
SISÄLTÖ

Tilaisuuden avaus
Lasse Heiskanen, lasten ja nuorten liikunnan kehittäjä, 

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu

Lappeenrannan lasten, nuorten ja perheiden 

liikuntaneuvonta
Anne Peuhkuri, liikunnanohjaaja, Lappeenrannan 

liikuntatoimi 

Muita perheiden elintapaneuvonnan 

toteutusmalleja
Elisa Kallio, fysioterapeutti, Kaakkois-Suomen 

ammattikorkeakoulu

Nuorten liikunta- ja hyvinvointineuvonta kouluissa 

ja oppilaitoksissa Etelä-Karjalassa
Lasse Heiskanen, Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu

Keskustelua elintapaneuvonnan kehittämisestä 

kunnissa



HANKE 2020-2021
Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry



neuvola koulu ja oppilaitokset työelämän jälkeen

työelämävarhaiskasvatus

Elintapaneuvonnan palvelupolkuhanke 2020-2021 
Imatra, Ruokolahti, Rautjärvi, Parikkala

Käytännön tukitoimet, mm. liikuntapalvelut

Elintapaneuvonta

Viestintä

0 vuotta 100 vuotta



Elintapaneuvonnan palvelupolku –
hanke 2020-2021

1. Tarve

Hanke-esittely

Nykytilan arvio

2. Ideointi

3. Suunnitelma

4. Toteutus

5. Tulokset ja 
tuotokset

6. Arviointi

7. Kehitystyön 
päättäminen, 
tulosten levitys, 
implementointi 

Kevät 2020 Syksy 2020 Kevät 2021 Syksy 2021



• laaditaan nelivuotiskaudelle ja hyväksytään kuntien ja 
kuntayhtymien valtuustoissa

• luonteeltaan ohjaava, tukee lasten ja nuorten hyvinvointityön 
yhteistä johtamista ja kehittämistä

• toteutusvastuu kunnat, Eksote, järjestöt ja seurakunnat

• kukin organisaatio sitoutuu suunnitelmaan ja omalle 
vastuulleen sovittujen toimenpiteiden toteuttamiseen

Kuntien tulisi jo Etelä-Karjalassa jo nyt järjestää lasten, nuorten ja perheiden 

nuorten elintapaneuvontaa, mutta niin ei tapahdu kaikissa kunnissa



• Tausta: Maakunnallinen nuorten hyvinvointisuunnitelma

• Yhteistyöverkostot: Työryhmä ja toimijatapaamiset

• Tuotokset: Prosessi, työkalut, viestintä, seuranta, EKLU:n sivut

• Neuvonta käytännössä

• Tulokset: kyselyt ja opinnäyte

• Kohti laajentuvaa maakunnallista yhteistyötä

Nuorten liikunta- ja hyvinvointineuvonta 
kouluissa ja oppilaitoksissa, Etelä-Karjala



• Lasten ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen tarjoamalla 
yksilöllistä tukea koulussa/oppilaitoksessa koulupäivän aikana
• Liikunta- ja hyvinvointitaitojen edistäminen

• Omaehtoinen liikkuminen ja harrastuksen löytäminen

• Jaksaminen ja suoriutuminen koulussa ja vapaa-ajalla

”Jos hyvinvointiosaamisen perusasiat kunnossa – edellytykset 
oppimiseen ovat” 

Kari Stenberg, Ruokolahden koulun rehtori

Toiminnan päämäärä



Yhteistyöverkostojen rakentaminen ja 
kehittäminen

Työryhmä Toimijaverkosto
• EKLU, EKSOTE, koulujen 

rehtoreita, 
liikunnan/hyvinvoinninohjaajia, 
koulyfysioterapeutti, Lpr 
liik.toimi, Likes (noin 10 hlö)

• Tavoitteena toiminnan 
levittäminen ja kehittäminen

• Toimijatapaamisten suunnittelu, 
yhteiset materiaalit/työkalut, 
seuranta ja vaikuttavuus

