitettiin olemassa olevalla tiedolla ja liikuntavastaavi-
en tai -ohjaajien kartoitusvastauksilla. Alla olevat taulukot esittelevät kartoituksen 
tulokset. Ensimmäisestä taulukosta ilmenee myös kuntien arvioitu soveltavien 
liikkujien määrä, jos oletetaan että 15 % asukkaista kuuluu soveltavan liikunnan 
kohderyhmään. 

Kunta Väkiluku Ruotsinkie-
listen osuus 
väestössä 
(%)

Ulkomaan 
kansalais-
ten osuus 
väestöstä, 
(%)

Yli 64-vuoti-
aiden osuus 
väestöstä 
(%)

Soveltavia 
liikkujia 
(arvio)  
(15%)

Kemiönsaari 6724 68,5 3,9 33,0 1008,60

Kristiinan-
kaupunki

6596 54,4 4,3 35,0 989,40

Kruunupyy 6509 77,7 3,0 24,9 976,35

Närpiö 9471 79,7 12,9 28,8 1420,65

Parainen 15 217 55,2 2,7 27,2 2282,55

Siuntio 6134 28,2 4,1 18,6 920,10

Taulukko 1. Tilastokeskus – Kuntien avainluvut, 2018.

Pienen kunnan liikuntavastaavan työmäärä ja työnkuva voivat olla hyvin erilaisia 
kuin isossa kunnassa. Kunnan liikunnanvastaava vastaa esimerkiksi budjetoinnista, 
yhteistyöstä ja liikuntapalveluiden kehittämisestä. Liikunnanohjaajalle taas kuuluvat 
liikuntaneuvonta, ryhmien ja kurssien ohjaus sekä suunnittelu ja lisäksi mahdollisesti 
liikuntatapahtuminen toteutus ja valmisteleva työ. Jos kunnassa ei ole liikunnan-
ohjaajaa tarkoittaa se yleensä sitä, että ryhmätoiminnasta vastaavat kunnan muut 
toimijat (taulukko 2.) Liikuntapalvelu voi tukea muita toimijoita mm. ostamalla toi-
mintaa ostopalveluna, mikä toimii hyvin esimerkiksi Turussa.
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Kunta Liikunta ja 
urheilu

Kulttuuri Nuoriso Kirjasto Museo Päihdetyö

Kemiönsaari x

Kristiinan-
kaupunki

x

Kruunupyy x x x

Närpiö x (70 %) x (30 %)

Parainen x

Siuntio x x x x x x

Taulukko 2. Liikuntavastaavien ja liikuntaohjaajien lukumäärät kunnissa.

Taulukko 3. Hankekuntien liikuntavastaavien vastuualueet.

Kunta Liikuntavastaava Liikunnanohjaaja
Kemiönsaari 1 3
Kristiinankaupunki 1
Kruunupyy 1
Närpiö 1
Parainen 1 + 35 % 0,5
Siuntio 1 (20 %) 1 (20 %)

Liikuntavastaava saattaa vastata muustakin kuin liikuntapalveluista. Esimerkiksi 
Siuntiossa liikuntavastaava käyttää työaikaansa liikuntasuunnitteluun vain noin 20 % 
työajastaan, ja muu työaika on jaettu muille vastuualueille (taulukot 2 ja 3). 
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Kunta Onko kuntan-
ne asukkai-
den toiveita 
ja tarpeita 
erityisliikun-
nan suhteen 
kartoitettu?

Onko tarvetta 
käynnistää tai 
lisätä erityis-
liikuntaryh-
miä?

Onko kun-
tanne liikun-
nanohjaajilla 
tarvetta saada 
koulutusta 
erityisliikun-
taryhmien 
ohjaamisessa?

Onko kunnas-
sa erikseen 
soveltavan/
eritysliikun-
nan ohjaaja?

Järjestättekö 
kunnassanne 
sovellettuja 
liikuntaryh-
miä?

Onko kun-
nassanne 
vammais-
neuvosto?

Kemiönsaari ei kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä

Kristiinan-
kaupunki

ei kyllä kyllä ei kyllä kyllä

Kruunupyy ei kyllä kyllä ei ei kyllä

Närpiö ei kyllä kyllä ei ei kyllä

Parainen ei kyllä kyllä ei ei kyllä

Siuntio ei kyllä en tiedä ei ei kyllä

Taulukko 4. Liikuntavastaavien kartoitustulokset 1.

Taulukko 5. Liikuntavastaavien kartoitustulokset 2. 

Kunta Järjestetäänkö 
liikuntaneuvontaa

Erityisliikunnan kortti Saattajakortti 

Kemiönsaari kyllä ei kyllä
Kristiinankaupunki ei ei kyllä

Kruunupyy ei ei ei

Närpiö ei ei kyllä

Parainen kyllä ei ei

Siuntio ei ei ei
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Kaava 3. Liikuntavastaavien suurimmat koetut esteet erityisliikunnan järjestämisessä.

Kaava 4. Liikunnanohjaajien tarve saada 
lisäkoulutusta.

Kaava 5. Sovellettujen liikuntaryhmien 
järjestäminen.

4. 2 Paikallisyhdistysten ja seurojen osuus soveltavassa liikunnassa
Syksyllä 2018 kartoitettiin kuntien paikallisyhdistysten ja seurojen osuutta kuntien 
soveltavassa liikunnassa. 

Kartoituskysely lähetettiin sähköisessä muodossa paikallisyhdistyksille ja seuroille. 
Kuudesta kunnasta saatiin yhteensä 38 vastausta. Kartoituksessa oli yhteensä 18 
kysymystä.
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Kaava 7. Kunnan suurimmat esteet  
erityisliikuntatoiminnan järjestämisessä.

Kaava 6. Kunnan tarve käynnistää 
erityisliikuntaryhmiä.

4.2.1. Paikallisyhdistysten ja seurojen kartoitustulosten yhteenveto
Kartoitustulokset analysoitiin jokaisen kunnan Soveltavan liikunnan foorumissa (lisä-
tietoa s. 19). Kuntien kartoitustulosten pohjalta voi todeta seuraavaa:  

• Soveltavan liikunnan koulutuksille oli suuri tarve.

• Kunnissa oli epävarmuutta siitä, onko jo järjestettävä toiminta soveltavaa liikuntaa.

• Yli puolet vastaajista koki, että soveltavan liikunnan ryhmiä tarvitaan lisää.

• Noin 40 % koki, että liikunnan järjestämisen suurimmat esteet olivat kuljetuksen ja 
rahan puute. 

• Noin 20 % koki, että soveltavan liikunnan tarve kunnissa tulisi kartoittaa.

4. 3 Soveltavaa liikuntaa kunnassasi -kartoitus 
Kohderyhmä ja muut kiinnostuneet kuntalaiset vastasivat Soveltavaa liikuntaa kun-
nassasi -kartoituskyselyyn. Sen avulla saatiin tietoa siitä, mitä mieltä kuntalaiset 
olivat liikuntatarjonnasta ja minkälaisia muutoksia he kaipasivat. Kartoitukseen oli 
mahdollista osallistua kuntien nettisivuilla tai täyttämällä lomake esimerkiksi kir-
jastossa tai palvelutalossa. Kartoitus toteutettiin ajalla 04/2019–4/2020, ja siihen sai 
vastata suomeksi tai ruotsiksi.

