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Nappaa hyvät käytännöt kuntaasi



Kumppanuudella kuntoon

https://www.youtube.com/watch?v=5hG7OO_GT5o


Ikäihmisten ääni kuuluviin liikuntaraadissa

• Kehittämistyön tueksi tarvitaan tietoa VV-kohderyhmän 
toiveista ja ajatuksista.
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• Liikuntapalveluketju perustuu kunnassa 
toimivien eri tahojen yhteistyölle

• Onnistuminen vaatii tiivistä yhteistyötä sekä 
yhteisiä tavoitteita ja selkeitä ”rooleja” mm. terveys-, vapaa-aika-
ja liikuntatoimen sekä eri yhdistysten välillä 

• Liikunnan palveluketjun rakentamisen ja pysyvyyden kannalta 
erityisesti kunnan johdon sitoutuminen on tärkeää

• Kunnan sitoutumista voidaan arvioida esim. 
- Onko liikuntapalveluketjun toimenpiteet kirjattu kunnan
hyvinvointikertomukseen

- Onko ne huomioitu talousarviossa

• Liikuntaneuvonta on avainasemassa liikunnan palveluketjussa

Liikuntaneuvonta liikuntapalveluketjussa
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Voimaa vanhuuteen - liikuntapalveluketju

Kunnan eri toimijat
(sote, liikunta, kulttuuri, 

järjestöt, yksityinen)

1
Kotona-asuvan, 

toimintakyvyltään 
heikentyneen ikäihmisen

tunnistaminen
75 +

3
3 kk:n 

tehoharjoittelu-
jakso kuntosalilla

Liikuntatoiminta

4
Liikuntatoimen

kansalaisopiston, 
sote:n ohjatut

liikunta- ja 
ulkoiluryhmät

4
Järjestöjen ohjatut  

liikunta- ja 
ulkoiluryhmät

4
Omaehtoinen 

liikunta

Eläkeläis-, kansanterveys- ja 

liikuntajärjestöt

5
Kohderyhmän 

terveyden 
seuranta ja 

arviointi

Yhdyspintapalvelu 
poikkisektorisena 

yhteistyönä

2
Liikunnan 
puheeksi 

ottaminen

2
Liikunta-

neuvonta ja 
liikuntaan 

ohjaus

3
3 kk:n teho-

harjoittelujakso 
kuntosalilla
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Ikäihmisten liikuntaneuvontaa suositellaan

• Valtioneuvoston liikuntapoliittinen selonteko (2018)

• Liikuntalaki (2015)

• Muutosta liikkeellä! Valtakunnalliset yhteiset linjaukset 
terveyttä ja hyvinvointia lisäävään liikuntaan (2013)

• Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen 
parantamiseksi (2013)

• Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä 
iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (2013)

• Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma (2011)

• Terveydenhuoltolaki (2011)

• Valtioneuvoston periaatepäätös terveyttä edistävän liikunnan 
ja ravinnon kehittämislinjoista (2008)

7
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Liikuntaneuvonnalla lisää aktiivisuutta 

Yleinen 
liikuntatiedon 

jakaminen

Liikunnan 
puheeksiottaminen

Yksilöllinen 
liikuntaneuvonta

• Ikäihmiset tarvitsevat tietoa liikunnan merkityksestä sekä tarjolla 
olevasta liikuntatoiminnasta

• Kunnassa tulisi järjestää matalan kynnyksen liikuntaneuvontaa
siellä, missä ikäihmiset asioivat

• Yksilöllinen liikkumissuunnitelma tukee ikäihmisen ulkoilua 
arkiliikkumista, kotivoimistelua ja liikuntaharjoittelua ryhmässä
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• Ikäihmisille jaetaan tietoa eri tahojen järjestämästä
paikallisesta liikuntatoiminnasta
• esitteet, liikuntakalenteri
• sosiaalinen media
• tiedotteet
• paikallislehdet
• tietoiskut, teemapäivät

• Kunnan eri toimijoilla tieto liikuntatoiminnasta sekä, mistä 
tietoa voi saada tai minne asiakkaan voi ohjata

• Ikäihmisten neuvontapisteet, muut asiointipaikat, kirjasto, 
apteekki ym.

