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Aika To 26.1.2017 klo 9.00 - 10.30 

 

Paikka LiikUn Porin toimisto, Liisankatu 11, Pori, 2. kerros 

 

Paikalla Ismo Läntinen  

Juha Koskelo, LiikU ry 

Hanna Ruohola, SataKylät ry 

Eetu Aaltonen, Merikarvian kunta  

Janne Haarala, Hengitysliitto 

Tapio Saarni, LiikU ry  

 

Estyneet Veera Farin, Hengitysliitto (Jytryn kokous) 

 Simo Järvinen, Porin Kiinteistönomistajain Keskusjärjestö ry 

 

 

Asialista 

 

1. Avaus 

 

Mitä kuuluu, mitä on tapahtunut -kierros 

 

 Hanna Huittisissa oma hanketapaaminen. Toivotaan yhdistysten aktivoitumista  
mukaan. Huittisissa noussut esille, ettei yhdistyksiä oteta mukaan 

liikuntapaikkasuunnitteluun. Raumalla alkanut vanhustyön hanke kylille. 

Siellä olisi kiinnostusta vertaisohjaajakoulutukseen. Suomi100 tilaisuus 

10.6. - avoimet kylät tapahtumat. 

 

 Janne Liikunnan 30 -vuotis juhlavuosi. Hengitysliitolla jo 115 kpl juhlavuoden  

tapahtumaa. Teemalehti liikuntateemalla tulossa. 

 

 Ismo Mukana Suomen urheilugaalan valitsijaraadissa. Liikuntaneuvoston  
kokouksessa esiteltiin Lipposen Huippu-urheilun kartoitus. Kaupungin-

valtuustossa ei kiinnostusta liikunta-asioista?! Tarvitaanko liikunnan 

asiantuntijapuheenvuoroja valtuustolle tai puolueille? 

 

 Eetu Painonpudotus kampanja Satasella sataseen eli yli 100 kiloisille  

henkilöille, joiden paino yritetään saada 100 kg. Mm. punnitus- 

tilaisuuksia, ravintoneuvontaa ja uintia. Lehti-ilmoituksella tiedotus. 

Mukana 25 henkilöä. Myös työhyvinvoiva koulu -hanke opetus-

henkilöstölle etenee. Järjestetään eri Suomi100 tilaisuuksia. 

 

 

2. Edellisen kokouksen muistio 

Käytiin edellinen muistio läpi ja nostettiin sieltä esille ydinkohdat. 

 

 

 

 



3. Terve Maakunta -hankkeen raportointi 

Tapio esitteli hanketta ja se jatkuu 2017. Satakunnassa liikuntapalveluketju on edennyt hyvin 

ja osaan kuntaan on jo rakennettu kunnan liikuntapuu. PoSa:n alueella aloitettu myös 

toiminnan kehittäminen (tarkoitus, kohderyhmä, tavoitteet, organisoituminen) ja tehty 

palveluketjun alkuselvitys (liite).  

 

Satakunnan sairaanhoitopiiri on mukana valtakunnallisessa VESOTE hankkeessa, jossa 

kehitetään liikuntaneuvontaa ja liikuntapalveluketjun rakentamista. 

 

 

4. Vuosikello ja viestintäsuunnitelma 

Kerätään vuosikelloon (liite) alueelliset ja valtakunnalliset tapahtumat / tilaisuudet. 

Päivitetään vuosikelloa ympäri vuoden. Lisätään sinne myös erilaiset Suomi 100 / Unelmat 

liikkeelle -tapahtumat, jotka nähdään tärkeiksi. Mietitään laitetaanko jossain välissä yleiseen 

jakeluun Jytryn kautta tai Liikkujan polku Satakunta sivulle. Satakunnan Viikko ja LiikU 

tekevät Unelmat liikkeelle juttusarjaa. Tarkempia tietoja kokouksissa ja juttuaiheita voi 

laittaa Juhalle.  

 

Unelmat liikkeelle logon ohjeistus http://www.unelmatliikkeelle.fi/info_aineistopankki.  

 

 

5. Ohjausryhmä toiminta ja jäsenet 2017 

Mietitään uusia jäseniä ryhmään mukaan. Mukaan ”matalan kynnyksen” liikuttajia. Esille 

noussut mm. kansalaisopisto, Satshp sekä varamiesjärjestelmä mukana oleville tahoille.  

 

 

6. Jytry  

Hengitysliitto esittelee toimintaansa 26.1. Jytryn kokouksessa. Jytry on tekemässä uusia 

työryhmiä ja kokouksessa mietitään, miten Liikkujan polku ja muut työryhmät jatkossa 

toimivat. Huomioidaan myös Sote työryhmät. Tästä tarkemmin seuraavassa kokouksessa. 

 

Käytiin läpi Tapion tehtävälomake (liite), jossa tarkoitus kysellä yhdistyksiltä liikuntaryhmistä 

ja matalankynnyksen liikunnasta. Lomake jaettaan Jytryn kokouksessa Hengitysliiton 

osuuden jälkeen. 

 

7. Muut asiat 

LiikUn uusille nettisivuille tehty Liikkujan polku Satakunta sivu, josta löytyy taustaa, 

tavoitteita ja ohjausryhmätiedot. Jatkossa mietitään laitetaanko sinne myös muistiot ja 

vuosikello, ym. liitteet ja asiat. (www.liiku.fi/aikuisille/liikkujan-polku-satakunta-tyoryhma)  

 

 

8. Seuraava kokous 

Ti 14.3. klo 9.30 – 11.00 

 

 

9. Kokouksen päätös 

http://www.unelmatliikkeelle.fi/info_aineistopankki
http://www.liiku.fi/aikuisille/liikkujan-polku-satakunta-tyoryhma

