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1 Liito-hankkeen organisointi ja tavoitteet 
 
Liike jatkuu – tieto tukee (Liito) -hanke oli Kuntoutussäätiön, Helsingin seudun erilaiset oppijat ry:n (HERO) ja 
Autismiyhdistys PAUT ry:n (aik. Helsingin Autismi- ja Aspergeryhdistys ry) yhteishanke erityistä tukea tarvit-
sevien (ADHD, autismin kirjo, asperger, oppimisvaikeudet) lasten ja nuorten harrastamisen lisäämiseksi. Han-
ketta toteutettiin vuosina 2018–2022. Hanketta rahoitti Helsingin kaupunki ja se oli osa kaupungin liikku-
misohjelmaa. 
 
Liito-hankkeen ensisijaisena tavoitteena oli lisätä helsinkiläisten erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten 
(7–29-v.) harrastamista, jotta mahdollisimman moni heistä löytäisi itselleen sopivan harrastuksen ja pystyisi 
jatkamaan harrastamista saamansa tuen avulla. Hankkeella oli neljä osatavoitetta:  
 

 
 
Kuvio 1. Liito-hankkeen tavoitteet 
 
Liito-hankkeessa keskeistä oli yksilö- ja ryhmämuotoisen ohjauksen tarjoaminen harrastuksen aloittamiseen 
erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille. Käytännössä tämä tarkoitti hankkeen projektityöntekijän 
työskentelemistä harrastuskoordinaattorina ja tukihenkilönä lapsilleen harrastuksia etsiville vanhemmille ja 
nuorille. Tuki oli neuvontaa puhelimitse, sähköpostitse ja/tai henkilökohtaisia tapaamisia. Tarvittaessa pro-
jektityöntekijä lähti myös harrastuskerralle mukaan tukihenkilöksi. 
 
Ryhmämuotoisissa kokeiluissa nuoret saivat mm. onnistumisen kokemuksia sekä rohkeutta kokeilla uusia 
lajeja (alla esimerkkejä kokeilujen tuloksista/vaikutuksista): 
 

• Nuori, jonka kanssa tehtiin n. 6 eri Nyt-liikunnan lajikokeilua ja joka on ollut erittäin liikkumaton, ker-

toi suunnittelevansa uikkareiden ostoa (uimassa ei ollut käyty). 

• Nuori innostui mailapeleistä ja hankki sisäpelikengät ja oman mailan, jotta on kivempi pelailla. Hän 

sanoi käyvänsä itsenäisesti (käyty yhdessä n. 4 krt). 

• Nuori innostui kuntosaliharjoittelusta siten, että käy itsenäisesti. Nuori jaksaa arjessaan ja hänen ryh-

tinsä, olemuksensa ja itsetuntonsa ovat parantuneet. 



3 
Liike jatkuu – tieto tukee (Liito) -hanke 
 

Yhteenvetoa nuorten harrastuksen aloittamista koskevista näkemyksistä ja ohjaajien kohtaamistaidoista 
 

 

2 Nuorten näkemyksiä harrastuksen aloittamisesta ja ohjaajien 

kohtaamistaidoista 
 
Liito-hankkeessa kerättiin raportointityökalulla tietoa tarjotusta yksilömuotoisesta tuesta ajalla 9/2019–
3/2020. Tämä tarkoitti hankkeen projektityöntekijän ja nuorten palautehaastatteluja, joita tehtiin yhteensä 
14. Palautetta kerättiin yhteisistä käyntikerroista, jotka olivat Helsingin kaupungin NYT-liikuntaa.  
 
Raportointityökalulla kerättiin huomioita kokonaisuudesta ja löydettiin pieniäkin sudenkuoppia. Nuorille 
esitettiin alla mainitut kysymykset: 
 

• Löytyikö paikka, jossa tunti järjestettiin, helposti? 

• Löytyikö pukuhuone/ toimiko pukuhuonejärjestely hyvin? 

• Oliko ilmoittautuminen/kortin leimaaminen/porteista kulkeminen tehty helpoksi? 

• Miten ohjaaja huomioi minut? 

• Miten ohjaaja huomioi haasteeni? 

• Ryhmässä hyvää? 

• Ryhmässä parannettavaa? 

• Minkä arvosanan antaisit tunnille (1–10)? 

