
LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN VALTAKUNNALLISET JA ALUEELLISET KEHITTÄMISHANKKEET 2015

Hakija Hankkeen nimi ja sisältö  Avustus 

2015 

Alle kouluikäiset ja kouluikäiset

Pyöräilykuntien verkosto ry

Lapsella on oikeus pyöräillä - suomalainen pyöräilykasvatus vauhtiin 

-jatkohanke. Kehitetään lasten pyöräilykasvatusta Suomessa ja 

juurrutetaan lasten pyöräilyn edistämisen käytäntöjä kuntiin, 

päiväkoteihin ja kouluihin ympäri Suomea.            48 000   

Kouluikäiset
Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys 

ry

Liikkuva koulu. Erilaisia toimenpiteitä sisältävä koulupäivän 

liikunnallistamishanke.            20 000   

Koululiikuntaliitto KLL ry

Juokseva koulu voi paremmin. Oppilaiden ja opettajien koulupäivän 

liikunnallistaminen juoksun avulla sekä ohjaaminen juoksun 

harrastamisen pariin vapaa-ajalla.            50 000   

Suomen Hiihtoliitto ry ja Suomen 

Ampumahiihtoliitto ry

Lumilajit liikuttavat. Koulupäivän liikunnallistaminen lumilajien avulla, 

laaja-alainen yhteishanke kahden liiton eri lajien kesken.            60 000   

Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu 

Oy

ToiMeen! - toiminnalliset menetelmät avuksi aineenopettajan 

arkeen. Kehitetään ja juurrutetaan uusia liikunnallisuuden 

toimintatapoja ja -menetelmiä yläkouluille aineenopettajien käyttöön.            40 000   

Suomen Latu ry

Luokasta luontoon. Edistetään 1.-4. luokkalaisten opetuksen 

siirtämistä luokasta luontoon.            45 000   

Suomen Latu ry

Angry Birds -talviliikunnan kehittämishanke. Uuden, elämyksellisen 

ja innostavan talviliikuntatavan kehittäminen 6-10 –vuotiaille 

yhteistyössä Rovion kanssa.            25 000   

Suomen Pesäpalloliitto ry & Suomen 

Lentopalloliitto ry

Yhteiset pallot. Lasten liikunnan monipuolistaminen ja 

kokonaismäärän kasvattaminen lento- ja pesäpallon yhteistoiminnan 

avulla - toimintamallin valtakunnallistaminen.            60 000   

Suomen Squashliitto ry & Suomen 

Sulkapalloliitto ry

Kahden mailapelin iltapäivätoiminta koulun ulkopuolisissa, 

yksityisissä tiloissa.              8 000   

Suomen Taekwondoliitto ry

Tutustu turvallisesti-kamppailulajit tutuiksi. Koulupäivän 

liikunnallistaminen kamppailulajien avulla neljän kamppailulajin ja 

Suomen Nyrkkeilyliiton yhteistyönä.            10 000   

Suomen Tennisliitto ry

Mailapelit keinona edistää liikuntaa koulupäivän aikana. 

Yhteishanke Suomen Squashliiton ja Suomen Pöytätennisliiton kanssa.            30 000   

Nuoret aikuiset/opiskelijaliikunta

Kainuun Liikunta ry

Lisää liikettä - aivot aktiivisiksi. Kajaanin lukion ja Kainuun 

ammattiopiston toimintakulttuurien kehittäminen fyysistä 

aktiivisuutta ja liikuntaa suosiviksi.            18 000   

Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy

KAMK - yhteisön liikunnan edistäminen. Opiskelija- ja 

työyhteisöliikunnan kehittämishanke.            11 900   

Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta

Joensuun korkeakoululiikunnan yhtenäistämishanke Sykettä 

Susirajalla. Itä-Suomen yliopiston ja Karelia-ammattikorkeakoulun 

Joensuun korkeakoululiikunnan kehittäminen ja yhtenäistäminen.            25 000   

Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin korkeakoululiikunnan yhtenäistäminen ja kehittäminen. 

