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Alueelliset oppimisverkostot

• 14 aluetta

• Avoimia kaikille VV-kohderyhmän  
liikuntatoiminnan kehittämisestä kiinnostuneille

• Tapaamiset 1-2 kertaa vuodessa isäntäkuntaa 
vaihdellen

• Tavoitteena lisätä tiedonvaihtoa kuntien välillä 
sekä kannustaa uusien ideoiden kokeiluun

• Tuovat yhteen soten, liikuntatoimen ja 
järjestöjen edustajia toteuttamaan yhteisiä 
kokeiluja
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Yksityisen 
sektorin 

liikuntatarjonta

3. sektorin 
liikuntatarjonta

Voimaa vanhuuteen -liikuntapalveluketju

Kotona asuva 
toimintakyvyltään 

heikentynyt 
ikäihminen 75 +

Liikunnan 
puheeksi 

ottaminen

Liikunta-
neuvonta ja 
liikuntaan 

ohjaus

2-3 kk 
tehoharjoittelu-

jaksot 
kuntosalilla

Liikuntatoimen/ 
kansalaisopiston 
liikuntaryhmät

Sote
Järjestöt

Muut
Sote- ja liikuntatoimi

yhteistyössä

Kunta
Järjestöt 
Muut

Omaehtoinen 
liikunta

1. KOHDERYHMÄN 
LÖYTÄMINEN

2. NEUVONTA- JA 
LIIKUNTAINTERVENTIO

3. LIIKKUMINEN OSAKSI 
ARKEA
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Virolahdella ja Miehikkälässä tiivistettiin yhteistyötä

1. kokeilu. Järjestöjen yhteistapaaminen teemalla: Kuinka voimme 
omassa toiminnassamme ehkäistä ikäihmisten liikkumattomuutta

➢ Toimijat tutustuivat toisiinsa

➢ Järjestöt saivat uusia toimintamalleja esim. taukoliikuntaa 
tapaamisiin sekä ulkojumppaa ja luontoelämyksiä

2. kokeilu. Yhteistyön virittäminen liikuntatoimen, Ite- ja yhessä -
toiminnan sekä Kymsoten kuntoutus- ja omaishoidon kanssa

➢ Kymsoten myötä on tullut paljon uusia työntekijöitä

➢ Välttämätön kokeilu palveluketjun luomisen kannalta
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Loimaalla käynnistyi Liikkuva minä -opintopiiri

• Liikunnanohjaaja ohjasi kahta opintopiiriä

• Kokoontumiset kerran viikossa

• Osallistujat löydettiin eläkeläisjärjestöjen, 
kyläyhdistysten, marttojen ja diakonin kautta sekä 
bingokerhosta ja lehti-ilmoittelulla

• Omalla kylätalolla järjestettävään toimintaan helppo 
lähteä mukaan

• Keskustelua, pohdintatehtäviä ja jumppaa, välillä 
myös ulkona

• Ryhmä jatkuu vertaisohjaajavetoisesti
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Hyvinkäällä kehitettiin liikuntapalveluketjua

• Haaste: Fysioterapian ryhmissä samat henkilöt eikä uusia voida ottaa

• Ratkaisu: Ohjataan jatkoharjoitteluun liikuntatoimen ryhmään

• Non stop -ryhmä palvelutalon kuntosalissa kerran viikossa 

• Liikunnanohjaaja paikalla 

• Liikuntapalveluketju toimii, kun tiedetään, mihin
toimintaan voi ohjata. 

• Harjoitteluun sitoutuu, kun paikalla on ohjaaja
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Äänekoskella lisättiin testausta

• Haaste: harjoittelun vaikutuksia ei voitu osoittaa

• Ratkaisu: erityisryhmien kuntosaliryhmissä otettiin testaukset käyttöön

• Puristusvoiman mittaus syyskauden alussa lopussa

• Osalla mitattiin myös kävelynopeus ja tuolilta ylösnousu

• Saatiin harjoittelun hyödyllisyydestä ja tehokkuudesta dataa
-> suurimmalla osalla voima lisääntyi

• Testaus motivoi asiakkaita sekä tuo vaihtelevuutta ryhmänohjaamiseen
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Kuusamossa innostuttiin digitupajumpasta

• Mahdollistaa osallistumisen jumppaan 
asuinpaikasta riippumatta

• Kaikille avointa toimintaa

• Aluksi ohjaajana toimi vertainen 
kyläkoulun jumpasta

• Nyt ammattilainen ohjaa Porkkapirtiltä

• Suoran lähetys kunnan nettisivuilla

• Jumpat löytyvät myös tallenteina

http://www.kuusamo.fi/palvelut/digitupajumppa
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