Taulukko. Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset ja alueelliset kehittämisavustukset vuonna 2017.
Hakija

Hankkeen nimi ja sisältö

Avustus 2017
(€)

Alle kouluikäiset
Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa, yhteistyö ja verkostot lapsen liikkumisen
edistäjinä. Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman toteuttaminen ja varhaiskasvattajien
osaamisen vahvistaminen paikallis- ja aluetasolla. Viiden aluejärjestön
yhteishanke.

54 000

Folkhälsans Förbund rf

Trygga relationer inom idrott-ökar barns motions- o rörelseglädje. Turvallisen ja
viihtyisän toimintaympäristön kehittäminen lasten ja nuorten
urheiluseuratoiminnassa. Yhteishanke MLL:n, Palloliiton ja Salibandyliiton kanssa.

34 000

Hämeen Liikunta ja Urheilu ry

Drop ut kuriin - nuorista nuorten ohjaajia harrasteliikuntaan. Työllistämismallin
luominen kilpauran lopettaville nuorille. Kouluttaminen ohjaajiksi
harrastetoimintaan. Harrastustoiminnan lisääminen vertaisohjaajien ja koulujen
yhteistyöllä. Yhteistyö Liikkuvan koulun kanssa.

43 000

Koululiikuntaliitto KLL ry

Juokseva koulu voi paremmin-Juoksusankarit. Oppilaiden ja opettajien
koulupäivän liikunnallistaminen juoksun avulla sekä ohjaaminen juoksun
harrastamisen pariin vapaa-ajalla.

34 000

Koululiikuntaliitto KLL ry

Pallosankarit - erityistä tukea tarvitsevien liikuntaan motivointi. Soveltavaa
jalkapalloa ja muuta soveltavaa liikuntaa sisältävien tapahtumien järjestäminen
koululaisille yhteistyössä Palloliiton kanssa.

20 000

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry
Kouluikäiset

Lasten liikunnan tuki ry

Toiminta tavaksi! Toiminnallisen oppimisen kehittämishanke erityisesti ylemmille
luokille ja koulun kerhotoimintaan.

50 000

Liikunnan ja kansanterveyden
edistämissäätiö LIKES

Active Youth! - Vertaistoimintaa vähän liikkuvien nuorten liikunnallisen
elämäntavan edistämiseksi. Arvo- ja hyväksyntäpohjaisen toimintamallin
luominen yläkouluihin, joissa tukioppilaat toimivat hyvinvointiohjaajina.

60 000

Nuorten Akatemia ry

Sporttitetti. Mallin luominen kouluille nuorten TET-jakson suorittamiseen
liikuntaseurassa ja koulujen liikuntatoiminnassa. Yhteishanke Voimisteluliiton,
Yleisurheiluliiton, Suunnistusliiton ja WAU ry:n kanssa.

32 000

Pyöräilykuntien verkosto ry

Arkimatkat aktiiviseksi - pyöräilykasvatus 2.0. Varhaiskasvatus- ja kouluikäisten
lasten sekä perheiden pyöräilyn edistäminen yhdessä Pyöräliiton kanssa.

60 000

Suomen Golfliitto ry

Move Kids Up & Down. Golfliiton, Keilailuliiton ja Ski Sport Finlandin yhteinen
koulupäivän ja perheliikunnan kehittäishanke.

60 000

Suomen Hiihtoliitto ry

Lumilajit liikuttavat. Koulupäivän liikunnallistaminen lumilajien avulla. Laajaalainen yhteishanke kahden liiton eri lajien kesken.

35 000

Suomen Humanistinen
Ammattikorkeakoulu Oy

ToiMeen! - Toiminnalliset menetelmät avuksi aineenopettajan arkeen.
Juurrutetaan uusia liikunnallisuuden toimintatapoja ja -menetelmiä yläkouluille
aineenopettajien käyttöön.