Yhteishanke Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin yliopisto.            25 000   

Metropolia Ammattikorkeakoulun 

opiskelijakunta

Tasavertaiset liikuntapalvelut pääkaupunkiseudun 

ammattikorkeakouluopiskelijoille. Liikuntapalvelujen kehittäminen ja 

yhteisen liikuntapalveluorganisaation luominen Metropolia 

Ammattikorkeakoulun, HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulun ja Laurea-

ammattikorkeakoulun välille.            30 000   



Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry

Korkeakoululiikunnan suosituksilta piiloon jäävien tärkeiden 

tekijöiden identifiointi, niiden merkitys ja niihin vaikuttaminen.            40 000   

Oulun Diakonissalaitoksen säätiö

HEP! - Hyvinvointiliikuntaa elämän poluilla! Syrjäytymisuhan alla 

olevien nuorten aikuisten terveyttä edistävän liikunnan 

kehittämishanke: terveysliikunnan palveluohjausta tukevan työkalun 

sekä ohjaus- ja terveystarkastusmallien kehittäminen.            60 000   

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

Aktiivinen ja iloinen AMK-liikkuja. Seinäjoen ammattikorkeakoulun 

liikuntapalveluiden kehittäminen.            10 000   

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja 

urheiluliitto, SAKU ry

Liikkuva amis - tilaa liikkeelle! Mallin luominen toimintakulttuurin 

liikunnallistamiseksi ammattikouluympäristössä ja sen 

valtakunnallinen levittäminen.            60 500   

Turun ammattikorkeakoulu Oy

INTO - Innostavaa liikuntaa ammattikorkeakoulun arkeen.  

Liikuntapalvelumallin luominen opiskelijoille ja työntekijöille.            25 000   

Työyhteisöliikunta

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry

Lisää virtaa työvuosiin. Henkilöstön liikuntaa ja hyvinvointia tukevien 

toimenpiteiden kehittäminen päiväkodeissa ja kouluissa Lounais-

Suomen alueella.            25 000   

Suomen Työväen Urheiluliitto TUL ry

Työyhteisö liikkeelle! -hanke. Työyhteisöliikunnan koulutus- ja 

kehittämishanke yhteistyössä ammattiliittojen kanssa.            60 000   

Valtakunnallinen liikunta- ja 

urheiluorganisaatio Valo ry

Liike elämään! Henkilöstöliikuntaohjelman valtakunnallistaminen. 

Kehitetään ja levitetään henkilöstöliikunnan hyviä käytäntöjä ja niiden 

toteuttamista tukevaa osaamista yhteistyössä liikunnan 

aluejärjestöjen sekä muiden työelämätoimijoiden kanssa. Toteutetaan 

seuranta- ja arviointitutkimus pilottiyrityksissä.          200 000   

Erityisliikunta

Hengitysliitto ry

Hengitä ja hengästy! Hengityssairaiden liikunnan lisääminen arjessa 

sekä liikunnan saaminen osaksi hengityssairauksien ennaltaehkäisyä, 

hoitoa ja kuntoutusta.            46 000   

Lihastautiliitto Ry

Lihaksista viis - liikkumaan siis. Lihastautia sairastavien aikuisten 

liikunnan lisäämishanke.            20 000   

Liikuntatieteellinen Seura ry Erityisliikuntaa kuntiin 2013-2015.            50 000   

Metsähallitus, luontopalvelut

Rohkeasti luontoon. Esteettömyyden ja soveltavan liikunnan 

parantaminen luontokohteissa kehittämällä esteettömien palvelujen 

kohdekuvauksia.            40 000   

Suomen Mielenterveysseura ry

Mielenterveysalan liikuntatoiminnan koordinointi- ja 

kehittämishanke (Liiku Mieli Hyväksi)            50 000   

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry

Vammaisurheilun ja -liikunnan aluehanke 2013-2015. VAU:n ja 

liikunnan aluejärjestöjen yhteinen kehittämistyö kaikille avoimen 

liikunnan edistämiseksi.            60 000   

Turun ammattikorkeakoulu Oy

Neuroliikkuja paikallistasolla 2013-2016. Neurologisesti sairaiden 

ihmisten liikuntapalveluketjun kehittäminen Turun seudun neljässä 

kunnassa.            30 000   

Ikääntyneet

Eläkeliitto ry

Virtaa eläkepäiviin: luonto, vesi ja liikunta hyvinvointia tuottamaan. 

