
LASTEN LIIKKUMISEN 
UNELMAT -KERÄYS 2017
Raportti lasten liikuntaunelmien ja -ideoiden  
keräyskampanjasta liikunnan aluejärjestöjen leireillä



Lasten liikkumisen unelmat – aikuiset kuuntelijoina ja 
toteuttajina
Vuosi 2017 on ollut Liikkumisen unelmavuosi. Liikunnan alue-
järjestöt ovat yhdessä Olympiakomitean kanssa toteuttaneet 
ja osallistaneet eri tahoja ideoimaan yhdessä uusia matalan 
kynnyksen keinoja liikkua ja lisätä yhteistyötä Unelmat liikkeelle 
-toimintatavalla. 

Lasten liikkeen lisäämiseksi on oleellista saada lapset itse miet-
timään ja asettamaan tavoitteitaan oman liikkumisensa suhteen. 
Lisäksi on tärkeää, että tunnistetaan lasten unelmia – silloin niihin 
voidaan myös etsiä ratkaisuja ja purkaa esteitä yhdessä eri toimijoi-
den kanssa. Aikuisilta voi jäädä lasten ajatukset huomaamatta arjen 
tiimellyksessä.

Osana Unelmat liikkeelle -toimintaa kehitettiin kampanja lasten unel-
mien keräämisestä tavoitteena saada lapset unelmoimaan ja ideoi-
maan itselle mieluisia liikkumisen tapoja. Kampanja on toteutettu eri 
puolilla Suomea, ja liikunnan alueleirit toteuttivat sen kootusti osana 
talven ja kesän leiritoimintaansa. Kampanjan avulla saatiin kuulla 
lasten liikkumisen unelmia ja ajatuksia sekä pystyttiin kartoittamaan 
lasten toiveita ja ideoita tuleville leireille. Leiripalautetta on aiemmin 
kysytty paljon ohjaajilta sekä lasten vanhemmilta, mutta vähemmän 
lapsilta itseltään. Lasten liikkumisen unelmat -keräyskampanjan 
suojelijana on toiminut presidentti Sauli Niinistö.

Tämän raportin on koonnut Jukka Pekkala Olympiakomiteasta 
yhdessä alueiden leirivastaavien kanssa.

Miten toimittiin?
Lasten unelmien kysely toteutettiin yhteensä 12 alueen leireillä. 
Kyselyyn osallistui noin 10 000 lasta ja 500 aikuista. 

Jokainen alue valitsi itselleen sopivan tavan haastaa ja osallistaa 
lapset. Osa teki pienryhmissä haastatteluja, osa lapsista piirsi tai 
käytti muovailuvahaa unelmien kuvaukseen, osa kirjoitti fläpeille tai 
isoille seinäpapereille, myös saduttamista, pelejä ja paitoihin kirjoit-
tamista kokeiltiin. Osa leireistä toteutti kysymyksiä omista liikuntau-
nelmista, seuraavan vuoden leiriunelmista, osa ideoista liikkua, osa 
liikkumisen motiiveista, osa haastoi leiriläisiä liikkumaan, jne. Tähän 
dokumenttiin on kerätty erilaisia keräämisen ideoita ja tuotoksia. 

Lasten unelmien kyselyn toteutti yhteensä 12 liikunnan aluejärjestöä 
talven ja kesän 2017 aikana:
• Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu
• Etelä-Savon Liikunta
• Etelä-Suomen Liikunta ja Urheilu
• Hämeen Liikunta ja Urheilu
• Keski-Pohjanmaan Liikunta
• Keski-Suomen Liikunta
• Kymenlaakson Liikunta
• Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu
• Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu
• Pohjois-Karjalan Liikunta
• Pohjois-Savon Liikunta
• Päijät-Hämeen Liikunta ja Urheilu

Taustaa

”Olla ainakin Suomen  
kolmanneksi nopein juoksija”  

herätti hauskoja ajatuksia: Miksi 
juuri kolmanneksi nopein? Oliko 

lapsi insinöörin alku, joka ymmärsi 
omat rajoittuneisuutensa? 

Halusiko lapsi antaa kavereilleen 
sijat 1 ja 2? Vai…? Moni kysymys 
herätti jatkopohdintoja. Lasten 

kuuntelemiselle ei ole  
aikatakarajaa.