• Ryhmä kokoontunut 2018-2020 
11 kertaa

• Toimintasuunnitelma 2020-2021

• Liikunnanohjaajat, 
terveydenhoitajat, opettajat, 
rehtorit, kuraattorit, jne

• Tavoitteena toimijoiden 
sitouttaminen, osaamisen 
lisääminen, tuki toiminnan 
käynnistämiseen ja kehittämiseen, 
yhteisten toimintatapojen 
levittäminen

• Asiantuntija-alustukset, käytännön 
esimerkit, yhteinen ideointi ja 
jakaminen

• 2018-2019 kolme toimijatapaamista, 
2019-2020 kaksi

• Osallistujia 40-80



• Prosessikaavio = rautalankamalli toiminnan 
organisointiin

• Työkalut: esitieto- ja seurantalomake, Questback-
seurantalinkki (vaikuttavuustieto)

• Viestintä: viestipohjat, esittelyvideot

• Toimijatapaamisten esitykset

• Lukuvuosikyselyt 2018-2019 ja 2019-2020

• Opinnäyte: Liikuntaneuvonta Etelä-Karjalan 
peruskouluissa

• EKLU:n sivuilla kaikki koottuna

Tuotokset

https://www.eklu.fi/palvelut/lapset-ja-nuoret/liikkuva-koulu/nuorten-liikunta-ja-hyvinvointin/


Neuvonta 
käytännössä
• Jokainen koulu/oppilaitos toteuttaa 

omalla tavallaan ja omilla resursseillaan

Esimerkkejä toteutuksesta

• Nuorten liikunta ja hyvinvointineuvonta -esittelyvideo 
perusasteelta (Luumäki, Joutseno, Ruokolahti)

• Peruskoulujen toiminnan esittelydiat
• Luumäki
• Joutsenon koulu, Lappeenranta
• Sammonlahden koulu, Lappeenranta
• Ruokolahden koulu

• Toiselta asteelta video 20:50 – 35:00, webinaari 16.4.2020
• Lappeenrannan lukiot
• Ammattiopisto Sampo
• Toisen asteen esittelyvideo tulossa syksy 2020

