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Opinnäytetyö kertoo Keski-Pohjanmaan Liikunnan toteuttamasta Liikkuva ja hyvinvoiva
maaseutu –hankkeesta hankekoordinaattorin näkökulmasta. Hankkeeseen kuuluivat
vuonna 2018 viisi kuntaa Keski-Pohjanmaan alueelta. Nämä kunnat olivat Toholampi,
Lestijärvi, Kaustinen, Perho ja Kokkolan Kälviä. Hankkeen tavoitteena oli ihmisten
hyvinvoinnin kehittäminen sekä liikunnan lisääminen maaseudulla. Kuluneen syksyn
aikana kunnissa järjestettiin yhteensä lähes 20 tapahtumaa. Osallistujia oli tapahtumasta
riippuen vaihtelevasti. Parhaimmillaan tapahtuma keräsi noin 400 osallistujaa, kun taas
pahimmassa tapauksessa paikalle ei saatu yhtäkään ihmistä.
Hankketta toteutettiin kokeilukulttuurin ja Living lab -toiminnan keinoin. Tapahtumia
suunniteltiin vain vähän ja ne toteutettiin nopealla aikataululla. Hankekuntien
yhteyshenkilöt työskentelivät vapaa-aikatoimen tai liikuntatoimen tehtävissä omissa
kunnissaan. Hankekoordinaattori teki työssään yhteistyötä kuntien työntekijöiden kanssa.
Tavoitteena oli hankkeen päätyttyä jakaa toimivat kokeilut kaikkien hankekuntien kesken.
Hanke oli alueella pilottityyppinen joka ei sellaisenaan tuottanut pysyviä toimintamalleja
kuntiin, vaan pikemminkin tuotti soveltamismahdollisuuksia hankkeen myöhempiin
vaiheisiin tai kuntien omaan toimintaan. Hankkeen kautta saatiin kuitenkin liikutettua suuria
määriä maaseudun ihmisiä. Hyviksi koettuja tapahtumia olivat muun muassa miehille
suunnattu ryhmä, jolle järjestettiin hyvinvointiluentoja, mittauksia ja ohjattua liikuntaa.
Kahdessa kunnassa järjestettiin koululaisille suunnattuja avoimia voimisteluharjoituksia,
jotka keräsivät suuren määrän osallistujia.
Mikäli terveyteen halutaan todella vaikuttaa, olisi tärkeää huomioida liikkuminen ja
hyvinvointi pitkällä aikavälillä. Parhaimmillaan siitä muodostuisi elämäntapa. Toiminnalle
olisikin tärkeää saada jatkuvuutta myös hankkeen loputtua. Esimerkiksi tämän hankkeen
kohdalla tulisi saada aikaan pysyviä käytänteitä ja löytää kunnista aktiivisia toimijoita, jotka
pystyisivät toteuttamaan toimintaa myös hankkeen jälkeen sekä aktivoimaan ihmisiä
omaehtoiseen liikkumiseen.
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Johdanto

Isoissa kaupungeissa on suuri palveluiden tarjonta sekä paljon liikuntamahdollisuuksia,
kun taas pienemmissä kaupungeissa sekä kunnissa esimerkiksi lasten
harrastusvaihtoehtojen määrä saattaa olla huomattavasti suppeampi. Liikuntapaikkoja on
vähän eikä tekijöitä ole riittävästi, kun nuoret potentiaaliset ohjaajat muuttavat pois
opiskelujen perässä eivätkä mahdollisesti palaa asumaan kotipaikkakunnalleen
opiskelujen päätyttyä. Pienemmissä kaupungeissa myös seuratoiminta saattaa olla
palkattujen ammattivalmentajien sijaan puhtaasti vapaaehtoistyöntekijöiden ohjauksessa.
Suurkaupunkeja vastaavien palveluiden ja liikuntamahdollisuuksien järjestäminen
maaseudulle on mahdotonta.

Elektroniikka on suuressa roolissa yhteiskunnassamme. Mobiililaitteet ja muu viihdeelektroniikka saavat niin lapset kuin aikuiset lumoihinsa useiksi tunneiksi päivän aikana.
Samaan aikaan omaehtoinen liikunta vähenee ja kiinnostus myös ohjattua liikuntaa
kohtaan hiipuu tai sellaista ei ole tarjolla lainkaan.

Tämä opinnäytetyö kertoo Keski-Pohjanmaan Liikunta ry:n Liikkuva ja hyvinvoiva
maaseutu -hankkeesta ja sen toteutumisesta välillä 11.6. - 30.11.2018. Työ on kirjoitettu
päiväkirjatyyppisen opinnäytetyön mallin mukaan. Liikkuva ja hyvinvoiva maaseutu -hanke
pyrkii nimensä mukaisesti lisäämään maaseudun asukkaiden liikkumista ja hyvinvointia.
Toimintaa on lähdetty edistämään kunnan omien tarpeiden pohjalta ideoiden uudenlaisia
asukkaita kiinnostavia tapahtumia. Tässä hankkeessa mukana olevat kunnat ovat KeskiPohjanmaan Liikunnan toiminta-alueelta Kaustinen, Lestijärvi, Toholampi, Kokkolan Kälviä
sekä Perho. Koska nämä kunnat kuuluvat Keski-Pohjanmaan Liikunnan toiminnan piiriin
on yhteistyötä kuntiin ollut järjestön puolesta aiemminkin. Hankkeen kohderyhmänä ovat
kaikki maaseudun asukkaat. Tarve hankkeen toiminnalle on yhteiskunnallinen. Kansa on
saatava liikkumaan parantaaksemme yleistä hyvinvointia, vähentääksemme
työkyvyttömyyttä ja lisätäksemme terveitä elinvuosia. Hanke antaa mahdollisuuden
kehittää tätä haastetta juuri maaseudun osalta.

Opinnäytetyössä kerrotaan hankkeesta raportoiden päiväkirjamerkintöinä. Merkinnät on
valikoitu hankkeen eri vaiheista. Ensimmäisissä merkinnöissä kuvataan täysin
toisenlaisista työtehtävistä tulleen henkilön perehtymistä hankemaailmaan ja uuteen
työympäristöön. Toinen vaihe sisältää merkintöjä ajalta, jolloin hanketapahtumat ovat
olleet käynnissä ja kertoo, millaisia asioita käytännössä on saatu aikaiseksi. Viimeisessä
vaiheessa hanke on päättymäisillään syksyn 2018 osalta. Siinä pohditaan hankkeen
tulevaisuutta sekä hankkeen aikana toteutettuja tapahtumia ja toimintamalleja.
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Päiväkirjamerkinnöissä kuvataan päiväkohtaisesti hankekoordinaattorin työtehtäviä sekä
hankkeen edistymistä. Jokaisen viikon jälkeen on kirjoitettu yhteenveto kuluneiden päivien
kannalta tärkeimmistä seikoista.

Hankekoordinaattorin työssä on oleellista tietää hankehakemuksen sisältö ja olla tietoinen
tapahtuman järjestämiseen liittyvistä seikoista. Työ vaatii tekijältään sosiaalisuutta,
innostavuutta ja luovuutta. Itsenäisyys ja kokonaisuuden hallitseminen sekä monen eri
yhteyshenkilön kanssa toimiminen ovat oleellisia päivittäisten tehtävien kannalta. Koska
kyseessä on liikuntaan liittyvä hanke, on työntekijällä oltava monipuolinen käsitys
liikunnasta ja tietoa eri ikäryhmien liikuttamisesta.
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Liikunnan lisäämisen hyödyt hyvinvoinnin näkökulmasta

Tieteellisen tutkimuksen avulla on viime vuosikymmenien aikana saatu yhä parempaa
tietoa liikunnan hyödyistä ihmisen terveydelle ja hyvinvoinnille. Liikuntaa suositellaankin
entistä enemmän terveyden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi fyysisen kunnon
parantamisen ohella. Terveyttä edistävästä liikunnasta on alettu käyttää 1900-luvun
tieteellisten tutkimusten myötä nimitystä terveysliikunta. (Niemi 2007, 4.)

Tutkimusten mukaan liikunnalla on useita positiivisia vaikutuksia sekä fyysiseen että
psyykkiseen terveyteen. (UKK-instituutti 2018.) Säännöllisen liikunnan hyötyjä ihmisen
terveydelle on monia. Kestävyysliikunta on hyväksi hengitys- ja verenkiertoelimistölle.
Lihaskunnon ja liikehallinnan hyötyjä ovat muun muassa liikkuvuuden paraneminen,
tasapainon kehittyminen ja ylläpito, lihaskunnon kehittyminen ja luun lujuuden
lisääntyminen. Lisäksi sillä edistetään tuki- ja liikuntaelimistön terveyttä.
Aineenvaihduntaan liikunnalla on myös positiivinen vaikutus ja se auttaa
painonhallinnassa ja ehkäisee lihomista. (Niemi 2007, 7.)

Säännöllinen liikunta ehkäisee erilaisia sairauksia kuten sepelvaltimotautia, aikuisiän
diabetesta, metabolista oireyhtymää, aivoinfarktin riskiä, paksusuolen syöpää ja
rintasyöpää. Lisäksi se saattaa ehkäistä nivelrikkoa. Liikunta laskee kohonnutta
verenpainetta ja on hyväksi esimerkiksi astman hoidossa. Liikunta auttaa myös muiden
sairauksien hoidossa, näistä esimerkkinä reuma. (Niemi 2007, 7.)

Fyysisten vaikutusten lisäksi liikunta parantaa myös psyykkistä hyvinvointia. Liikunta
nostaa mielialaa ja parantaa unen laatua. Lisäksi se vähentää stressiä, ahdistusta ja
masentuneisuutta. (Niemi 2007, 7.) Liikunta tuo arkeen iloa tuottavia elämyksiä sekä
positiivisia kokemuksia ja mukavaa sisältöä päiviin. Liikunnan kuvaillaankin vaikuttavan
arkeen energisyyttä lisäävästi ja piristävästi. Lisäksi sen koetaan rentouttavan ja
rauhoittavan. Liikunnan aloittaminen saattaa tuntua aluksi haastavalta, mutta taitojen,
kokemusten sekä onnistumisten myötä liikkumaan lähteminen helpottuu. Sen tuomien
positiivisien vaikutusten vuoksi jollakin saattaa tulla liikunnasta jopa intohimo. Liikunnan
psyykkiset vaikutukset ovat yksilöllisiä ja ne riippuvat liikunnan lisäksi myös ympäristöön
vaikuttavista tekijöistä ja muiden liikkujien vaikutuksesta yksilöön. (Vuori 2003, 30.)

Liikkumista voi harrastaa yksin, kaverin kanssa tai isommassa ryhmässä. Tämän vuoksi
liikunnalla on myös sosiaalinen vaikutus. Ryhmässä toimiminen opettaa yksilölle
sosiaalisia taitoja, ja sen kautta voi syntyä myös uusia ystävyyssuhteita. Liikuntaa
järjestäviin yhteisöihin kuuluminen voi vaikuttaa positiivisesti terveen itsetunnon
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kehittymiseen. Myös terveellisten elämäntapojen omaksuminen on osa liikunnallisten
yhteisöjen tuomia hyötyjä. Esimerkiksi moniin urheiluharrastuksiin kuuluu oleellisesti
terveiden elämäntapojen opettaminen. Liikunta sekä tasa-arvoisuutta korostava
liikuntaympäristö mahdollistavat kokemuksen erilaisten ihmisten kanssa toimimisesta
sekä eri näkökantojen ja mielipiteiden huomioimisesta. Ryhmässä liikkumisen myötä on
mahdollisuus oppia tulemaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja hyväksymään se että
kaikki eivät ole samanlaisia. (Vuori 2003, 33.)

Liikuntapiirakka on aikuisten terveysliikunnan tueksi luotu kaavio, jossa esitetään millä
tavoin aikuisten tulisi viikon aikana liikkua terveyttä edistävästi. Yhdysvaltain
terveysvirasto on julkaissut tieteelliseen kirjallisuuteen pohjautuvia suosituksia, joihin
terveysliikuntasuositukset perustuvat. Liikunnasta on helppo tehdä tapa sellaisilla
liikuntamuodoilla ja lajeilla, jotka ovat itselle mielekkäitä. Kunnon monipuolisen
kehittymisen kannalta on tärkeää huomioida että keho saa liikkuessaan erilaisia
ärsykkeitä. Tämän vuoksi liikunnan kannattaa olla vaihtelevaa. (UKK-instituutti 2018.)

Kuva 1. UKK-instituutti, Liikuntapiirakka

Arkeen tulisi aikuisille suunnatun liikuntapiirakan (Kuva 1) mukaan kuulua reipasta,
kestävyyskuntoa kehittävää liikuntaa kahden ja puolen tunnin verran viikossa tai tunnin ja
viidentoista minuutin verran rasittavaa liikuntaa. Lihaskuntoharjoittelua ja liikehallintaa
suositellaan harjoitettavaksi kahdesti viikossa. Viikoittaiseen liikuntaan lasketaan mukaan
kaikki vähintään kymmenen minuutin kestoinen yhtäjaksoinen liikunta. (UKK-instituutti
2018.)
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Liikunnan kehittäminen hanketoiminnalla

Hanketoiminta on lisääntynyt hurjasti viime vuosikymmenien aikana. (Rikala 2012, 79-83.)
Liikuntahankkeet ovat monille tuttuja, mutta harva osaa sanoa, mitä pysyvää niillä on
lopulta saatu aikaiseksi. Hanketoimijat sekä heidän sidosryhmänsä ovat tietysti tietoisia
omien hankkeidensa vaikutuksista, mutta tuloksia ei välttämättä olla käyty läpi laajemmin.
Ihmiset uskovat kuitenkin liikuntahankkeiden hyötyihin, vaikka tuloksista ei ollakaan tehty
mitään kokonaisarviointia. (Rikala 2013, 52-56.)

Projektibuumi on viime vuosikymmenien aikana syntynyttä toimintaa, jossa lähes kaikki
kehittäminen on hankkeistettu tai projektoitu. Suomi on myös siirtynyt niin kutsuttuun
projektiyhteiskuntaan. Tämä näkyy esimerkiksi hallinnon ja ohjauksen muutoksena.
Toiminnan tehokkuuden ja laadun vaatimukset ovat kasvaneet. Julkisen toiminnan
kehittämistyöstä on tullut tavanomaisempaa. Toiminnan rahoitukseen ja valtion
ohjaamiseen liittyvät perusteet ovat myös muuttuneet. Pahimmillaan projektibuumi
aiheuttaa epäselvyyttä siitä, missä hankkeissa ollaan mukana. Näin voi käydä mikäli
hankkeita haalitaan paljon. Yksittäisiä hankkeita on alettu toteuttaa jo 1960-luvulla, ja
toiminta on alkanut laajentua 1990-luvulla. Tämän vuosikymmenen alussa toteutettu
Liikunta Suomi -hanke oli merkityksellinen hanketoiminnan edistymisen ja laajenemisen
kannalta. Vähitellen hankkeita alettiin suunnitella ja toteuttaa tarkemmin tietyille
kohderyhmille ja eri ikäryhmille. 2000-luvulla hankkeiden määrä on kasvanut ja niiden
kohderyhmät ovat laajentuneet entisestään esimerkiksi erityisliikuntaan ja
urheiluvalmennukseen. Hankkeen tarkoitus ei välttämättä ole luoda muualla
hyödynnettävää toimintamallia. Tärkeintä olisi, että hanke pystyisi olemaan paikallisesti
apuna toiminnan käynnistämisessä ja ylläpitämisessä. (Rikala 2012, 79-83.)