Tuloksia
Mistä lapset unelmoivat? Millaisia ideoita syntyi?
Oleellisinta koko operaatiossa oli, että aikuiset keskittyivät kuuntelemaan 
lasten toiveita. Jokainen alue ratkaisi oman tapansa kysyä lapsilta. Tämä 
innoitti alueita hyvin erilaisiin ja lapsilähtöisiin keinoihin. Vastauksia saa-
tiin tuhansia. Operaatio tuotti paljon hyviä käyttökelpoisia keinoja myös 
jatkoa ajatellen. Näitä toiveita hyödynnetään tulevilla leireillä.

Kerrottuja unelmia voidaan jakaa ainakin neljään selvästi toisistaan erot-
tuviin kokonaisuuksiin:

1.	 Perinteiset	urheilulajit	ja	niissä	hyvin	menestyminen
 • NHL -ura ja menestyminen MM -jääkiekossa
 • Pelaajana Barcelonassa tai muussa jalkapallon huippuseurassa
 • Voittaa olympiakultaa tai maailmanmestaruus

2.	 Uudet	lajit	–	harrastaa	tai	menestyä
 • Keppari, airsoft, flick, crossfit, scoottaus, kickball
 • E -urheilija

3.	 Vähän	erilaisia	toiveita	tuleville	leireille	ja	 
 osin oman unelman toteutusta
 • Mennä metsään, metsäretkelle
 • Muotinäytös 
 • Koodaus- ja liikuntaleiri
 • Tyttöleiri
 • Lemmikkieläin mukaan -leiri

4.	 Sosiaalinen	näkökulma	mukana
 • En jäisi yksin
 • Kukaan ei kiusaisi
 • Enemmän kavereita
 • Iloa
 • Että leirillä olisi mukavaa

”Osata eskimokäännös” 
tai ”oppia voltti” oli usein 

toistuva toive. Kehon 
pyöräyttäminen 360 
astetta tuntuu olevan 

(edelleenkin!) mieluisaa.

”Keskustaan 
volttimonttu” kuvaa 

toiveita, jossa 
liikuntaolosuhteiden 

osuus on tärkeä.

”Lyhyemmät ruokavälit” 
kuvaa niitä monia toiveita, 

joita leirien käytännön 
toteutukseen halutaan 

kiinnittää huomiota.

”Päästä kokeilemaan 
elämänsä aikana paljon 

kaikkea” – siihen ei taida 
olla paljon lisättävää.



HÄMEEN LIIKUNTA JA URHEILU
Moni halusi olla huippupeluri säbässä tai futiksessa. Toisten mielestä taas olisi mah-
tavaa, jos koko Tampere olisi kaupunkisota-areena tai yhtä trampoliinia. Koskettava 
oli myös erään tytön toive: Kunpa kaikki lapset voisivat harrastaa haluamaansa lajia 
perheen varallisuudesta tai vammoista huolimatta.

Minna Närhi

Leiriohjaajien palautetta:

ETELÄ-SAVON LIIKUNTA
Konkreettisia ideoita ja unelmia kokosimme isolle rullapaperille. Toimintaa oli suun-
nittelemassa tuona päivänä liki 90 lasta. Parhaimmat ja toteuttamiskelpoiset ideat 
kokosimme fläpille. Kolmena päivänä lapset saivat ohjata toiveita omien kykyjensä 
mukaan. Leirin edetessä ohjaajat ohjasivat myös lasten toteuttamiskelpoisia toimin-
toja hienosti. Presidentti Sauli Niinistön jokainen lapsi tunnisti.

Lapset tekivät työtä pienryhmissä, osa innostuneemmin toiset enemmän taustalla. 
Kaikki lasten toiveet huomioitiin kirjoittamalla ne ylös. Tietenkään kaikkia ei aika eikä 
muutkaan asiat mahdollistaneet toteuttaa (motocross, kiipeily), mutta hyviä ideoita 
kuitenkin! Tehtävä oli mieleinen niin lapsille kuin ohjaajillekin.

Harri Taskinen

Leiripalautetta
Lasten unelmien keräyskampanja alueiden liikuntaleireillä oli kokeilu, 
josta saatiin hyviä kokemuksia ja oppia. Toimintatapa - osallistaa 
lapset - innosti sekä lapsia että aikuisia ohjaajia. Yleisin palaute oli 
hyvin positiivinen: kannatti järjestää, lapset ja myös ohjaajat tykkäsivät 
kovasti. Useat leiriohjaajat kertoivat tehtävän olleen innostava ja hyö-
dyllinen. Toimintatapaa kannattaa jatkaa aika ajoin leireillä ja ottaa se 
tavaksi muulloinkin, kun kyse on osallistamisesta.

