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TAUSTAA

2008-2010 KUNNOSSA KASSULLE –
PILOTTIHANKE

 Maanpuolustuksen kannatussäätiön tukema 
(137 000 €)

 Hankkeen tiivistetyt tulokset: 

 427 seulottua (ei selviydy fyysisesti palvelusta läpi)

 Näistä 71 kpl /  17% keskeytti palveluksen

 Hankkeeseen osallistuneista ainoastaan 6 kpl –
/7% keskeytti. Kaikki seulottuja riskikeskeyttäjiä.

Kymenlaakson varuskunnat



POHJANA HANKKEELLE

o kestävyyskunto 
o mittaushistorian toiseksi huonoin

o 2021 ka 2 376 m (2019 ka 2 358 m)

o Lihaskunnoltaan 
o hyväkuntoisten varusmiesten osuus on viime vuosina 

hieman laskenut: Kiitettävien ja hyvien tulosten 
osuus 32,7 %

o heikko-kuntoisten osuus kasvanut 23,3 %

o Kehon keskipaino on noussut vajaassa 30 
vuodessa
o 70,8 kg  78,7 kg (+8kg)

Testit suoritetaan kahden viikon kuluessa palveluksen alkamisesta. Kuntotutkimukset tuottavat kansanterveydellisesti 
merkittävää tietoa suomalaisten nuorten miesten kehon koostumuksen sekä fyysisen kunnon muutoksista. Tietoja 
hyödynnetään muun muassa liikuntakoulutuksen kehittämisessä.

Vuoden 2021 varusmiesten 
kuntotilastot / Puolustusvoimat

Nuorten arki – Kouluterveyskysely 2021

1993-2021  



KUNNOSA KASSULLE 2 –HANKE

+Avustus Maanpuolustuksen kannatussäätiö 2022-2024 
(2021-2023, Covid -19 siirsi aloitusta vuodella)

Hanketta puolsivat

+Puolustusvoimat, pääesikunta
o PEKOULOS

+Puolustusvoimat
oKaakkois-Suomen aluetoimisto

+Maanpuostusksen kannatussäätiö
opuolustusministeri Antti Kaikkonen





KUNNOSSA KASSULLE II –HANKE 
PÄHKINÄNKUORESSA

Hanke vuosille 

2022-2024, 

Maanpuolustuksen 

kannatussäätiö (Covid-

19 siirsi aloitusta 

vuodella)

Kohderyhmänä 

kymenlaaksolaiset 

kutsuntaikäiset, 

etenkin terveytensä 

kannalta liian vähän 

liikkuvat

Varusmiespalvelukses

ta selviytyminen 

varhaisen tuen avulla 

(2. asteen -

varusmiespalveluksee

n astuminen) 

Nuorten 

tavoittaminen 

moniammatillisella 

yhteistyöllä

Palvelupolkujen

vahvistaminen tai 

kehittäminen

Jo olemassa olevien 

palvelujen ja 

mahdollisuuksien 

hyödyntäminen 

Tietoa, tukea sekä 

työkaluja elintapohin 

ja arjesta sekä 

varusmies-

palveluksesta 

selviämiseen

Digitaalisten 

mahdollisuuksien 

hyödyntäminen 

(mm. MarsMars, 

Creamailer)



KÄRJET

+Monialainen yhteistyö
+Nuorten varhainen tavoittaminen jo ennen 

kutsuntakuulutusta
o 2. asteen oppilaitokset
o Verkostot
o Yleiset tilaisuudet, tapahtumat
o Kutsunnat
o Viestinnän kautta (Wilma, Instagram & Tiktok)

+Viestintä
o Kanavat
o Nuorten tyylillä
o Nuoria osallistettu (hankkeen ilme) ja osallistetaan viestintään 

(PV/Varusmiespalvelus – 2. asteen oppilaitos)



• Selviytyjät –kurssi, Itsensä johtaminen (1ov)

• Kuntsari kiikarissa –tapahtuma opiskelupäivän aikana 

• Lajikokeiluja, Liikunta- ja urheiluseurat

• Fyysisen kunnon mittausta (Kehon kuntoindeksimittaus hikoilematta 
ja hengästymättä TAI/JA Puolustusvoimien fyysisen kunnon testi) 

• tukea elintapoihin kunnan liikuntaneuvonnasta

• Liikuntaneuvonta (kuntien tarjoama maksuton palvelu)

• Puolustusvoimien MarsMars -sovellus

2. ASTE  

• Omatomista liikkumista, muutoksia arkeen ja 
elintapoihin pienin askelin

• Tukea kunnan liikuntaneuvonnasta ja/tai

• Puolustusvoimien MarsMars -sovelluksesta

OMATOIMISESTI KOKEILLEN
• Tietoa kunnan liikuntamahdolli-

suuksista ja mahdollisuus 
ohjautua liikuntaneuvontaan

• InBody –kehonkoostumusmittaus

• Sparrausta ja tukea varusmieheltä

KUTSUNNAT

• Omatomista liikkumista, muutoksia arkeen ja 
elintapoihin pienin askelin

• Tukea kunnan liikuntaneuvonnasta ja/tai

• Puolustusvoimien MarsMars -sovelluksesta

OMATOIMISESTI KOKEILLEN

• Puolustusvoimien sotilaallisen koulutuksen 
nousujohteinen liikuntaharjoittelu.