Koulut liikkeelle on Turussa vuosina 2004-2007 toteutettu hanke, jonka tavoitteena on
lisätä koululaisten fyysistä aktiivisuutta koulupäivän aikana. Tätä lähdettiin toteuttamaan,
kehittäen koulun toimintaympäristöä sekä toimintakulttuuria. Lapsilla oli mahdollisuus
osallistua toiminnan suunnitteluun sekä käytännössä välituntileikittäjinä että ideoinnissa
esimerkiksi pihan muokkaamisen suhteen. Tässä hankkeessa keskityttiin pääasiassa
välituntiliikunnan kehittämiseen ja tulokset liikunnan lisäämisen suhteen ovat olleet
positiivisia. Lapset ovat alkaneet sanella itse uusia sääntöjä omalle toiminnalleen,
vanhemmat oppilaat ovat alkaneet liikuttaa pienempiä oppilaita välituntien aikana, uusia
leikkejä on tullut lisää ja liikkumista tapahtuu pienryhmissä. (Asanti, Aromaa, Heinonen,
Koivusilta, Koski, Oittinen, Salanterä & Suominen 2008, 13-19.)
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Kansalaisten liikuntamahdollisuuksiin vaikuttaa merkittävästi asuinpaikka. Myös
liikuntapaikkojen maksut voivat vaihdella, ja joillekin hinnat saattavat olla niin korkeita,
etteivät varat riitä esimerkiksi kuntosalilla käyntiin. Valtakunnallinen Erityisliikuntaa kuntiin
2007–09 -projekti on pyrkinyt edistämään erityisliikunnan mahdollisuuksia siten, että yhä
kaikille avoimia liikuntamahdollisuuksia järjestettäisiin enemmän. Erityisliikuntaan kuuluvia
ryhmiä ovat pääasiassa ikääntyvät vaikeasti vammaiset sekä mielenterveyskuntoutujat.
Jotkut kaupungit ovat ottaneet käyttöönsä seniorikortin, jonka avulla ikääntyvät pääsevät
osallistumaan kaupungin liikuntatarjontaan pienellä kausimaksulla tai kokonaan
ilmaiseksi. Keskeisiä toimijoita erityisliikunnan kehittämisessä ovat liikuntajärjestöt,
kunnan liikunta-, sosiaali- ja terveystoimi, vammais- ja kansanterveysjärjestöt, koulutoimi
sekä sosiaali- ja terveystoimen laitokset. (Piispanen 2009, 66.)

Valtioneuvosto on keväällä 2005 käynnistänyt kunta- ja palvelurakanneuudistuksen. Tämä
tunnetaan myös nimellä Paras-hanke. Sen tavoitteena on uudistaa kuntien rahoitus- ja
valtionosuusjärjestelmiä, kehittää palveluiden tuottamisen keinoja ja organisointia sekä
tarkistaa kuntien ja valtion välistä tehtävänjakoa. Vuonna 2007 kuntien tuli palauttaa
kunta- ja palvelurakanneuudistuksen myötä toimeenpanosuunnitelmat. Kuntien mukaan
liikuntapalveluiden tarpeessa on odotettavissa määrällisen kasvun lisäksi myös
sisällöllistä kasvua. Paras-hanke korostaa liikuntasektorin kehittämisessä yhteistyön
merkitystä. Liikuntatarjonnan säilyttämisen kannalta kuntien kannattaa olla yhteistyössä
muiden kuntien sekä yksitysten palveluntarjoajien kanssa. Säästöjen luomiseksi sekä
palveluntarjonnan tehostamiseksi etsitään yhteistyökumppaneita sekä pyritään myös
muuttamaan kunnan sisäisiä käytäntöjä ja hallintorakenteita. (Harju 2007, 65-66.)

Hankemaailmalla on sekä haittansa että hyötynsä. Hankkeilla on saatu tavoitettua
monipuolisesti eri kohderyhmiä. Niiden avulla on kehitetty liikuntaa niin paikallisesti kuin
valtakunnallisestikin sekä seuroissa että lajiliitoissa. Hankkeilla on myös saatu
käynnistettyä sellaista toimintaa ja toimintamalleja, joiden järjestämiseen ei muuten olisi
ollut ehkä mahdollisuuksia. Hanketoiminta on edistänyt myös verkostoitumista.
Hankkeiden avulla on saatu ihmisiä liikkumaan ja lisenssiurheilijoiden määrä on myös
noussut. Hankkeiden huonoja puolia ovat koordinoimattomuus sekä se, että tuloksia ei ole
arvioitu riittävästi. Hanketoiminta on myös lyhytjänteistä. Hanketyöntekijät ovat usein
pätkätyöläisiä, ja heidän työskentelyaikansa kuluu pitkäjänteisen toiminnan kehittämisen
sijaan raporttien ja suunnitelmien laatimiseen. Hankkeiden välistä yhteistyötä olisi syytä
lisätä, sillä monella hankkeella saattaa olla keskenään sama tavoite. Resurssit saataisiin
paremmin hyödynnettyä, jos yhteistyötä tehtäisiin enemmän. (Rikala 2012, 79-83.)
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31.1.2019 on julkaistu Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa tutkimusraportti. Raportti tunnetaan myös nimellä LIITU-tutkimus. Tässä opetus- ja
kulttuuriministeriön rahoittamassa raportissa kuvataan lasten ja nuorten
liikuntakäyttäytymistä vuoden 2018 keväällä monesta eri näkökulmasta. LIITUTutkumukseen on kerätty tietoa 7–15-vuotiaiden lasten ja nuorten liikkumisesta ja
liikkumattomuudesta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä. Jyväskylän yliopiston Terveyden
edistämisen tutkimuskeskus on luonut tutkimuskokonaisuuden sekä kerännyt
kyselyaineiston tutkimusta varten. UKK-instituutti on toteuttanut objektiivisen mittauksen
yhteistyökumppaneidensa kanssa. (Jyväskylän yliopiston Terveyden edistämisen
tutkimuskeskus, 2018.)

LIITU-tutkimuksessa kerätty aineisto on koko Suomen kattava. Itse raportoidun
liikkumisen määrässä on havaittu positiivista kehitystä vuosien 2016 ja 2018 välillä.
Vuonna 2016 9–15 -vuotiaista 32 prosenttia liikkui suositusten mukaisesti. Vuonna 2018
vastaavasta ikäryhmästä 38 prosenttia on liikkunut suositusten mukaisesti. Tuloksia
mitatessa liikemittareilla ei tuloksissa ollut kuitenkaan tapahtunut muutoksia kyseisten
vuosien välillä. Ikä- ja sukupuolijakaumien erilaisuus huomioitiin myös mittareilla
mitatuissa tuloksissa. Tutkimuksissa selvisi myös lasten ja nuorten päivittäisen ruutuajan
nousu kahden vuoden aikana 49 prosentista 55 prosenttiin. Vuoden 2018 tulosten
perusteella lapset ja nuoret löysivät liikunnasta vähemmän merkityksellisiä asioita kuin
neljä vuotta aiemmin tehdyssä tutkimuksessa. (Kokko, Martin, 2018, 3-4.)

LIITU-tutkimuksen perusteella lapset ja nuoret osallistuvat vapaa-ajalla seurojen,
yhdistysten, koulun tai kaupallisten yritysten järjestämiin tilaisuuksiin. Vapaa-aikana
keksitään myös omaehtoista tekemistä. Keväällä 2018 omaehtoinen liikunta olikin yleisin
liikuntamuoto lasten ja nuorten keskuudessa. (Kokko, Martin, Suomi, 2018, 43-44.)
Liikuntatilaisuuksiin osallistumiseen vaikutti myös liikunta-aktiivisuus sekä asuinpaikka.
Mitä aktiivisempia lapset ja nuoret olivat liikunnallisesti, sitä useammin he osallistuivat
liikuntatilaisuuksiin. Kaupungeissa asuvat lapset ja nuoret osallistuivat maalla asuviin
verrattuna useammin liikuntatilaisuuksiin sekä urheiluseurojen toimintaan. 13-vuotiaat
maalla asuvat liikkuvat vastaavan ikäisiä kaupungissa asuvia yleisemmin omaehtoisesti.
(Kokko, Martin, Suomi, 2018, 45.)
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Lähtötilanteen kuvaus

Liikkuva ja hyvinvoiva maaseutu -hanke on Keski-Pohjanmaan Liikunnan toteuttama,
vuonna 2018 toimintansa aloittanut hanke, jonka tavoitteena on lisätä liikuntaa ja
hyvinvointia viidessä alueen kunnassa kokeilukulttuurin keinoin. Kokeilukulttuuri tarkoittaa
sellaista toimintaa jolla on selkeä alku ja loppu. Toiminnan tarkoituksena on tuottaa uutta
tietoa, jota pystytään hyödyntämään esimerkiksi päätöksenteossa. Kokeilukulttuurissa
kokeillaan erilaisia lähestymistapoja ja pyritään löytämään ratkaisuja ongelmiin sekä
uudistamaan. Tavoitteena on parantaa palveluita ja löytää ratkaisuja. (Kokeileva Suomi,
2018.)

Mukana olevat kunnat ovat Kaustinen, Kokkolan Kälviä, Lestijärvi, Perho ja Toholampi.
Myös kunnat ovat valikoituneet mukaan kokeilukulttuurin hengessä sillä perusteella, että
Keski- Pohjanmaan Liikunta on jo aiemmin tehnyt yhteistyötä näiden kuntien kanssa ja
näissä kunnissa tiedetään olevan valmius hankkeen toteuttamiselle. Hanke on
tarpeellinen Keski-Pohjanmaalla, sillä sen avulla pystytään antamaan kunnille apua ja
tukea toimintansa kehittämiseksi maaseudun asukkaiden hyväksi. Oma roolini
hankkeessa on hankekoordinaattorina toimiminen.

4.1

Oman nykyisen työn analyysi

Hankekoordinaattorin työnkuvaan kuuluneet tehtävät:
•

yhteydenpito kuntiin

•

käynnit kunnissa

•

tapahtumien ideointi yhdessä kunnan yhteyshenkilöiden kanssa

•

välineiden hankinta tapahtumiin

•

ohjaaminen ja kouluttaminen tapahtumissa

•

välinevuokrista sopiminen

•

hankepäiväkirjan kirjoittaminen

•

ohjaajien hankinta tapahtumiin

•

ideointi yhteyshenkilöiden kanssa vapaaehtoisten hankinnasta

•

materiaalin tekeminen tapahtumia varten

•

tapahtuman kävijämäärien seuranta

•

vapaaehtoisten määrän seuranta

•

hankkeen budjetin seuranta

•

hankkeen nettisivujen luominen sekä päivittäminen
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Hankekoordinaattorin työtehtäviin kuuluu yhteydenpito kuntiin. Yhteydenpitoa tapahtuu
sähköpostitse ja puhelimitse. Yhteydenpidon määrä vaihtelee kuntakohtaisesti riippuen
järjestettävien tapahtumien tilanteesta. Kuntien kanssa sovitaan tapaamisten ajankohdat,
pohditaan mahdollisia hankintoja, tapahtumissa tarvittavia tila- ja välinevuokria sekä
tapahtumien yhteistyökumppaneita. Hankekoordinaattorin tehtävänä on ideoida ja
innostaa kuntia järjestämään omissa kunnissaan asukkaita aktivoivaa liikunnallista ja
hyvinvointia edistävää toimintaa. Tapahtumien sisällöt ja työnjako suunnitellaan yhdessä
kunnan työntekijän tai isomman työntekijähenkilöstön kanssa.

Hankkeesta kertyneen kokemuksen perusteella olisi uudenlaista ja innostavaa toimintaa
luodessa hyvä saada suunnitteluun mukaan mahdollisimman monta henkilöä. Oleellisinta
kuitenkin on, että paikalla ovat kunnan työntekijä ja hankekoordinaattori. Kunnan
työntekijällä on usein hyvä käsitys oman kunnan toiminnasta ja aiemmin järjestetyistä
tapahtumista, kun taas hankekoordinaattori pystyy tuomaan mukaan täysin ulkopuolisia
ideoita. Hankekoordinaattorin tehtävä vaatiikin luovuutta ja mielikuvitusta. Yhteisistä
ideoista saadaan koottua kokeilukulttuuriin sopivia tapahtumia. Haasteena on saada
mukaan useampi henkilö saman pöydän ääreen ideoimaan. Mitä enemmän henkilöitä
tapahtumien suunnittelun yhteydessä saadaan paikalle, sitä enemmän ideoita saadaan
usein aikaiseksi.

Liikkuva ja hyvinvoiva maaseutu -hankkeessa hankekoordinaattorin tehtävänä
tapahtumissa on usein ollut ohjaajana toimiminen. Eri kohderyhmiä ohjatessa on
monipuolisesta ohjauskokemuksesta hyötyä. Ohjaamiseen liittyen tärkeää on hyvä
fyysinen kunto. Tehtävät tapahtumassa ovat tietysti riippuvaisia tapahtuman luonteesta
sekä hankekoordinaattorin omasta liikuntataustasta ja osaamisesta. Toisinaan
tapahtumiin hankitaan ulkopuolisia asiantuntijoita ohjaamaan toimintaa. Tällöin
hankekoordinaattori pystyy havainnoimaan toimintaa sekä olemaan tarvittaessa apuna
ohjaajalle. Olennaista on myös kertoa osallistujille hankkeesta ja sen tavoitteista.

Hankekoordinaattorilla on oltava käsitys käytettävän rahan määrästä ja osattava
budjetoida sitä sopivissa määrin tapahtumakohtaisesti. Esimerkiksi ulkopuolisia ohjaajia
hankkiessa on laskettava heidän tunti- ja matkakustannuksensa. On myös pohdittava,
onko tapahtuman oletettava osallistujamäärä sen verran suuri, että ulkopuolisen ohjaajan
palkkaaminen on kannattavaa, vai kannattaisiko rahat käyttää silloin johonkin muuhun.
Liikkuva ja hyvinvoiva maaseutu -hanke on tarvinnut toimintaansa vuokravälineitä. KeskiPohjanmaan Liikunnan henkilöstöllä on useita yhteystietoja, joiden kautta hanke on
saanut sovittua vuokrattavista välineistä.
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Hankekoordinaattorin tehtävänä on hoitaa vuokra-aikojen sopiminen vuokraavien tahojen
kanssa sekä neuvotella vuokrahinnoista, mikäli neuvottelemisen varaa on.
Hankekoordinaattorin on myös noudettava, kuljetettava sekä palautettava
vuokravälineistö tapahtumaa varten. Hanke on kuluneen syksyn aikana tarvinnut muun
muassa fatbike-pyöriä, sumopainipukuja, airtrackin sekä jousipyssyjä. Tilavuokria, kuten
kiipeilyseinää, on tarvittu myös osassa tapahtumista. Näiden vuokraus on kuitenkin
hoitanut kunnan työntekijä ja kulut näihin vuokriin on tietysti kustannettu hankkeen
rahoituksella. Keski-Pohjanmaan Liikunnalta löytyy tapahtumissa tarvittavaa välineistöä
myös omasta takaa. Joissakin tapahtumissa on kuitenkin koettu tarpeelliseksi hankkia
hankkeen rahoituksella uutta välineistöä, joka jää lopulta Keski-Pohjanmaan Liikunnan
omistukseen. Mitään suurempia hankintoja ei syksyn 2018 aikana ole kuitenkaan tehty.
Hankintoihin kuului muun muassa Slackline -tasapainoiluliina, leveä kuminauharulla sekä
voimisteluvälineitä kuten nauhoja, palloja ja keiloja. Hanketta varten hankitulle välineistölle
on varmasti käyttöä jatkossakin järjestön muissa tapahtumissa.