Pieni osa lapsista ei oikein pääse mukaan unelmointiin eikä osaa ker-
toa omia toiveitaan tai ideoitaan. Tämä asettaa vaatimuksia aikuisille: 
pitää olla kärsivällinen, koska osa lapsista vaatii asian sulattelua ennen 
kuin oivaltaa tai uskaltaa kertoa omia ajatuksiaan. Tässäkin kokemus 
opettaa ja antaa keinoja toimia lasten kanssa.

KESKI-POHJANMAAN LIIKUNTA 
Leiriläiset keskustelivat omista liikuntaunelmistaan ohjaajien kanssa ja ne kirjattiin ylös. 
Ohjaajien mielestä tämä sujui pääosin hyvin, vaikka muutamalta ryhmältä ei tahtonut 
vastauksia löytyä. Unelmien kysyminen toteutettiin niin, että jokaisen ryhmän omat ohjaajat 
kysyivät ryhmäläisiltään unelmia heti leirin aluksi ja ne kirjattiin paperille. Unelmien keräämi-
nen oli yhdessä pelisääntökeskustelujen kanssa yksi toimintapiste, joten se ei työllistänyt 
juurikaan ylimääräistä. Ohjaajien koulutuspäivässä muistutin vielä kaikki liikuntaunelmien 
keräämisestä ja leirin aikana asiaa pidettiin esillä niin ohjaajille kuin leiriläisillä. Unelmalaput 
laminoitiin ja laitettiin ulos kaikkien nähtäville koko leirin ajaksi, ne myös olivat esillä, kun 
vanhemmat tulivat hakemaan leiriläiset. 

Joonas Kivinen



ETELÄ-SUOMEN URHEILU JA LIIKUNTA
Leireille osallistui 196 lasta. Leirit olivat päiväleirejä klo 7.30 – 17.00 välillä maanantais-
ta perjantaihin.

Leiriviikkojen aikana lapsille järjestettiin yksi toimintapiste teemalla Liikuntaunelma. 
Lapset saivat joko piirtää tai muovailla oman liikuntaunelmansa. Lapset sekä ohjaajat 
olivat innoissaan miettimässä omia liikuntaunelmiaan. Keskustelua käytiin unelmista ja 
varsinkin keräyskampanjan suojelijasta tasavallan presidentistä samalla, kun työstivät 
omaa unelmaa. Kaikille oli aika nopeasti selvää, mikä on heidän oma unelmansa. Toimin-
tapisteellä oli iloinen puheensorina ja tekemisen meininki koko ajan. Lapset tykkäsivät 
toimipisteestä, kun saivat tehdä askarteluja samalla. Ohjaajille oli helppo toteuttaa toimi-
piste, kun kaikki oli valmiiksi hyvin mietitty. Toimipiste oli vaihtelua liikunnan sekaan. 

Tarja Nieminen

PÄIJÄT-HÄMEEN LIIKUNTA JA URHEILU
PHLU järjesti Vierumäen Leiritulet -leiri, jossa noin 400 lasta telttaili ja urheili Unelmat 
liikkeelle -teeman alla neljä päivää Vierumäellä. Leirin toisena nimenä olikin tänä vuonna 
Unelmien Leiritulet. Leirillä lapsia, ohjaajia ja meitä aikuisia kannustettiin unelmoimaan 
ja tavoittelemaan rohkeasti unelmiaan. Lapsilta kerättiin unelmia ja toiveita myös etukä-
teen leirillä mahdollisuuksien mukaan toteutettavaksi. Paikalla vierailleet huippu-urheili-
jat (mm. Vesa Törnroos, Kristiina Mäkelä, Pelicansin pelaajat sekä kiekkolegenda Marko 
Jantunen) olivat hienosti mukana teeman eteenpäinviemisessä. Koko leirin ajan meillä 
oli leirialueella Unelmat-taulu, jonne tuli huikeita Unelmia lasten kirjoittamana.