Vastauksia neljästä hankekunnasta saatiin yhteensä 214. Alla kaikkien kuntien 
yhteenveto kartoitustuloksista. Kartoituspohja on sivulla 35.
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Kaava 8. Vastaajan ikä.

Kaava 9. Toivotut liikuntaryhmät. 

Kaava 10. Liikuntaryhmän ohjauskieli. 

Kaava 12. Liikkumisen/liikunnan esteet.

Kaava 14. Apuvälineen käyttö liikkuessa/liikuntaa 
harrastaessa. 

Kaava 15. Ulkoliikuntaryhmiin osallistuminen.

Kaava 13. Oikeus vammaispalvelulain mukaiseen 
kuljetuspalveluun. 

Kaava 11. Soveltavan liikunnan ryhmien riittävyys.



18

4.3.1 Soveltavaa liikuntaa kunnassasi -kartoitustulosten yhteenveto
• 50 % vastaajista oli yli 65-vuotiaita.

• Luontoliikuntaryhmiä toivottiin eniten. 

• Yli puolet vastaajista toivoi, että liikuntaryhmiä ohjattaisiin ruotsiksi. 

• Suurimpina esteinä liikuntaharrastukselle olivat pitkä matka ja sopivan 
liikuntaryhmän puuttuminen. 

• 20 % vastaajista käytti liikkuessaan tai liikuntaa harrastaessaan apuvälinettä. 

• 25 % vastaajista oli oikeutettuja vammaispalvelulajin mukaiseen kuljetuspalveluun. 

• 44 % vastaajista osallistuisi liikuntaryhmiin, jotka järjestettäisiin ulkona. 

• 33 % vastaajista koki, että kunnassa on tarpeeksi soveltavan liikunnan ryhmiä.

5. Toteutus 
Luvussa esitellään suurimmat hankekunnissa toteutetut toimenpiteet, joista tärkeim-
piin pureudutaan syvemmin. Alla olevassa taulukossa on listattu toimenpiteet ja 
niiden kesto.

Toimenpiteet Syksy Kevät Syksy Kevät  Syksy Kevät  

Nykytilanteen kartoitus x      

Kuntien yhteistapaaminen x      

Soveltavien liikuntafoorumien perustaminen x      

Paikallisyhdistysten ja seurojen kartoituskysely x      

Kartoituskyselyjen tulosten esittely kunnissa  x     

Kuntien kehittämissuunnitelmien työstäminen  x x x x x 

Tutustuminen muiden kuntien sov. liikuntaan  x     

Soveltavaa liikuntaa kunnassasi -kartoitus  x x x   

Soveltavan liikunnan unelmien liikuntapäivä  x     

Kunnan soveltavan liikunnan esite   x x x x 

Kaksikielinen soveltavan liikunnan seminaari    x    

Puheenvuorot kunnanvaltuustoihin    x   

Paikalliskoulutukset     x  

Kärry kiertää kunnissa -kiertue     x  

Kuntakohtaiset esteettömyyskartoitukset      x 

Loppuraportin valmistelu     x x 

Päätösseminaari ja valtakunnallinen tiedotus      x 

2021202020192018

Taulukko 6. Hankkeen aikataulu.
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Soveltavan liikunnan foorumit 
Hankekuntiin perustettiin Soveltavan liikunnan foorumit syksyllä 2018, jotta kunnan 
liikuntavastaava saisi tukea soveltavan liikunnan kehittämiseen ja toteuttamiseen. 
Foorumien osallistujat työskentelivät soveltavan liikunnan ja sen kohderyhmän 
parissa. Foorumit koostuivat 5–15 toimijasta, jotka edustivat seuraavia tahoja: yhdis-
tys, seura, terveysasema, sosiaalitoimi, koulu, aikuisopisto, vammais- tai vanhusneu-
vosto, apteekki, kotihoito ja palvelutalo. Mukana oli myös maahanmuuttokoordinaat-
tori, yrittäjiä ja Folkhälsanin edustaja. Hankekoordinaattori osallistui kokouksiin.  

Foorumit laativat kunnan soveltavan liikunnan kehittämissuunnitelman vähintään 
hankkeen ajalle tai pidemmälle aikavälille. Foorumit kokoontuivat noin 2 kertaa 
vuodessa, ja niiden on tarkoitus jatkaa toimintaa ja soveltavan liikunnan kehittämistä 
kunnissa myös hankkeen päättymisen jälkeen.  

Kartoituskyselyjen tulosten esittely 
Syksyllä 2018 Kruunupyyssä esiteltiin hankkeen tavoitteita medialle ja kuultiin kunta-
laisten ajatuksia hankkeesta. Tilaisuudesta saatiin uusia osallistujia kunnan Sovelta-
van liikunnan foorumiin.  

Kuntien kehittämissuunnitelmat 
Kehittämissuunnitelmaan kirjattiin hankkeen aikana ja sen jälkeen toteutettavat 
toimenpiteet. Kehittämissuunnitelmat toimivat foorumin työkaluna ja 
suun nan näyttäjänä. 

Esimerkkejä kehittämissuunnitelmista:  

• kartoitus kuntalaisten mielipiteistä kunnan soveltavasta liikunnasta (s. 16)

• kunnan soveltavan liikunnan tiedon kerääminen yhteen esitteeseen

• soveltavan liikunnan tapahtumien järjestäminen, esimerkiksi Kristiinankaupungin 
Soveltavan liikunnan unelmien liikuntapäivä

• soveltavan liikunnan ryhmien lisääminen.  

Tutustuminen muiden kuntien soveltavaan liikuntaan  
Kuntien liikuntavastaavat kaipasivat uusia ideoita ja ratkaisuja soveltavan liikunnan 
järjestämiseen, joten heille järjestettiin tutustuminen Vaasan tai Turun soveltavan 
liikunnan tarjontaan. Päivien aikana liikuntavastaavat saivat osallistua eri soveltavan 
liikunnan ryhmiin ja haastatella kaupungin liikuntavastaavaa. Tutustumispäivissä 
liikuntavastaavat havaitsivat, että tekemällä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa myös 
pienessä kunnassa on mahdollista järjestää kattavasti soveltavaa liikuntaa. 
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Soveltavan liikunnan unelmien liikuntapäivä  
Kristiinankaupungissa järjestettiin keväällä 2019 Soveltavan liikunnan unelmien 
liikuntapäivä, joka oli osa Suomen Olympiakomitean jokavuotista Unelmien liikun-
tapäivää. Päivän tarkoitus oli lisätä kuntalaisten tietoisuutta soveltavasta liikunnasta 
ja mahdollistaa lajikokeiluja. Päivän järjesti Kristiinankaupungin liikuntavastaava 
yhteistyössä kunnan liikunta- ja terveyssektorien kanssa.  

