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Hankekokemus 

Arto Tiihonen 

 

Ote-projekti. Opiskelijoiden liikunta ja hyvinvointihanke (suunnittelu, johto). Opiskelijoiden 

liikuntaliitto ry. 1992-1994. Liikunta-Suomi –hanke (OPM/SLU). OPM-rahoitus. 

Isät, pojat ja urheilu –projekti. Likes-tutkimuskeskus (suunnittelu, ohjaus). 1995-1997. OPM-

rahoitus. 

SuVaa valmennukseen –projekti. (suunnittelu, toteutus). SLU/OPM. 1999-2001. OPM-rahoitus. 

Tiihonen, Arto & Ala-Vähälä, Timo (2002) Erityisliikunnan arviointiraportti. Valtionhallinnon 

toimenpiteiden arviointia erityisliikunnan alueella. Opetusministeriö: Kulttuuri-, liikunta- ja 

nuorisopolitiikan osaston julkaisusarja, nro 6/2002.  

Tiihonen, Arto & Koivisto, Nelli (2002, toim.) Lupa välittää – lupa puuttua: Sukupuolinen ja 

seksuaalinen häirintä liikunnassa ja urheilussa. SLU:n julkaisusarja 8. Helsinki: SLU. 

(http://www.sukeltaja.fi/files/pdf/9378/SLU_Lupa_valittaa_lupa_puuttua.pdf)  

Voimaa vanhuuteen –ohjelma. Ikäihmisten voima- ja tasapainohanke (suunnittelu, johtoryhmä). 

Ikäinstituutti. 2005-2011. RAY-rahoitus. http://www.voimaavanhuuteen.fi/fi/etusivu/   

Miesten tueksi –projekti (suunnittelu,  ohjaus). Miessakit ry. 2005-2008. RAY-rahoitus.  

Vanhenemisen aarrekartta –projekti (ohjaus ja johtoryhmä). Käpyrinne  ry. 2006-2008. RAY-

rahoitus. 

VaVeRo-hanke. Vapaaehtoistoiminnan tutkimus- ja kehityshanke (suunnittelu, johto, toteutus). 

Ikäinstituutti. 2007-2011. RAY-rahoitus. http://www.vapaaehtoiseksiseniorina.fi/etusivu/   

Tukimies-projekti (ohjausryhmä). Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry. 2007-2010. RAY-rahoitus. 

Vanhusasiavaltuutettu –projekti (ohjausryhmä). Jyväskylän seudun sotainvalidien asuntosäätiö. 

2007-2010. RAY-rahoitus. 

Kolmaslähde –hanke  (ohjausryhmä ja  puheenjohtaja). 2008-2014. Rahoittavana viranomaisena 

toimii Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Kolmas lähde koordinoi opetus- ja 

kulttuuriministeriön ESR-kehittämisohjelmaa ”Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoalojen kolmas sektori 

hyvinvointipalvelujen tarjoajana”. http://www.kolmaslahde.fi/   

Kulttuurin hyvinvointivaikutusten toimintaohjelma Kulttuurista hyvinvointia  (työryhmän jäsen). 

Opetus- ja kulttuuriministeriö. 2009-2010.  

Kotona kunnossa –hanke (ohjausryhmä ja asiantuntija). Käpyrinne ry. 2008-2010. RAY-rahoitus.  

http://www.sukeltaja.fi/files/pdf/9378/SLU_Lupa_valittaa_lupa_puuttua.pdf
http://www.voimaavanhuuteen.fi/fi/etusivu/
http://www.vapaaehtoiseksiseniorina.fi/etusivu/
http://www.kolmaslahde.fi/
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Päihdepelisäännöt palvelutaloihin –hanke (suunnittelu, ohjaus). Ikäinstituutti. 2009-2011. RAY-

rahoitus. 

Vapari-hanke (ohjausryhmä). Laurea amk, Aalto yliopisto. 2009-2011. 

Kaikki käy koulua (työnohjaajakonsultti). Helsingin kaupungin 8-9. luokkalaisille 

syrjäytymisvaarassa oleville nuorille tarkoitettu projekti. 2011-. Helsingin kaupunki.  

Perusselvitys vertaistuotannosta (asiantuntijaryhmän jäsen).  Valtioneuvoston kanslia (e2-

ajatuspaja). 2010. 

Ikäpolitiikasta elämänkulkupolitiikkaan (asiantuntijaryhmän jäsen). Työ- ja elinkeinoministeriön 

(TEM). 2010-2011. 

Päijät-Hämeen terveysliikunnan Living Lab – terveysliikkujan ääni –hanke (tieteellinen ja 

asiantuntijaryhmä, töiden ohjaaja). Lahden ammattikorkeakoulu &  Lahti School of Innovation. 

2010-2011. 

Elämänkulku ja ikäpolvet –hanke (suunnittelu, toteutus). Vanhustyön keskusliitto & Ikäinstituutti. 

2011-2014. RAY-rahoitus. www.ikapolvet.fi   

Liikuntakulttuurin ja -politiikan käsitteiden määrittely. Raportti julkaistu nimellä: Liikuntakulttuurin 

käsitteet muuttuvat ja muuttavat. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2014:6, Helsinki. 

(http://www.liikuntaneuvosto.fi/julkaisut/valtion_liikuntaneuvoston_julkaisusarja/liikuntakulttuur

in_kasitteet_muuttuvat_ja_muuttavat.622.news). 2012-2014. Valtion liikuntaneuvosto.    

Mun juttu –hanke (http://munjuttuhanke.fi/).  (Ohjaaja- kouluttaja). Erityisesti osiossa: 

Luontoliikuntapajat, luonto oppimisympäristönä, seikkailupedagogiikka,  audiovisuaalinen 

elämyspedagogiikka, vihreä ja esteetön luontoympäristö,  hyvinvointiportaali. 2014-2017. 

Hallintotavat ja motivaatio liikunta-alalla: Käytäntöä palveleva tutkimus hallintotapojen ja 

motivaation suhteesta liikuntajärjestöissä ja urheiluseuroissa. Raportti julkaistu nimellä: Piireistä 

verkkoihin – urheilun tekijät äänessä. Urheilujärjestötoiminnan muutosprosessien vaikutukset 

käytäntöihin. (http://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-421-4).  Opetus- ja 

kulttuuriministeriön julkaisuja 2016:31. 2015-2016. Opetus- ja kulttuuriministeriö.  

Boosti-hanke (http://boosti.munstadi.fi/). (Kouluttaja-asiantuntija). 2014-2017. Helsingin 

kaupungin nuorisokeskus.  

Lisäksi erittäin monessa hankkeessa vierailevana asiantuntijana, luennoitsijana ja kouluttajana.  
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