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Kävelybuumi: kävely ja lähiliikunta pysyväksi tavaksi!

”Kävelybuumi pysyväksi käytännöksi koronan 
jälkeen” on keväällä 2021 käynnistynyt 
Traficomin, Liikuntatieteellisen seuran, Lahden ja 
Tampereen sekä FCG Oy:n ja Kravat Oy:n 
yhteishanke. 

Hankkeen tavoitteena on juurruttaa korona-
aikana lisääntynyt kävely ja lähiliikunta 
pysyväksi tavaksi mahdollisimman monelle 
suomalaiselle. 

1. Aina kun se on suinkin mahdollista, ajomatka 
vaihtuu kävelyyn, kelaamiseen tai muuhun 
soveltavaan liikuntaan. 

2. Hanke innostaa yhdistämään aktiiviliikunta 
niihinkin tehtäviin, jotka on ennen tehty istuen –
esimerkiksi kävelykokouksien avulla. 

3. Hankkeessa keskitymme etsimään ja 
välittämään kävelyyn rohkaisevia tarinoita. Niitä 
on yhtä paljon kuin on erilaisia kävelijöitäkin.

#kävelybuumi

Facebook-ryhmä
https://www.facebook.com/groups/438268740799267

Verkkosivut
https://www.lts.fi/kavelybuumi/kavelybuumi.html

https://www.facebook.com/groups/438268740799267
https://www.lts.fi/kavelybuumi/kavelybuumi.html


Kävely – käyttöohje?

Arki- ja työelämän muutos

✓ Vapaa-aika ~ työelämä / perhe ~ työ

✓ Liikumme liian vähän – koronaa tai ei

✓ Uusi talousjärjestys: tee työtäs kävellen! 



Kävely – käyttöohje?

Johtamisen muutos

✓ Toimittajan, terapeutin, neuvojan 
ammateissa työ on puhumista -> voidaan 
tehdä kävellen?

✓ Itsensä johtaminen yhä tärkeämpää -> 
vastuu jaksamisesta

✓ Ehkä ”kävelevä johtaminen” on juuri 
tulossa? 



Kävely – käyttöohje?

Teknologinen muutos

✓ Mobiilielämä: kaikki tarvittava yhdessä 
laitteessa mukana: sanelu, kuvaaminen, 
luonnostelu & ”kaikki maailman tieto” 
mukana 

✓ Silti laitteen kanssa puljataan yleensä 
työpöydän ääressä tai sohvassa



Kävelyn arvostus nousuun!

Mistä puhumme kun puhumme kävelystä?

✓Kävelymyönteisen 
kaupunkitilan 
houkuttelevuus

✓Ulkoilun 
terveysvaikutukset

✓Kävelyyn liittyvät 
innovaatiot

✓Kävelyn 
ilmastomyönteisyys

Vai jotain ihan muuta?
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Tuotoksia ja tuloksia



✓ Videot

✓ Lahti 5 kpl, Tampere 7 kpl (lts.fi) 

✓ Audiot: Ajatusliikuntaa-podcast 

✓ 27 kpl

✓ Walking Design sprint (Lahti)

✓ Visuaalinen ilme

✓ Blogit (2 kpl)

✓ Esitelmät

✓ Kuntamarkkinat 16.9.2021

✓ FCG:n aamukahvitilaisuus 1.10.2021 

✓ Suomi kävelee ja polkee 25.11.2021 

✓ Kävelevä lukupiiri 9.12.2021

✓ Pyöräilykuntien verkosto 16.12.2021

✓ Facebook-ryhmä

✓ N. 800 jäsentä

✓ 166 julkaisua

✓ 40 620 tarkasteli

✓ x ideaa

#kävelybuumi

Facebook-ryhmä

https://www.facebook.com/groups/4382687407
99267

Verkkosivut

https://www.lts.fi/kavelybuumi/kavelybuumi.htm
l

https://www.lts.fi/kavelybuumi/kavelybuumi/ajatusliikuntaa.html
https://www.lts.fi/kavelybuumi/kavelybuumi/ajatusliikuntaa.html
https://www.lahti.fi/uutiset/sprintti-tuotti-toteutuskelpoisia-ideoita-kavelyyn-lahdessa/
https://www.facebook.com/groups/438268740799267
https://www.lts.fi/kavelybuumi/kavelybuumi.html
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Kävelytarinoista: luonto lähellä
Mitä kaikkea luonto merkitsee kaupunkilaisille?