Hankekoordinaattorin tehtävään ei varsinaisesti kuulu päiväkirjan kirjoittaminen oman työn
etenemisestä, mutta se helpottaa asioiden hallintaa. Mikäli hanketapahtumia on käynnissä
useampi samaan aikaan, voi olla haastavaa muistaa sekä hallita sitä, mitä kussakin
kunnassa on sovittu tapahtumaan liittyen. Tämän vuoksi asioita kannattaa kirjoittaa
muistiin. Kiire vaikuttaa tietysti siihen, kuinka paljon aikaa päiväkirjan kirjoittamiselle on,
mutta tärkeimmät asiat kannattaa pyrkiä saamaan ylös edes ranskalaisin viivoin.

Erilaisten materiaalien tekeminen on myös osa hankekoordinaattorin työtä. Tämän
hankkeen kohdalla materiaalia on luotu muun muassa esittelyä varten sekä kunnille että
osallistujille. Tietokoneen käyttö on oleellinen osa työtä, joten tieto-ja viestintäteknisistä
taidoista on työssä suuri hyöty. Tarvittava apu löytyy myös järjestön sisältä, mikäli tehtäviä
osaa delegoida muille työntekijöille oman osaamisen ollessa joiltain osin puutteellinen.
Tietotekniikan taitoja tarvitaan myös hankkeen dokumentoinnissa. Rahoitusta varten on
kirjattava ylös hankkeeseen liittyviä tietoja kuten osallistujamäärät, vapaaehtoisten määrä
ja heidän työaikansa. Lisäksi on pidettävä kirjaa budjetin toteutumisesta. Hankkeelle
luotujen nettisivujen päivittäminen vaatii myös tietoteknistä osaamista.

Hanketoiminta ainakin tämän hankkeen kohdalla on ihmisten kanssa tekemistä, joten
sosiaalisuus ja erilaisten ihmisten kanssa toimeen tuleminen ovat ehdottoman tärkeitä
ominaisuuksia työssä. Työ vaatii myös joustavuutta työpäivien venyessä ja tapaamisten
sopimisessa. Paineensietokyky on myös merkittävä ominaisuus hankkeen kiireisimpinä
aikoina, jolloin tapahtumia on saman viikon aikana useampi. Samaan aikaan oli
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edistettävä tulevia tapahtumia. Tämä on tärkeää mös työntekijän oman jaksamisen
kannalta.

4.2

Sidosryhmät työpaikalla

Keski-Pohjanmaan Liikunnan Liikkuva ja hyvinvoiva maaseutu -hankkeen pääasiallisia
sidosryhmiä ovat hankkeeseen kuuluvat kunnat, Kaustinen, Kokkolan Kälviä, Lestijärvi,
Perho ja Toholampi. Hankkeen toteuttaminen tapahtuu kunnissa ja kuntien
yhteyshenkilöillä on merkittävä rooli tapahtumien järjestämisessä sekä organisoinnissa.

Hankkeen rahoituksesta päättää Leader-ryhmä Pirityiset, joka on oleellinen osa
sidosryhmiä. Vuonna 1997 perustettu Leader-ryhmä Pirityiset ry toimii Halsualla,
Kaustisella, Lestijärvellä, Perhossa, Toholammilla ja Vetelissä sekä Kokkolan
maaseutualuiella Kälviällä, Lohtajalalla ja Ullavassa. Pirityiset kannustaa ihmisiä
kehittämään maaseutua, jotta saataisiin lisättyä viihtyisyyttä ja luotua uusia työpaikkoja
omalla asuinalueella. (Pirityiset, 2018.)

Yhteistyötä on hankkeen aikana ollut kunnittain useamman tahon kanssa. Alla on listattu
yhteistyökumppanit kunnittain. Sidosryhmäkaavio löytyy myös kuvasta 2 (kuva2).
Yhteistyökumppaneiden rooleihin on kuulunut muun muassa väline- ja tilavuokrausta,
ruokatarjoilujen hoitamista sekä ohjaamista.
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Kuva 2. Sidosryhmät Liikkuva ja hyvinvoiva maaseutu -hanke
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4.3

Vuorovaikutustaidot työpaikalla

Uuteen työnkuvaan sopeutuessa on tärkeää saada apua työkavereilta sekä esimieheltä.
Työtehtävien ollessa työntekijälle täysin uusia kannattaa epävarmoissa tilanteissa käydä
hakemassa varmistus esimieheltä. Näin säästytään suuremmilta virheiltä. Vuorovaikutus
esimiehen kanssa onkin ollut helppoa. Hän on ollut tavoitettavissa ja on antanut sopivan
määrän vastuuta hankkeen osalta. Apua on myös aina saanut sitä tarvitessa.

Kokemukseni mukaan kaikilla Keski-Pohjanmaan Liikunnassa työskentelevillä henkilöillä
on vankka kokemus omista tehtävistään järjestössä tai vastaavissa tehtävissä toisessa
työpaikassa. Heillä on kokemusta järjestön toimintaperiaatteista, kontakteista sekä
hanketoiminnasta oman työnkuvansa osalta. Yhteistyö ja kommunikointi kaikkien
osapuolten kanssa on sujunut vaivattomasti. Järjestössä toimivat muut hanketyöntekijät
olivat suuri apu erityisesti hankkeen alussa. Esimerkiksi heidän hankemateriaaleistaan
pystyi ottamaan mallia niin, ettei kaikkea tarvinnut kehitellä itse uudestaan. Apua löytyi
myös tietotekniikan sekä muiden hallinnollisten tehtävien ja työhön oppimisen kanssa.

Sidosryhmien kanssa yhteistyö on myös sujunut vaivattomasti. Yhteydenpito kuntiin on
ajoittain ollut hiljaisempaa lomien, työaikojen sekä muiden kiireiden vuoksi.
Vuorovaikutuksessa on muistettava, että itsensä edustamisen lisäksi työntekijä edustaa
järjestöään. Erimielisyystilanteissa tulee osata säädellä omaa toimintaansa ja välttää
hermostumista. Hankkeen edistäminen kokonaisuudessaan on sujunut hyvässä hengessä
ja erimielisyyksistäkin on selvitty.

Vuorovaikutusta tapahtuu aina kun paikalla on kaksi ihmistä tai ryhmä ihmisiä. Viestintä
voi olla sanallista ja sanatonta. Keho viestii monin tavoin tunteita ja vaikuttaa näin myös
sanalliseen viestiin. Työpaikalla käytettävät käytöstavat perustuvat tavallisiin hyviin
käytöstapoihin. On osattava kiittää ja pyytää anteeksi. Hyvällä käytöksellä on myös iso
vaikutus ilmapiiriin työyhteisössä. Reilu työntekijä pystyy arvioimaan omaa toimintaansa ja
pystyy myöntämään virheensä. Reilu työntekijä ei myöskään aiheuta turhaan huonoa
ilmapiiriä valittamalla asioista vaan pyrkii suhtautumaan asioihin ensisijaisesti
positiivisesti. Huomaavaisuus on tärkeä osa toimivan työyhteisön ilmapiiriä. Tervehtiminen
ja kuulumisten vaihtaminen vaikuttavat ilmapiirin positiivisuuteen. Muita hyviä piirteitä ovat
avoimuus, uskallus ottaa vaikeatkin asiat esille, lupauksista kiinni pitäminen sekä
erilaisuuden hyväksyminen ja ymmärtäminen. Hyvää vuorovaikutusta edistävät monet
seikat. Kiinnostus aihetta kohtaan, läsnäolo, kuunteleminen sekä empatiakyky vaikuttavat
vuorovaikutustilanteeseen. Myös yhteistyötaito, tilan antaminen sekä tukeminen tekevät
vuorovaikutuksesta mielekästä. Huonoa vuorovaikutusta kuvaavat voimakkaat
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ennakkoasenteet joko henkilöä tai asiaa kohtaan. Puolueellisuus ja yleistäminen saavat
ilmapiirin myös nopeasti negatiiviseksi. Kiireinen olemus ei myöskään anna kiinnostunutta
vaikutelmaa. Mikäli vastuuta ei osata ottaa itselleen vaan se siirretään muille, saattaa
syntyä ikäviä tilanteita. (Työturvallisuuskeskus, 2018.)
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5

Päiväkirjaraportointi

Päiväkirjamerkintöjen ajankohdiksi valikoituivat kesäkuu, syyskuu ja marraskuu. Nämä
ajankohdat kuvaavat hyvin hankkeen eri vaiheita. Hanketta alettiin edistää kesällä, joten
ajankohdan kuvaaminen tuo hyvin esille uuden työntekijän haasteet uusien työtehtävien
parissa sekä antaa kuvan lähtötilanteesta. Syys- ja lokakuu kuvaavat hyvin vaihetta,
jolloin hanketapahtumat ovat kiireisimmillään ja tekemistä on paljon. Tässä vaiheessa
päästään kuulemaan mitä käytännössä saatiin aikaiseksi. Marraskuussa hanketoimintaa
alettiin tuoda päätökseen kuluneen syksyn osalta. Tällöin pohdittiin tulevaa ja arvioitiin
onnistumisia ja epäonnistumisia. Hankekoordinaattorina toimiessani tein 60% työviikkoa,
joten kaikki päiväkirjamerkinnät eivät ole saman viikon aikana tehtyjä.

5.1

Kesäkuu – perehtymistä ja valmistelua

11.6.2018 maanantai
Toisena työpäivänäni tutustuin hankesuunnitelmaan tarkemmin ja pohdin omia
työtehtäviäni hankekoordinaattorina. Hanketoiminnassa on dokumentoitava ja raportoitava
toteutuneet asiat. Tämä on tärkeää esimerkiksi hankkeen jatkumisen kannalta. Jollain
keinoin on pystyttävä todentamaan, kuinka kannattava hanke on ollut, mitä on saatu
aikaan ja kuinka suuri osa rahoituksesta on käytetty. Niinpä päätin alkaa toisen hankkeen
työntekijän innoittamana kirjoittamaan hankepäiväkirjaa. Kävin läpi hankkeen
rahoituksesta päättävän Leader-ryhmä Pirityiset nettisivuja ja selailin myös kuntien seuraja liikuntatarjontaa tietääkseni paremmin millaista toimintaa missäkin kunnassa on.
Samalla ajattelin pohtia mahdollisia yhteistyökumppaneita. Tämä tuntui kuitenkin
hankalalta, sillä en ole vielä tavannut vielä kuntien yhteyshenkilöitä. Uskon heillä olevan
mielipiteitä siitä, kenen kanssa kannattaa tehdä yhteistyötä. Listasin ylös ideoita erilaisista
tapahtumista, joita voisin ehdottaa kunnissa järjestettäväksi. Mitä enemmän ideoita on,
sitä helpompi on alkaa suunnittelemaan millainen tapahtuma missäkin kunnassa toimisi.
Kasasin myös tapahtumien mahdollista sisältöä ylös ja aloin tehdä näistä kuntiin jaettavia
tapahtumapaketteja. Tapahtumia suunnitellessani yritin huomioida jokaisen kohderyhmän.
Kaikkia kohderyhmiä huomioivia tapahtumia voi olla haastavaa toteuttaa yhdellä kertaa.
Koen että osaamiseni ja kokemukseni ei ole vielä riittävää, jotta voisin hoitaa työtehtäviäni
täysin itsenäisesti. Erityisesti elektronisien järjestelmien käyttö aiheuttaa haasteita ja vaatii
opettelua.

12.6.2018 tiistai
Tänään loin hankkeelle omat nettisivut järjestön omien sivujen alle. Suunnittelin myös
hankkeen logoa ja laitoin ehdotelmat eteenpäin media-alan harjoittelijallemme, joka tekee
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lopullisen version. Logo on oleellinen osa hankkeen ilmettä. Koimme tärkeäksi, että logo
(kuva 3) viestii tasa-arvoa ja kuvaa positiivisella tavalla elämää maaseudulla. Sovin
tapaamiset Lestijärvelle sekä Toholammille tulevaksi viikoksi. Aloin suunnitella hankeesitettä kuntien yhteyshenkilöille jaettavaksi. Lisäksi sitä voitaisiin jakaa tapahtumien
osallistujille ja käyttää yhteistyökumppaneiden hankkimisessa. Sitä voitaisiin myös käyttää
Keski-Pohjanmaan Liikunnan esittelypisteellä erilaisissa tilaisuuksissa järjestön toiminnan
esittelyn yhteydessä. Työskentelyni on vielä kovin hidastempoista, sillä pelkään tekeväni
virheitä ja haluan varmistaa esimerkiksi lähettämäni sähköpostin sisällön useita kertoja
ennen lähettämistä. Tämä varmasti helpottuu kokemuksen myötä.

Kuva 3. Liikkuva ja hyvinvoiva maaseutu -hankkeen logo

13.6.2018 keskiviikko
Tänään saimme sovittua Kälviän, Perhon sekä Kaustisen kanssa tapaamiset.
Onnistuimme saamaan tapaamiset kesäkuun puolelle, mikä on hyvä, sillä tämän jälkeen
moni kunnan työntekijä jää lomalle ja asioita on silloin huomattavasti haastavampi viedä
eteenpäin. Mikäli saamme tapaamisissa sovittua ensimmäisten tapahtumien ajankohtia
sekä sisältöä, pystyn työskentelemään itsenäisesti, vaikka kunnan työntekijät ovatkin
lomalla. Sain viimeisteltyä aloittamani tapahtumapaketit sekä hanke-esitteen kuntien
tapaamisia varten. Kävimme esimieheni kanssa Kälviällä, jossa pääsin tutustumaan
paikallisiin liikuntatiloihin. Samalla tapasin Kälviän yhteyshenkilön, jota tulen tapaamaan
myöhemmin hanketapahtumiin liittyen.

18.6. Maanantai
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Lähetin aamulla hanke-esitteet sähköpostitse kuntien yhteyshenkilöille, jotta heillä on
mahdollisuus aikataulujensa puitteissa perehtyä hankkeeseen vielä ennen
tapaamistamme. Perehdyin rahoitukseen tarkemmin, sillä sen jakautuminen eri kohteisiin
oli ollut minulle vielä epäselvää. Uskon tukirahan tulevan myös keskustelun aiheeksi
tapaamisissa. Kertauksesta oli hyötyä ja nyt minulla on varmempi olo lähteä käymään
kunnissa. Valmistelin tulevia tapaamisia käymällä läpi tekemääni materiaalia sekä
hankesuunnitelmaa, ollakseni mahdollisimman valmis vastaamaan kysymyksiin. Aloitin
myös hankekansioiden valmistelun jokaiselle kunnalle. Kansion on tarkoitus sisältää kaikki
materiaali hankkeeseen liittyen. Hankkeen edetessä kunnan yhteyshenkilöt voivat myös
kerätä tapahtumamateriaalia kansioon. Hankekansio sisältää tapahtumapaketit, hankeesitteen, vastikkeetta tehdyn työn tuntikirjanpitolomakkeen sekä sen täyttöohjeen.
Vastikkeetta tehdyn työn tuntikirjanpitolomakkeeseen on tarkoitus kirjata kaikki
vapaaehtoisten tapahtuman hyväksi tekemät työtunnit. Lista toimii samalla myös
osallistujalistana, eli kaikki yli 15 vuotta täyttäneet saavat kirjoittaa nimensä listaan
tapahtuman yhteydessä. Vapaaehtoistyöstä kertyneet tunnit ovat osa hankkeen
rahoitusta.

