
Juoksussa kaiken ikää

• Liikunta on yksi mielenterveyden tukipilareista

• Yhdistyksemme haluaa tukea liikkumista ja sitä 
kautta myös mielenterveyttä

• Tavoitteena järjestää kaksi juoksukouluryhmää 
nuorille aikuisille

1.)  Keväällä 2018, kaikille kiinnostuneille avoin 
ryhmä

2.) Syksyllä 2018, erityisesti kutsuntaikäisille 
nuorille miehille (yhteistyössä Sastamalan 
kaupungin kanssa)

• Rahoitus: Kunnossa kaiken ikää (hallituksen 
kärkihanke) ja Huittisten säästöpankki



Yhteistyössä 
paikalliset yhdistykset

• Suunta Sepot

• Vammalan seudun voima

• Stormin Teräs

• Vammalan Retkeilijät



Kevään ryhmä

• Toteutettiin 16.4 – 19.6.2018

• Ryhmän ”perusrunkona” Sohvaperunan juoksukoulu
• https://www.pori.fi/sites/default/files/atoms/files/juoksuohjelma_11vk

oa.pdf

• Jokainen ohjeistettiin noudattamaan runkoa -> Osa lenkeistä tehtiin 
yhdessä, osan osallistujat tekivät itsenäisesti.

• Ryhmätapaamisia yhteensä 21, joissa keskimäärin 4 osallistujaa

• Juoksulenkkejä korvattiin osin yhteistyökumppaneiden 
järjestämällä toiminnalla (frisbeegolf, kuntosali, suunnistus, 
soutu jne.)

• Ilmoittautuneita ja toiminnassa aloittaneita yhteensä 14. 

• Kesäkuun lopussa heistä 4 juoksi 10 kilometriä

https://www.pori.fi/sites/default/files/atoms/files/juoksuohjelma_11vkoa.pdf


Miten keväällä onnistuimme?

• Ryhmässä aloittaneiden määrä oli positiivinen yllätys, koska 
kohderyhmä oli haastava. Hienoa, että niin moni kiinnostui liikkumisen 
kokeilemisesta!

• Ryhmästä tippui väkeä pois melko nopeasti ja jäimme miettimään miksi 
näin kävi?

• Olisiko ryhmäyttämiseen pitänyt panostaa enemmän? Olivatko 
lenkit liian rankkoja? Oliko osallistujien taso liian heterogeeninen? 
Vai oliko osallistujien elämäntilanne vain niin haastava, että 
sitoutuminen oli siksi vaikeaa?  

• Ehkä kaikkea tätä?

• Ryhmien sisältö oli saamamme palautteen mukaan mukavan 
monipuolista.

• Ryhmien järjestäminen yhteistyökumppaneiden kanssa vei yllättävän 
paljon voimavaroja, mutta toisaalta yhteistyön kautta saatiin myös 
vaihtelevuutta ryhmään. Yhteistyö pilotoi uudenlaista yhteistoimintaa 
urheiluseurojen ja sosiaalialan järjestöjen välillä -> huoli paikkakunnan 
nuorista on yhteinen ja se oli ilo huomata!

• Neljä kympin juossutta oli mielestämme kelpo määrä! Erityisesti, kun 
tiedämme nuorten jatkaneen liikunnan parissa myös ryhmän jälkeen. 
Saimme siis aikaan myös pidempiaikaista vaikuttavuutta!



Syksyä alettiin suunnitella
yhteistyössä Sastamalan 
kaupungin kanssa
• Tavoitteena oli järjestää liikuntaryhmä

kutsuntaikäisille nuorille miehille

• Jo keväällä mukana olleiden järjestöjen lisäksi
yhteistyössä oli mukana Sastamalan kaupunki ja 
liikunta-alan yrittäjiä (yht. 4)

• Ryhmän suunnitteluun ja tiedottamiseen käytettiin
melko runsaasti resursseja (mm. infotilaisuudet 2. 
asteen oppilaitoksissa, tiedotustilaisuus
liikunnanopettajille, lehtijuttuja, liikuntaneuvojat
kutsunnoissa..)

• Ryhmään ilmoittautui lopulta 3 osallistujaa -> ryhmä
katsottiin niin pieneksi, ettei sen toimintaa ollut
mielekästä aloitta



Uusien suunnitelmien kautta ryhmä kuitenkin 
toteutui…
• Syksyn ryhmä saatiin kuitenkin toteutettua, kun kohderyhmää 

laajennettiin.
• Mukaan otettiin ”Sohvaperunasta inttikuntoon ”-porukan lisäksi nuorten 

Asumispalveluyksikkö Kätsän asukkaita

• Ryhmä toteutui:
• Yhteensä 6 tapaamiskertaa (3.10-14.11.2018), joissa keskimäärin 3 osallistujaa. 

• Arviot onnistumisesta: 
• Osallistujat saivat positiivisia liikuntakokemuksia. Osallistujamäärä oli harmillisen 

vähäinen ja sitoutuminen jatkuvampaan toimintaan jäi heikoksi.