40 000

Liikuntaa lapsen ja nuoren arkeen. Liikunnan osuuden vahvistaminen
Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus PTK seurakuntien lapsi- ja nuorisotyössä ja lapsiperheiden toiminnassa, matalan
ry
kynnyksen ratkaisuja maahanmuuttajataustaisille.
Suunnistaen lisää liikettä koulupäivään ja perheiden arkeen. Sisältöjen ja
toimintamallien luominen opettajille koulujen suunnistustunneille ja muiden
aineiden integrointiin sekä välitunti- ja kerhotoimintaan.
Suomen Suunnistusliitto ry
Perhesuunnistustapahtumien toteuttaminen.

36 000

10 000

Suomen Tennisliitto ry

Mailapelit varhaiskasvatuksen ja koulupäivän liikunnallistamisen tukena.
Yhteishanke Suomen Sulkapalloliiton, Suomen Squashliiton, Suomen
Pöytätennisliiton ja Suomen Racketlonliiton kanssa.

50 000

Suomen Ympäristöopisto SYKLI Oy

Ulkoluokka - liikuntaa ja oppimista lähiluonnossa. Koulupäivän
liikunnallistaminen siirtämällä perusopetuksen oppitunteja luokasta luontoon.

20 000

UKK-instituutti

Smart Moves. Toisen asteen oppilaitosten henkilöstön osaamisen tukeminen
Liikkuva koulu -ohjelman toteuttamisessa.

45 000

Nuoret aikuiset/opiskelijaliikunta
Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskusten sekä työ- ja
elinkeinotoimistojen kehittämis- ja
hallintokeskus

Liikettä Sivarin. Siviilipalveluksen koulutusjakson opetussuunnitelmaan
liikuntakasvatuksen sisältöjen tuottaminen ja Siviilipalveluksen liikuntakirjan
(opas) laatiminen.

34 000

Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

Digisport. Kehitetään uudenlainen liikuntaa ja teknologiaa yhdistävä toimintamalli
eri kampuksille.

14 000

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta

Joensuun korkeakoululiikunnan yhtenäistämishanke "Sykettä Susirajalla". ItäSuomen yliopiston ja Karelia-ammattikorkeakoulun liikuntapalveluiden
yhdistäminen ja kehittäminen.

30 000

Kainuun Liikunta ry

Lisää liikettä - aivot aktiivisiksi -hanke. Kajaanin lukion ja Kainuun
ammattiopiston toimintakulttuurien liikunnallistamisen kehittäminen.

16 000

Lahden ammattikorkeakoulu Oy

Liikuttaako. Mallien pilotointi liian vähän liikkuvien liikunnallisen elämäntavan
tukemiseen. Opiskelijoiden osallistaminen liikunnan suunnitteluun. Liikunnallisten
menetelmien ja luonnon hyödyntäminen opetuksessa.

18 000

Metropolia Ammattikorkeakoulun
opiskelijakunta

Tasavertaiset liikuntapalvelut pääkaupunkiseudun AMK:ille. Liikuntapalvelujen
kehittäminen ja yhteisen liikuntapalveluorganisaation luominen Metropolia,
Haaga-Helia ja Laurea-ammattikorkeakoulujen välille.

40 000

Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry

Korkeakoululiikunnan barometri 2017 ja Korkeakoululiikunnan suositusten
päivitys. Korkeakoululiikunnan suositusten toteutumisen selvittäminen
valtakunnallisesti. Vuonna 2011 laadituttujen suositusten päivittäminen.
Korkeakoululiikunnan suosituksilta piiloon jäävien tärkeiden tekijöiden
identifiointi, niiden merkitys ja niihin vaikuttaminen. Tunnistetaan liikkumisen
esteet, kootaan toimivia käytäntöjä ja muutetaan opiskeluympäristöjä
liikkumiseen kannustaviksi.

Opiskelijan Vaasa ry

Hanke Vaasan korkeakoululiikunnan edistämiseksi ja yhtenäistämiseksi.
Kahdeksan koulutusorganisaation yhteishanke opiskelijoiden liikuntapalveluiden
kehittämiseksi.

22 000

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

Aktiivinen ja iloinen AMK-liikkuja. Seinäjoen ammattikorkeakoulun
liikuntapalveluiden kehittäminen.