19.6. Tiistai
Tänään tapasin Toholammin yhteyshenkilön. Keskustelimme erilaisista tapahtumista, joita
kunnassa on aiemmin järjestetty, sekä liikuntapaikoista ja työntekijöiden määrästä.
Mahdollisia vapaaehtoisia lähdettäisiin kunnan puolesta etsimään olemalla yhteydessä
paikalliseen urheiluseuraan. Kunnassa oli ollut kysyntää frisbeegolf -tapahtumaan, joten
päätimme järjestää sellaisen. Kunnalla olikin jo ennestään olemassa frisbeegolf-rata, jota
tapahtumassa pystyttäisiin käyttämään. Päätimme, että tapahtuma järjestetään syksyllä,
mutta mitään tarkempaa aikataulua emme vielä sopineet. Pohdimme myös koululaisille
järjestettävää liikunnallista iltapäivätoimintaa.
Kartoitimme myös kyläseurojen tilannetta ja niiden mahdollista mukaan herättelyä. Lisäksi
pohdimme, millä tavoin saataisiin koulutettua ja rekrytoitua uusia ohjaajia paikalliseen
urheiluseuraan. Mihinkään tulokseen emme kuitenkaan vielä tämän suhteen tulleet.

20.6. Keskiviikko
Kävin Kälviällä kävelypalaverissa keskustelemassa hankkeesta. Päädyimme siihen, että
tapahtuman pääkohderyhmänä ovat lapset, mutta toimintaa voisi suunnitella siten, että se
liikuttaisi kaikkia Kälviän asukkaita. Suunnittelimme ulkoilutapahtumaa, joka voisi toimia
osin omatoimisesti. Saimme ajatuksen, että partiolaiset voisivat olla hyvä
yhteistyökumppani tapahtumaamme varten. Tapasimmekin partiolaisten yhteyshenkilön
vielä saman kävelypalaverin aikana ja hän kertoi heidän olevan kiinnostuneita olemaan
mukana tällaisessa toiminnassa (Liite1). Päätimme sopia sähköpostitse vielä saman
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viikon aikana yhteisen palaverin partiolaisten ohjaajien kanssa. Itse kokous järjestettäisiin
elokuun puolella. Kälviän jälkeen ajoin Lestijärvelle, missä saimme suunnittelut hyvälle
mallille. Sovimme perheliikuntatapahtuman ajakohdalle 20.8. klo 17-19. Tapahtuman
nimeksi valittiin Ulkoillaan yhdessä! (Liite 2.) Yhteistyöhön pyrimme saamaan paikallisen
urheiluseuran sekä Martat. Tapahtuma järjestetään koulun kentällä ja toteutus olisi
rastitapahtuma, jossa kierrettäisiin eri liikuntapisteitä tapahtumapassin kanssa. Ajatuksena
tällaisten tapahtuman järjestämisessä oli saada perheitä liikkumaan yhdessä ja lisäämään
tietoisuutta lasten hyvinvointiin liittyen. Sovimme tehtävänjaon ja päätimme palata asiaan
lomien jälkeen. Tämän tapahtuman myötä sain itselleni riittävästi tekemistä loppu kuun
ajaksi.
Nimet herättävät usein asiakkaissa mielikuvia tapahtumasta tai tuotteesta. Nämä
mielikuvat voivat olla joko positiivisia tai negatiivisia. Nimet saattavat aiheuttaa
asiakkaiden mielipiteisiin vaikuttavia mielleyhtymiä. Tämä taas saattaa vaikuttaa siihen
osallistuvatko he tapahtumaan vai eivät. (Parantainen 2007, 175.)

Suunnittelimme myös miehille suunnattua hyvinvointipakettia, johon kuuluisi luentoja,
kehonkoostumusmittauksia sekä ohjattua liikuntaa ja lajikokeiluja. Tämä tapahtuma
järjestettäisiin kuitenkin vasta syksymmällä, eikä siitä sovittu toistaiseksi sen enempää.
Lestijärven jälkeen ajoin vielä Perhoon, jossa puhuimme lajikokeilupäivän järjestämisestä
syyskuulle. Paikalle pyritään saamaan sellaisia liikuntakokeiluja, joita nuoret eivät
tavallisesti pääse kokeilemaan. Tapahtuma järjestettäisiin koulupäivän aikana, jolloin
taattaisiin suuri osallistujamäärä. Kunnan työntekijä lupasi olla yhteydessä urheiluseuraan
selvittääkseen heidän kiinnostustaan hanketta kohtaan. Lisäksi talvelle suunniteltiin
harrastelijoiden jääkiekkoturnausta. Kyläyhdistyksiltä on tarkoitus myös kysellä,
minkälaista toimintaa heidän olisi mahdollista järjestää.

Viikon yhteenveto
Ensimmäinen työviikko sisälsi pääasiassa työtehtäviin perehtymistä. Hanketoimintaan,
hankkeen rahoitukseen ja järjestöön oli tutustuttava hyvin.

Hanke käsitteenä tarkoittaa sellaista toimintaa, joka saa alkunsa paikallisten ihmisten
tarpeesta. Tarve voi olla esimerkiksi kunnan asukkaiden liikunnan lisääminen. Hanke
toteutetaan usein paikallisten ihmisten voimin. Hanketoiminnalle tyypillistä on tavoitteen
asettaminen. Tavoite pyritään saavuttamaan kehittämällä toimintaa, jotta tämä aiemmin
syntynyt tarve saataisiin täytettyä. Hankkeella on selkeä aihe ja sen toiminnalle on
suunniteltu jokin rajattu aika, alku ja loppu. Hanketoiminnassa pyritään luomaan erilaisia
ratkaisukeinoja alkuperäisille tarpeille ja ongelmille. Hankesuunnitelman laatijan on
kirjattava ylös hankkeen tavoitteet ja hanketta on toteutettava hankesuunnitelman

18

mukaisesti. Mikäli hanke on onnistunut, ovat sen vaikutukset nähtävissä vielä myöhemmin
kun hankeaika on jo päättynyt. (Leader Suupohja, 2018.)

Hankeen toteuttava järjestö on Kokkolassa toimiva Keski-Pohjanmaan Liikunta eli Kepli,
joka on yksi Suomen 15:sta liikunnan aluejärjestöstä. Keski-Pohjanmaan Liikunta Kepli on
perustettu vuonna 1997 ja sen perustehtävänä on monipuolisen ja moniarvoisen
liikuntatoiminnan tukeminen ja kehittäminen Keski-Pohjanmaan alueella, johon kuuluu 21
kuntaa. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee järjestön toimintaa jakamillaan
veikkausvoittovaroilla. Keski-Pohjanmaan Liikunnan jäseniin kuuluu urheiluseuroja, lajien
alueorganisaatioita, urheiluopistoja ja lajiliittoja. Liitännäisjäseniä ovat liikuntaa edistävät
muut yhteisöt sekä kuntajäsenet. Keplin toiminta painottuu seuratoimintaan, lasten
liikuntaan, aikuisten liikuntaan, liikuntatapahtumiin, kuntayhteistyöhön sekä menestyvään
urheiluun. (Keski-Pohjanmaan Liikunta, 2018.)

Suomessa toimii 15 liikunnan aluejärjestöä. Näiden aluejärjestöjen tehtävänä on edistää
suomalaisten hyvinvointia urheilun ja liikunnan keinoin. Lisäksi aluejärjestöiden tehtävänä
on omilla alueillaan liikuntakulttuurin monipuolisuuden ja elinvoimaisuuden varmistaminen.
Kaikilla aluejärjestöillä on kokemusta EU-hankkeista sekä niiden hakemisesta,
hallinnoimisesta ja hankekumppanuudesta. Erityisesti Leader-rahoitukset ja Euroopan
Sosiaalirahasto (ESR) -rahoitukset ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) -rahoitukset
ovat Liikunnan aluejärjestöille tutuimpia. Aluejärjestöt kouluttavat seuratoimijoita sekä
työyhteisöjen ihmisiä, jotka liikuttavat muita ihmisiä. Lisäksi ne kouluttavat lasten kanssa
työskenteleviä henkilöitä. Aluejärjestöt tekevät yhteistyötä paikallisten toimijoiden,
maakunnan sekä valtakunnallisten toimijoiden kanssa. Myös päättäjille ja medialle
puhuminen liikunnasta on osa aluejärjestöjen tehtäviä. Aluejärjestöjen hanketoiminta lisää
liikuntakulttuurin resursseja ympäri Suomea. Toteutetuissa hankkeissa on painotettu
osaamisen kehittämistä, terveyttä edistävää liikuntaa, uusien tapahtumien sekä palvelujen
kehittämistä. Lisäksi hankkeissa on painotettu työttömien aktivoimista liikunnan parissa
työskentelyyn. (Liikunnan aluejärjestöt, 2018.)

Liikunnan aluejärjestöillä on yhteensä yli 2500. Suurin osa jäsenistä on urheilu- ja
liikuntaseuroja. Vuonna 2017 aluejärjestöt kouluttivat noin 44 900 henkilöä. Näihin
koulutuksiin kuuluivat seura- ja järjestökoulutukset, lasten ja nuorten liikuttajien
koulutukset sekä kunta- ja aikuisten liikunnan koulutukset. Aluejärjestöjen järjestämille,
lapsille suunnatuille monipuolisille liikuntaleireille osallistuu noin 7000–10 000 lasta ja
nuorta vuosittain. (Liikunnan aluejärjestöt, 2018.)

19

Liikkuva ja hyvinvoiva maaseutu -hankkeen rahoituksesta 80% on julkista rahaa, mikä
tarkoittaa sitä, että 42% on EU:n ja 38% valtion rahaa. Loput 20% on yksityistä rahoitusta,
joka sisältää vastikkeettoman talkootyön sekä järjestön omarahoituksen. Hankkeen
budjetin kokonaismäärä vuodelle 2018 on 75 000€. Tästä EU:n ja valtion rahoittamaa
osuutta on 48 000€, kuntarahoitusta 12 000€, vastikkeettoman työn osuus 11 250€ ja
omaa rahoitusta 3 750€. Talkootunteja kerätään tapahtumissa hankkeen hyväksi
kirjaamalla vapaaehtoisten henkilöiden työtunteja sekä työtehtäviä listoihin. Hankkeen
rahoituksen jakautuminen on nähtävissä alla (kuva 4.)

Hankkeen rahoitus
EU

20%
Valtio

42%

Yksityinen rahoitus
(vastikkeeton työ + järjestön
oma rahoitus)

38%

Kuva 4. Hankkeen rahoitus

Leader-ryhmä Pirityiset saa rahoituksensa maaseutuohjelmaksi kutsutusta MannerSuomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Tämä rahoitus koostuu EU:n, valtion ja
kuntien rahoista. Leader-ryhmiä on Suomessa 54 ja koko Euroopassa niitä on yli 2000.
Pirityiset toimii hankkeen toiminta-alueen lisäksi Halsualla, Vetelissä, Kokkolan Lohtajalla
sekä Ullavassa. Pirityisten tehtävä on rahoittaa hankkeita, jotka katsotaan
yleishyösyllisiksi ja elinkeinotoimintaa edistäviksi. Lisäksi se tukee yrityksiä
rahoituksillaan. (Pirityiset, 2018.)

EU:n maaseuturahasto myöntää rahoituksia harvaan asutuille alueille, ja paikallinen ELYkeskus vahvistaa tämän. Lopulta Pirityiset on vastuussa siitä, kenelle maaseuturahaston
rahat annetaan. Hankkeissa on usein mukana suuria summia. Tämän vuoksi on tärkeää,
että perehdytys budjetointiin on tapahtunut riittävän hyvin. Suurien rahasummien kanssa
työskentely vaatii työntekijältä tarkkuutta ja rohkeutta kysyä apua epävarmoissa
tilanteissa.
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Euroopan maaseuturahaston tavoitteena on parantaa maaseudun asukkaiden
elämänlaatua sekä kehittää elinkeinoja. Tuki on tarkoitettu maaseudun kehityshankkeisiin,
jotka liittyvät palveluihin, viihtyisyyteen sekä yritysten kehittämiseen ja ympäristön tilaan.
Leader-ryhmät myöntävät tuet omille alueilleen omien painopisteidensä mukaisesti.
Maaseuturahasto saa rahansa Manner-Suomen kehittämisohjelman Ahvenanmaan
maaseudun kehittämisohjelman kautta. (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, 2018.)

ESR-lyhenne tarkoittaa Euroopan sosiaalirahastoa. ESR auttaa vuosittain miljoonia
työikäisiä eurooppalaisia 10 miljardin euron avustuksilla. Näillä avustuksilla pyritään
luomaan uusia sekä mahdollistamaan parempia työpaikkoja. Lisäksi pyritään
varmistamaan yhtäläisiä työmahdollisuuksia kaikille eurooppalaisille. ESR rahoittaa
kymmeniä tuhansia työllistymiseen liittyviä hankkeita, ja niitä toteutetaan kaikkialla
Euroopassa paikallisesti, alueellisesti sekä kansallisesti. Hankkeilla on erilaisia
kohderyhmiä ja niiden tavoitteet sekä laajuus ja luonne vaihtelevat. Euroopan komissio ja
EU-maat ovat asettaneet ESR:lle painopisteet. Yksi näistä painopisteistä on kannustaa
työntekijöitä käyttämään uusia taitojaan sekä pohtimaan uusia toimintatapoja
sopeutumiskyvyn parantamiseksi. Muissa painopisteissä pyritään auttamaan
työllistymisen mahdollistamisessa esimerkiksi kouluttamalla sellaisia ihmisiä joilla
koulutusta on ennestään vähän ja tätä kautta lisäämällä heidän osaamistaan ja
mahdollisuuttaan saada parempia työpaikkoja. Myös nuoria autetaan opiskelujen
päättymisen jälkeen siirtymään työelämään. Yhtenä painopisteenä on panostaa
työpaikkojen säilyttämiseen ja työttömien auttamiseen etsiessä uutta työpaikkaa. Työn
saamisessa autetaan myös muita epäedullisessa asemassa olevia. (Euroopan
sosiaalirahasto, 2018.)

Perehdyttämisellä tarkoitetaan uuden työntekijän kouluttamista niin, että hän tietää ja oppii
tuntemaan työpaikkansa ja sen toimintatavat, häneltä odotettavat työtehtävät sekä
työkaverinsa. Työnopastus taas on työn eri vaiheiden sekä kokonaisuuden ohjeistusta.
Lisäksi se tarkoittaa sitä, että työntekijälle kerrotaan mitä osaamista ja tietoa työn
tekeminen vaatii. (Työturvallisuuskeskus, 2018.)