https://www.youtube.com/watch?v=QCj0c3e7sIA&t=9s
https://bin.yhdistysavain.fi/1592618/zEfnXjMI1Yr4j12gO0EL0S_Trh/yksil%C3%B6llinen%20liikunnanohjaus%20Luum%C3%A4ki%20Pekka%20Hyv%C3%A4rinen%2C%20Jokke%20Elor.pdf
https://bin.yhdistysavain.fi/1592618/mY68RkV7MZm20HOav4jr0S_Trh/Karoliina%20Ahtiainen%2C%20nuorten%20liikuntaneuvonta%20Joutsenon%20koulu.pdf?token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJrZXkiOiJQUk9EIiwidXJsIjoiaHR0cHM6Ly9iaW4ueWhkaXN0eXNhdmFpbi5maS8xNTkyNjE4L21ZNjhSa1Y3TVptMjBIT2F2NGpyMFNfVHJoL0thcm9saWluYSUyMEFodGlhaW5lbiUyQyUyMG51b3J0ZW4lMjBsaWlrdW50YW5ldXZvbnRhJTIwSm91dHNlbm9uJTIwa291bHUucGRmIiwibWFya0FzUHVibGljIjp0cnVlLCJpYXQiOjE1OTIyODc2NjYsImV4cCI6MTU5MjI4Nzk2Nn0.WJybDHvayFZkYPkiytV8dwM4RlemVwV29HuF54V3UqA
https://bin.yhdistysavain.fi/1592618/u3IvQFuhm7zgwCM6JGRl0S_Trh/LIIKUNTANEUVONTA%20Sammonlahti%20Jonna%20Haapiainen%2C%20Juho%20M%C3%A4tt%C3%B6.pdf?token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJrZXkiOiJQUk9EIiwidXJsIjoiaHR0cHM6Ly9iaW4ueWhkaXN0eXNhdmFpbi5maS8xNTkyNjE4L3UzSXZRRnVobTd6Z3dDTTZKR1JsMFNfVHJoL0xJSUtVTlRBTkVVVk9OVEElMjBTYW1tb25sYWh0aSUyMEpvbm5hJTIwSGFhcGlhaW5lbiUyQyUyMEp1aG8lMjBNJUMzJUE0dHQlQzMlQjYucGRmIiwibWFya0FzUHVibGljIjp0cnVlLCJpYXQiOjE1OTIyODc4NzcsImV4cCI6MTU5MjI4ODE3N30.9UkJyFE-ZI-_OWGXm4jqChmDt5eCPyI9qcVWFujHLvM
https://bin.yhdistysavain.fi/1592618/iqbQzYSlABru8Ut3D3S20S_Trh/Hyvinvointineuvonta%20Ruokolahti%20Kari%20Stenberg%2C%20Sofia%20R%C3%A4s%C3%A4nen.pdf?token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJrZXkiOiJQUk9EIiwidXJsIjoiaHR0cHM6Ly9iaW4ueWhkaXN0eXNhdmFpbi5maS8xNTkyNjE4L2lxYlF6WVNsQUJydThVdDNEM1MyMFNfVHJoL0h5dmludm9pbnRpbmV1dm9udGElMjBSdW9rb2xhaHRpJTIwS2FyaSUyMFN0ZW5iZXJnJTJDJTIwU29maWElMjBSJUMzJUE0cyVDMyVBNG5lbi5wZGYiLCJtYXJrQXNQdWJsaWMiOnRydWUsImlhdCI6MTU5MjI4Nzk0NywiZXhwIjoxNTkyMjg4MjQ3fQ.x07czsoy6YVqbumWxrrjETWy5vSX7AgNXZCnbK5kGyo
https://www.youtube.com/watch?v=XxNj6vAe6mY&feature=emb_title
https://bin.yhdistysavain.fi/1592618/ewNFCB1DHb16YxrSMKok0TaHRw/Juho%20M%C3%A4tt%C3%B6%20Saimaan%20ammattiopisto%20Sampo.pdf?token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJrZXkiOiJQUk9EIiwidXJsIjoiaHR0cHM6Ly9iaW4ueWhkaXN0eXNhdmFpbi5maS8xNTkyNjE4L2V3TkZDQjFESGIxNll4clNNS29rMFRhSFJ3L0p1aG8lMjBNJUMzJUE0dHQlQzMlQjYlMjBTYWltYWFuJTIwYW1tYXR0aW9waXN0byUyMFNhbXBvLnBkZiIsIm1hcmtBc1B1YmxpYyI6dHJ1ZSwiaWF0IjoxNTkyMjg4MDE1LCJleHAiOjE1OTIyODgzMTV9.-dlwj5fMpwHnnHFrvPSEl7INmjoxxh92j61S0TaSeik


• Lukuvuosikyselyt 2018-2019 ja 2019-2020 (EKLU)  

• LAB, fysioterapian koulutusohjelman opinnäyte, Jarho ja Havia 
2020, nuorten liikuntaneuvonta Etelä-Karjalan peruskouluissa

Tulokset



Yhteenveto nuorten liikunta- ja hyvinvointineuvonnan 
lukuvuosikyselyistä 2018-2019 ja 2019-2020

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry

 Nuorten liikunta- ja hyvinvointineuvontaa on tarjolla peruskouluissa Lappeenrannassa, Ruokolahdella, Luumäellä ja 
Rautjärvellä sekä toisella asteella Lappeenrannan, Taavetin ja Savitaipaleen lukioissa ja ammattiopisto Sampossa Imatralla ja 
Lappeenrannassa. 