• Osallistuisitko ryhmään uudestaan? 

  
Raportointityökalua kokeiltiin palautteen antamisen helpottamiseksi. Palautteen antaminen mahdollistettiin 
yhdessä tutun Liito-hankkeen projektityöntekijän kanssa. Lisäksi oli tarve kerätä yhteen paikkaan saatu tieto, 
etteivät palautteet jäisi ”hiljaiseksi tiedoksi” vain projektityöntekijälle. 
 
Raportointityökalun avulla kerätystä palautteesta kerrottiin Helsingin kaupungin liikuntapalvelujen koolle 
kutsumassa yhteispalaverissa. Palaverin jälkeen Liito-hanke osallistui kaupungin käyttöön tulevien 
tuntikuvausten päivityksiin (kooditusten teko) ja liikuntapalvelujen nettisivujen kehittämiseen. Saatua tietoa 
hyödynnettiin myös hankkeen loppuvideossa. 
 
 

Harrastuspaikan ja pukuhuoneen löytäminen sekä ilmoittautumisen/kortin 

leimaamisen/porteista kulkemisen helppous 
 
Enemmistö haastatelluista nuorista koki harrastuspaikan ja pukuhuoneen löytymisen sekä 
ilmoittautumisen/kortin leimaamisen/porteista kulkemisen olleen helppoa. Kohtaamistaan haasteista kertoi 
kuitenkin 29–43 % nuorista: 
 

• Vastanneista 43 % kertoi, ettei harrastuspaikka ollut löytynyt helposti.  

• Nuorista 29 %:n mukaan pukuhuone ei ollut löytynyt tai järjestely ei ollut toimiva.  

• Reilu kolmannes (36 %) kertoi ilmoittautumisen/kortin leimaamisen/porteista kulkemisen olleen 

haastavaa. 

 
Kortin leimauskäytäntöjen kanssa oli välillä haasteita. Joissakin harrastuspaikoissa kortti pitää leimata työnte-
kijän kautta, mikä aiheutti hämmennystä joillekin nuorista. Toisaalta joissakin paikoissa ei ollut sisäänkäynnin 
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yhteydessä leimauspaikkaa, eikä ollut aina varmuutta siitä, missä vaiheessa kortti tulee näyttää ja kenelle. 
Tämä koski usein myös tunteja, koska ei ollut varmuutta siitä, haluaako ohjaaja vielä nähdä kortin. 
 
Havainnot kortin leimaamisen haasteista osoittavat, ettei harrastaminen ole kaikille esteetöntä, vaan aivan 
muut, lajista riippumattomat käytännöt voivat johtaa epäröintiin ja harrastuksen aloittamatta jättämiseen 
tai keskeyttämiseen. Näihin voi vaikuttaa esim. lyhyillä esittelyvideoilla, jotka löytyisivät harrastepaikan 
nettisivuilta tms. 
 
 

Nuoren ja hänen haasteidensa huomiointi 
 
Haastatteluissa nuorilta pyydettiin vastauksia kysymyksiin ”Miten ohjaaja huomioi minut?” ja ”Miten ohjaaja 
huomioi haasteeni?”. Kumpaankin kysymykseen saatiin yhteensä 14 vastausta. Samassa vastauksessa oli 
mahdollista tuoda esille useampia seikkoja. Alla on ilmoitettu myös prosenttiosuudet niistä seikoista, joihin 
liittyen saatiin eniten vastauksia. Nuoren huomioinnin osalta näitä seikkoja olivat tervehtiminen ja 
jututtaminen.  
 

• Tervehtiminen (86 % nuorista mainitsi tämän; ”Tervehti iloisesti, tuli tervetullut olo.”) 

• Jututtaminen (21 % nuorista mainitsi tämän; ”Kävi juttelemassa ennen tuntia, kun huomasi, että oltiin 

Liito-porukassa, myös tunnin jälkeen jututti”) 

• Tiedusteleminen, mitä nuori haluaa pelata ja miten hän haluaa pelata 

• Välineistä kertominen, neuvominen tai muutaman liikkeen näyttäminen (”…kertoi mitä välineitä 

tarvitaan, kohtasi”) 

• Avun tarpeesta kysyminen 

• Kannustaminen 

• Auttaminen muihin tutustumisessa 

• Ei mitenkään erityisesti. 