Yleinen liikuntatiedon 
jakaminen
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• Liikunta tulisi ottaa puheeksi  ikäihmisten eri asiakastilanteissa
• lääkärin tai terveydenhoitajan vastaanotolla
• kotihoidossa
• palvelutaloissa
• neuvonta- ja palvelupisteissä
• apteekeissa 

• Ikäihmisen kanssa keskustellaan esim.
• liikunnan merkityksestä toimintakyvylle
• kaatumisen ehkäisystä
• ravinnosta, levosta, lääkityksestä

• Ammattihenkilöllä tulisi olla konkreettista tietoa oman paikkakunnan 
liikuntatoiminnasta

• Keskusteluissa ikäihminen ohjataan hänen toimintakykyään vastaavaan 
liikuntaan tai liikuntaneuvontaan

Liikunnan 
puheeksiottaminen
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• Liikuntaneuvonta on asiakaslähtöistä ammattilaisen ja asiakkaan
keskinäistä vuoropuhelua

• Vaiheittain etenevä ja tavoitteellinen prosessi, joka sisältää
tarvittaessa useampia tapaamisia ja/tai yhteydenottoja ammattilaisen ja 
asiakkaan kesken

• Liikuntaneuvonnassa asiakasta tuetaan
- tunnistamaan omat vahvuutensa ja mahdollisuutensa
- liikkumisen mieltymykset ja merkitykset
- asettamaan omat tavoitteet liikkumisen / aktiivisuuden lisäämiseksi 
- tekemään konkreettinen liikkumissuunnitelma, mikä tukee ikäihmisen

arkiliikkumista, ulkoilua, kotivoimistelua tai liikuntaharjoittelua ryhmässä
- liikkumissuunnitelma laaditaan tietyksi ajanjaksoksi kerrallaan

• Ikäihmisillä on saatu hyviä tulokisa myös ryhmämuotoisesta 
liikuntaneuvonnasta

Yksilöllinen 
liikuntaneuvonta
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Toimivan liikuntaneuvonnan edellytyksenä on 
eri toimijoiden:
• verkostoituminen
• yhteiset tavoitteet
• yhdessä sopimat käytännöt ja työtavat
• riittävät henkilöstöresurssit
• toimiva tiedon siirto eri tahojen välillä

Liikuntaneuvonta on osa kunnan sekä 
liikuntapalveluketjua 

Liikuntaneuvonnan palveluketju
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Liian vähän 
liikkuvan 

tunnistaminen ja 
tavoittaminen 

Liikunnan 
puheeksi-
ottaminen

liikuntaneuvontaan
Lähettäminen ja 

ohjaaminen

Liikuntaneuvonta-
prosessi

Matalan kynnyksen 
liikuntatoiminta  
tai omaehtoinen 

liikunta
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Liikuntaneuvontaa ikäihmisille -koulutukset 
• 14.5.2019 Oulu

• 8.10.2019 Jyväskylä

Materiaalia
• Liikuntaneuvontaa ikäihmisille ryhmässä 

• Liikkuva minä -opintopiiri

• Valokuvat liikuntaneuvontaan

• Liikunta ja ravitsemus -opaskirja

• Kunnon eväät -kortit

• YouTube- video

• Hyvät toimintatavat -esitteet  

• Liikkumissuunnitelmalomakkeet

Työn tueksi  - Liikuntaneuvonta
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Yhdessä oppien Liikkuva minä -opintopiirissä

Liikkuva minä -opintopiiri

• Tarkoitettu ikäihmisille, jotka ovat kiinnostuneita 
hyvinvointinsa kohentamisesta ja joilla voi olla 
ennakoivia merkkejä liikkumiskyvyn 
heikkenemisestä. 