Keskeiset työpaikalla käytettävät käsitteet on käytävä uuden työntekijän kanssa yhdessä
läpi. Samoin työsuhdeasiat kuten palkkaus, lomat, työsuhde-edut sekä
poissaolokäytännöt, jotta työntekijä osaa toimia eteen tulleissa tilanteissa oikein.
Perehdyttämiselle kannattaisi olla olemassa kirjallinen suunnitelma, mikä säästää kaikkien
osapuolten aikaa. (Työterveyslaitos, 2018.)
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Työsuojelulainsäädännön mukaan työnantaja on velvoitettu järjestämään työhön
perehdyttämisen uudelle työntekijälle. Esimies voi delegoida työhön kuuluvien osien
perehdyttämistä muille, mutta vastuu perehdyttämisen ja opastuksen suunnittelusta,
toteuttamisesta ja valvonnasta on kuitenkin linjajohdolla ja esimiehellä.
(Työturvallisuuskeskus, 2018.)

5.2

Syyskuu- tapahtumien toteutusta

Kuva 5. Lestijärvi, Ulkoillaan yhdessä

Torstai 13.9.
Tänään järjestettiin Toholammin frisbeegolf-kisa. Osallistujia kisaan oli yli 20.
Osallistujamäärään voi olla tyytyväinen Toholammin kokoisella paikkakunnalla.
Toholammin yhteyshenkilö oli hankkinut kisaan pieniä palkintoja sekä tulostanut
osallistujille pisteidenlaskukaavakkeet. Mainos oli tehty järjestömme puolesta ja mainosta
jaettiin pääasiassa kunnassa hyvin toimivan Facebook-sivuston kautta. Oma vastuuni oli
tapahtuma-alueelle rakennettujen liikuntapisteiden suunnittelu sekä rakentaminen.
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Ajatuksena oli suunnata pisteet perheen pienimmille, jotta vanhemmat saisivat
halutessaan osallistua kisaan rauhassa. Pisteillä ei kuitenkaan käynyt kuin kolme
henkilöä. Tapahtuman jälkeen totesimme että ehkä yksikin kierros olisi voinut riittää, sillä
kahdessa kierroksessa meni melkoisen pitkään. Vaihtoehtona voisi myös olla useampi eri
sarja, jolloin jokainen saisi itse päättää, haluaako kiertää yhden vai kaksi kierrosta. Tässä
kisassa meillä oli ainoastaan aikuisten ja lasten sarja erikseen. Valtaosa osallistujista oli
miehiä, mutta ikähaitari oli kaikkea lapsesta eläkeläiseen. Pohdimme, millä tavalla ihmisiä
saisi paremmin mukaan tapahtumiin koko perheen voimin.

Kuva 6. Toholampi, Fribeegolf-kisa

Maanantai 17.9.
Maanantaina Lestijärvellä järjestettiin miesten hyvinvointi-ilta. Ajatus tähän lähti siitä, kun
olimme kunnan yhteyshenkilön kanssa pohtineet, miten kunnassa asuvat miehet
saataisiin liikkeelle, sillä heille ei ollut tällä hetkellä mitään ohjattua toimintaa. Päätimme,
että heille voitaisiin järjestää jotain säännöllistä toimintaa, joka kehittäisi heidän
hyvinvointiaan. Päädyimme järjestämään monen tapahtuman sarjan, joka sisältäisi
ohjattua liikuntaa, hyvinvointiluentoja, kannustusta ja vinkkejä omaehtoiseen liikuntaan
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sekä kehonkoostumusmittauksia. Maanantaina olimme järjestelemässä kunnan
yhteyshenkilön kanssa tapaamispaikkaa. Teimme valmiiksi pieniä terveellisiä välipaloja
osallistujille. Paikalle saapui 10 miestä, heistä kaksi olivat paikalle pyytämiämme puhujia.
Tämä osallistujamäärä oli kunnan kokoon nähden erittäin hyvä ensimmäiseksi kerraksi.
Puhujiksi pyydetyt henkilöt olivat esimieheni tuntemia eläkeikäisiä Keski-Pohjanmaan
alueelta, ja molemmilla oli erilainen tarina suhteestaan liikuntaan elämänsä aikana.
Puhujia oli pyydetty kertomaan oma tarinansa liikuntaan ja hyvinvointiin liittyen, mikä heitä
on innostanut ja millaisilla pienillä asioilla he ovat tehneet arjestaan terveellisemmän.
Heidän tarinoidensa tarkoitus oli inspiroida elämäntaparemonttia tai muuten vain omasta
hyvinvoinnistaan kiinnostuneita kuulijoita. Tarinat olivat ajatuksia herättäviä ja saivat
pohtimaan omaa liikkumista ja sitä kuinka paljon pienillä valinnoilla ja teoilla on merkitystä
hyvinvoinnille. Osallistujat olivat yllättävän innostuneita ajatuksesta liikkua yhdessä. He
eivät olleet niinkään innostuneet lajikokeiluista vaan enemmänkin lenkkeilystä isommalla
porukalla. Muutama varasi jo valmiiksi aikoja ryhmälle järjestettävään Inbody
kehonkoostumus-mittaukseen. Miehet esittivät toiveita ohjatusta kuntopiiristä sekä
kuntosaliohjauksesta. Toivoimme, että ryhmän kokoa saataisiin vielä kasvatettua syksyn
mittaan.

Perjantai 21.9.
Lestijärvellä järjestettiin perjantain sekä lauantain aikana kaikille kuntalaisille suunnattu
lajikokeilupäivä. Kunta oli aiemmin hankkinut SUP-laudan, joka oli saanut ihmisiä liikkeelle
ja ajattelimme, että mahdolliset uudet lajikokeilut voisivat innostaa ihmisiä taas liikkumaan.
Fatbike-pyörät olivat herättäneet kiinnostusta, samoin jousiammunta, jota kunnassa oli
muutamaan kertaan järjestetty. Aluksi yläkoululaiset pääsivät kokeilemaan
jousiammuntaa, fatbikeja, kuntosaliharjoittelua ja voimistelua. Myöhemmin illalla paikalle
saapui muita kunnan asukkaita liikkumaan. Lapsille oli tarjolla mm. pesäpalloa,
frisbeegolfia, jousiammuntaa, fatbike-ajoa ja suunnistusta. Aikuisille oli myös tarjolla
avointa kuntosaliharjoittelua. Seuraavana päivänä mukana oli myös ratsastusta,
jääkiekkoa, temppurata ja aikuisille suunnattu jumppa. Osallistujia oli paikalla yli
kaksikymmentä henkeä kumpanakin päivänä.

Lauantai 22.9.
Hankkeeseen kuuluvissa kunnissa urheiluseurat ovat pääasiassa yleisseuroja. Ajattelin,
että voisimme yrittää rikastuttaa kuntien urheiluseurojen toimintaa perustamalla uuden
harrastustoiminnan seuran sisälle. Tunti voisi kantaa nimeä motorinen harjoittelu, joka
voisi toimia harrastuksena yksinään, tai sitten olla osa oheisharjoittelua muiden lajien
harrastajille. Järjestimme Kaustisella yhteistyössä Kaustisen Pohjan-Veikkojen kanssa
valmentajille ja ohjaajille sekä muuten vaan aiheesta kiinnostuneille suunnatun avoimen
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ideapäivän, jonka tarkoituksena oli näyttää millä tavoin voimistelun perustreenissä
kehitetään erilaisia fyysisiä ominaisuuksia sekä motoriikkaa. Koulutuksessa ohjasin
perustreenin kertoen samalla valmentajille, mitä tehdään ja miksi. Osallistujat saivat myös
materiaalin tunnin sisällöstä. Materiaalista osallistujat saivat seurata tunnin kulkua ja
halutessaan kirjoittaa muistiinpanoja. Tunnin jälkeen oli aikaa kysymyksille, ja lisäksi kävin
läpi muutamia vaihtoehtoisia harjoitteita, joita emme ehtineet tunnin aikana käymään läpi.
Valitettavasti tämä tapahtuma ei saanut suurta osallistujamäärää. Paikalle saapui
ainoastaan yksi liikunnanopettaja tyttärensä kanssa ja neljä Kokkolan Suunnistajien
edustajaa. Yhtään kaustislaista emme saaneet paikalle. Tapahtuman osallistujamäärän
takaamiseksi on tärkeää kiinnittää huomiota markkinointiin. Osallistujat olivat kuitenkin
tyytyväisiä ideapäivään ja toivoivat samankaltaisia tilaisuuksia jatkossakin.

Tiistai 25.9.
Keski-Pohjanmaan liitto, Keski-Pohjanmaan urheilun tukijat sekä Kaustisen kunta
järjestivät Salonkylän nuorisoseurantalolla Järjestöjen Pyöreä Pöytä- tilaisuuden. Tilaisuus
oli suunnattu Keski-Pohjanmaan järjestöille ja tilaisuus oli kaikille avoin ja maksuton.
Esimiehen pyynnöstä lähdin mukaan edustamaan hanketta. Tapahtumassa oli Keplin
esittelypiste, johon sijoitettiin myös aamulla valmistelemani posteri Liikkuva ja hyvinvoiva
maaseutu -hankkeesta. Posterin keskellä oli info hankkeesta ja ympärillä kaikkien tähän
mennessä järjestettyjen tapahtumien mainokset. Ihmiset saivat kiertää vapaasti
halutessaan aulaan pystytetyillä esittelypisteillä. Tilaisuudessa keskusteltiin muun muassa
liikunnan ja urheilun tilanteesta ja kehittämisestä Keski-Pohjanmaan alueella.

Keskiviikko 26.9.
Lestijärvellä järjestettiin aiemmin mainitsemani miesten ryhmän Inbody
kehonkoostumusmittaus. Suoritin miesten tapahtumaan osallistuvien henkilöiden ja
muiden halukkaiden kehonkoostumusmittaukset Lestijärvellä kollegani kanssa. Yllättävän
moni pääsi paikalle ja oli kiinnostunut. Samalla suunnittelimme yhteyshenkilön kanssa
loppuvuoden tapahtumat niin pitkälle, kuin vain pystyimme. Seuraava
varhaiskasvatustapahtuma, Halloween-tapahtuma ja joulunavaus ovat jo lähes valmiiksi
suunniteltuja.
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Kuva 7. Lestijärvi, Ulkoillaan yhdessä!

Viikon yhteenveto
Syyskuun päiväkirjamerkinnät keskittyivät tapahtumien toteuttamiseen ja järjestämiseen.
Markkinointi, ihmisten osallistuminen tapahtumiin ja ryhmien muodostuminen olivat
keskeisiä aiheita tämän viikon aikana.

Liikkuva ja hyvinvoiva maaseutu -hanke toteutetaan Living lab -toimintaa ja
kokeilukulttuuria noudattaen. Kokeilukulttuuri tarkoittaa sitä, että kun kuntien
työntekijöiden kanssa on saatu jokin idea aikaiseksi, jota aletaan toteuttaa saman tien
nopealla aikataululla ja pienellä budjetilla. Toteutus aloitetaan siitä huolimatta että kaikki ei
olisikaan vielä loppuun asti suunniteltua. Tällaisissa tilanteissa on tietysti oleellista
huomioida resurssit, jotka kunnalla sekä hankkeella on olemassa toteutukseen. Suuria
resursseja vaativia ideoita ei kannata alkaa toteuttaa, mikäli kaikkea tarvittavaa ei ole
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saatavissa. Living lab -toiminta tarkoittaa sitä että käyttäjät, tässä tapauksessa siis kunnan
työntekijät sekä muut paikalle saadut kuntalaiset kehittelevät itse ratkaisuja kokemiinsa
ongelmiin. Kokeilukulttuurissa suunnitteluun ei ole tarkoitus käyttää aikaa, vaan
ennemmin ryhtyä tuumasta toimeen. Tämä vaatii järjestäjiltä vahvaa kokemusta
tapahtumien järjestämisestä sekä soveltamiskykyä tilanteiden tullen. Tarvitaan hyvät
resurssit eli tilat ja ohjaajat tilaisuutta varten. Joissain tilanteissa on kuitenkin viisasta
käyttää hieman aikaa suunnitteluun, sillä kun toteuttamassa on useampi kuin yksi henkilö,
tarvitaan selkeä työnjako. Kiire kuitenkin vaikuttaa siihen, ettei suunnitteluaikaa aina ole
kovinkaan paljon. Useamman tapahtuman järjestäminen, verkostot ja asioiden
koordinoiminen ja yhdessä tekeminen kerryttävät kokemusta. Kokemuksen myötä
suunnitteluun käytettävä aika saattaa tapahtuman tyylistä riippuen lyhentyä. Työntekijällä
on tässä vaiheessa myös monia toimintamalleja valmiina, joita hän pystyy
samankaltaisissa tapahtumissa käyttämään tilanteen tullen.

Markkinoinnin tavoitteena on luoda positiivista kuvaa palvelusta, organisaatiosta tai sen
tuotteesta, joka onnistuessaan tuo organisaation tavoittelemaa toimintaa. Markkinoinnin
välineitä ovat sosiaalinen media ja muu viestintä, mainonta, suoramarkkinointi ja
telemarkkinointi, tuotteet, promootiot ja sponsorointi. Markkinointia suunnitellessa on hyvä
miettiä, minkälaista markkinoinnin väyliä käytetään minkäkin kohderyhmän
tavoittamiseen. (Häyrinen 2016, 36-37.)

Tapahtuman sijainti on merkityksellinen osallistumisaktiivisuuden suhteen. Tapahtuman
järjestäjän on myös hyvä muistaa että tapahtuman järjestäminen sellaisessa paikassa,
jossa niitä ei ole ennestään paljon järjestetty, vaikuttaa myös osallistujiin. (Häyrinen 2016,
167.) Ulkotilaisuuksia suunnitellessa kannattaa huomioida sääolosuhteet ja
varasuunnitelma ja vaihtoehtoinen tila kannattaa olla olemassa jo etukäteen. Sijainnin
suhteen on tärkeää huomioida myös esteettömyys liikuntarajoitteisten henkilöiden
liikkumista varten. (Häyrinen 2016, 169.)