22 000

Suomen ammatillisen koulutuksen
kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

Liikettä amiksiin! Valtakunnallinen ammattioppilaitosten toimintakulttuurin
liikunnallistamishanke: hyvien käytäntöjen levittäminen ja juurruttaminen,
henkilöstön ohjaaminen. Tuetaan Liikkuvan koulun laajenemista.

30 000

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy

Mikä saa mut liikkumaan? Poikkisektoraalisen toimintamallin kehittäminen ja
palveluketjun luominen liian vähän liikkuvien opiskelijoiden motivoimiseksi
liikuntaan. Arvopohjaisen perehdytyskoulutuksen laatiminen liikuntatuutoreille
(opiskelijoita) ja henkilöstölle.

32 000

Turun yliopisto

Turun korkeakoululiikunta - yhteisillä liikuntapalveluilla parempaa opiskelu- ja
työhyvinvointia. Turun yliopiston, Åbo Akademin ja Yrkeshöskolan Novian
yhteishanke.

40 000

Urho Kekkosen
Kuntoinstituuttisäätiö/Tampereen
urheilulääkäriasema

TEKO - Terve koululainen. Lasten ja nuorten liikkumisen edistämisen ja liikunta- ja
vapaa-ajan turvallisuuden kehittämishanke.

78 000

Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry

23 000

40 000

Työikäiset

Lahden ammattikorkeakoulu Oy

Osallistava ryhmäliikuntaneuvonta. Ryhmämuotoisen liikuntaneuvonnan mallin
kehittäminen osaksi kuntien liikunnan palveluketjua.

42 000

Lounais-suomen Liikunta ja Urheilu ry

Työhyvinvoiva koulu. Kouluhenkilöstön toimintakulttuurin liikunnallistaminen
Lounais-Suomen kouluissa.

16 000

Selkäliitto ry

Tosimiehen selkätreeni. Uusien toimintamallien luominen liikuntaan
motivoimiseksi selkäkivuista kärsiville miehille.

20 000

Suomen Golfliitto ry

Golf55+ terveysliikuntahanke. Matalan kynnyksen golf-harrastamisen lisääminen
50-65 -vuotiaiden naisten keskuudessa.

28 000

Hengitysliitto ry

Hengitä ja hengästy. Hengityssairaiden liikunnan lisääminen arjessa sekä
liikunnan saaminen osaksi hengityssairauksien ennaltaehkäisyä, hoitoa ja
kuntoutusta.

46 000

Metsähallitus

Polku luontoon. Jatkoa Rohkeasti luontoon hankkeelle. Soveltavan liikunnan
polun mallin laatiminen luontoliikuntaan ja alueellisten yhteistyöverkostojen
vahvistaminen. Yhteishanke Soveltava Liikunta ry:n kanssa.

24 000

Mielenterveyden Keskusliitto ry

Askeleita arkeen. Matalan kynnyksen kävelyohjelman laatiminen
mielenterveyskuntoutujille, ohjaajakoulutuksen kehittäminen.

6 000

Satakunnan ammattikorkeakoulu ry

Kaikille avoimet liikuntamahdollisuudet Satakunnassa (KAISLA). Erityistä tukea
tarvitsevien liikuntamahdollisuuksien lisääminen liikuntaorganisaatioiden ja
korkeakouluopiskelijoiden osaamisen kehittämisellä.

22 000

Erityisliikunta

Suomen Reumaliitto ry

Suomen Sydänliitto ry

Suomen Vammaisurheilu ja Liikunta
VAU ry

Mielekästä, liikunnallisesti rikasta elämää. Lastenreumaa ja fibromyalgiaa
sairastavien matalan kynnyksen liikunnan kehittäminen kotiharjoitusohjeilla ja
ryhmätoiminnoilla sekä niiden vaikuttavuuden arviointi.
Liikkuva yhdistys - Hyvä! yhdistys. Liikuntatoiminnan vahvistaminen ja
yhdistystoiminnan uudistaminen rakentamalla valmennusohjelma yhdistysten
liikunta-aktiiveille. Matalan kynnyksen liikunnan lisääminen. Viiden
kansanterveysjärjestön yhteishanke.
Valtin kanssa liikkujaksi. Valtti-toimintamallin levittäminen oppilaitoksiin.
Vammainen lapsi tai nuori saa henkilökohtaisen ohjaajan liikuntaan sote-, liikunta, tai kasvatusalan opiskelijasta. Paikallisten ja alueellisten liikuntapalveluketjujen
rakentaminen.