• Tavoitteena 
• saada tietoa arkiliikunnan, ulkoilun sekä voima- ja 

tasapainoharjoittelun merkityksestä

• motivoitua huolehtimaan liikkumiskyvystä

• innostua ottamaan liikunta osaksi elämäntapaa

• 14 tapaamiskerran kokonaisuus

• Jokainen tapaamiskerta (n. 1,5 h)

• ohjaajan alustus

• keskustelua 

• tehtäviä  

• liikuntaa

• Keskeistä vuorovaikutteisuus ja vertaistuki



Liikuntaryhmänohjaaja
-taloyhtiöjumppa

- olohuonejumppa
- järjestöjen liikuntaryhmät

Kouluttajakoulutukset

Ikäinstituutin VoiTas- / Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -
kouluttajakoulutus

Paikalliset VertaisVeturi tai Ulkoiluystävä -koulutukset 
vapaaehtoisille

- koulutusmateriaali ja valmiudet paikallisten 
koulutusten järjestämiseen

- kouluttajaverkosto

Kuntosalikaveri Henkilökohtainen 
ulkoiluystävä

Porukkalenkin 
vetäjä

2-3 
hlöä

20 
hlöä



Vapaaehtoistoiminnan koordinointi

Rekrytointi Koulutus

Tuki toiminnalleKiittäminen ja virkistys



Hyvinvointia ulkoilusta

• Puolella 75 vuotta täyttäneistä iäkkäistä on vaikeuksia liikkua 
yksin ulkona
- kaatumisen pelko, haastava liikkumisympäristö, kävelykaverin puute

• Ulkoilun hyödyt 
- parantaa liikkumisvarmuutta, tukee pystyvyyden tunnetta, virkistää 

mieltä, lisää vastustuskykyä, parantaa unen laatua, lisää sosiaalisia 
suhteita

• Ikäihmiset tarvitsevat tukea ja kannustusta ulkona liikkumiseen



Ulkoiluystävä kannustaa liikkeelle

• Toiminnan koordinoija saattaa koulutetun 
ulkoiluystävän ja iäkkään yhteen.

• Ulkoiluystävä hakee iäkkään ulkoilemaan 
kotiovelta.

• Ulkoiluystävä ja ikäihminen sopivat jatko-
aikataulusta, vapaaehtoinen voi sovitella 
ajankohdan omien menojen mukaan.



Porukalla pihalle

• Säännöllinen aikataulu ja tutut ihmiset innostavat lähtemään

• Keskeinen kokoontumispaikka lähellä kotia

• Eripituisia ja –vauhtisia lenkkejä

• Liikuntapuistot tutuiksi



Vertaisohjattu liikuntatoiminta
Miksi

• Ammattilaiset eivät ehdi ohjaamaan kaikkia liikuntaryhmiä

• Vertaisohjaajia kouluttamalla voidaan lisätä ja kehittää liikuntatoimintaa 
lähelle iäkästä: sivukylille, taloyhtiöön, naapurustoon, kotiin  

• Vertaisohjaajien ryhmissä voi myös jatkaa harjoittelua 
tehoharjoittelujaksojen jälkeen

Miten

• käy VoiTas -kouluttajakoulutus

• rekrytoi ohjaajiksi vapaehtoisia 

• kouluta vertaisohjaajia VertaisVeturi –koulutuksessa

• kartuta VertaisVeturin kokemusta, hän voi toimia aluksi apuohjaajana 
tehoharjoitteluryhmässä

• Koordinoi toimintaa ja anna tukea tarpeen mukaan



Kuntosalikaverit
Taloyhtiöjumppa

Esittäjä

kuvat Sinikka Keronen/Liperi 

” Saa olla omassa 
talossa, ei tarvitse 
lähteä eikä pukee 

erikseen, ja sitten on 
tuttuja”

Tuutorin tuella 
kotijumppaa Olohuonejumppa 

Voima- ja tasapaino-
ryhmät 