Ihmisten vapaaehtoistoimintaan osallistumista voidaan tarkastella monesta eri
näkökulmasta. Liikunnallisesti lahjakkaat saattavat päätyä todennäköisemmin mukaan
seuratyöhön kuin vähemmän lahjakkaat. Urheilu-uransa lopettaneilla urheilijoilla on myös
suurempi todennäköisyys päätyä tekemisiin jollain tapaa oman vanhan lajinsa kuin
sellaisella henkilöllä, jolla ei ole omaa urheilutaustaa. Entiset urheilijat saattavat ryhtyä
esimerkiksi valmentajiksi. Joillain ihmisillä on tapana olla kovin toimeliaita, ja tällöin he
saattavat olla mukana monenlaisessakin vapaaehtoistoiminnassa. Vapaaehtoisuuteen
vaikuttaa myös henkilön elämäntilanne tai asuinpaikka. Vapaa-ajan määrä on
merkittävässä roolissa siinä, ehtiikö henkilö osallistua vapaaehtoistoimintaan.
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Sosioekonomisen statuksen tiedetään myös vaikuttavan ihmisten vapaaehtoistoimintaan
osallistumiseen. Osallistumista voidaan katsoa myös organisaation suunnalta. Mitä
paremmin organisaation ulosanti arvoineen kohtaa vapaaehtoisen henkilön omat arvot, on
todennäköisempää että henkilö lähtee vapaaehtoistoimijaksi organisaatioon. Marchin ja
Simonin teorian mukaan osallistuminen vapaaehtoisuuteen perustuu siihen, miten yksilö
kokee hyödyn, kustannusten sekä kannustavien tekijöiden suhteen
vapaaehtoistehtävässä. Heidän näkemyksensä mukaan henkilö on mukana toiminnassa
niin kauan, kuin hän kokee että hänen saamansa hyödyt ovat suurempia tai vähintään
yhtä suuret kuin hänen oma panostuksensa. (Liikunnan kansanterveyden edistämissäätiö
2000, 222)

Ihmisten motivoitumiseen vaikuttavat eri asiat, ja näiden motivoivien asioiden kokonaisuus
on jokaisella ihmisellä erilainen. (Rasila, Pitkonen 2010, 12.) Monissa tapahtumissa
tarvitaan vapaaehtoisia, eikä vapaaehtoisten rekrytoiminen ole aina helppoa.
Potentiaalisista vapaaehtoisista kannattaa tehdä listaa etukäteen ja miettiä, kenen
osaamista tarvitaan missäkin tehtävässä. Joskus kannattaa kokeilla saada mukaan
hieman vähemmän innostuneita henkilöitä, jotka eivät ole ennestään toimineet
vapaaehtoistehtävissä. Ehkä heistä joku onkin innostunut toiminnasta, mutta ei ole tullut
lähteneeksi mukaan, koska häntä ei ole koskaan kysytty. (Karreinen, Halonen, Tennilä
2013, 44-46.)

Tuckmanin käyttäytymistieteellinen näkökulma ryhmän muodostumisen vaiheisiin on
seuraavanlainen. Muodostumisvaiheeseen kuuluu ryhmäläisten samaistuminen
johtajaansa sekä halu olla jossakin muussa paikassa kuin ryhmässä.
Kuohuntavaiheeseen kuuluvat konfliktit vuorovaikutuksessa, johtajaan, tehtävään,
ryhmässä olemiseen tai ulkoisiin olosuhteisiin kohdistuva kritiikki sekä syntipukki -ilmiö.
Yhdenmukaisuusvaihe sisältää me-henkeä ja yhteenkuuluvuutta. Myöskään esille tulleita
mietteitä ei kritisoida ja erilaisuus sijoittuu ryhmän ulkopuolelle. Seuraavana vaiheena on
hedelmällisen yhteistyön ja toimivan yhteisöllisyyden vaihe. Tässä vaiheessa jäsenet
ymmärtävät toisiaan ja hyväksyvät toinen toisensa. Samalla ryhmäläiset sietävät
vihamielisyyttä ja konflikteja. Toiminnassa ilmenee intensiivistä vuorovaikutusta ja
riskinottoa. Ryhmän merkitys sekä synergia on osallisille suurempi kuin jäsenten
vuorovaikutusten summa. Lopetukseen kuuluu tärkeänä seikkana lopetustyö. Lopetuksen
yhteydessä koetaan voimakkaita tunteita kuten eroahdistusta, surua, haikeutta ja
kiitollisuutta. (Jyväskylän yliopisto Viestintätieteiden laitos)
5.3

Marraskuu - viimeisiä tapahtumia ja oman työn päättämistä

Torstai 1.11.
28

Torstaina järjestetty Lestijärven Liikunnallinen Halloween-ilta oli menestys.
Suunnittelimme kunnan työntekijän kanssa Halloween-teemaisen lapsille suunnatun
illanvieton koulun liikuntasalissa. Toteutukseen saimme mukaamme myös innokkaita
yläkoululaisia. Tapahtumaan oli pyydetty mukaan Kokkolan Sirkus Hulluapinasta
sirkuksen työntekijä ohjaamaan toimintaa. Rakensimme saliin temppuradan, jota lapset
saivat kiertää aluksi sirkuksen työntekijän ohjauksessa ja sen jälkeen itsenäisesti.
Vuokrasimme Sirkus Hulluapinasta myös pomppulinnan, jonka työntekijä toi mukanaan.
Rakensimme teemaan sopivan kammokujan, jonka läpi lapset saivat kulkea. Lapset olivat
todella innoissaan, ja rakentamaamme kammokujaa kierrettiin useita kertoja koko
tapahtuman ajan. Tämän tapahtuman kohdalla motivaattorina toimi ehdottomasti itse
teema sekä etukäteen mainostettu Sirkus Hulluapinan työntekijä. Toiminta oli hyvin
yksinkertaista eikä juurikaan poikennut tavalliseen tapaan järjestetystä temppuradasta,
mutta tämä pienikin ylimääräinen elementti tuntui vaikuttavan osallistujamäärään.
Lastentapahtumissa on hyvä huomioida järjestettävän tapahtuman kellonaika, jotta
ruokailut, tarhasta noudot ja töistä paluut on ehditty tekemään rauhassa. Paikalla oli yli 40
lasta sekä jonkin verran aikuisia.

Perjantai 2.11.
Lestin koulun henkilökunta toivoi koululleen voimisteluohjausta jokaiselle ikäluokalle.
Kävin koululla ohjaamassa jokaiselle luokka-asteelle voimistelua HupiSportista
vuokraamani Airtrack mukanani. Oli mukavaa, että hankkeen kautta pystyttiin tarjoamaan
koululaisille sellaista toimintaa, jota he eivät tavallisesti pääsisi kokeilemaan. Pienen
koulun hyöty oli ehdottomasti se, että kaikilla oli mahdollisuus osallistua, eikä mitään
ikäluokkaa tarvinnut jättää pois.

Tiistai 6.11.
Liikkuva ja hyvinvoiva maaseutu -hankkeessa hankekoordinaattorin työnkuvaan kuuluu
myös muita järjestön töitä hanketuntien lisäksi. Tiistaina tein muihin töihin liittyen
lastentanssikoulutuksen tuntisuunnitelmaa sekä kävin läpi aiheeseen liittyvää
luentomateriaalia. Suunnittelin Perhon lajikokeilupäivän aikataulua ja olin yhteydessä
kouluun, jonka kanssa yhteistyössä tapahtuma järjestetään. Perhon lajikokeilupäivässä
tarkoituksena on järjestää kaikille Perhon alakoululaisille liikunnallisia lajikokeiluja ja tuoda
paikalle lajeja, joita he eivät kunnassaan ole päässeet aiemmin kokeilemaan. Kaustisen
yhteyshenkilön kanssa päätimme toteuttaa Lestijärven miesten hyvinvointi-illan
innoittamana vastaavanlaisen tapahtuman Kaustisella. Tämä tapahtuma olisi
samankaltainen mutta kohderyhmänä olisivatkin naiset. Tähän tapahtumaan olimme
saaneet mukaan Personal Trainerin. Tarkoituksena on tavata kaikkien osapuolten kesken
ennen tapahtuman järjestämistä. Tänään laitoin sähköpostia asiaan liittyen kaikille

29

osapuolille. Tapaamispäivää ei kuitenkaan vielä saatu sovittua. Päivitin myös
hankepäiväkirjaa aiempien viikkojen kiireiden vuoksi jääneiden päiväysten osalta.

Tiistai 13.11.
Aamulla osallistuin toimistopalaveriin, joka toimistollamme järjestetään muutaman kerran
kuussa. Palaverissa käydään läpi ajankohtaisia asioita, suunnitellaan tulevaa ja käydään
läpi hankkeiden sen hetkinen tilanne. Viimeistelin hankepäiväkirjan tekstit ja aloitin
kirjoittamaan hankkeen toimintakertomusta kuluneelta syksyltä. Kirjasin ylös muun
muassa jokaisessa kunnassa järjestetyt tapahtumat. Täytin myös palauttamatta jääneitä
matkakulukorvauslomakkeita kuntakäynneiltä ja toimitin ne eteenpäin. Perhon
Lajikokeilupäivään liittyen loin opettajille listan erilaisista leikeistä, joita he voisivat leikkiä
yhdellä pisteellä, joka toimii niin sanottuna odottelupisteenä sumopainin suoritusvuorojen
vähäisyyden vuoksi. Tein myös puuttuvat voimistelupassit Toholammin
voimisteluharjoituksia varten. Voimisteluharjoituksissa koululaiset pääsevät
harjoittelemaan voimistelun perusliikkeitä. Motivoinnin vuoksi tein passin, johon on valittu
helppoja voimisteluliikkeitä, joiden suorittamisesta saa tarran.

Keskiviikko 14.11.
Toholammilla järjestettiin tänään ensimmäiset voimisteluharjoitukset. Tunnit on suunnattu
kaikille 6-14-vuotiaille ja ne pidetään kolmena peräkkäisenä keskiviikkona koulun
liikuntasalissa. Osallistujia oli huimat 40 henkilöä. Ryhmäkoko oli hieman haastava ja näin
jälkeenpäin olisi ollut viisasta rajata osallistujien ikähaitari hieman suppeammaksi tai
laittaa jokin raja ilmoittautumisiin. Toisaalta mukavaa että niin moni pääsi kokeilemaan
voimistelua ja tunnista selvittiin kunnialla. Illalla kävin noutamassa välineitä huomista
Perhon lajikokeilupäivää varten Kokkolan keskustasta ja Kälviältä.

Torstai 15.11.
Järjestimme Perhossa lajikokeilupäivän. Tapahtuma oli suunnattu Perhon kaikille
alakoululaisille. Lajeina olivat sumopaini, temppurata airtrackin kanssa, salibandyn
laukaisututka, puhallustikka, fatbike-pyöräily, jousiammunta sekä slacklinella tasapainoilu.
Päivään olisi tarvittu lisää ohjaajia, erityisesti temppuradan rakentamisessa ja
purkamisessa olisi tarvittu enemmän työntekijöitä. Lajeissa haasteellista oli se että
suorituspisteitä oli kovin vähän, kuten esimerkiksi jousiammunnassa oli vain neljä jousta.
Toisaalta jos niitä olisi ollut enemmän, olisi se voinut olla turvallisuusriski. Totesimme, että
sumopainiasut olivat liian suuria monelle oppilaalle, joka meidän olisi pitänyt huomioida
suunnitellessamme päivän lajeja. Illalla kävin palauttamassa vuokravälineet omistajilleen.

Tiistai 20.11.
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Hankkeen maksatus tapahtuu sähköisen Hyrrä-järjestelmän kautta. Esimieheni hoitaa
tietojen syöttämisen Hyrrään. Tätä varten tein menneiden hanketapahtumien kuvauksen
tammikuun 2019 maksatusta varten. Tiistaina järjestettiin Kaustisen voimisteluharjoitusten
toiseksi viimeinen tunti, joka keräsi jälleen 17 osallistujia. On mukavaa huomata miten
näin lyhyessäkin ajassa, vain viidessä harjoituskerrassa, lapset ovat oppineet asioita.
Tämä sekaryhmä oli myös erittäin taitava siihen nähden, että kukaan osallistujista ei ole
harrastanut voimistelua ennestään. Toivottavasti kunnassa saataisiin järjestettyä
vastaavaa toimintaa jatkossakin.

Viikon yhteenveto
Tämä viikko keskittyi viimeisten hanketapahtumien valmisteluun ja toteuttamiseen.
Samalla pohdittiin onnistumisia ja kehityskohteita. Hanketta alettiin myös vähitellen
päättämään syksyn 2018 osalta. Hanketapahtuman löytyvät listattuna liitteistä (liite 3.)

Hankkeen aikana kirjattiin yhteensä yli 1500 liikuntatapahtumiin osallistujaa. Osallistujista
noin yksi kolmasosa oli aikuisia ja loput lapsia ja nuoria. Hankkeen päätyttyä on
tarkoituksena konseptoida onnistuneet liikuntakokeilut ja jakaa ne hankkeeseen
osallistuneiden kuntien kesken hyödynnettäviksi. Hanke jatkuu, vaikka sama
hankekoordinaattori ei jatkakaan syksyn jälkeen tehtävissään. Tällä hetkellä
tuotteistamisen arvoisia tapahtumia on useampia. Kuusi kuukautta on melkoisen lyhyt
aika hankkeelle varsinkin, kun aktiivista aikaa on ollut vain muutaman kuukauden verran.
Olisi tärkeää, että hanke saisi nopeasti jatkajan edellisen hankekoordinaattorin
muuttaessa pois paikkakunnalta.

Tuotteistamisvaiheessa on valittava asiakas. Asiakas, hänen ongelmansa ja ongelman
ratkaisu ovat kaikki kytköksissä toisiinsa. Mitä tarkempi asiakasryhmä on valittu, sitä
paremmin palvelu on todennäköisesti tuotteistettu. On tärkeää muistaa, ettei kaikkia
tarvitse miellyttää. Onkin järkevää keskittyä mieluummin yhden kuin usean asiakaskunnan
miellyttämiseen, ettei lopputulos ole se, että kukaan ei saa riittävän laadukasta palvelua.
(Parantainen 2007,143.) Asiakkaan tunnistamisen lisäksi on merkityksellistä tunnistaa
kohderyhmän tai asiakkaan ongelma. Aloittaminen kannattaa tehdä pienen ongelman
ratkaisemisella sen sijaan että yrittää etsiä ratkaisuja kaikkiin ongelmiin samalla kertaa.
(Parantainen 2007, 153.) Ulkopuolinen ihminen tunnistaa ongelmat paremmin kuin kauan
toiminnassa mukana ollut, sillä kun on katsonut toimintaa pitkään läheltä, sille saattaa
sokeutua.(Parantainen 2007, 154.) Siksipä asioiden kehittämisessä kannattaisi käyttää
ulkopuolista henkilöä arvioimaan epäkohtia. Tuotteistamisen alkuvaiheessa asiakkaalle
kannattaa antaa houkutteleva lupaus jo siinä vaiheessa, kun pelkkä ajatus palvelusta on
olemassa. Hyvän palvelun pystyy toteuttamaan myös lupauksen jälkeen vaikka tuote ei
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olisikaan ollut vielä valmis, ja tuotetta pystyy myös parantelemaan ajan mittaan. Jotkin
suomalaiset tuotekehittäjät saattavat suunnitella tuotteita pitkiäkin aikoja kunnes ne ovat
täydellisiä. Tähän mennessä rahaa on saatu käytettyä paljon, markkinat ovat edenneet ja
kilpailevia tahoja on saattanut ilmestyä. (Parantainen 2007, 33-34.)

Tapahtumalle on tärkeää miettiä tavoitteet, joiden tulisi ohjata koko tapahtumaa ja sen
suunnittelua. Tavoitteet ovat erilaisia ja niihin vaikuttaa tapahtuman luonne. Tavoitteiden
jako voi tapahtua esimerkiksi teknisiin tavoitteisiin, muutostavoitteisiin sekä
vaikuttavuustavoitteisiin. Teknisiin tavoitteisiin voivat kuulua esimerkiksi tapahtuman
osallistujamäärä tai sen kasvattaminen sekä osallistumattomien vähentäminen, oikean
kohderyhmän tavoittaminen, kulujen määrän pienentäminen osallistujaa kohden,
onnistunut tapahtumapaikan valitseminen sekä hyvän tunnelman luominen tapahtumaan.
Muutostavoitteita taas voivat olla uusien ideoiden sekä uusien tuttavuuksien saaminen,
uuden oppiminen, asenteiden muuttaminen tai uuden käytännön omaksuminen.
Vaikuttavuustavoitteisiin voidaan lukea tehokkuuden tason nostaminen, ajan
säästäminen, ilmapiirin parantaminen ja uusien asiakassuhteiden solmiminen.
Tapahtuman vaikuttavuutta voi ja kannattaakin mitata vasta tapahtuman jälkeen. Parin
kuukauden päästä mitattu tulos kertoo tapahtuman todellisesta tuloksellisuudesta.
Muutostavoitteita ja teknisiä tavoitteita voidaan puolestaan mitata heti tapahtuman
jälkeen. (Häyrinen 2016, 144-145.)