28 000

26 000

46 000

Ikääntyneet

Ikäinstituutin säätiö

Voimaa vanhuuteen - hyvien terveysliikunnan toimintatapojen juurrutus.
Valtakunnallinen ikääntyvien 75+ liikuntaohjelma. Poikkisektoraalisten
koordinaatiomallien levittäminen kuntiin.

Ikäihmisten liikunnan kansallisen toimenpideohjelman koordinointi: Liikunta
tutuksi ja tavaksi - eläkevuodet edessä. Liikuntaan aktivoimistoimenpiteitä
eläkkeelle jääneiden kohderyhmälle. Liikuntapainotteiset valmennuskurssit ja Ikäinstituutin säätiö
aineistot toimijoille. Hyvien toimintamallien levittäminen.
Aktiivinen ikääntyminen. Eurooppalaisen hankkeen kansallinen osa.
Tutkimusperusteisen 55-65 -v. harjoitusohjelman luominen. Ikääntyneiden
Suomen Kunto- ja
liikunnan kehittäminen kuntokeskuksissa ja -saleilla. Ikääntyneiden sote-liikunta Terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ry palveluketjujen kehittäminen.

70 000

70 000

42 000

Elämänkulku ja perheliikunta

Suomen Latu ry

Perheliikunnan kehittämishanke. Uusien matalan kynnyksen toimintamallien
luominen. Ohjaajakoulutusten järjetäminen. Materiaalin tuottaminen yhdessä
kuuden organisaation ja perheliikuntaverkoston kanssa.

50 000

Suomen Suunnistusliitto ry

Suunnistus.fi -kuntosuunnistusportaali. Teknisen palvelukokonaisuuden
kehittäminen palvelemaan kaiken ikäisten kuntosuunnistajien harrastamista ja
uusien suunnistajien mukaan tuloa.

24 000

Suomen Uimaliitto ry

Altaasta avoveteen -turvallisesti. Turvallisen avovedessä liikkumisen
kehittäminen ja turvallisen avovesiuinti- ja liikuntapaikan määrittely. Yhteishanke
Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton kanssa.

13 000

WAU ry

WAUhtipäivä! Luodaan perheliikunnan konsepti alakouluihin
lauantaikoulupäivien yhteyteen.

25 000

Pyöräkompassin kehittäminen ja toteuttaminen - Pyöräilyn edistämistyökalu ja
auditointimenetelmä kunnille. Tuotetaan työkalu pyöräilyn olosuhteiden ja
edistämisen tilan arviointiin kuntien pyöräilyn kehittämisohjelmien tueksi.

27 000

Tietopohja

Pyöräilykuntien verkosto ry

Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö

UKK-instituutti
YHTEENSÄ

Liikuntaneuvonnan verkkokoulutuksen kehittämishanke. Laaja
liikuntaneuvonnan täydennyskoulutuskokonaisuus liikunnan ja sosiaali- ja
terveydenhuollon ammattilaisille.
Vaikuttavaa liikuntaneuvontaa hallinnonrajat ylittäen. Rakennetaan
liikuntaneuvonnan palveluketjun liikuntaneuvontaosio kuuden sairaanhoitopiirin
alueelle hyödyntäen poikkihallinnollisuutta ja laajaa verkostoitumista.
Yhteishanke Kunnossa kaiken ikää -ohjelman, Diabetesliiton ja Mielenterveyden
Keskusliiton kanssa.

90 000

150 000
1 987 000