Päivään osallistui noin 120 henkilöä jopa Närpiöstä asti. Myös koululaiset viettivät lii-
kuntatuntinsa eri pisteillä. Ajatuksena on, että tapahtuma järjestettäisiin joka toinen 
vuosi Närpiössä ja joka toinen vuosi Kristiinankaupungissa.   

Soveltavan liikunnan esite 
Alkukartoituksessa selvisi, että kunnissa ei ollut tarkkaa tietoa siitä, kuka soveltavan 
liikunnan ryhmiä kunnassa järjestää. Soveltavan liikunnan foorumeissa kävi ilmi, että 
tiedonpuute voi myös olla syy siihen, että liian monen henkilön kuntoutuspolku jää 
kesken. 

Foorumeissa päätettiin, että kuntiin tulisi suunnitella soveltavan liikunnan esite. 
Esitteen runkona toimi Turun kaupungin Aikuisten soveltavan liikunnan ryhmät 
-esite (turku.fi/kulttuuri-ja-liikunta/liikunta/harrastamaan/soveltavaa-liikuntaa). 
Esitepohjasta tehtiin saavutettava. Se on ladattavissa kuntien nettisivuilla ja jaossa 
kuntien liikuntatiloissa, terveyskeskuksessa, palvelutaloissa, sosiaalitoimessa ja 
kotipalvelussa.  

Esitteessä liikuntaryhmät on jaettu neljään eri ryhmään: voima ja tasapaino, vesi, 
pelit ja tanssi ja luonto. Esitteessä on tietoa kunnan vuokraamista toimintavälineistä 
ja liikuntapaikkojen esteettömyydestä.  

Esitepohjaa on mahdollista käyttää myös muissa kunnissa. Lisätietoa esit-
teestä ja sen käytöstä on SoveLin verkkosivustolla (soveli.fi/meista/hankkeet/
kaksikieliset-kunnat/).   

Kaksikielinen soveltavan liikunnan seminaari 
Hankkeen aikana havaittiin, kuinka vähän Suomessa on tarjolla ruotsinkielistä tietoa 
soveltavasta liikunnasta. Kunnissa suomenkielinen tieto ei saavuttanut kaksikielisiä 
toimijoita. Vastauksena tähän SoveLi ja Folkhälsan järjestivät marraskuussa 2019 
seminaarin Anpassad motion - verktyg och möjligheter för att inkludera alla. Seminaa-
rissa nostettiin esiin kaksikielistä soveltavan liikunnan materiaalia, ajankohtaista tie-
toa ja terminologiaa. Seminaarissa oli 80 osallistujaa. Palautekyselyiden vastauksien 
perusteella kaksikielisille seminaareille, materiaalille ja koulutukselle on tarvetta. 
Seminaarin tallenne on Soveltava Liikunta SoveLin Youtube-kanavalla (youtube.com 
> Soveltava Liikunta SoveLi). 
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Lausunto liikunnanohjaajan tarpeesta kunnanvaltuustoon 
Jo hankkeen alkukartoituksessa selvisi, että erityisesti kunnissa, jossa ei ole liikun-
nanohjaajaa, ei ole resursseja ohjata liikuntaryhmiä. Tällöin vastuu kuntalaisten 
liikuttamisesta siirtyy seuroille, yhdistyksille ja aikuisopistoille. Liikunnanohjaajan 
palkkaamista kuntaan edistettiin hankkeessa Kristiinankaupungissa, Kruunupyyssä 
ja Närpiössä.

Kristiinankaupungin valtuustolle valmisteltiin lausunto, jossa perusteltiin tarve 
liikunnanohjaajan rekrytointiin mm. esittelemällä kunnan tämänhetkinen liikuntati-
lanne, liikuntatoiminnan puutteen aiheuttamat kustannukset ja tilanteen perusteltu 
ratkaisu. Koronatilanne kuitenkin rokotti kuntia, eikä ohjaajaa kunnan kiinnostukses-
ta huolimatta voitu palkata.   

Alla lähteitä, joita lausunnon tekemisessä käytettiin:   
• Kelasto – Vammaisetuuden saajat 

• Kelasto – Terveyspuntarin kansantaudit 

• Kelasto – Terveyspuntarin sairastavuusindeksi 

• Sotkanet – 1) Mielenterveys 2) hyvinvointi terveys ja toimintakyky 3) Ikääntyminen  

• TEAviisari – Liikunta. 

Paikalliskoulutukset 
Kuntatoimijoiden soveltavan liikunnan osaamista lisättiin järjestämällä neliosainen 
soveltavan liikunnan etäkoulutus. Koulutuksen tarkoitus oli rohkaista kuntatoimijoi-
ta avaamaan toimintaansa myös soveltavan liikunnan kohderyhmälle. Koulutukset 
järjestettiin verkossa yhteistyössä seuraavien järjestöjen kanssa: Folkhälsan, Suomen 
Paralymipiakomitea, Finlands Svenska Idrotti (FSI), Finlands Svenska Scouter (FiSSc) 
ja SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder.  

Kärry kiertää kunnissa -kiertue 
Kiertueen aikana Malikkeen ja SOLIAn ympärivuotisia toimintavälineitä kuljettava 
kärry pysähtyi viikoksi kuhunkin kuntaan, ja kuntalaiset saivat kokeilla toimintaväli-
neitä maksutta. Kiertueeseen osallistui yhteensä noin 500 ihmistä koronatilanteesta 
huolimatta. 

Toimintavälineitä kokeiltiin kaikille avoimissa tapahtumissa esimerkiksi uimahallin, 
kaupan tai terveyskeskuksien pihalla sekä yksityisissä tilaisuuksissa palvelutaloissa, 
vanhainkodeissa ja koulujen pihoilla. 

Kiertueen tavoitteena oli lisätä tietoisuutta luontoliikunnan toimintavälineistä ja 
toimia asennekasvatuksena kuntalaisille. Lisäämällä tietoisuutta tavoiteltiin myös 
välinehankinnan lisäämistä. 
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Kiertueen tuloksena Kemiönsaareen ja Kruunupyyhyn ostettiin yhteensä neljä väli-
nettä. Kristiinankaupunki otti varaslähdön ja hankki välineen jo edellisenä vuonna. 
Välineitä on tarkoitus lainata esimerkiksi kirjastokortilla myös kuntarajojen yli. Kun-
tien liikuntavastaavat kokivat, että kiertueelle olisi tarvetta vähintään joka toinen 
vuosi.  

Esteettömyyskartoitukset 
Soveltavan liikunnan ryhmiä ei kannata tarjota tiloissa, jotka eivät ole esteettömiä tai 
joista ei ole esteettömyystietoja kuntalaisille. Hankkeen aikana esteettömyysskartoit-
taja kartoitti yhteensä neljä liikuntatilaa neljässä kunnassa. Suomen Paralympiako-
miteassa työskentelevä kartoittaja keräsi tarvittavat tiedot kohteesta ja laati raportin, 
jossa kuvataan esteettömyyden nykytila, puutteet ja toimenpide-ehdotuksia esteet-
tömyyden kehittämiseksi. Kartoittajalta saatiin myös esteettömyystietoa, jota voitiin 
tuoda esille kunnan nettisivuilla. Hanke vastasi kartoituksen kustannuksista ja kunta 
tulevista korjaustöistä.   