✓ Kännykkäkamera on useimmilla aina mukana, 
kuin proteesi

✓ 80-85 prosenttia saaduista kuvista on kuvia 
luonnossa, puistoissa ja rannoilla kävelystä

✓ Päivittäinen palauttaja, henkireikä… on totta

✓ Kävelytarinoissa nousee esiin myös kävelyn 
seurallisuus, sosiaaliset kohtaamiset

➢ Lähiluonnon saavutettavuus on Suomen 
kaupunkien upein juttu – luonnon 
monimuotoisuus myös - aktiiviliikkumisen 
pontimena



Kävelytarinoista: moni osaa kävellä ja puhua...
Onko kävelyhaastattelu hyvä menetelmä ja 
mihin?

✓ Kielen kannat heltiävät, asiasta tulee yhteinen

✓ Ajatusliikuntaa, yhdessä ajattelua, merkitysten 
luomista, ajankohtaisuuksia, markkinointia, 
henkilöbrändin rakentamista

✓ Soveltuu myös fyysisen ja sosiaalisen 
ympäristön entistä herkempään havainnointiin 
ja yhteissuunnitteluun

➢ Videoreportaasit kävellen, liikkuva 
journalismi, osallistuva suunnittelu



Kävelytarinoista: suosittelen!
Miten ihmisten tarvetta jakaa havaintoja tien 
päältä voisi hyödyntää vaikkapa kävelyn 
edistämisessä?

✓ Kansanvalistus on varmaan aika out 

✓ Suoritusyhteiskunta myös kyllästyttää?

➢ Suositusyhteiskunta: valtava joukko ihmisiä jakaa 
havaintoja ja vaihtaa kokemuksia ja suosituksia 
lähes kaikesta

➢ Kirjat, julkinen taide, merkittävät paikat -
suositukset, vertaistukea tämäkin

➢ Nudging (tuuppaus) tehokkainta kun tulee 
vertaisilta: käsitys normaalista laajenee, 
tietoisuus valinnan vaihtoehdoista, jopa omista 
oletuksista /harhoista ehkä paranee?



Kävelytarinoista: vertaistukea

Mitä kaikkea oma tuttavapiirini tekeekään? Ai 
niin ja miten ne ovat pärjänneet koronan 
aikana?

✓Mitä he ajattelivat kävelyllä?

✓ Esimerkkinä öiset kävelyt kaupungilla, 
pimeydestä, kaamoksesta mielenrauhaa –
tunne siitä, että kaupunki kuuluu juuri minulle

➢ Kävely ja some verraton pari lokaalina ja 
globaalina vertaistukijärjestelmänä! 

➢ Tässä vielä paljon mahdollisuuksia, 
terapiakävelyitä, kävelykaveripalveluita, 
hyvinvointiaiheisia kävelywebinaareja…



Kävelytarinoista: hyvinvointia ja €€€

Mitä kaikkea voi löytää kävellen ihan läheltä? 
Kannattaisiko sitä esitellä myös muille?

✓ Teemakävelyt, kotiseutukävelyt, historiakävelyt, 
murhakävelyt, kävely- ja tarinasovellukset

✓ Jatkuvasti uusia ja wanhoja elämyksiä 

✓ Kaupungin lokaali elävöittäminen sillä, että ihmiset 
ensinnäkin lähtevät liikkeelle, löytävät jo olevan 
tarjonnan ja innostuvat tuomaan siihen omaa

➢ Yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin parantamisen sekä 
liiketoiminnan mahdollisuuksia



Kävelytarinoista: kävelyvauhtia johtaminen

Miten jokainen johtaja voi parantaa Teamsin
orjuuttamien työntekijöidensä hyvinvointia?

✓ Näytä mallia, johda edestä, liikuta ja liikutu 
muiden mukana

✓Management by perkele on ajanut karille

✓ Yhdessä tekemisen yhteiskunta täytyy tuoda 
tilalle

➢ Kävelypalaverit sopivat jokaiseen kalenteriin ja 
jokaiseen viikkoon; kehityskeskustelut voi 
tehdä kävellen etc. etc.



Kävelytarinoista: Tampere-innostus leviää Koreaan

Keitä kaikkia kaupungissani asuukaan? Miksi ja 
kenelle kaupunkini on kiinnostava?

✓ Niin moni tulee vastaan: yhtä monta tarinaa

✓ Esimerkkinä kävelevä somevaikuttaja (ja 
digitaalipedagogi) Mina Koreasta, 11 000+ 
seuraajaa pääosin Aasiassa

➢ Kuka vain voi brändätä kaupunkia suoraan 
kadulta

➢ Kuka vain voi kritisoida kaupunkia suoraan 
kadulta



Kelaustarinoista: perusoikeus vai vaatimus?
Onko kävely ja muu aktiivinen liikkuminen 
kaupunkiympäristössä oikeasti tasapuolisin 
kulkumuoto ja liikuntalaji? 

✓ Tasapuolisuus ei todellakaan toteudu itsestään! 