Meillä oli leirillä myös Haastelaatikko, jonne leiriläiset saivat jättää haasteita toinen 
toisilleen leirin aikana. Näitä haasteita tuli satoja leirin aikana. Kaikki asialliset haasteet 
luettiin leirialueen kaiuttimista leirin aikana ja monia niistä myös toteutettiin yhteisesti 
leirin aamunavauksissa tai muuten leirin aikana. Itselle jäi erityisesti mieleen haaste, joka 
meni kutakuinkin näin: ”Haastetaan Kustaa ja Ahti hyppäämään kympistä järveen. Janni-
ka hyppäsi jo (video todisteena).” Ja Unelmavastaavanahan se oli sitten ihan pakko ottaa 
tämä haaste vastaan vaikka persiilleenhän se meni ja persus on kipeänä edelleen!

Leirin päättäjäisissä leiriläiset haastoivat vielä vanhemmat kääpiöhyppykisaan, jonka 
myös komeasti voittivat. Ja lopuksi leirin maskotit Ilveri ja Vilperi haastoivat vielä kaikki 
vanhemmat tekemään tai kokeilemaan jotain ihan uutta omien lastensa kanssa kesän 
aikana. Eli meidän näkökulmastamme Unelmat Liikkeelle ja haaste- / kokeilukulttuuritee-
ma oli lapsille tosi innostava ja toimi leirillä erinomaisesti!

Kustaa Ylitalo

POHJOIS-SAVON LIIKUNTA
Sporttileirillämme liikuttiin 7. - 9.6.2017. Leirin ohjelmassa oli kaikille lasten liikkumisen 
unelmien keräämistä. Kokosimme lapsilta anonyymisti kerättyjä ideoita. Toteutustapana oli 
käydä yksi teema kerrallaan läpi ja kerätä lapsilta ideat lapulle anonyymisti. Tämän jälkeen 
satunnaisesti ideoiden kirjaus seinälle. 

Ihania unelmia nousi esille ja mielestäni toteutustapa onnistui hyvin. Ohessa kuvia, 
joihin on koottu osa seinälle kirjatuista asioista. Esityksen näytimme leirin päättäjäisissä 
musiikin kanssa. 

Hanna Holopainen

Voittaa kultaa  
olympialaisissa

Juosta  
maratooni

Olla hyvä  
pesiksessä



KYMENLAAKSON LIIKUNTA
Kymlin liikuntaleiri oli kesäkuun alussa, jolloin keräsimme lasten unelmia. Teimme sen ryh-
missä. Ryhmät juttelivat kesän liikuntaunelmista keskenään ja ohjaajat kirjasivat niitä ylös.

Perinteiset lajit tulivat esille; pallopelit, yleisurheilu, uinti, tanssi, lenkkeily, pyöräily, tram-
palla pomppiminen, frisbeegolf, mutta tässä nostoja hieman erikoisimmista unelmista:
• Kiipeileminen / Roikkuminen
• Uimista auringonlaskussa
• Haluaisin oppia flickin ja selkäbackin
• Kepparileiri
• Kaikki kiva tekeminen kavereitten kanssa
• Kaatosilta
• Suppaus
• Riippuliito / Benji-hyppy / Laskuvarjohyppy
• Setittäminen trampalla
• Airsoft
• Perheen kanssa metsään ja makkaran syönti metsässä
Teimme näistä ”Sanataulun” ja lähetimme sen kaikille lasten vanhemmille.  
Pystyivät siitä sitten suunnittelemaan kesätoiminnat!

Petteri Mäkelä

Saada pelata  
enemmän  

säbää

Voimisteluvalkku

Hyviä  
ruokia

LOUNAIS-SUOMEN LIIKUNTA JA URHEILU
Keräsimme liikuntaunelmat leirillä talteen aluksi pelisääntökeskustelun tavoin, jossa 
alustettiin asiaa eli liikuntaa ja unelmia liikunnasta. Ohjaajat tekivät erikseen ennen leiri-
läisten tuloa omat unelmansa, jotta saivat mallin, miten sen toteuttaa leiriläisten kanssa. 
Kaikille annettiin post-it lappu, johon he kirjoittivat alustuksen jälkeen oman liikuntau-
nelmansa ja nimenomaan leirillä, jotta saisimme siitä jatkossa jotakin kättä pidempää. 
Post-it lappu siksi, että kaikki voivat unelmoida kritiikittömästi ilman pelkoa muiden 
”nauramisesta” omalle unelmalle. Sen jälkeen laput kerättiin ohjaajille, joista joku kirjoitti 
ne yhteen xxxl kokoiseen leiripaitaan merkiten siihen ko. ryhmän tai lajin nimen, jotta 
pystymme jatkossa kohdentamaan / toteuttamaan unelmia, sinne (ryhmä, ikäluokka tai 
laji) missä niitä on toivottu.