Luontoreittien esteettömyyskartoitus 
Suomen Paralympiakomitean LUKA-hankkeen innoittamana myös hankekunnissa 
haluttiin edistää kaikkien mahdollisuuksia luontoliikuntaan. Kemiönsaari, johon kaa-
vailtiin esteetöntä luontopolkua, sai konsulttiapua Suomen Paralympiakomitealta 
esteettömän luontopolun rakentamiseen. 

Päätösseminaari 
Kaksikielinen päätösseminaari järjestettiin verkossa. Puolet puheenvuoroista kuvat-
tiin etukäteen Folkhälsanin tiloissa Helsingissä, kaksi puheenvuoroa kuvattiin suo-
rana Segermarketingin studiolta Vaasasta ja kolme puheenvuoroa pidettiin etänä. 
Yleisö istui kotisohvalla. Päätösseminaarin osallistui 114 henkilöä.

Päätösseminaarin tallenne on suomeksi ja ruotsiksi tekstitettynä Soveltava Liikunta 
SoveLin Youtube-kanavalla (youtube.com > Soveltava Liikunta SoveLi). 

Mediaosumat 
Hanke on ollut esillä SoveLin kaikissa viestintäkanavissa ja Soveli-lehdessä. Kuntien 
paikallislehdet ovat myös tasaisin väliajoin kirjoittaneet hankkeen tuloksista. Han-
kekoordinaattori kävi kaksi kertaa radiokanava Yle Vegalla puhumassa hankkeesta ja 
soveltavasta liikunnasta.  
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Media Artikkelin otsikko 

Folkhälsan 5/2018 Anpassad motion i tvåspråkiga 
kommuner

Liikunnan ammattilaiset 50/2018 Soveltavaa liikuntaa kaksikielisesti 

Neuroliiton Neurologinen aikakauslehti 
Avain 2/2019

Tvåspråkiga kommuner utvecklar sitt 
utbud – mera möjligheter för anpassad 
motion

Reuma-lehti kevät 2019 Soveltavaa liikuntaa kaksikielisiin kun-
tiin -hanke

Yle-uutiset 17.5.2019 Stafettkarnevalens stora solskenshisto-
ria: Sebastian Sjödahl är tillbaka fyra år 
efter den svåra olyckan

Hufvudstadsbladet 17.5.2019 Den nya stafetten en succé: ”Både ele-
verna och lärarna blev rörda”

GP – Gemenskap och påverkan (FDUV) nr 
1/2020

Anpassad motion = motion för alla 

Omslaget 1/2020 Motion är viktigt för alla

Vasabladet 4.6.2020 Ge alla möjlighet att vara ute i naturen

Åbo Underrättelser 4.6.2020 Kommuner kan främja lika möjligheter 
till motion i naturen

Turun Sanomat 5.6.2020 Kunnat, järjestäkää yhdenvertaista 
luontoliikuntaa

Hufvudstadsbladet 11.6.2020 Kommunala hjälpmedel kan hjälpa fler 
ut i naturen

Västra Nyland 16.6.2020 Kommunala hjälpmedel kan hjälpa fler 
ut i naturen

Satakunnan kansa 5.7.2020 Kunta voi auttaa kaikkia liikkumaan 
hankkimalla välineitä – ja lisätä siten 
yhdenvertaisuutta sekä ymmärrystä 
kuntalaisten kesken

Folkhälsan 1/2021 Funktionsförmågan är inte ett hinder – 
om kommunen satsar på hjälpmedel 

Liikunta & Tiede 2/21 Soveltavaa liikuntaa kaksikielisiin kun-
tiin -hanke

Taulukko 7. Mediaosumat.
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6. Muu kehittämistyö 

Anpassad motion i Svenskfinland -ryhmä Facebookissa  
Hankekoordinaattori perusti Facebookiin Anpassad motion i Svenskfinland -ryhmän, 
jotta tietoa soveltavasta liikunnasta voitaisiin jakaa erityisesti kaksikieliselle kentälle. 
Ryhmä oli tarkoitettu soveltavan liikunnan alalla työskenteleville. Ryhmän tarkoitus 
oli tiedottaa tapahtumista ja koulutuksista sekä antaa mahdollisuus kuntien liikun-
tavastaaville, yhdistyksille ja seuroille jakaa tietoa ja oppeja omasta toiminnastaan 
molemmilla kielillä. Ryhmään kuului noin 60 jäsentä lokakuussa 2020.

Marraskuussa 2020 ryhmän nimeksi muutettiin Soveltavan liikunnan foorumi / 
Anpassad motions forum, jota koordinoivat Folkhälsan, Liikuntatieteellinen Seu-
ra, SoveLi ja Suomen Paralympiakomitea. Maaliskuussa 2021 ryhmään kuului 153 
jäsentä.  

Yhdessä-viesti – Stafettkarnevalen 
Hanke ja Suomen Paralympiakomitea saivat pyynnön suunnitella uuden viestiosuu-
den Stafettkarnevaleniin. Tapahtuma on ruotsinkielisten koulujen jokavuotinen 
viestikarnevaali.  

Yhteistyössä suunniteltiin ns. unified-viestiosuus, jonka nimeksi tuli Yhdessä-viesti 
(Tillsammans-stafetten), jota ei Suomessa vielä ollut. Viestijoukkue koostuu hen-
kilöistä, jotka kaipaavat sovellusta liikuntaansa esimerkiksi sairauden tai vamman 
vuoksi ja henkilöistä, jotka eivät sitä tarvitse.   

Viestijoukkueeseen osallistui viisi lasta, joista vähintään kaksi oli lapsia, jotka tar-
vitsevat erityistä tukea. Viestijoukkueessa vähintään yhden lapsen piti käyttää pyö-
rätuolia liikkuakseen ja kahden lapsen tuli liikkua silmälapun kanssa, jolloin ystävä 
opasti kilpailijaa.  Kaksi muuta kilpailijaa saivat liikkua vapaasti.

Matkan pituus oli 5 x 50 metriä. Viestikilpailu järjestettiin 17.5.2019.  

Viestin tarkoitus oli mahdollistaa kilpaileminen yhdessä toimintakyvystä riippumat-
ta. Viestiosuus toimi myös asennekasvatuksena. Kyseinen viesti on jatkossa pysyvä 
osa Stafettkarnevalenia. Video viestiosuudesta on katsottavissa Yle Areenassa video 
viestiosuudesta (arenan.yle.fi/1-50157082)

Fyysisen aktiivisuuden suositukset toimintaestesille aikuisille -infograafi 
Folkhäl san, Suomen Paralympiakomitea ja hanke julkaisivat suomen- ja ruotsinkie-
liset fyysisen aktiivisuuden suositus -infograafit vuonna 2019. Infograafin pohjalta 
laadittiin helppokäyttöiset koulutusmateriaalit esimerkiksi yhdistysten liikuntavas-
taavien ja vertaisohjaa jien käyttöön.
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Liikuntasuositus kannustaa liikkumaan jokainen päivä. Suositusten (fyysinen aktiivi-
suus) tavoitteena on lisätä vammaisten ihmisten elämänlaatua ja yhdenvertaisuutta. 
Alkuperäinen infograafi on laadittu Isossa Britanniassa tutkijoi den ja vammaisjär-
jestöjen kanssa yhteistyössä. Se julkaistiin lokakuussa 2018 Start Active, Stay Active 
-sivustolla. 

