
LIIKKUNAN POLKU SATAKUNTA KOKOUSMUISTIO 2 / 17 

 

 

Aika Ti 14.3.2017 klo 9.30 - 11.00 

 

Paikka LiikUn Porin toimisto, Pohjoisranta 11 D, Pori, 2. kerros 

 

Paikalla Ismo Läntinen  

Juha Koskelo, LiikU ry 

Hanna Ruohola, SataKylät ry 

Eetu Aaltonen, Merikarvian kunta  

 Simo Järvinen, Porin Kiinteistönomistajain Keskusjärjestö ry 

Tapio Saarni, LiikU ry  

 

Estynyt  Janne Haarala, Hengitysliitto 

Veera Farin, Hengitysliitto 

 

 

Asialista 

 

1. Kokouksen avaus 

Tutustuttiin kokouksen alkuun uuteen LiikUn toimistoon, jonka jälkeen avattiin kokous.  

 

 

2. Edellisen kokouksen muistio 

Juha Koskelo esitteli edellisen kokousmuistion, jonka jälkeen puhuttiin myös ajankohtaisia 

asioita, sekä keskusteltiin mm. kunta- ja sote -uudistuksesta. 

 
Omat ajankohtaiset asiat: 

 

 Tapio Saarni kertoi, että Terve Maakunta -hanke jatkuu vuoden 2017 loppuun. 

Tavoitteet on saavutettu, mutta käytännön työ jatkuu.  

 

 Simo esitteli uuden Turvallinen lasten koulutie kartan Kaarisillan koululle. Kartta jää 

LiikUn koululiikunnan kehittäjä Juha Virtaselle esittely käyttöön.  
 

 Hengitysliiton Suomi Liikkuu 100 lasissa -tapahtuma kiertue Porin kauppakeskus 

Puuvillassa la 11.3.2017. LiikUn ja muita tahoja mukana esittelemässä toimintaa. 

 

 Haastepyöräily -kampanja 1.5. – 25.6. – tiedotetaan ja kannustetaan  

 

 

 

3. Kehityskeskustelu Liikkujan polku työryhmän tehtävistä ja kokoontumisista 

 

Miten jatketaan työryhmätyötä ja mitä asioita / tehtäviä tahot miettivät jatkossa? 

Lopetetaanko ryhmä vai löydetäänkö jotain selkeää toimintaa tai tavoitteita? 

 

 

 



Tässä listaa ajatuksista ja toimenpiteistä. Kaikki miettii tahoillaan seuraavaan kokoukseen 

mennessä, mitä tehdään tulevaisuudessa: 

 

 Miten me voidaan viedä asiaa eteenpäin kaikille eri tahoille (ei liikuntaseuroille) ja olla 

sillanrakentajana mm. sote -uudistuksessa  

 Miten voidaan tukea kunnan toimintaa uudessa muutoksessa 

 Miten apuna kunnille tulevaisuudessa – edistäjänä 

 Työkalujen lisääminen liikuntahenkilöille 

 Kunnan omat verkostot ja niille tiedottaminen 

 Matalankynnyksen lajien lisääminen 

 Tiedottaminen ja informatiivinen toiminta eri ryhmille 

 Verkostot 

 Vaikuttaminen kuntapäättäjiin 

 Miten yhdistykset saadaan mukaan 

 Urheiluseuroille ”höntsäporukoita” lisää 

 Viestin vieminen eri ryhmille 

 Luennot ja esitykset liikkumattomuudesta 

 Uusille lautakunnille ja muille päättäjille 

 Katso www.liikkujan polku-sivustot 

 Asian pitäminen koko ajan esillä 

 

 

4. Muut asiat 

 

 Tiedotus / viestintä suunnitelmaa jatketaan (liite) 

 

 Puhutaan rahasta – pelataan terveydellä -tilaisuus 14.3. klo 17-19 Porin kaupungintalo 

 

 Harrastaminen liian kallista -vaalikeskustelu 24.3. klo 16.30 Porin Ravirata 
 

 Valtakunnallinen Liikkujan polku verkostokokous 4.5. Helsinki 

 

 10.5. Unelmien liikuntapäivä – kaikki tekemään omia tapahtumia 
 

 

 

5. Seuraava kokous 

 

Ma 15.4. klo 9.30 – 11.00 LiikUn toimisto 

 

 

 

6. Kokouksen päätös 