VARUSMIESPALVELUKSEEN 
ASTUMINEN

• Aktiivinen arki, säännöllinen liikunta

• Säännöllinen ateriarytmi, terveellisemmät 
valinnat

• Riittävästi palauttavaa unta

• Mielekästä tekemistä 

MINÄ PYSTYN

KUNNOSSA 
KASSULLE 

-POLKU  

Muutoksia 
elintavoissaRESERVISSÄ

• Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen MPK tarjonta: 
kuntotestaus, koulutus, tapahtumat

• Fyysisen kunnon mittauspäivät

• Tukea kunnan liikuntaneuvonnasta ja/tai Puolustusvoimien 
MarsMars -sovelluksesta



MAANPUOLUS-
TUSKOULUTUS-
YHDISTYS MPK

- Puolustusvoimien 
strategisena 
kumppanina
-Linkkinä PV
- Tilaisuudet 
yhteistyössä

PUOLUSTUSVOIMAT
- Kutsunnat

-Tukipyynnöt 
- Intti tutuksi

-Tilannekatsaukset

2. ASTEEN 
OPPILAITOKSET
- 2 lukiota + 2 

ammattioppilaitosta

- Liikkuva opiskelu –
verkostoyhteistyön 

suuntaviivat

KUNNAT
- Liikuntaneuvonta

- Kunnan liikkumismahd.
- Oppilaistoksissa 

nuorisopalaveluiden 
kanssa

- Tilaisuuksissa
mukana

KYMSOTE
Opiskeluterveyden-

huolto:
- Puheeksiotto

- Lähete 
liikuntaneuvontaan

NUORET

- Hankkeen ilme

- Hyvinvointikysely, 
ääni kuuluviin

- Viestiminen 
(TikTok)

MONIALAINEN YHTEISTYÖ
Työryhmät, 
verkostot
Ydinryhmä (KymLi + MPK) 
Alueellinen Kuka –työryhmä 
(kunnat, 2. asteen oppil., MPK)
Puolutusvoimat, KymLI, MPK

Liikkuva opiskelu –verkosto
Yhteistyömallien 
luominen, syksy



MAANPUOLUSTUS-
KOULUTUSYHDISTYS MPK 
+ MPK:n tarkoituksena on maanpuolustuksen 

edistäminen koulutuksen, tiedotuksen ja valistuksen 
keinoin. Hankkeessa painopiste nuorten 
liikkumisen edistäminen.

+ Puolustusvoimien strategisena kumppanina
o kutsunnoissa mukana

o Intti tutuksi –tapahtumissa mukana 

+ Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen
o Kunnossa inttiin –kurssien toteuttaminen yhteistyössä PV ja 

KymLin kanssa

o MPK:n toiminta tutuksi

o Reserviläinen kunnossa 

+ Kymenlaakson Liikunnan – Kuka II -hanke
o Fyysisen kunnon testaustapahtumat/tilaisuudet yhteistyössä

o Lajikokeilut nuorille

o Kutsunnat

o Hankkeen muu toiminta

Vahvana liikunnallisena yhteistyökumppanina



NUORTEN TAVOITTAMINEN

+ 2. asteen oppilaitokset (4 oppilaitosta)
o Wilma, sähköinen uutiskirje
o Hyvinvointikysely
o Yhteistyötapahtumat (oppilaitokset, kunnat ym)
o Selviytyjät -kurssi

+ Työryhmät, verkostot
o Ydinryhmä (KymLi + MPK)
o Alueellinen Kuka –työryhmä (kunnat, 2. asteen oppil., MPK)

Puolutusvoimat, KymLI, MPK
o Liikkuva opiskelu –verkosto

+ Yhteistyömallien luominen, syksy

+ Kutsunnat

+ Yleiset tilaisuudet esim. 
o Lajikokeilut ja mittaustapahtumat (hyvinvointikysely)
o mukana tapahtumissa mm. Fresh start

+ TE-keskus yhteistyö (työelämän ulkopuolella 
olevat)?