Infograafin suositukset ovat linjassa UKK-instituutin liikuntapiirakan kanssa. Liikun-
tapiirakkaa käytetään Suomessa yleisesti ammattilaisten liikuntaneuvonnan työkalu-
na. Infograafia ja UKK-instituutin vuonna 2020 julkaistuja soveltavia suosituksia voi 
käyttää rinnakkain.

Infograafi ja koulutusmateriaalit ovat SoveLin sivustolla (soveli.fi/soveltava-liikunta/
infograafi/). 

Valtti-yhteistyö 
Suomen Paralympiakomitean koordinoiman Valtti-ohjelman avulla pyritään löytä-
mään erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille liikuntaharrastus. Valtti-ohjel-
maan valittu lapsi tai nuori saa oman henkilökohtaisen Valtin. 

Hanke tuki Valtti-toimintaa siten, että tietoisuus siitä lisääntyisi kaksikielisellä 
kentällä ja toimintaan voisivat osallistua myös kaksikieliset lapset. Lisätietoa Valt-
ti-toiminnasta on Suomen Paralympiakomitean sivustolla (paralympia.fi/liikunta/
lapset-ja-nuoret/valtti).

Apuvälineen hankinnan askeleet -videot 
Tarve selkeästä apuvälineen hankintaa tukevasta videosta oli ollut Malikkeen tiedos-
sa jo ennen hanketta. Kärry kiertää kunnissa -kiertueen jälkeen tarve korostui. Mali-
ke, Suomen Paralympiakomitea ja hanke tekivät yhteistyössä Tussitaitureiden kanssa 
suomen- ja ruotsinkieliset välinevideot.  

Videot ovat Soveltava Liikunta SoveLin Youtube-kanavalla (youtube.com > Soveltava 
Liikunta SoveLi). 
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Hanketyön työkaluja 

Tutustuminen hankekuntiin 

Hankekuntiin, liikuntavastaaviin ja ohjaajiin tutustuminen oli hankkeessa tärkeää. 
Hankekoordinaattori toivoi, että hanketiimistä tulisi pirteä ja rento tehotiimi, mikä 
tiimin mukaan toteutuikin. Yhteistyötä ylläpidettiin siten, että hankekoordinaattori 
matkusti kuntiin suunnittelupalavereihin ja soveltavan liikunnan foorumeihin noin 
kaksi kertaa vuodessa.   

Hankkeen esite  

Hankkeen käynnistyttyä laaditiin esite, jota jaettiin hankekuntien asukkaille ja tapah-
tumissa ympäri Suomea. Esite on SoveLin nettisivuilla (soveli.fi/meista/hankkeet/
kaksikieliset-kunnat/).

Kuntakirjeet ja etäkokoukset 

Joka kuukauden alussa hankekoordinaattori lähetti kunnille tietoa hanke-
kuntien tapahtumista, seuraavan kuun toimenpiteistä ja ajankohtaista tie-
toa soveltavan liikunnan kentältä esimerkiksi koulutuksista, tapahtumista ja 
avustusmahdollisuuksista.  

Korona-aikana tukea ja tietoa tarjottiin etäkokouksissa, joita kunnat ja hankekoordi-
naattori pitivät kahden viikon välein. 

Hankepäivä 

Vähintään kerran vuodessa järjestettiin hankepäivä, jolloin kaikki liikuntavastaavat ja 
hankekoordinaattori tapasivat kasvokkain. Päivän aikana käytiin läpi vuoden aikana 
tapahtunutta ja suunniteltiin seuraavaa vuotta. 

Osallistuminen seminaareihin ja koulutuksiin 

Kuntien liikuntavastaavien koulutuksille ja seminaariosallistumisille on harvoin 
varattu suurta summaa vuosittaisesta budjetista. Hankkeen avulla voitiin kattaa lii-
kuntavastaavien seminaariosallistumisia ja yöpymisiä, jotta heillä olisi mahdollisuus 
oppia uutta ja verkostoitua muiden soveltavan liikunnan kentällä työskentelevien 
kanssa.  

Koko hanketiimi osallistui Adapted Physical Activity -konferenssiin, joka järjestettiin 
Tanskassa. Hankkeella oli tapahtumassa puheenvuoro, jossa esiteltiin siihen asti 
tehtyjä toimenpiteitä. Matkan mahdollisti Ahos-apuraha, josta on lisätietoa Suomen 
Paralympiakomitean sivustolla (paralympia.fi/palvelut/koulutus/ahos-apuraha).
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7. Arvio hankkeen vaikutuksista 

Hankkeen vaikutuksia arvioitiin kyselyllä, joka lähetettiin kuntien liikuntavastaaville 
ja liikunnanohjaajille. Osa kysymyksistä on samoja, joita hankekoordinaattori Saku 
Rikala käytti Kohti yhdenvertaista kuntien liikuntapalveluita -hankkeessa vuosina 
2013–2015.

Kaava 16. Hankkeen myötä toteutuneet muutokset kunnissa.
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Osaa yllä olevassa taulukossa olevista vastauksista selittää se, että kuntien Sovelta-
van liikunnan foorumit keräsivät kunnan eri toimijoita saman pöydän äärelle, mikä 
mm. lisäsi yhteistyötä.  

Koronaepidemia vaikutti ryhmien käynnistämiseen. Uusien soveltavan liikunnan ryh-
mien oli tarkoitus aloittaa toimintansa samana vuonna, kun epidemia alkoi. Ryhmät 
aloittavat toimintansa, kun koronavirustilanne on rauhoittunut.  

Kyllä Ei Muu

Onko kuntaan palkattu hankkeen aikana soveltavan 
liikunnan ohjaaja?

2 4 0

Onko kuntaan suunnitteilla palkata soveltavan liikun-
nan ohjaajan seuraavan kahden vuoden aikana?

4 2

Onko soveltavan liikunnan ryhmien määrä 
lisääntynyt? 

3 1 2

Taulukko 8. Soveltavan liikunnan edistyminen kunnissa.

Muu: ”Lisää ohjaajia on otettu mukaan, jotta soveltavan liikunnan kohderyhmäläiset 
ovat päässeet mukaan ryhmiin.” ja ”Ryhmiä on osittain lisätty mutta korona karsi 
tapaamiskertoja.”