Hankkeen päättäminen on oleellinen osa hankkeen toteuttamista. Tärkeää hankkeen
päättämisvaiheen pohtimisessa on se, mitä hankkeen jälkeen jää elämään. On
pohdittava, mitä muuta on saatu aikaan kuin suunnitelmaan kirjattu tavoite. (Rossi 2011.)

EU-hankkeissa jatkuvuus on tärkeä arviointikriteeri. Loppuraportteihin kirjataan ylös, mitä
pysyvää hankkeesta on jäänyt elämään. Hankkeiden lyhytkestoisuuden sekä
hallinnollisen työn koetaan olevan suuri syy siihen, miksi jatkuvuuden takaaminen on
haastavampaa. Jatkuvuuden saavuttaminen vaatii mukana olevilta osapuolilta
sitoutumista. Ennen projektisuunnitelman tekemistä olisi tärkeää kartoittaa tarve. Tätä
varten on jo ennen hankkeen suunnitelman luomista hyvä kartoittaa ja verkottaa eri alojen
ammattilaisia, pyrkiä selvittämään väylät eri kohderyhmien tavoittamiseen sekä
analysoida koulutukseen liittyviä puutteita. (Havu, Talvitie, Rajakari, Kuusimäki 2011.)
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6

Pohdinta ja päätelmät

Kokonaisuudessaan hankeen avulla on liikutettu yli 1500 ihmistä. Suuria ihmismääriä on
siis saatu liikkeelle ja ihmisille on pystytty tarjoamaan uudenlaisia virikkeitä, joita he eivät
ole ennestään päässeet kokeilemaan tai joita kunnassa on toivottu. Kenties jollekin on
syntynyt kipinä liikuntaan uusien kokeilujen kautta. Hankkeen aikana on saatu lisättyä
yksittäisten ihmisten liikkumista tapahtumien sekä omaehtoiseen liikuntaan
kannustamisen kautta. Hankkeen avulla on pystytty vaikuttamaan pienten ihmismäärien
tietoisuuden lisäämiseen hyvinvointiin liittyen. Ainakin yksi vakituinen, omaehtoisen
liikunnan ryhmä on saatu aikaiseksi. Yhdenkin ihmisen toimintaan vaikuttaminen oman
hyvinvointinsa edistämiseksi on positiivista. Osassa kunnista on saatu tapahtumien
järjestämisen kautta totutettua ihmisiä siihen, että kunnassa tapahtuu sekä saatu heitä
osallistumaan useampaan tapahtumaan koko perheen voimin. Tämän vuoksi on tärkeää,
että hanketapahtumia jatketaan myös kevään 2019 aikana.

Hankkeen aikana on liikutettu erilaisia kohderyhmiä pienistä lapsista vanhuksiin.
Lestijärvellä liikutettiin päiväkoti-ikäisiä lapsia perheineen ja kouluikäisiä lapsia kaikkien
ikäluokkien osalta. Lisäksi kunnan lajikokeilupäivien ja miesten hyvinvointiryhmän avulla
on saatu liikutettua työikäisiä ja muutamia eläkeläisiä. Toholammilla liikutettiin
voimisteluharjoitusten kautta kouluikäisiä lapsia ja frisbee-golfkisassa myös aikuisia.
Perhossa liikutettiin kaikkia kunnan alakoululaisia lajikokeilupäivän yhteydessä. Myös
ikääntyviä saatiin mukaan hyvä määrä kodalla järjestettyyn ”Virtaa-arkeen” -tapahtumaan.
Kälviällä kahden viikon kestoisen tapahtuman osallistujista ei ole tarkkaa tietoa, mutta
avajaispäivänä liikkeelle oli lähtenyt lapsiperheitä ja myös muutamia eläkeläisiä.
Kaustisen koko perheen liikuntapäivässä liikkui myös lapsiperheitä. Naisille järjestetyssä
hyvinvointitapahtumassa oli eri- ikäisiä naisia ja voimisteluharjoituksissa kouluikäisiä
poikia ja tyttöjä.

Yksi hankkeen tavoitteista oli saada aikaan pysyviä käytänteitä ja jakaa niitä muidenkin
hankekuntien hyödynnettäväksi. Tapahtumaideoita jaettiin pitkin syksyä ja samoja
tapahtumia järjestettiin parissa kunnassa. Tällä hetkellä mielestäni konseptoimisen
arvoisia tapahtumia voisivat olla päiväkotitapahtumien sarja eri teemoilla. Näissä on hyvä
mahdollisuus päästä vaikuttamaan heti nuoresta asti liikuntatottumuksiin sekä perheiden
valintoihin hyvinvointiin liittyen. Tällaisten tapahtumien markkinoiminen on helppoa
päiväkotien sekä koulujen kautta, josta paikalliset kohderyhmät tavoitetaan varmasti.
Lajikokeilupäivät erilaisilla lajeilla voisivat olla toinen konseptoimisen arvoinen idea.
Lajikokeiluja on helppo toteuttaa, mikäli mukaan saadaan urheiluseuroja sekä riittävä
määrä mielenkiintoisia, kunnan asukkaita kiinnostavia lajeja. Lajikokeilupäivissä on hieno
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mahdollisuus päästä kokeilemaan uusia lajeja, ja joku saattaa näistä lajikokeiluista löytää
itselleen vakituisen harrastuksen. Paras ajankohta lajikokeilupäivien järjestämiselle voisi
olla syksyllä sekä alkuvuodesta koulun alkaessa, kun lapset pohtivat
harrastusvaihtoehtoja. Lisäksi lajikokeiluja voitaisiin järjestää ennen kesää kouluvuoden
päätteeksi. Tästä hyötyisivät myös urheiluseurat saadessaan markkinoida omia ryhmiään.

Tärkein ja eniten muutosta aikaansaava tapahtumakokonaisuus hankkeen aikana on ollut
miehille suunnattu hyvinvointiryhmä, jonka toteutimme Lestijärvellä. Ryhmän
tarkoituksena oli lisätä Lestijärven miesten liikkumista ja parantaa heidän hyvinvointiaan.
Ryhmälle järjestettiin vaihtelevasti ohjattua toimintaa syksyn aikana. Toimintaan kuului
luentoja terveellisistä elämäntavoista, kehonkoostumusmittauksia ja ohjattua liikuntaa.
Ryhmän jäsenet innostuivat oman hyvinvointinsa edistämisestä ja he aloittivat yhdessä
omaehtoisen liikunnan käymällä pitkillä kävelylenkeillä. Ryhmä on jatkanut toimintaansa
myös vuoden 2019 puolella, ja uusia jäseniä on saatu mukaan.
Kehonkoostumusmittauksien perusteella muutoksia on saatu aikaiseksi liikunnan
lisäämisen ja terveellisten elämäntapojen huomioimisen myötä. Ryhmän jäsenet ovat
myös antaneet toiminnasta positiivista palautetta ja toivovat toiminnalle jatkoa. Tämän
kaltaisella hanketoiminnalla on mielestäni pidempiaikaisia vaikutuksia ihmisten elämään
kuin yksittäisillä tapahtumilla. Tapahtumat tietysti lisäävät viihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä ja
ovat mukava piristys arkeen silloin tällöin.

Voimisteluharjoitusten kaltaista toimintaa kannattaisi ehdottomasti jatkaa kunnissa.
Harjoituksissa lapset ovat päässeet tutustumaan voimistelun perusteisiin omassa
kunnassaan, jossa voimisteluharrastusta ei ole ennestään ollut tarjolla. Voimisteluryhmät
ovat keränneet kunnan kokoon nähden todella merkittävän määrän osallistujia. Toiminnan
jatkon kannalta haasteena on toki uuden ohjaajan löytäminen. Mikäli järjestämiimme
valmentajille, ohjaajille sekä muuten vain aiheesta innostuneille henkilöille suunnattuihin
ideapäiviin olisi saatu enemmän osallistujia, olisi heistä joitakin voitu houkutella
ohjaamaan lapsille koulutuksessa oppimiaan asioita kerhotoiminnan kautta. Tällaisille
henkilöille olisi voitu tarjota myös muuta aiheeseen liittyvää koulutusta. Näin
voimisteluryhmät olisivat voineet jatkaa toimintaansa.

Yksi hankkeen tavoite oli löytää mahdollisimman paljon vapaaehtoisia työntekijöitä sekä
saada nuoret osallistumaan ja innostumaan ohjaamisesta. Toimintaan pitäisikin pyrkiä
saamaan mukaan sellaisia henkilöitä, jotka ovat aidosti kiinnostuneita kehittämään asioita
sekä jakamaan osaamistaan. Vapaaehtoisten rekrytointi osoittautui kuitenkin yllättävän
vaikeaksi. Mukaan saatiin vain muutamia vapaaehtoisia, jotka olivatkin mukana
useammassa oman kuntansa tapahtumassa ja olivat jo ennestään aktiivisia vapaaehtoisia
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kunnan järjestämässä toiminnassa. Nuoria saatiin innostettua mukaan ainoastaan
yhdessä kunnassa, ja tämäkin osallistuminen oli todella vähäistä. Muissa kunnissa
jouduimme hankkimaan työntekijät kunnan sisältä tai maksamaan ulkopuolisille ohjaajille.
Monessa kunnassa haasteita on harrastus- ja liikuntamuotojen ohjaajien määrän kanssa.
Meillä olikin muutama tapahtuma, joissa koimme lopulta olleen liian vähän työntekijöitä.
Nuorten osallistaminen ja innostaminen olisivat ehdottoman tärkeitä sekä maaseudun
nuorten viihtyvyyden ja aktivoimisen kannalta että uuden toiminnan luomisen ja
hanketapahtumien näkökulmasta vapaaehtoisten rekrytoimisen vuoksi.

Hankkeen tärkeimmät tavoitteet täyttyivät mielestäni syksyn osalta oikein hyvin. Tärkeintä
oli maaseudun asukkaiden liikunnan ja hyvinvoinnin lisääminen, tässä tavoitteessa
onnistuttiin. 1500 on suuri määrä kuntien asukaslukuun nähden. Tietysti osallistujia voisi
olla vieläkin enemmän. Ainoastaan yhteen tapahtumaan emme saaneet osallistujia, joten
senkin osalta hanke oli onnistunut. Hanke oli pilottityyppinen, joka ei sellaisenaan
tuottanut pysyviä toimintamalleja kuntiin, vaan pikemminkin tuotti
soveltamismahdollisuuksia hankkeen myöhempiin vaiheisiin tai kuntien omaan toimintaan.

Kuntien yhteyshenkilöillä on hankkeen kannalta merkittävä rooli. Mikäli kunnassa ei
innostuta, on hankekoordinaattorin yksin vaikea alkaa viemään asioita eteenpäin.
Hankkeen edistäminen onkin helppoa ja mukavaa, kun kaikki osapuolet ovat innostuneita
kokeiluista ja heittäytyvät avoimin mielin mukaan erilaisten ideoiden kehittelyyn.
Kokemuksen perusteella voin sanoa, että mitä enemmän ihmisiä saatiin saman pöydän
ääreen, sitä enemmän ideoita syntyi. Tällä tavoin kannattaisikin toimia uusia tapahtumia
suunnitellessa. Käydessäni ensimmäistä kertaa tapaamassa kuntien yhteyshenkilöitä oli
lähes jokaisessa kunnassa haastavaa keksiä ensimmäistä tapahtumaideaa. Kenellekään
ei tullut mitään tiettyä tapahtumaideaa mieleen saman tien, mutta keskusteltuamme
yhdessä ja kehitysideoita pohtiessamme syntyi paljonkin toteuttamisen arvoisia
tapahtumaideoita. Uusia kohderyhmiä sekä tapahtumia keksittiin syksyn mittaan, kun
ideoita syntyi.

On tärkeää tehdä kunnan työntekijöille selväksi hankekoordinaattorin työtehtävät.
Hankekoordinaattorin tarkoitus on tuoda kunnalle ikään kuin ylimääräistä työvoimaa
kuntien työntekijöiden työmäärän kasvattamisen sijaan. Mikäli tämä jää epäselväksi, voi
käydä niin, että hankeen edistämisestä ei innostuta, sillä luullaan hankkeen lisäävän
työntekijän työkuormaa.

Jatkuvuus tämän hankkeen kohdalla on haaste. Olen itse muuttanut pois paikkakunnalta,
eikä uutta jatkajaa työhön ole vielä toistaiseksi löydetty. Myös näiden aiemmin
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mainitsemieni konseptoimiskelpoisten tapahtumien jatkaminen on haaste. Vapaaehtoisia
osaavia tekijöitä ei välttämättä löydy ja vaikka heitä olisikin jo olemassa, saattaa heidän
tavoittamisensa olla vaikeaa. Palkallisia tekijöitä voisi löytyäkin, mutta rahoitus saattaa olla
esteenä.

Jälkeenpäin mietittynä ja virheistä oppineena tekisin muutamia asioita toisin hanketta
edistäessäni. Vapaaehtoisten rekrytointiin olisi pitänyt selvästi panostaa enemmän, sillä
vapaaehtoisten työntekijöiden määrä oli melkoisen vähäistä koko hankkeen aikana. Mikäli
jatkaisin itse hankekoordinaattorina keväällä 2019, ottaisin vapaaehtoisten rekrytoinnin
kehityskohteekseni. Omalta osaltani vapaaehtoisten rekrytointi voisi olla nyt helpompaa,
kun on tutustunut kuntiin sekä tavannut paikallisia ihmisiä ja myös he ovat tutustuneet
minuun. Nuorten innostamista varten olisi ollut hyödyllistä käydä esimerkiksi koulupäivän
aikana kertomassa heille hankkeesta ja kysyä heidän ideoitaan. Näin olisi paremmin
saatu selville, minkälaiseen toimintaan heidät saisi mukaan. Koulujen ja opistojen kanssa
olisi myös voinut sopia jonkinlaisesta yhteistyöstä. Mikäli oppilaat hyötyisivät
vapaaehtoistyöstä esimerkiksi saamalla kursseja suoritettua kouluun, saattaisivat he
motivoitua enemmän ohjaustoimintaan osallistumisesta. Lisäksi ohjaustoimintaan
osallistuville nuorille voitaisiin tarjota järjestön puolesta mahdollisuutta osallistua
koulutuksiin, joka saattaisi myös toimia motivointikeinona joillekin oppilaille.