2. ASTEEN OPPILAITOSYHTEISTYÖ

• KUNNAT• KYMSOTE

• 2. ASTEEN 
OPPILAITOS

• KYMLI 

• MPK

- Kuntsari kiikarissa 
–tapahtuma

- Selviytyjät –kurssi, 
1ov

-Hankkeen muu 
koordinointi ja 
toteuttaminen

- Viestiminen 
opiskelijoille

- Yhteistyö-
kumppanina 

tapahtumissa

-Oppitunnin aikana 
tapahtuva toiminta 

- Liikuntaneuvonnan 
vastaanotto

- Liikuntaneuvoja 
oppilaitoksessa 

paikan päällä?

- Maksuttomista 
liikuntamahdolli-

suuksista informointi

-Opiskeluterveyden-
huolto 
Liikkumislähete 
kunnan 
liikuntaneuvojalle

Liikunta- ja 
urheiluseurat

Miten hanke voi autta oppilaitosta?
Missä voisitte olla mukana?

Mitä voisimme tehdä yhdessä?
Mitä toiveita hankkeelta?

2. 
vuosikurssin 

opiskelijat

Liikuntaneuvoja

-Nuorten tavoittaminen 
- Opiskelupäivän aikana 

tapahtuva toiminta 
-Tiedon välittäminen

Etsivä 
nuorisotyö

Pohjois-Kymenlaakso
Eduko

Kvlan yhteislyseo

Etelä-Kymenlaakso
Ekami

Haminan lukio

Hankkeen tavoitteet
Viestintä / Wilma

Yhteistyötapahtumat
Selviytyjät -kurssi



TAPAHTUMAT
Esimerkki 1 – Hyvinvointi virtaa -yhteistyö-
tapahtuma 6.10. Hamina (Hamina-Kotka)

• YHTEISTYÖSSÄ

• Haminan lukio

• Ekami (Kotka), Haminan kampus

• Haminan kunta, liikuntaneuvoja

• Kotkan hyvinvoinnin ja terveyden vastuualue, 2 
liikuntaneuvojaa

• KymLi

• MPK

• Yksityinen palvelutarjoaja (ryhmäliikunta, 
parkour)

VASTAAVAT TAPAHTUMAT 4.-5.10. MYÖS EKAMIN 
KAHDELLE KOTRKAN KAMPUKSELLE



Ennen kutsuntoja

HANKE KUTSUNNOISSA
Kymenlaaksossa 16 tilaisuutta loka-marraskuussa

Inbody –analyysilomakkeen  koodaus: ⚫⚫⚫

Yhteistyö-
kokous / PV 
- Kutsunnat
- Kuka –
hankkeen 
tilannekats.

Kutsuntojen aikana Kutsuntojen jälkeen

Kutsuntalääkärin 
lähetteellä

LIIKUNTA-
NEUVONTA
Ajanvaraus

Prosessi



YLEINEN TOIMINTA
Esimerkkejä:

FYYSISEN KUNNON MITTAUSPÄIVÄT 

o INBODY –kehonkoostumusmittaus 

o Liikuntaneuvonta kunnan toteuttamana

TAPAHTUMAT / TAPAHTUMIEN YHTEYDESSÄ

LAJIKOKEILUT

o Boulderointi

o Polkujuoksu, suunistus

o Frisbeegolf, kuntoportaat

o Military crosstraining, Kahvakuula

o E-urheilu

o Kamppailu, brassijujutsu, paini

o Parkour, kuplafutis, Amazing race -kaupunkiseikkailu

o Jooga, Mindfulness

o Retkeily



KUNNOSSA KASSULLE –HANKE:

KymLi

• Interaktiivinen reaktiorata

• Hanke –flyer ja esittely

• Inbody –mittaus (maksuton -04 synt.)

• Hyvinvointikysely (QR-koodi)

• Blaze Pod

• MPK

• Täyspakkauksen testaaminen (PV)

• MarsMars –sovellukseen 
kannustaminen ja opastus

TAPAHTUMAT
Esimerkki 2
Fresh start – liikunta- ja urheilutapahtuma Taiteiden yön yhteydessä 19.8.



VIESTINTÄ
Viestintä

• Kanavat

• Nuorten tyylillä

• Nuoria osallistettu 

• hankkeen ilme (2. asteen oppil.)

• Tiktok (PV/Varusmiespalvelus – 2. 
asteen oppilaitos)

KÄYNNISTYY SYKSYLLÄ 2022
(Hyvinvointikysely, tapahtumat, 
Uutiskirje)