Kaava 17. Soveltavan liikunnan yhteistyön lisääntyminen.
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8. Kuntien saavutukset

Kaikissa kunnissa kehitettiin soveltavaa liikuntaa kunnan tarpeiden ja resurssien 
mukaan. Koronaepidemia on hidastanut tulosten saavuttamista, ja isoimmat muu-
tokset näkyvät vasta kun koronavirustilanne on rauhoittunut. Esimerkiksi kaikki 
uudet soveltavan liikunnan ryhmät alkavat vasta, kun ryhmien järjestäminen on 
turvallista.  

 

Kemiönsaari 
• Kunnan nettisivuille tehtiin soveltavan liikunnan osio.   

• Liikunnanohjaaja ja Kårkullan palveluyksikkö osallistuivat vuonna 2018 Turussa 
järjestettävään soveltavan liikunnan sählyturnaus KIIKKUun. Asukkaille järjestettiin 
sählytreenejä.  

• Talvella 2020 kuntaan hankittiin maastopyörätuoli Hippocampe ja 
maastorollaattori kuntalaisten käyttöön.  

• Amospuiston urheilukentälle tehtiin esteettömyyskartoitus keväällä 2021.  

• Uusi soveltavan liikunnan esite otettiin käyttöön.

• Kunnassa aloitti aktiivinen soveltavan liikunnan foorumi, johon kuuluu 22 aktiivista 
jäsentä.  

• Kemiönsaari haki ELY-keskuksen kuntien lähivirkistysalueiden kunnostus- ja 
kehittämisavustusta. Tarkoitus on tehdä yhdestä Norrbackan luontoreitistä 
esteettömämpi, jotta se palvelee myös pyörätuolinkäyttäjiä. Reitti on noin 800 m 
pitkä. Kemiönsaarelle myönnettiin avustusta keväällä 2021. 

• Hankkeen jälkeen Kemiönsaaressa aiotaan jatkaa Soveltavan liikunnan foorumia, 
käynnistää tasapainoryhmiä ja kouluttaa liikuntaystäviä, jotka voivat ohjata 
tai valvoa pieniä liikuntaryhmiä esimerkiksi kävelyssä ja sulkapallossa. Lisäksi 
liikuntatoimi ja Kemiön liikkuva apteekki tekevät yhteistyötä, ja tulevaisuudessa 
apteekki tarjoaa liikuntaryhmiä henkilöille, joilla on tyypin 2 diabetes, astma tai 
tuki- ja liikuntaelinsairauksia.  

• Liikunnanohjaaja esittelee vuosittain soveltavan liikunnan toimintaa 
terveyskeskuksen työntekijöille esitteen avulla. 

• Kemiönsaareen on tulossa 2,7 km pitkä Kullan esteetön luontoreitti. Rahoittajana 
toimii Koneen Säätiö. Reitin on tarkoitus valmistua kesällä 2022. 
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Kristiinankaupunki 
• Kunnan nettisivuille tehtiin soveltavan liikunnan osio.   

• Talvella 2019 kuntaan hankittiin maastopyörätuoli Hippocampe kuntalaisten 
käyttöön.  

• Talvella 2020 kunnan seuratapaamisessa keskusteltiin soveltavasta liikunnasta ja 
tasa-arvoisesta liikunnasta hankekoordinaattorin ja Folkhälsanin På samma linje 
-hankkeen kanssa.  

• Syksyllä 2021 liikuntavastaava ja kunnan sosiaalitoimi käynnistivät liikuntaryhmän, 
joka kokoontui ensimmäistä kertaa tammikuussa.  Ryhmätoimintaan osallistuvat 
esim. henkilöt, jotka ovat olleet pitkään työttömiä.  

• Kristiinahallin liikuntatilaan tehtiin esteettömyyskartoitus keväällä 2021.  

• AVI myönsi Kristiinankaupungille 10 000 euroa liikunnanohjaajan palkkaamiseen. 
Ohjaaja työskentelee 30 tuntia viikossa helmi–syyskuussa 2021.  Hän työskentelee 
poikkihallinnollisesti, ja tarkoitus on, että hän ohjaa esimerkiksi soveltavan 
liikunnan ryhmiä sekä vastaa kunnan liikuntaneuvonnasta. Ohjaajan toivotaan 
keräävän lisätietoa valtuutetuille, jotta kuntaan palkattaisiin vakituinen 
liikunnanohjaaja.  

• Uusi soveltavan liikunnan esite otettiin käyttöön. 

• Kristiinankaupunki haki ELY-keskuksen kuntien lähivirkistysalueiden kunnostus- 
ja kehittämisavustusta. Tarkoitus on parantaa esteettömyyttä vaellusreitillä 
Kanuunakallion näköalapaikalla. Kristiinankaupungille myönnettiin avustusta 
keväällä 2021.

• Kunnassa aloitti aktiivinen soveltavan liikunnan foorumi, johon kuuluu kahdeksan 
aktiivista jäsentä.  

• Hankkeen jälkeen Kristiinankaupungissa aiotaan jatkaa yhteistyötä ESKOOn 
ja Kårkullanin kanssa. Kuntalaisille jatketaan maastopyörätuoli Hippocampen 
vuokrausta. Suunnitelmissa on myös kehittää Pyhävuoren aluetta 
esteettömämmäksi luontokohteeksi ja järjestää vuosittain soveltavan liikunnan 
unelmien liikuntapäivä. 
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Kruunupyy 
• Kunnan nettisivuille tehtiin soveltavan liikunnan osio.   

• Talvella 2020 kuntaan hankittiin maastopyörätuoli Hippocampe ja SnowComfort 
-kelkka kuntalaisten käyttöön. Välineistä tehtiin myös tehty markkinointivideot.  

• Kunta tarjosi kaksi ohjaajaa Folkhälsanin järjestämiin kesäuimakouluihin, jotta 
myös erityistä tukea tarvitsevat lapset saivat mahdollisuuden osallistua. Kunta 
tarjoaa ylimääräisiä ohjaajia jatkossakin. 

• Suunnistusseura OK Botnian ohjaaja veti ryhmää, jonka osallistujat tarvitsivat 
enemmän tukea tai sovellusta.  

• Kuntaan tehtiin frisbeegolfrata, jossa osa rataosuuksista sopii esimerkiksi 
pyörätuolia käyttäville henkilöille.

• Soveltavaan liikuntaan jaettavan vuosittaisen avustuksen määrä nousi 800 eurosta 
2800 euroon. 

• Kunnantalolle tehtiin luiska. Sinne on suunnitteilla myös ovenavausnappi. 

• Kruunupyyn liikuntahallissa tehtiin esteettömyyskartoitus keväällä 2021.  

• Uusi soveltavan liikunnan esite otettiin käyttöön.

• Kunnassa aloitti aktiivinen soveltavan liikunnan foorumi, johon kuuluu kahdeksan 
aktiivista jäsentä. 

• AVI myönsi Kruunupyylle rahoitusta 8000 euroa liikuntaneuvontaa koordinoivan ja 
soveltavan liikunnan ryhmiä ohjaavan henkilön palkkaamiseen. Ohjaaja aloittaa 
syksyllä 2021, ja tarkoitus on jatkossakin hakea rahoitusta.  