Muutamassa hanketapahtumassa osallistujia oli todella vähän tai ei ollenkaan. Tämä
herätti minut sekä kuntien yhteyshenkilöt pohtimaan markkinoinnin onnistumista.
Markkinoinnin suhteen kannattaisi olla kuntakohtainen suunnitelma jokaista tapahtumaa
varten. Hyvissä ajoin aloitettu markkinointi takaa tapahtuman näkyvyyden ja mahdollistaa
suuremman osallistujamäärän. Markkinointia suunnitellessa kannattaa selvittää kuitenkin
mitkä ovat kohderyhmiä tavoittavia väyliä missäkin kunnassa. Aina kyse ei ole myöskään
markkinoinnista. Syitä sille, että tapahtumaan ei osallistuta, on varmasti yhtä monia kuin
ihmisiä. Huono sää, päällekkäiset menot, yksin lähtemisen vaikeus, aihe ei kiinnosta, ei
koeta liikuntaa tärkeäksi, haastava sijainti kotiin nähden. Osa ihmisistä motivoituu
ohjatusta ja osa omaehtoisesta toiminnasta. Tapahtumaa järjestäessä on toki hyvä
kartoittaa muut kunnassa samalle kohderyhmälle järjestetyt tapahtumat sekä niiden
ajankohdat. Mikäli lyhyen ajan sisällä on järjestetty toinenkin vastaavanlainen tapahtuma,
saattaa se vaikuttaa toisen tapahtuman osallistujamäärään. Aiempaan kokemukseen
nojaten voidaan toki arvioida sitä, mikä toimii ja mikä ei. Joskus voi käydä myös sellainen
tilanne, että pääasiassa samat henkilöt käyvät joka tapahtumassa ja uusia on haastavaa
saada mukaan. Joissain tilanteissa osallistumisen motivaattorina saattaa toimia se, että
tapahtuman yhteydessä on tarjolla jotain syötävää tai juotavaa. Tätäkin keinoa kannattaa
kokeilla, jotta ihmisiä saataisiin houkuteltua paikalle. Tämän yhteydessä on ainakin
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mahdollisuus päästä haastattelemaan asukkaita heitä kiinnostavasta toiminnasta.
Valitettava tilanne on tietysti se, jos jotain toivottua ohjelmaa vihdoin järjestetään
kysynnän vuoksi, eikä ihmisiä siltikään saada paikalle.

Hankkeen tavoitteet

Aikaansaadut asiat

-maaseudun asukkaiden liikunnan ja hyvinvoinnin

-maaseudun asukkaiden

lisääminen

liikuttaminen

-vapaaehtoisten rekrytoiminen

-ideoita konseptoitaville

-nuorten aktivointi

toimintamalleille ja

-uusien käytänteiden konseptoiminen

tapahtumille
-tapahtumaideoiden
jakaminen kuntien välillä

Hankkeen haasteet

Toteutumattomat asiat

-uuden työntekijän löytäminen edellisen tilalle

-tapahtumien konseptointi

-vapaaehtoisten työntekijöiden löytäminen

-vapaaehtoisten riittävä

-paikoittain tapahtumien markkinoinnin onnistuminen

rekrytointi

→ osallistujat

-nuorten aktivoiminen

-kunnan resurssit toiminnan jatkamiselle → työntekijät

Taulukko 1. Hankkeen yhteenveto

Uusiin työtehtäviin orientoituminen tuntui aluksi haastavalta, sillä aiempi työkokemukseni
oli ollut kovin erilaista. On myös vaikeampaa lähteä työskentelemään uudessa ja
vieraassa kaupungissa, josta ei tunne ennestään ketään. Verkostoituminen on tässä
tilanteessa aloitettava täysin alusta ja työntekijä on pitkälti uusien työtovereidensa
yhteystietojen ja kontaktien varassa.

Aloittaessani oli hanketoiminta minulle kovin vierasta, eikä minulla ollut selkeää kuvaa
siitä, minkälaista työtä hanke minulta edellyttää. Kuten ensimmäisistä
päiväkirjamerkinnöistä selviää, tutustuin hankemaailmaan ensimmäisten viikkojen aikana.
Kuluneena syksynä olen kehittynyt paljon itsenäisyydessä sekä itsevarmuudessa
työtehtävieni suhteen. Tähän vaikuttaa olennaisesti kokemus. Työ on ollut tekemällä
oppimista ja virheistä on oppinut paljon.

Ammatillinen kehittymiseni järjestötyöntekijänä on edennyt paljon hankkeen mittaan.
Aiemmat työtehtäväni ovat antaneet minulle paljon erilaisia valmiuksia, joita olen pystynyt
hyödyntämään tässäkin työssä. Oppimista on tapahtunut monella eri osa-alueella. Olen
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kehittynyt johtajuudessa työtehtävieni sitä jossain määrin vaatiessa. Olen myös kehittynyt
työssä vaadittavissa tietotekniikkatehtävissä. Verkostoituminen on kehittynyt työn mukana
luontevasti, ja olenkin tutustunut paikallisiin ihmisiin ja tietämykseni Kokkolan sekä
hankekuntien liikuntatarjonnasta on lisääntynyt. Ohjaustaitoni on kehittynyt eri-ikäisten
ryhmien ohjauksen myötä. Olen oppinut arvostamaan aiemmin hankkimiani taitoja
ohjaukseen liittyen. Osaamiseni hanketoiminnasta on kehittynyt ja olen päässyt
näkemään, miten järjestö toimii ja miten monipuolisista tehtävistä se vastaa. Toivon
pääseväni tekemään töitä liikuntajärjestössä tulevaisuudessakin. Olen oppinut syksyn
aikana paljon myös työntekijän oikeuksista. Hanketapahtumien hoitamisen lisäksi tein
järjestön muita tehtäviä samaan aikaan. Tämän myötä olen oppinut hallitsemaan
useampaa projektia samanaikaisesti. Ennen kaikkea olen kehittynyt uuden työtehtävän
omaksumisessa. Hankkeen aikana kuvani hanketoiminnasta on muuttunut paljon. Tämän
puolivuotisen työn jälkeen koen työn entistä luovemmaksi, mitä en ennen työn aloittamista
kuvitellut sen olevan. Työn lopputuloksesta tosiaan tulee sellainen kuin työntekijä itse on.

Toimintani hanketyöntekijänä oli joustavaa. Työpäivien pituus on vaihdellut usein riippuen
järjestettävistä tapahtumista, niiden valmistelusta sekä hankekoordinaattorin muista töistä.
Tapaamisia kuntien kanssa on ollut ajoittain vaikea sopia molempien osapuolten
työkiireiden vuoksi, mutta olemme aina saaneet sovittua yhteiset ajankohdat tapaamisille.
Tämä vaatii nimenomaan joustavuutta kummaltakin osapuolelta. Joustavuuden lisäksi
tärkeäksi kokemiani ominaisuuksia ovat sosiaalisuus, vahva ohjauskokemus ja
paineensietokyky. Työtä tehdään ihmisten kanssa ja työn etenemistä helpottaa, mikäli
hankekoordinaattori pystyy itse toimimaan tapahtumissa ohjaajana. Paineensietokykyä
vaaditaan useampien tapahtumien tai työtehtävien ollessa valmisteilla tai käynnissä
samanaikaisesti.

Opinnäytetyöstäni voi olla hyötyä seuraavalle hankkeen työntekijälle sekä mahdollisesti
jonkin muun liikuntahankkeen työntekijälle. Koin itse helpoksi sen, että sain toteuttaa
hanketta alusta asti haluamallani tavalla. Toisen henkilön aloittamaan työhön voi olla
vaikeampi perehtyä, sillä edellinen työntekijä on toteuttanut työtään hänelle sopivalla
tyylillä, joka ei välttämättä ole uudelle työntekijälle yhtä luontainen tapa toimia.

Koen että liikuntahankkeiden hyötyjä yleisellä tasolla ovat uudenlaisen toiminnan
aloittaminen ja sitä kautta liikkumattomien ihmisten liikkeelle saaminen sekä uusien
ideoiden syntyminen ja niiden turvallinen kokeilu ilman epäonnistumisen pelkoa. Pienillä
paikkakunnilla hanketoiminta voi vaikuttaa positiivisesti yhteisöllisyyteen. Tukirahan avulla
pystytään järjestämään liikuntatapahtumia, joihin ei välttämättä ilman hanketoimintaa olisi
resursseja.
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Liite 1
GoKälviä -mainos
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Liite 2

Ulkoillaan yhdessä! - mainos
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Liite 3

Syksyllä 2018 järjestetyt tapahtumat kunnittain

Kaustinen
Ajankohta Tapahtuman nimi ja sisältö

Arvioitu

Yhteistyökumppanit

osallistujamäärä
04.09.18

400

Koko perheen liikuntatapahtuma

Kaustisen vapaaaikatoimi, Kaustisen

Koko perheelle suunnattu liikuntatapahtuma, jossa

Pohjan-Veikot, MLL,

mahdollisuus päästä kokeilemaan eri liikuntamuotoja.

HupiSport, ilma-

Tapahtuma järjestettiin rastitapahtumana.

asekerho, Turvan
tunne -yritys,
Kaustisen raviopisto
22.09.18

Ideoita harjoituksiin voimistelun perustreenistä

6

Kaustisen PohjanVeikot, HupiSport

Valmentajille, ohjaajille tai muuten vaan aiheesta
kiinnostuneille henkilöille suunnattu ideapäivä, jonka
tarkoituksena on antaa vinkkejä harjoitteluun
voimistelun perustreenin kautta.
27.11.18

20

Naisten hyvinvointi-ilta

Kaustisen vapaaaikatoimi, PT Maarit

Naisille suunnattu hyvinvointi-ilta, jossa Perdonal

Peltoniemi,

Trainer Maarit Peltoniemi oli kertomassa

KuntoFarmi

hyvinvoinnista. Luennon jälkeen osallistujilla oli
mahdollisuus osallistua myös ohjaattuun
kuntosaliharjoitukseen.
30.10.18

17

Voimisteluharjoitukset
6-12-vuotiaille lapsille suunnatut

Kaustisen vapaaaikatoimi, HupiSport

voimisteluharjoitukset viitenä peräkkäisenä
keskiviikkona. Harjoitukset sisältävät voimistelun
perusasioiden harjoittelua eikä osallistuminen vaadi
aiempaa voimistelutaustaa.

44

Kälviä
Ajankoht

Tapahtuman nimi ja sisältö

Arvioitu

Yhteistyökumppanit

osallistujamäär

a

ä
7.21.10.201
8

GoKälviä!

250

Kokkolan
Liikuntapalvelut,

Kahden viikon kestoinen rastitapahtuma Kälviällä.

Kälviän Metsäveikot,

Tapahtumassa liikutaan rasteilla ympäri Kälviän

Kälviän

kylää. Avajaispäivänä sekä muutamana muuta

Kotiseutuyhsitys,

tapahtuma päivänä rasteilla järjestetään ohjattua

KPEDU

toimintaa. Muina päivinä rasteja on mahdollista
kiertää omatoimisesti.

Perho
Ajankohta Tapahtuman nimi ja sisältö

Arvioitu

Yhteistyökumppanit

osallistujamäärä
01.09.18

Liikettä Niveliin!

13

Perhon vapaa-aikatoimi,
Perhon Keskuskoulu

Koulun liikuntatiloissa järjestetty temppurata
lapsille. Samaan aikaan toisella puolella salia
aikuisille ohjattua liikuntaa.

30.10.18

Virtaa Arkeen!

30

Perhon vapaa-aikatoimi,
Linja-autoliikenne

Ikääntyville suunnattu ulkoilutapahtuma, jossa

Salminen Ky, Perhon

luvassa tasapainoilua, pihapelejä, tietovisa, bingo,

4H, Salamajärven

sekä makkaranpaistoa.

Mökälän kyläyhdistys

Lajikokeilupäivä

550

Kaikille Perhon alakoululaisille suunnattu
liikuntapäivä Perhon Keskuskoulun tiloissa.

45

Perhon vapaa-aikatoimi,
KPEDU, Kokkolan Latu,
HupiSport

Lestijärvi
Ajankohta Tapahtuman nimi ja sisältö

Arvioitu

Yhteistyökumppanit

osallistujamäärä
20.08.18

40

Ulkoillaan yhdessä!

Lestijärven vapaaaikatoimi, 4H-yhdistys

Koko perheelle suunnattu ulkoilutapahtuma Lestin
koulun pihalla. Osallistujat kiertävät tapahtumassa
pisteeltä toiselle tapahtumapassin kanssa keräten
rasteja.
03.10.18
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Liikutaan yhdessä!

Lestijärven vapaaaikatoimi, Lestijärven

Päiväkodin pihalla järjestetty liikuntatapahtuma

varhaiskasvatus, Lions

pienille lapsille vanhempineen.

Club

50

21.9.-22.9. Lajikokeilupäivät

aikatoimi, Lestijärven

Kaksipäiväiset lajikokeilupäivät kunnan asukkaille

Kiisto, Kinnulan Kimmot,

ikään katsomatta. Mahdollisuus kokeilla erilaisia

Kokkolan Achilles

urheilu- ja liikuntalajeja.

01.11.18

Lestijärven vapaa-

Liikunnallinen Halloween-ilta
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Lestijärven vapaaaikatoimi, Sircus

Lapsiperheille suunnattu liikunnallinen Halloween-

Hulluapina

teemainen ilta koulun liikuntasalissa. Ohjelmassa
temppuradan kiertämistä sekä kammokuja ja
onginta.
29.11.18

Liikunnallinen joulunavaus
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Lestijärven vapaaaikatoimi, Lestijärven

Perinteisen joulunavauksen yhteyteen järjestetyt

kotiseutuyhdistys,

liikuntapisteet ympäri tapahtuma-aluetta.

Martat, Lestin Koulu

17.09.18

Energiaa arkeen!

8

Lestijärven vapaaaikatoimi, kaksi

Miehille suunnattu hyvinvointi-ilta jossa paikalla

yksityishenkilöä

kaksi puhujaa joilla on tarina liikunnallisesta
elämäntavasta sekä elämäntaparemontista.

26.09.18

Inbody kehonkoostumus-mittaus

12

Erityisesti Energiaa arkeen! -tapahtumaan
osallistuneille miehille, mutta myös muille kunnan
asukkaille avoin kehonkoostumusmittaus.
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Lestijärven vapaaaikatoimi

02.11.18

Koko koulun voimisteluharjoitukset

66

HupiSport

Arvioitu

Yhteistyökumppanit

Lestin koulun kaikille luokka-asteille järjestetyt
voimisteluharjoitukset koulupäivän aikana.

Toholampi
Ajankohta Tapahtuman nimi ja sisältö

osallistujamäärä
13.09.18

Frisbeegolf-kisa

20

Toholammin
Liikuntatoimi

Kaiken ikäisille suunnattu Frisbeegolf-kisa, jossa
kisataan kahden kierroksen verran. Lasten ja
aikuisten kisa järjestetään erikseen. Perheen
pienimmille on myös järjestetty liikunnallista
puuhaa radan läheisyydessä.
16.10.18

0

Virtaa arkeen!

Toholammin
Liikuntatoimi

Ikääntyvile suunnattu ulkoilutapahtuma jossa
luvassa liikunnallisia rasteja jotka tukevat arjessa
selviämistä. Lisäksi luvassa makkaranpaistoa ja
kahvia.
31.10.19

40

Voimisteluharjoitukset

HupiSport, Kuusiston
koulu, Toholammin

6-12-vuotiaille lapsille suunnatut
voimisteluharjoitukset kolmena peräkkäisenä
keskiviikkona. Harjoitukset sisältävät voimistelun
perusasioiden harjoittelua eikä osallistuminen
vaadi aiempaa voimistelutaustaa.
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Liikuntatoimi

