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Soveltavaa liikuntaa kunnassasi -esitteiden ohje 
Tämä ohje opastaa sinua soveltavan liikunnan kaksikielisen esitteen Word-pohjan täyttämisessä. Esite on tehty 
Soveltavaa liikuntaa kaksikielisiin kuntiin -hankkeessa.  
 
Esitteen tarkoitus on koota tieto kunnassa järjestettävästä soveltavasta liikunnasta. Esitettä voidaan hyödyntää 
esimerkiksi liikuntaneuvonnassa, kotipalvelussa ja perusterveydenhuollossa. 

Yleistä tietoa esitteen käytöstä 

• Esitteessä on muokattavia osioita, jotka käydään läpi tässä ohjeessa.  
• Lisäksi esitteessä on pysyviä osioita, joita ei voi muokata. Niitä ovat harmaat tekstit ja kuvat. Soveltava 

Liikunta SoveLi ry omistaa kuvien oikeudet.  
• Esitteen sisältö on hyvä olla suomeksi ja ruotsiksi. 
• Esitteessä käytetään fonttia TheSansOf, fontti tulee automaattisesti.  
• Lisää sivuja esimerkiksi uusia ryhmiä varten saat painamalla enter- eli syöttönäppäintä, kun hiiren osoi-

tin on sivun oikeassa alakulmassa.  
• Fonttikoot: teemat (voimaa ja tasapainoa ym.) on fonttikokoa 14. Liikuntaryhmän nimi on fonttikokoa 

11 ja infoteksti liikuntaryhmästä on fonttikokoa 9.  

Ensimmäinen sivu 

Merkitse vasempaan ylälaitaan ajanjakso, jolla esite on voimassa. Merkitse vasempaan alalaitaan tieto siitä, 
kenen puoleen kunnan soveltavan liikunnan asioissa voi kääntyä (esimerkiksi kunnan liikuntavastaava). Lisää 
kunnan logo sivun alalaitaan.   

 

Tietoa liikuntaryhmistä  

Liikuntaryhmät on jaettu neljään eri kategoriaan: voimaa ja tasapainoa, vesi, pelit ja tanssi ja luonto. Kategorioi-
ta voi muokata tarpeen mukaan.  

Liikuntaryhmän nimi ja kuvaus 

Saavutettavuuden lisäämiseksi on liikuntaryhmät hyvä laittaa aakkosjärjestykseen. Liikuntaryhmän nimen tulee 
olla helposti ymmärrettävä, jotta asiakkaat löytävät helposti hakemansa, esimerkiksi Kuntosalikurssi 65+ tai 
Aloittelijan sulkapallo. 
Liikuntaryhmän kuvauksen tulee olla selkeä ja ryhmää kuvaava, jotta asiakas ymmärtää helposti, onko ryhmä 
hänelle mieluisa ja hänen toimintakykyynsä sopiva.   
Tiedon liikuntaryhmistä tulee olla saavutettavaa. Siksi liikuntaryhmän nimi, paikka ja aika on kirjoitettu lihavoi-
dulla fontilla. 
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Liikuntaryhmän kuvauksessa on hyvä mainita esimerkiksi se, sopiiko ryhmä apuvälineen käyttäjälle, sisältääkö 
tunti runsaasti ylösnousuja lattialta ja hypitäänkö tunnilla. Asiakkaiden osallistumiskynnystä voi myös madaltaa 
ilmoittamalla, jos lajista tulee olla aiempaa osaamista.  
Muista mainita ohjauskieli tai -kielet. 
Liikuntaryhmän lopussa tulee olla ryhmän ohjaajan yhteystiedot, jotta asiakas voi tiedustella ohjaajalta esimer-
kiksi tunnin soveltuvuutta.  

Tietoa  

Lisää tähän tietoa kunnan vammaispalvelusta ja seniori- tai soveltavan liikunnan korteista. 

Liikuntaryhmistä  

Kirjaa tähän soveltavan liikunnan ryhmien yhteiset pelisäännöt kuten se, että avustaja on maksutta tervetullut 
kaikkiin esitteessä oleviin liikuntaryhmiin.  

Varaukset 

Lisää tietoa siitä, mistä ja miten kunnan toimintavälineitä voi vuokrata tai lainata. 

Liikuntapaikat 

Tuo tässä esiin liikuntapaikan nimi, osoite, puhelinnumero ja esteettömyystiedot. Liikuntapaikoissa tulee olla 
listattuna kaikki liikuntapaikat, jotka on mainittu esitteessä. Jos kohteesta ei löydy esteettömyystietoa, henkilö 
voi itse soittaa ja tiedustella asiaa. Tällöin puhelimeen vastaavan tulisi osata kertoa enemmän liikuntapaikasta.  

Tietoa esitteen käytöstä ja täytöstä 

Tekstin lisääminen esitteeseen 

Kopio teksti, jonka haluat liittää esitetiedostoon, painamalla Crtl+C. Klikkaa hiiren vasemmalla näppäimellä sii-
hen kohtaan, johon haluat, että kopioitu teksti liitetään esitteessä. Paina Ctrl + V, jolloin kopioitu teksti ilmestyy 
siihen.  
Näkyviin tulee laatikko, jonka liittämisasetuksista valitaan A (Liitä vain teksti). Nyt liitetty teksti on fonttia: 
TheSansOf. 

Esite nettisivuille 

Tallenna Word-dokumentti pdf-muotoon, ja lataa se kunnan nettisivuille.  

Esitteen tulostaminen 

Tulosta esite itse tai tulostuta painossa. Kopiosta voi tehdä mustavalkoisen tai värillisen. Esitteen voi niitata yh-
teen oikeasta yläkulmasta.  
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