Kesiksen osallistujamäärä (leiriläiset + ohjaajat) oli 743, joista ohjaajien osuus oli 160. 
Pitkiksen vastaavat määrät olivat 1769, joista ohjaajia 245. 

Jurkka Virtala

KESKI-SUOMEN LIIKUNTA
Keski-Suomen liikunta ry:n järjestämä lasten liikuntaleiri pidettiin ma 13. - pe 16.6. 2017 
Viitasaarella. Leirillä oli mukana 180 lasta, jotka päivittäin tutustuivat toimintaryhmissä 
eri liikuntalajeihin. Leirin aikana pienryhmissä keskusteltiin lasten unelmista ja kerättiin 
ryhmistä nousseita ideoita talteen ryhmäkohtaisesti.

Jyrki Saarela

Halvempia 
urheiluvaatteita

Päästä johonkin hyvään  
voimisteluseuraan



POHJOIS-K ARJAL AN LIIKUNTA JA URHEILU 
Joensuussa kysely toteutettiin kahdella eri tavalla. Urheilutalolla lapset koottiin viiden hen-
gen ryhmissä istumaan ja alkuun kaikki laittoivat ”unelmahatut” päähän. Ohjaaja johdatteli 
kysymykseen hienosti ja pääosalla ryhmistä asia toimi hyvin. Osa lapsista ei alkuun oikein 
saanut ajatuksen päistä kiinni, mutta kun kaveri sanoi jotain, niin sitten muutkin uskalsivat 
kertoa unelmistaan. 

Toteutus oli yksinkertainen ja helppo, mutta antoi paljon ideoita ja lapset pääsivät hyvin 
ääneen. Mieleenpainuvia unelmia olivat mm. muotinäytös, lemmikkieläinten mukaan 
ottaminen, yhdistetty koodaus- ja liikuntaleiri sekä lukuisat perinteiset liikuntamuodot. 
Uintia ja touhuilua uimarannalla odotetaan myös kovasti.

Toinen toimintapaikka oli koululla, jossa lapset haastateltiin yksitellen ”saduttamisen” 
avulla. Ohjaajat olivat rakentaneet tarinan onnistuneesta kesäleiristä, johon lapset sitten 
täyttivät puuttuvat kohdat. Homma toimi hyvin ja mieleen jäi toiveet metsäretkistä ja -seik-
kailuista. Se oli useilla unelmien kärkipäässä.

Olympiakomitean Jukka Pekkalan havaintoja

POHJANMAAN LIIKUNTA JA URHEILU
Leirillä lapsia oli 147 kpl. Ryhmänjohtajia oli 21 kpl, eli lapset majoittautuivat ja liikkuivat 
10:ssä eri ryhmässä. Lajiohjaajia oli 23 kpl. Leiri itsessään meni suunnitelmien mukaan, 
ainut muutos jouduttiin tekemään, kun perjantai-illalle oli ajatuksena viedä leiri luistele-
maan, mutta jää suli sopivasti perjantai-päivän aikana. Iltaohjelma pidettiin tämän jälkeen 
pihalla kengät jalassa. 

Lasten unelmissa nousevat erilaiset lajit, joita otamme kesän leirille sekä mm.
• Hiljentymisnurkkausta, jossa lapset pääsevät pelaamaan lautapelejä sekä lukemaan satukirjoja
• Leiridisko pidetään DuudsonParkissa
• Parkour ja kiipeily 
• Erilaisilla soittimilla soittamista oli myös toivottu, josta keskustellaan koulun musiikin   
 opettajan kanssa
• ”Muistojen saaminen” oli hieno muistutus, johon tietysti pyrimme kaikilla leireillä

Seuraavia ajatuksia vielä mietitään:
• Lentää ulkomaille
• Istuskella pilven päällä
• Leirille oma vesipuisto 

Mikko Rissanen

Talvileirit
Osa alueista (Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu, Pohjois-Karjalan Liikunta sekä 
Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu) toteutti lasten unelmien ja ideoiden keräämi-
sen leirien kehittämiseksi jo talvileirien aikana helmi-maaliskuussa 2017.  