 
Haasteidensa huomioinnin osalta nuoret toivat yleisimmin esille henkilökohtaisen ohjaamisen, helpotettujen 
ohjeiden tai mielikuvien käytön ohjaamisessa sekä sovellettujen liikkeiden tai apuvälineiden antamisen 
joihinkin liikkeisiin. Vastanneista nuorista 21 % kertoi, ettei heidän haasteitaan ollut erityisesti huomioitu.  
 

• Henkilökohtainen ohjaaminen (21 % nuorista mainitsi tämän; “Ohjasi myös fyysisesti”; “Ohjasi hen-

kilökohtaisesti, oli oma-aloitteinen”; “…ohjasi myös henkilökohtaisesti vaikka ryhmä olikin iso”) 

• Kannustaminen (“…Tsemppasi, mutta ei myöskään painostanut liikaa, jos en pystynyt tekemään.”) 

• Helpotettujen ohjeiden tai mielikuvien käyttö ohjaamisessa (21 % nuorista mainitsi tämän; “Antoi 

helpotettuja ohjeita osaan, jos en pysynyt mukana.”; “Sanoitti ohjeita enemmän, jos en ymmärtä-

nyt.”; ”Käytti mielikuvia tanssiliikkeiden oppimiseen”) 

• Sovellettujen liikkeiden tai apuvälineiden antaminen joihinkin liikkeisiin (21 % nuorista mainitsi tä-

män; “Antoi osaan liikkeitä helpotetun vaihtoehdon…”; ”Pariin liikkeeseen antoi vaihtoehtoja …”; 

“Antoi sovellettuja liikkeitä, apuvälineitä…”) 

• Nuoren toiveen huomioon ottaminen (”…huomioi toiveen vain pallottelusta”) 

• Omatoimisen pelaamisen mahdollistaminen 

• Pelikaveriksi tarjoutuminen (”Lupasi tulla pelikaveriksi jos ei omaa kaveria mukana…”) 

• Lepäämisen mahdollistaminen (14 % nuorista mainitsi tämän; “…antoi huilata jos ei jaksanut”; “…sa-
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noi, että voi levätä”) 

• Ei huomioinut erityisesti (21 % nuorista mainitsi tämän; “Ei oikein osannut huomioida”; “Ei oikeas-

taan mitenkään, en pysynyt mukana tai pystynyt suorittamaan liikkeitä, en ymmärtänyt ohjeita kun 

ohjaaja käytti vaikeita sanoja”). 

 
 

Ryhmää koskevat näkemykset – Mikä ryhmässä oli hyvää ja mitä voitaisiin parantaa? 
 
Kumpaankin ryhmää koskevaan kysymykseen (Ryhmässä hyvää? ja Ryhmässä parannettavaa?) saatiin näke-
myksiä yhteensä 14 nuorelta. Samassa vastauksessa oli mahdollista tuoda esille useampia seikkoja. Vastaa-
jien mielestä ryhmässä oli erityisen hyvää nuorten ja heidän haasteidensa huomiointi, ohjaajan kannustavuus 
sekä ryhmän pienuus tai rauhallisuus. Nuorista 21–29 % toi esille näitä seikkoja. 
 

• Ohjaajan kiva tai rento asenne (“Ohjaaja oli kiva ja rento, ei pakottanut tekemään.”; ”rento heittäy-

tymisen asenne, niin itsellekin tuli olo, että saa myös epäonnistua ja pääasia, että on hauskaa.”) 

• Ohjaajan pirteys tai auttavaisuus 

• Aikaisempi tapaaminen ohjaajan kanssa ja haasteista jutteleminen (“…olin tavannut ohjaajan aikai-

semmin ja jutellut haasteistani niin se helpotti kynnystä mennä.”) 

• Nuorten ja heidän haasteidensa huomiointi (29 % nuorista mainitsi tämän; “Ohjaaja huomioi nuoret 

mahtavasti…”; “Ohjaaja osasi huomioida liikkuvuuteni rajoitteet...”; “…yhteinen alkuverryttely johon 

pystyi osallistua oman osaamisen mukaan”) 

• Ohjaajan kannustavuus (21 % nuorista mainitsi tämän) 

• Onnistumisen ja pystyvyyden kokemusten saaminen 

• Ryhmän pienuus tai rauhallisuus (21 % nuorista mainitsi tämän; “Rauhallinen, pieni ryhmä jossa saa 

pelata sulista rauhassa”; “Rauhallista, pääsi oman kaverin kanssa pallottelemaan”) 

• Tilan tai paikan rauhallisuus. 