• Kruunupyy haki ELY-keskuksen Kuntien lähivirkistysalueiden kunnostus- ja 
kehittämisavustusta. Tarkoitus on tehdä kolme ”penkkilenkkiä” eri puolille kuntaa. 
Penkin kohdalle on suunnitteilla kuvia ja ohjeita lihaskuntoliikkeistä, joita voi tehdä 
penkkiä apuna käyttäen.  Kyltteihin tulee ohjeita henkilöille, joiden tasapaino 
ja lihaskunto ovat heikkoja. QR-koodilla ohjeita saavat käyttöönsä fyysisesti 
paremmassa kunnossa olevat liikkujat. Kruunupyylle myönnettiin avustusta 
keväällä 2021.  

• Hankkeen jälkeen Kruunupyyssä aiotaan jatkaa Soveltavan liikunnan foorumia 
seurakokouksissa tai vammaisneuvostossa. Lisäksi järjestetään pyöräilykurssi 
maahanmuuttajanaisille, liikunta- tai kävely-ystäväkoulutus ja Krombirundan-
tapahtuma toteutetaan jatkossa esteettömämmin. 
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Närpiö 
• Kunnan nettisivuille tehtiin soveltavan liikunnan osio.   

• Talvella 2020 kunnan seuratapaamisessa keskusteltiin soveltavasta liikunnasta ja 
tasa-arvoisesta liikunnasta Folkhälsanin På samma linjen -hankkeen kanssa. 

• Uusi soveltavan liikunnan esite otettiin käyttöön.

• Kunnassa aloitti aktiivinen soveltavan liikunnan foorumi, johon kuuluu 13 jäsentä. 

• Närpiön kaupunki haki ELY-keskuksen kuntien lähivirkistysalueiden kunnostus- 
ja kehittämisavustusta. Tarkoitus on parantaa esteettömyyttä Öjskogsparkenin 
kuntoradalla. Närpiölle myönnettiin avustusta keväällä 2021.  

• Hankkeen jälkeen Närpiössä aiotaan jatkaa Soveltavan liikunnan foorumia. Myös 
yhteistyötä FDUV:n, Kårkullan ja aikuisopiston kanssa jatketaan mm. siten, että 
aikuisopisto tarjoaa ohjattua liikuntaa soveltavan liikunnan kohderyhmälle. 

 

Parainen 
• Vuonna 2019 kunta rakennutti padel-kentän, joka on esteetön myös 

pyörätuolinkäyttäjälle.  

• Parainen haki ELY-keskuksen kuntien lähivirkistysalueiden kunnostus- ja 
kehittämisavustusta. Tarkoitus on tehdä yhdessä Metsähallituksen kanssa 
Lenholmenin luonnonsuojelualueesta esteetön pyörätuolinkäyttäjälle: grillipaikalle 
tehdään heille soveltuva pöytä ja esteetön wc. Paraisille myönnettiin avustusta 
keväällä 2021.   

• Paraisten Urheilu- ja nuorisotaloon tehtiin esteettömyyskartoitus keväällä 2021.  

• Kunnassa aloitti aktiivinen soveltavan liikunnan foorumi, johon kuuluu viisi 
jäsentä, ja yhteistyö vammaisneuvoston kanssa aloitettiin.  

• Parainen haki opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää avustusta harrastamisen 
Suomen malliin. Jos avustus myönnetään, toiminta aloitetaan syksyllä 2021. 

• Hankkeen jälkeen Paraisille suunnitellaan esteetöntä kuntosalia ja Saaristotraili-
kilpailuun suunnitellaan esteettömämpää muotoa. 
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Siuntio 
• Siuntion soveltavan liikunnan tilannetta kartoitettiin yhdessä 

hyvinvointikoordinaattorin kanssa.  

• Vuonna 2020 Siuntiossa julkaistiin laaja Liikkumisen ja urheilun olosuhteet 
Siuntiossa -suunta-asiakirja 2020–2024. Se sisältää kuntalaisten mielipiteitä, 
toiveita ja tarpeita, tietoa kunnan olosuhteista ja tavoitteita sekä suunnitelmia 
tuleville vuosille. Laajassa kyselyssä oli mukana kysymyksiä myös esteettömyyteen 
ja soveltavaan liikuntaan liittyen. 

• Kunnan tilojen käyttövuorojen jako- ja maksuperiaatteet sekä avustussäännöt 
päivitettiin hankkeen aikana. Esimerkiksi käyttövuorojen jakojärjestyksessä ja 
hinnoissa soveltavan liikunnan ryhmät rinnastetaan nyt alle 18-vuotiaiden ja yli 
65-vuotiaiden ryhmiin, jotka ovat etusijalla ja saavat käyttövuorot puoleen hintaan.  
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9. Kaksikielisen soveltavan  
liikunnan tulevaisuus 

 

Hankkeen loppuraportti on hyvä päättää tilannearvioon siitä, miltä soveltavan liikun-
nan tilanne näyttää kokonaisuudessaan ja erityisesti hankekuntien kannalta. Tällä 
hetkellä suurin soveltavaan liikuntaan liittyvä megatrendi on väestön ikääntymi-
nen. Väestön ikääntyessä myös soveltavan liikunnan tarve kasvaa. Väestön ikään-
tyminen on voimakkainta pienissä kunnissa, joissa toisaalta on myös pienimmät 
resurssit järjestää ja tukea soveltavaa liikuntaa. On siis uhkana, että soveltavan lii-
kunnan kohderyhmään kuuluvien maantieteellinen epätasa-arvo kasvaa tulevaisuu-
dessa. Erityisen hankalassa asemassa ovat soveltavan liikunnan kohderyhmän sisällä 
vähemmistöön kuuluvat henkilöt, esimerkiksi kielivähemmistöihin kuuluvat.   

Koronaepidemia on voimistanut jo olemassa olevaa liikunta-aktiivisuuden polarisoi-
tumista. Paljon liikkuvat ovat jatkaneet liikuntaharrastuksiaan ja samalla liikunnal-
lisesti vähemmän aktiiviset ovat jääneet yhä pahemmin syrjään liikunnallisesta elä-
mäntavasta. Koronatilanteen hellittäessä liikunta-alan toimijoiden onkin yhdessä 
keskityttävä siihen, että koronan negatiiviset vaikutukset saadaan kumottua. Tämä 
koskee sekä liikunnan ja urheilun järjestökenttää että kuntatoimijoita.  

Kuntatalouden hankala tilanne yhdistettynä väestön ikääntymiseen ja liikunta-aktii-
visuuden polarisoitumiseen eivät välttämättä luo parasta mahdollista lähtökohtaa 
uusille kehittämistoimenpiteille. Kun yhtälöön lisätään tulevan sote-uudistuksen 
mahdolliset vaikutukset kuntien motivaatioon investoida liikunnan edistämiseen, voi 
tilanteen arvioida melko hankalaksi. Nyt päättyvän hankkeen tulokset kuitenkin 
osoittavat, että vaikeassakin tilanteessa voidaan saada aikaan hyviä kehitysaskeleita.  