Tiktokit 
nuorten 

toteuttamana



VIESTINTÄ / ILME

Nuorten valitsema ilme



KUNNOSSA KASSULLE –HANKE 
vuosikello 2022 / toiminnot

JOU

MAR

LOK

SYY

ELO

HEI

KES

TOU

HUH

MAA

HEL

TAM
19.1. Alueellinen kokous, Teams

26.2. Kunnossa inttiin –kurssi 1/2, MPK

Lomaa

25.2. Alueellinen kokous, Teams

22.2. Inbody –mittauspäivä, Kvla

7.5. Kunnossa inttiin –kurssi 2/2, MPK

26.4. Inbody –mittauspäivä, Kvla

17.5. Kehon kuntoindeksimittaus ja Inbody –mittauspäivä, Kvla

Fresh start –tapahtuma 19.8. Kvla

Vkot 44, 46, 48
Hyvinvoinnin webinaarisarja, 3 jaksoa

14.2. OTH tiimipalaveri, Kassu –hanke ja liikuntaneuvonta 
(liikkumislähete)

Kunnossa kassulle –hanke mukana Puolustusvoimien 
Kaakkois-Suomen aluetoimiston kutsuntakirjeessä

Kutsunnat, Pohjois-Kymenlaakso

Kutsunnat, Etelä-Kymenlaakso

ETELÄ-KYMENLAAKSO
Kunnossa inttiin –kurssi
Kuntsari kiikarissa -
Mittauspäivät 
Lajikokeilut

Yleiset mittauspäivät

POHJOIS-KYMENLAAKSO
Kunnossa inttiin –kurssi
Kuntsari kiikarissa -
Mittauspäivät 
Lajikokeilut

Yleiset mittauspäivät

Vko 13-15 Kysely ja sähköinen uutiskirje (hankkeen 
info) nuorille

Suunnistuskurssi ja KS iltarasti

11.6. Kymijokiviesti

Huhti-tokokuu juoksukoulu, Kotka ja Kouvola Sähköinen uutiskirje nuorille, 
Wilma

Infokirje nuorille, Wilma ja 
sähköinen uutiskirje

Hyvinvointia tukevien mittauslaitteiden 
hankinta

Sähköinen uutiskirje nuorille

8.4. Kokous/Haminan lukio, Teams

10.3. Kokous/Haminan lukio, Teams



TOIMINTASUUNNITELMA 1/2 
Syksy 
2021

suunnittelua ja 
valmistelua

mukana kustunnoissa

kokeilevaa toimintaa 
mm. mittauspäivät 

(kokemuksien 
kerääminen)

Kevät 
2022

Yhteyksien luomista ja 
suuntaviivoja
(monialainen 

yhteistyö)

Yhteistyön 
suunnittelua mm. 

tapahtumat

Toimenpiteitä
Hyvinvointikysely, 
tapahtumaesite

Syksy 
2022

Hyvinvointikysely ja 
purku -> toiminnan 

suunnittelu

Tapahtumat
- Yleiset mm. Fresh 

start ja mittauspäivät
-Intti tutuksi (Kvla)
- Oppilaitoksessa

Kutsunnat( 
(16 päivää)

Datan keräys ka 
kevään suunnittelua

Kevät 
2023

Lajikokeilut, 
mittauspäivät, 
webinaarit ym.

(Hyvinvointikysely)

Kunnossa inttiin –
kurssi (MPK)

Alueellisia ja paikallisia 
yhetistyökokouksia

Toiminnan 
suunnittelua 
Datan keräys



TOIMINTASUUNNITELMA 2/2

Syksy 
2023

Yhteistyöta
mukana 

kustunnoissa

Hyvien käytäntöjen, 
palveluketjujen ja 

yhteistyön 
juurrutrtamista

Kevät 
2024

Inbody –mittaus 
VMP päättäneille

Datan kerääminen
Yhteistyön 
jaltaminen

Syksy 
2024

Kutsunnat Hankeraportointi



DATAN KERÄÄMINEN
(Puolustusvoimat, pääesikunta, Pekoulus)

o InBody -kehonkoostumusmittaus

o Kuinka monta kutsuntaikäistä kävi Inbody –mittauksissa

o Prosenttiosuus kaikista kutsuntoihin osallistuneista

o Liikuntaneuvonta (kuntien tarjoama palvelu)

o Kuinka moni ohjattiin liikuntaneuvojan luokse

o Kuinka moni sai liikuntaneuvonnan kautta ohjausta (tai muuta tukitoimintaa)

o Fyysisen kunnon mittauspäivät

o Kuinka moni kävi Kehon kuntoindeksimittauksessa ja/tai MPK:n kuntotesteissä

o Loppumittaus kotiutusjuhlapäivänä?

o Muu data

o Miten nuoret kokivat tarjotut toimenpiteet liikuntakäyttäytymisensä tai –motivaationsa 
kannalta

o Liikkumisen ja unen määrä alussa-lopussa sekä ateriarytmi ja terveellisemmät valinnat 

o Kunnossa kassulle –kurssin käyneiden ero ei kurssin käyneiden välillä

o MPK, mm. tilaisuudet

o Tilaisuudet/tapahtumat, osallistujamäärät

Lisäksi muu 
“oma” data



KIITOS! Sanna Saarinen & Tommi Lehtinen