 Asiakkaita 2018-2019 perusaste 135, 2. aste 0; 2019-2020 perusaste 81, 2. aste 59

 Neuvontaan ohjaudutaan pääosin omatoimisesti (46 %) ja lisäksi terveydenhoitajien (20%), liikunnanopettajan (11%), 
muiden opettajien (9%), liikunnanohjaajan 5 %) ja huoltajien (3%) aloitteesta.

 Neuvontaa antaa useimmiten yksi koululla/oppilaitoksessa työskentelevä liikunnan/hyvinvoinninohjaaja, jonka työaika 
neuvontaan on keskimäärin 6 h viikossa.

 Neuvonnan palvelut voivat koulu/oppilaitoskohtaisesti vaihdella. Kaikissa vastauksissa mainittiin haastattelu ja 
alkukartoitus, liikuntasuunnitelma ja seuranta. Lähes kaikissa ohjataan ulkopuoliseen liikuntatarjontaan sekä tarjotaan 
maksuttomasti koulun tiloja ja välineitä, ravitsemusneuvontaa ja liikuntaohjausta yksilöllisesti tai pienryhmässä. Yli puolet
(60%) tarjoavat maksutonta fysioterapiaa. 

 Yhteistyötä koulu/opiskeluterveydenhuollon kanssa kaikissa kouluissa/oppilaitoksissa

 Neuvonnan onnistumisina mainitaan mm. asiakkaan painonpudotus, fyysisen kunnon kehittyminen sekä sisäisen 
motivaation syttyminen liikuntaan ja omaan hyvinvointiin. Yksilöllinen ohjaus motivoi oppilasta. Liikuntaneuvontaa ei koeta 
leimaavaksi. Oppilaiden liikunta-aktiivisuudessa ja suhtautumisessa liikuntaan positiivisia muutoksia.

 Oppilaiden sitoutuminen vaihtelee erittäin hyvän ja heikon välillä. Ohjaajan pitkäjänteistä tukea tarvitaan, muutos voi olla 
hidas. Tarve liikuntaneuvonnalle koulussa on suurta, kysyntä kasvaa kokoajan 

 Uhaksi koetaan, ettei liikuntaneuvontaa ei voida jatkaa, jos kouluissa ei tulevaisuudessa ole liikunnanohjaajia tai 
hyvinvointiopettajia



Opinnäyte: nuorten liikuntaneuvonta Etelä-Karjalan peruskouluissa 
LAB, fysioterapian koulutusohjelman opinnäyte, Jarho ja Havia 2020

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry

 Opinnäytetyön tulosten perusteella näyttäisi, että peruskoulujen liikuntaneuvonnalle on 
kysyntää.

 Koko maakunnassa toimintaa ei kuitenkaan toteuteta. 

 Liikuntaneuvonnan mahdollistaa moniammatillinen yhteistyö. Useimmiten liikunnanohjaaja 
näyttäisi vastaavan toiminnasta. 

 Liikuntaneuvonnan avulla voidaan tavoittaa sitä tarvitsevat lapset ja nuoret hyvinvoinnin 
tukemisessa. Huomioidaan yksilölliset tavoitteet

 Vastaajat näyttävät olevan halukkaita kehittämään toimintaa. Tavoitteena on toiminnan 
vakiinnuttaminen. Liikuntaneuvonnan vaikuttavuuden osoittaminen on tärkeässä roolissa tässä 
yhteydessä



Nuorten liikunta- ja hyvinvointineuvonta 2020-2021

Laajentuminen ja resurssien lisääminen
• Kirjaukset maakunnalliseen hyvinvointisuunnitelmaan 2021-2024

• Lasten, nuorten ja perheiden elintapaneuvonnan verkoston 
käynnistyminen 2021

• Vaikutetaan eri foorumeissa maakunnallisen lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelman jalkauttamiseksi = neuvontaa järjestetään