Hankkeen avulla on kyetty parantamaan kaksikielisen kohderyhmän ja asiantun-
tijoiden mahdollisuutta saada palvelua ja tukimateriaaleja toisella kotimaisella 
kielellä. Tätä kehittämistyötä tulee jatkaa ja toivottavaa on, että yhä useammat orga-
nisaatiot ymmärtäisivät tarpeen kehittää kaksikielisiä palveluita. Jos organisaatios-
sa ei ole kaksikielistä osaamista, asian voi ratkaista muullakin tavalla, esimerkiksi 
ostopalveluna.   

Hanketiimi kannustaa kunnan päättäjiä ja liikuntapalveluita rekrytoimaan kaksikie-
lisiä liikunnanohjaajia, koska tällä tavalla mahdollistetaan liikunnasta nauttiminen 
myös yli kielirajojen.  

Kyse on resurssien priorisoinnista ja arvoista. Tehdään enemmän yhdessä kuin erik-
seen, ja luodaan nykyistä yhdenvertaisempia liikkumismahdollisuuksia.  

Meillä kaikilla on oikeus liikkua – toimintakyvystä tai äidinkielestä riippumatta.  
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Liitteet: 

Soveltavaa liikuntaa kunnassasi -kartoitus 
Kuntalaiset vastasivat kysymyksiin sähköisesti tai paperilomakkeella. Kartoituskysy-
myksiä voi käyttää tilannekartoituksiin myös muissa kunnissa. Suosittelemme, että 
kartoitus järjestetään suomeksi ja ruotsiksi.  

1.  Kotikuntasi? / Din hemkommun? 

2.  Ikäsi? / Din ålder? 

3.  Kuinka usein liikut niin, että hengästyt ainakin lievästi? / Hur ofta rör du på dig/
motionerar du på fritiden, så att du åtminstone blir lite andfådd? 

 a) jokainen päivä / varje dag 

 b) 3 kertaa viikossa / 3 gånger i veckan 

 c) kerran viikossa / 1 gång i veckan 

 d) 2 kertaa viikossa / 2 gånger i månaden 

 e) harvemmin / mer sällan 

 f) muu / annat 

4.  Onko kunnassasi tarpeeksi soveltavan liikunnan ryhmiä? / Anser du att det finns 
tillräckligt med anpassade motionsgrupper i din kommun? 

 a) kyllä / ja 

 b) ei / nej 

 c) en tiedä / vet inte 

5.  Osallistutko johonkin liikuntaryhmään tällä hetkellä? / Deltar du i någon 
motionsgrupp för tillfället? 

 a) kyllä / ja 

 b) ei / nej 

6.  Mihin liikuntaryhmään? / Vilken motionsgrupp? Vapaa vastaus/ Får svara fritt 
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7.  Haluaisitko harrastaa liikuntaa useammin kuin nyt? / Skulle du vilja röra på dig/
motionera oftare? 

 a) kyllä / ja 

 b) ei / nej 

 c) jos saan henkilökohtaista apua / ifall jag får personlig hjälp 

 d) ehkä / kanske 

8.  Minkälaisia liikuntaryhmiä haluaisit, että kunta järjestäisi? / Hurudana 
motionsgrupper skulle du vilja att kommunen skulle erbjuda? 

 a) kuntosali/gym 

 b) tasapainoryhmä/balansgrupp 

 c) vesijumppa/vattenjumpa 

 d) kuntopiiri / konditionscirkel 

 e) pallopelit/ bollspel 

 f) luontoliikunta / motion i naturen 

 g) muu / annat 

9.  Millä kielellä toivoisit, että kunnan liikuntaryhmiä ohjattaisiin? / På vilket språk 
skulle du önska att kommunens grupper skulle ledas? 

 a) ruotsiksi/svenska 

 b) kahdella kielellä/tvåspråkigt 

 c) suomeksi /finska 

 d) muu / annat 

10. Tarvitsetko kyydin, jotta pääset harrastamaan liikuntaa? / Behöver du skjuts för 
att kunna röra på dig? 

 a) kyllä, kunnan julkista liikennettä käyttäen (bussi, juna, taksi tai kuljetuspalvelu) 
/ ja, kommunens kollektiva färdmedel (buss, tåg, taxi och färdtjänst) 

 b) kyllä, saan kyydin tutulta / ja, får skjuts av en bekant 

 c) en /nej d) muu / annat 
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11. Estääkö jokin liikkumisen tai liikunnan harrastamisesi, mikä? / Hindrar någonting 
dig så att du inte kan röra på dig så mycket som du skulle vilja)? 

 a) sopivaa liikuntapaikkaa ei löydy / hittar inga passande motionsutrymmen 

 b) liian pitkä etäisyys / för långt avstånd 

 c) liian kallista / liian kallista 

 d) sopivia liikuntaryhmiä ei löydy / hittar inga passande motionsgrupper 

 e) tarvitsisin henkilökohtaista apua / jag behöver personlig hjälp 

 f) kieli / språket 

 g) liikuntaryhmien aika / tidpunkten på gruppen 

 h) muu /annat 

12. Tarvitsetko henkilökohtaista apua liikkuessasi tai liikuntaharrastuksesi aikana)? / 
Behöver du en personlig assistent då du rör på dig(motionerar)? 

 a) kyllä / ja 

 b) ei / nej 

 c) välillä / ibland 

13. Käytätkö liikkuessasi tai liikuntaa harrastaessasi apuvälinettä (pyörätuoli, 
rollaattori jne.)? / Använder du ett hjälpmedel (rullstol, rollator e.d.) när du rör på 
dig/motionerar? 

 a) kyllä / ja 

 b) ei / nej 

 c) välillä / ibland 

14. Oletko oikeutettu vammaispalvelulain mukaiseen kuljetuspalveluun? / Är du 
berättigad till färdtjänst i enlighet med handikapplagen?  

 a) kyllä / ja 

 b) ei / nej 
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15. Ovatko kuntasi liikuntapaikat esteettömät? / Anser du att din kommuns 
motionsplatser är tillgängliga? 

 a) kyllä / ja 

 b) ei / nej 

 c) en tiedä / vet inte 

16. Osallistuisitko liikuntaryhmiin, jotka järjestettäisiin ulkona? / Skulle du delta i 
utomhus motionsgrupper? 

 a) kyllä / ja 

 b) ei / nej 

 c) ehkä / kanske 

 d) muu / annat 

17. Miten haluaisit jatkossa tietoa kuntasi soveltavan liikunnan mahdollisuuksista? / 
På vilket sätt vill du i fortsättningen få information om din kommuns anpassade 
motion möjligheter? 

 a) postitse / per post 

 b) sähköpostitse / e-post 

 c) lehdestä / läser i tidningen 

 d) muu / annat 

18. Voisitko toimia ”liikuntaystävänä” pienelle ryhmälle? / Kan du tänka dig att 
fungera som ”motions vän” i en liten grupp? 

 a) kyllä / ja 

 b) ei / nej 

 c) ehkä / kanske





#oikeusliikkua

#soveltavaliikunta

#anpassadmotion
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