 
Nuorten mielestä ryhmissä olisi parannettavaa etenkin vaihtoehtojen antamisessa liikkeisiin tai kokonaisval-
taisemman ohjauksen tarjoamisessa, ohjaajan aktiivisuudessa tai oma-aloitteisuudessa sekä ryhmäkoossa. 
Haastatelluista nuorista 29 % kertoi näistä seikoista. 
 

• Ohjeiden soveltaminen ja sanoittaminen (“Ohjaajan taidot soveltaa ja sanoittaa ohjeita kaikille ym-

märrettäväksi.”; ”Ohjaaja ei oikein osannut huomioida hahmottamisen haastettani, esim liikkeen ryt-

mitystä ei osaanut minulle laskea vaikka erikseen kysyimme…”) 

• Vaihtoehtojen antaminen liikkeisiin tai kokonaisvaltaisempi ohjaaminen (29 % nuorista mainitsi tä-

män; ”…Myös improvisaatiot heti ryhmän alkuun vaati heittäytymistä, mitä ei ujommalla liikkujalla 

välttämättä ole.”; “…osaan liikkeitä kaipasin vielä vaihtoehtoja.”; ”Toivoisin kokonaivaltaisempaa 

ohjausta”; “…Ohjaaja neuvoi vain yksittäisiä liikkeitä, kaipaisin kokonaisvaltaisempaa (esim. ohjel-

maa) että toiminta voisi jatkua.”) 

• Ohjaajalle lisää aktiivisuutta tai oma-aloitteisuutta (29 % nuorista mainitsi tämän; “Itse tuntiin ohjaa-

ja ei juuri osallistunut, oli aika etäällä”; “Ohjaaja oli aika vetäytyvä, ei kovasti jutellut, kannustanut 

tms. Lähinnä "vahti vuoroa"”; “Ohjaaja ei ollut kovin helposti lähestyttävä. Teki omia juttuja salilla, 

ei tarjonnut apua. Auttoi kyllä jos kysyi, mutta mitä jos avun kysyminen vaikeaa...”; “Ehkä ohjaaja 

voisi oma-aloitteisesti tarjoutua pelikaveriksi”) 

• Liian iso tai täysi ryhmä (29 % nuorista mainitsi tämän) 
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• Ryhmän myöhäinen toteutusaika 

• Tilan kuumuus tai huonoilmaisuus. 
 
 

Arvosana liikuntatunnille ja kiinnostus osallistua ryhmään uudelleen 
 
Haastatelluilta nuorilta tiedusteltiin, minkä arvosanan (1–10) he antaisivat tunnille, ja osallistuisivatko he 
ryhmään uudestaan. Kaikilta 14 nuorelta saatiin vastaukset näihin kysymyksiin. 
 
Taulukosta 1 havaitaan, että yleisimmin arvosanaksi tunnille annettiin 6 tai 7. Seuraavaksi eniten annettiin 
arvosanaa 8. Arvosanojen keskiarvoksi tuli 6,6. 
 
Taulukko 1. Liikuntatunneille annetut arvosanat (1–10) 
 

Arvosana Prosenttiosuus 
Arvosana 3 14 % 
Arvosana 6 29 % 
Arvosana 7 29 % 
Arvosana 8 21 % 
Arvosana 10 7 % 

 

Taulukkoon 2 on koottu tulokset koskien nuorten kiinnostusta osallistua ryhmään uudestaan. Yli puolet (57 
%) nuorista kertoi voivansa osallistua ryhmään uudestaan Liito-hankkeen projektityöntekijän tai kaverinsa 
kanssa. 
 
Taulukko 2. Kiinnostus osallistua ryhmään uudestaan 
 

Kiinnostus osallistua Prosenttiosuus 
Voisin osallistua ryhmään yksin 21 % 
Voisin osallistua ryhmään uudestaan Liito-hankkeen 
projektityöntekijän tai kaverini kanssa 

57 % 

En osallistuisi 21 % 
 