✓ Amu Urhosen esimerkki aktiivisesta 
kansalaisuudesta ja kaupunkilaisuudesta sekä 
pointit esteettömyydestä perusoikeutena (kuuntele 
myös Ajatusliikuntaa-podcastit!)

➢ Esteettömyys kansalaisen perusoikeuksiin (ja 
Suomen matkailuvaltiksi)?

➢Mahdollisuus kanavoida jatkuvaa havainnointia ja 
vaikuttamisen halua konkreettiseen 
parantamiseen (liikenteen ja virkistys- sekä 
liikuntaympäristöjen parantaminen ym.)



Kävelytarinoista: luonnollista kuin hengitys

Onko ihan normaalia kävellä kaikkialle?

✓ Simo Frangen kävelee kaikkialle: ”Arkiliikunta 
on mulle tuttua, koska mulla ei ole autoa. -- Se 
on mulle kunnia-asia kuin neljästä viiteen 
kertaan päivässä nousen kotiin, niin mä kuljen 
portaita pitkin.”

➢ Asiointiympäristö, palvelujen sijainti, 
kivijalkakaupat olennaista sosiaalisesti 
kestävää ympäristöä

➢ On epänormaalia suunnitella liikenne-
järjestelmää ensi sijassa kaikille muille 
liikennemuodoille
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Kävelevä Design Sprint 
Lahdessa 7.-8.10.2021



Kävelevä Design Sprint

✓ Järjestettiin 24 tunnin aikana kävelevä Design 
Sprint järjestettiin 7.-8.10.2021 Lahden 
keskustassa. 

✓ Sprinttiin osallistui viitisentoista palvelu- ja 
kokemusmuotoilun opiskelijaa Lahden LAB-
ammattikorkeakoulusta. 

Valokuvat: Henrik Saari



Kolme hienoa ehdotusta!

1. A new kind of walking event in 
downtown in the dark. 

2. Walking route Lahti railway
station - Niemi campus. 

3. “Senses open downtown”! 

Tehtävänanto:

Kuvat tiimien töistä. 



Illimitata

✓ Voittajaksi valittiin llimitata-ehdotus. 

✓ Tiimi ehdottaa torilta lähtevää 
kävelyreitistöä, josta myös opastus 
kaupungin ympäri. 

✓ Yksinäisyyden vähentämiseksi 
ehdotettiin ”kävelykaveria”, joka olisi 
vanhuksille, syrjäytyneille ja kaikille 
ilmainen palvelu.  

Illimitata –tiimi:
Katriina Haara 
Rosanna Ollikainen
Jutta Kumpulainen
Claudio Lintunen
Maria Peltonen



Illimitata

Juryn arviosta:

✓ Visuaalinen brändäys oli hienoa

✓ Pienoismalli torille sijoitettavasta 
opastepylväästä vielä bonuksena. 

✓ Hyvinä nähtiin myös tiimin ehdotukset 
yritysten mukaan ottamisesta reitin 
kehittämiseen sekä sosiaalinen ulottuvuus

Illimitata –tiimi:
Katriina Haara 
Rosanna Ollikainen
Jutta Kumpulainen
Claudio Lintunen
Maria Peltonen



Ideoiden hyödyntämisestä

✓ Hyvä harjoitus – mahtava innostus! 

✓ Miten viedään käytäntöön? 

✓ Jokaisessa kolmessa ehdotuksessa oli 
aineksia kävelykokemuksen 
parantamiseen eri vuodenaikoina ja 
vuorokaudenaikoina, pallo on heitetty 
kaupungille

✓Nähtiin nuorten osaajien potentiaali

 Kävelevä design sprint on yksi hyvä 
menetelmä kävely-ympäristön 
juurevaan parantamiseen.

Ote voittajatyöstä. Tiimi: Illimitata. Kuva: Pipsa Wirtanen
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Pari ajatusta loppuun



Entä koronan jälkeen?

Saako kävelyä lisättyä…. 

✓ Arjen välttämättömiin matkoihin

✓ Vapaa-aikaan

Miten suunnittelu 
voi auttaa?

Työpaikat, etätyöt

Palvelujen sijoittaminen ja layout

Matkaketjujen suunnittelu

Kävely- ja pyöräreittien ja infran 
parantaminen 

Liikuntapaikkasuunnittelu

Kulttuuri- ja matkailualat

Tapahtumajärjestäjät, elämystuotanto

Hyvinvointipalvelut

jne.!

mielipidevaikuttaminen?

tiedolla johtaminen?

ideologiat?



mielipidevaikuttaminen?

tiedolla johtaminen?

ideologiat?



mielipidevaikuttaminen?

tiedolla johtaminen?

ideologiat?



Osallistu Kävelybuumiin!