Yleisvaikutelmana oli varsin onnistunut kokeilu, jota kannattaa toteuttaa jatkos-
sa kesäleireilläkin. On hyvä kuitenkin miettiä, miten saisi lapset hyvin mukaan ja 
kertomaan rohkeasti asioita. Osa lapsista pystyy heti kertomaan omat unelman-
sa, mutta osalle tarvitaan vähän lämmittelyä ja sopivasti asian avaamista, että 
he pystyvät ilmaisemaan itseään. 

uida  
20  

kilometriä

Olla  
lihaksikas

Päästä ulkomaille 
urheilemaan

Musta vyö  
karatessa



Lisää  
lajileirejä

Oppia jotain  
kikkoja

Trampoliineja  
kauppakeskuksiin

Hiihtohalli jossa  
mäkihyppypaikka

ETELÄ-KARJALAN LIIKUNTA JA URHEILU
Imatralla Urheilukeskuksessa oli erillisesti laitettu huone ”unelmien keräys” sekä lisäksi 
käytävällä Suomi 100 -rollup muistuttamassa juhlavuodesta. Keräys suoritettiin 20 minuutin 
slottina osana päivän ohjelmaa. Sama kysymyspaperi jaettiin kaikille ikäryhmille. Otsikkona 
oli ”Mikä on sinun liikkumisen unelma Eklun leirillä / ikä”. Seurattavissa ryhmissä lapset 
olivat 6–8 -vuotiaita. Alussa ohjaaja alusti asian kertomalla pari sanaa Liikkumisen unelma-
vuodesta ja näyttämällä unelmavuoden videon.

Oli havaittavissa, että pienillä lapsilla oli hieman vaikeuksia keksiä unelmia. Kun jotain 
kirjoitettiin, osa kopioi ideoita vieruskaverilta (hoidetaan tehtävä säntillisesti) tai perusteena 
oli, että sitä on jo leireillä. Monet unelmat olivat hyvin peruskamaa – tosin sehän ei vähennä 
unelman arvoa,  jos se on aito.

Toinen kysymys ”Mitä liikuntalajeja tai toimintaa toivot liikuntaleireille, mitä muita toiveita tai 
unelmia leireille sinulla on, voit piirtää liikkumisen unelman” oli hieman hankala: mitä lisää 
se voisi olla?  Ohjaaja mietti sitä prosessin aikana ja antoi joitain esimerkkejä siitä: pitääkö 
leirit olla useampipäiväisiä tai lyhyempiä, mitä muuta toimintaa leireillä toivoisi olevan, (ei 
ruokatoiveita), jne. Heräsi kysymys, pitäisikö enemmän olla johdattelevampaa toimintaa, 
jotta ihminen innostuisi miettimään niitä OMIA unelmia – olisi ne kuinka mielikuvituksellisia 
sitten vain. Ohjaaja keräsi kaikki vastaukset yhteen, ehkä oleellista on katsoa, tuliko niistä 
joitain viestejä, joista oikeasti on iloa. Ohjaaja totesi, että yhtenä uutena asiana tuli, pitäisikö 
leirejä järjestää vielä yläasteikäisille: osalle porukasta on tullut iskuna, ettei pääse enää 
seuraavana vuonna leireille, kun niissä on yläikäraja.

Olympiakomitean Anna Iso-Aholan havaintoja

Unelmat liikkeelle ja Lasten liikkumisen unelmat -keräyskampanja olivat osa Suomen Olympiakomitean koordinoi-
maa Liikkumisen unelmavuotta 2017, joka kuului Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaan. Unelmat 
liikkeelle on ollut valtakunnallisesti levittäytyvä tapa toimia, joka innostaa, osallistaa, verkottaa ja rohkaisee kokeile-
maan. Tavoitteena on ollut uudella tavalla lisätä liikettä, iloa ja hyvinvointia suomalaisille - saada unelmat liikkeelle 
niin yksittäisten ihmisten kuin järjestöjen, seurojen ja kuntatoimijoiden parissa. 
www.olympiakomitea.fi

Lajeiksi leirillä lentopalloa,  
kalliokiipeilyä, korkeushyppyä,  

kilpauintia, lumilautailua,  
jenkkifutista, scoottausta,  

seinäkiipeilyä

Tankotanssin  
Suomen mestari


