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Liikuntatoiminnan 

tilannearvio 



Mitä hyötyä tilannearviosta?

• Auttaa kehittämään liikuntatoimintaa

• Antaa avaimia pitkäjänteiseen 
liikuntatoimintaan

• Vahvistaa yhdistyksen osaamista

• Selkiyttää työnjakoa yhdistyksessä 

• Helpottaa liikuntaan liittyvää 
päätöksentekoa (hallitus, 
liikuntavastaava/liikunnan yhdyshenkilö)



Mitä hyötyä tilannearviosta?

• Tarjoaa yhdistyksen liikunta-aktiiveille 
välineitä ja väyliä toimia paikallisesti ja 
omia vahvuuksia hyödyntäen

• Avaa väylää ratkaisujen ideointiin ja 
helpottaa yhteistyötä järjestöjen, muiden 
terveydenedistäjien ja oman kunnan 
kanssa

• Vahvistaa vapaaehtoistoimintaa

• Tukee jäsenhankintaa

• Auttaa yhdistystä toimimaan 
elinvoimaisena liikuntatoimijana

• Vahvistaa yhdistyksen ja liiton välistä 
yhteistyötä



Mitä tilannearvio 
arvioi, mitä ei?

Arvioi

• Yhdistyksen kykyä toimia 
suunnitelmallisesti ja järjestyneesti

• Yhdistyksen liikuntatoiminnan 
rakennetta ja työkaluja

Ei arvioi

• Henkilökohtaista työn laatua

• Jonkin asian hyvyyttä tai huonoutta

• Tuloksia tai asiakastyytyväisyyttä
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Liikuntatoiminnan itsearviointilomake



Vastausten yhteenveto

Ei haittaa, jos joku on unohtanut 
vastata johonkin kohtaan.



Tulokset
keskustelun pohjaksi



Keskiarvot



Keskihajonta eli kuinka samanlaisia vastaukset ovat 





Jatkosuunnitelma
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Asiat 
muistiin



Avaintekijöitä 

onnistumiselle

• Innostunut puheenjohtaja

• Innostunut liikuntavastaava/liikunnan 
yhdyshenkilö



Yhdistyskuulumisia

• Nosti esiin uusia asioita, herätti keskustelua

• Nosti esiin kehittämisideoita

• Hallitustasolla auttoi tiedonvälityksessä

• Kannusti kirjaamaan enemmän asioita

• Helppo väline – ei ollenkaan vaikeaa



1. Kerro puheenjohtajalle 

2. Idea hallitukselle (valmiit diat)
• päätös ryhtyä ja sen kirjaaminen
• yhteys yhdistyksen vuosikelloon 
• valmentaja avuksi –mahdollisuus

3. Jakakaa tehtävät 
• ketkä täyttävät
• milloin arviointi tehdään
• kuka kokoaa tulokset ja yhteenvedon
• milloin tulokset esitellään hallitukselle 

4. Hallitus päättää mahdollisista kehitettävistä asioista ja 
jatkosuunnitelmista

• kehittämistyön aikataulu, miten tehdään, kuka 
tekee

• kirjatkaa asiat  

5. Sopikaa, milloin mahdollinen uusi arviointi tai milloin 
palaatte asiaan

Vie itsearviointi yhdistykseesi



Sydänliitto: Annukka Alapappila

annukka.alapappila@sydanliitto.fi

p. 040 502 9091

Hengitysliitto:

veera.farin@hengitysliitto.fi

p. 044 4077020

• Videot

• Ohje työkalun käyttämiseen (4:14)

• Kokemuksia työkalun käyttämisestä (3:57)

• Liikkuva yhdistys –valmentajat, yhteystiedot omasta sydänpiiristä 
tai Hengitysliitosta 

Tuki itsearvion tekemiseen

mailto:annukka.alapappila@sydanliitto.fi
mailto:veera.farin@hengitysliitto.fi
https://www.youtube.com/watch?v=fMF6KB3m92Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lnL3uQIziwg&feature=youtu.be