Koulutusta ja muita tukitoimia vertaisohjaajille.            40 000   

Eläkeläiset R. Y. Pensionärerna R. F.

Liikumme yhdessä -jatkohanke 2015-2016. Alueellisten 

liikuntaverkostojen rakentaminen ja alueellinen 

vertaisohjaajakoulutus.            35 000   

Ikäinsituutin säätiö Voimaa vanhuuteen 2 - kohti toimintakykyä edistäviä työtapoja            70 000   

Ikäinsituutin säätiö Ikäihmisten liikunnan kansallisen toimenpideohjelman koordinointi            70 000   



Suomen Kunto- ja Terveysliikuntakeskusten 

yhdistys SKY ry

Aktiivinen ikääntyminen. Eurooppalaisen hankkeen kansallinen osa, 

jossa luodaan tutkimusperustaisesti ikääntyneiden 55-65 -v. 

harjoitusohjelma ja kehitetään ikääntyneiden liikuntaa yksityisen ja 

julkisen sektorin kuntokeskuksissa ja -saleissa. Lisäksi kehitetään 

ikääntyneiden sote-liikunta palveluketjuja.            55 000   

Suomen Voimisteluliitto Svoli ry Ikiliike 3. kausi. Ikääntyvien voimisteluharrastuksen lisääminen.            60 000   

Elämäkulku

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry

AATELI - Alueellinen terveyttä edistävän liikunnan palvelumalli ja 

tuotteistaminen. LiikU ry:n koordinoima yhdentoista Turun seudun 

kunnan poikkihallinnollinen kehittämishanke.            60 000   

Suomen Nuorten Miesten Kristillisten 

Yhdistysten Urheiluliitto ry

Liikkuva Seurakunta - Liikunnan lisääminen ja seurayhteistyön 

kehittämishanke 2014-2016            60 000   

Pyöräilykuntien verkosto ry

Pyöräilevät kaupunginosat - matalan kynnyksen pyöräilyn 

edistämisen toimintamalli kaupungeille -jatkohanke.            15 000   

WAU ry

WAU! - Efekti. Omaehtoisen liikuntakulttuurin edistäminen. 

Verkkoportaalin kehittäminen sekä muita innovatiivisia toimenpiteitä 

omaehtoisen liikunnan lisäämiseksi.            40 000   

Tietopohja

Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö 

LIKES

Arvopohjainen ohjausmalli liikkumisen edistämiseen. Tuotetaan 

konkreettinen työväline neuvonta- ja ohjaustilanteeseen liikunta-, 

sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten käyttöön.            60 000   

Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö 

LIKES

Lasten ja nuorten liikunnan tilannekatsaus 2016. Kootaan yhteen 

tieto lasten ja nuorten liikuntaan ja sen edistämiseen vaikuttavista 

tekijöistä.            40 000   

Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö

Liikuntaneuvonta terveydenhuollossa -barometri. 

Liikuntaneuvontabarometrin kehittäminen ja toteuttaminen sekä 

liikuntaneuvonnan käytäntöjen ja toimintamallien kehittäminen.            52 000   

Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö

Liikuntaneuvonnan verkkokoulutuksen kehittämishanke. 

Verkkokoulutusosaamisen lisääminen sekä verkkokoulutusten 

rakentaminen sosiaali- ja terveysalan sekä liikunta-alan perus- ja 

täydennyskoulutuksiin. Pilotoidaan useissa eri oppilaitoksissa 

Tampereella, josta levitetään valtakunnalliseen käyttöön.            90 000   

YHTEENSÄ 2 029 400    