• maakunnallinen LAPE-yhteistyöryhmä

• maakunnallinen hyvinvointityöryhmä

• maakunnallinen oppilas- ja opiskeluhuoltotyöryhmä 

• kuntien hyte-ryhmät

• elintapaneuvonnan palvelupolkuhanke (EKLU)

• maakunnallinen liikuntaneuvojien kokous

• olemassa oleva nuorten liikunta- ja hyvinvointineuvonnan 
verkosto tukee toteutuksessa

Nykyisen verkoston tukeminen
• Toimijatapaamiset syksy ja kevät

• Yhteisten toimintatapojen käyttöönotto

• Esitieto –ja seurantalomake + Questpack

• Lukuvuosikysely?

• Maakunnallinen move-toimintamalli

• Lpr mallin esittely ja prosessikuvaus

• Käsitellään LAPE-työryhmässä 30.9. → päätetään 
maakunnallisessa hyvinvointityöryhmässä → tiedotetaan 
yhteisöllinen oppilashuoltotyöryhmä

• Liikuntakaveritoiminnan käynnistäminen liikuntaneuvonnan tueksi

• Koulun/oppilaitoksen ja liik.toimen yhteistyönä

Ehdotus tavoitteista ja toimenpiteistä











EKLU:n tulevia tapahtumia

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry

 Palvelupolkuhankkeen 2. kuntatapaamiset elokuu 2020, ideointi

 Imatra 17.8. 8.30-10.30

 Ruokolahti 21.8. klo 9-11

 Parikkala 24.8. klo 13-15

 Rautjärvi 28.8. klo 9-11

 0-6 vuotiaiden lapsiperheiden elintapaneuvonta - yhteissuunnittelutyöpaja 8.9.2020 klo 12-16, Ruokolahti (Ruokolahden, 
Rautjärven ja Parikkalan toimijoille, Elisa Kallion opinnäyte)

 Maakunnan varhaiskasvatuksen liikuntavastaavien tapaaminen, 11.8. Lappeenranta

 Liikutaa Yhes –seminaari varhaiskasvattajille, 19.8. Anjala (maksuton bussikuljetus)

 Pyöräily osana lasten ja nuorten opetusta 11.9. klo 9-15, Lappeenranta (60 €)

 Haasteellinen lapsi ryhmässä –koulutus Imatra 28.9., Lappeenranta 29.9.2020 klo 8.30-15.30 (78 €)

 Liikunta- ja hyvinvointineuvonta koulussa ja oppilaitoksessa toimijatapaaminen, 15.10.2020 klo 13-15, Lappeenranta

eklu.fi Facebook: Elintapaneuvonta

Eklu.fi/palvelut/elintapaneuvonta Etelä-Karjalan Liikkuva varhaiskasvatus sekä Liikkuvat koulut ja oppilaitokset

_____________________________________________________________________________________________________

 Maakunnallinen liikuntaneuvojien verkostopalaveri 11.9. klo 13-15, Lappeenranta

 Kuntien liikuntaneuvojien koulutusseminaari Etelä-Karjala, Kymenlaakso, Päijät-Häme: neuvolayhteistyön kehittäminen 
liikuntaneuvonnassa 20.11.2020 Lahti

https://www.eklu.fi/
https://www.facebook.com/elintapaneuvonta/?notif_id=1592230182196286&notif_t=aymt_biz_growth_page_admin_guidance_tip
https://www.eklu.fi/palvelut/elintapaneuvonta/
https://www.facebook.com/groups/234839871063988/?ref=br_rs&fb_dtsg_ag=AQyufWglwMv85adKFXaLSwHBR2d8RtZxhF73E3w2QpKAAw%3AAQxbO07UzKglBAluXHSGhdNv5VoEdwpOOvisAD3sdYJRvQ&jazoest=28088
https://www.facebook.com/groups/719274901538848/

