


➢Suositukset käytäntöön, ryhmätöistä täydennettyä
➢Erityishuomiot perheliikuntaneuvonnassa
➢Liikuntaneuvonnan palveluketjussa huomioitavaa, 

ryhmätöistä täydennettyä





Varhaisvuosien suositukset käytäntöön

1. Vauhti virkistää - vähintään kolme tuntia liikkumista joka päivä
• Asioiden tekeminen yhdessä; kotiaskareet, esim. siivoaminen
• Auto kauemmas parkkiin niin tulee pidempi kävelymatka
• Liikettä pitkin päivää
• Välineet helposti saatavilla
• Estoja pois
• Paikallaan olon tauottaminen
• Digilaitteiden hyödyntäminen liikkumiseen

2. Kohti liikkuvaa elämäntapaa - perhe tärkeä roolimalli
• Lapsi mukaan lenkille polkupyörän kanssa, retkelle luontoon
• Kun lasta haetaan päiväkodista leikitään yhdessä hetki ulkona
• Yhteiset rutiinit ja hassuttelu
• Arvokeskustelut
• kannusta, kehu, tue, rohkaise lasta liikkumisessa

3. Kuuntele - anna lapselle mahdollisuus vaikuttaa
• Anna rooli arkirutiineissa, anna päättää pienistä asioista ikätasoon sopivasti
• Anna päättää eri leikeistä tai välineistä, mitä haluaa käyttää
• Puhelimen käyttö, aito läsnäolo



4. Tekemällä taitoja - monipuolisuus kunniaan
• Älä kiellä liikaa, rohkaise kokeilemaan erilaisia tapoja liikkua
• Turvallinen paikka liikkua, vältä kieltoja
• Anna lapsen haastaa itseään, pienet kolhut ei haittaa, kun aikuinen on lähellä
• Motoristen taitojen oppimisen vaikeudet voi ottaa puheeksi neuvolassa ja varhaiskasvatuksessa

5. Ympäristö haastaa ja hauskuuttaa - ulkona unelmat todeksi
• Vähintään kerran päivässä ulos
• Tutkikaa eri vuodenaikoina luontoa
• Pihapelit kunniaan
• Luontopolut, geokätköt, retkikohteet
• Anna lapsen keksiä oma tapansa käyttää tilaa

6. Välineet ja lelut - innosta kokeilemaan
• Ei tarvitse olla uusia välineitä, wc paperirullatkin käy
• Keksikää välineille mahdollisimman monta eri käyttötarkoitusta
• Liikuntarata kotona
• Mielikuvitus
• Lainavälineet
• Digitaaliset mahdollisuudet
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7. Ohjattu liikunta - onnistumisen elämyksiä
• Osallistukaa tapahtumiin 
• Menkää mukaan harrastuksiin; perhefutis, lapsi-vanhempi liikunta
• Jokainen kehittyy omaa tahtia, anna mahdollisuus osallistua ohjattuun liikuntaan, kannusta muita lapsia, 

noudattakaa yhteisiä toimintaperiaatteita

8. Liikunta varhaiskasvatuksessa - jokaisen lapsen oikeus
• Ole kiinnostunut lapsen varhaiskasvatuspäivistä
• Kokeilkaa leikkejä kotona
• Lapselle oikeanlaiset vaatteet päiväkotiin

9. Koko kylä liikuttaa - kaikki yhteistyössä
• Osallistukaa talkoisiin
• Leikkikää yhdessä, perinneleikkejä, opettakaa omasta lapsuudesta tuttuja leikkejä
• Suosikaa kimppakyytejä
• Lahjaksi käyttötavaroita
• Antakaa lasten kehitellä keskenään leikkejä
• Huolehtikaa yhteisistä tavaroista
• Pihapiiriyhteisön leikit ja pelit, miten voisi tiedottaa?
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Liikuntaneuvonta

➢Tavoitteellista
➢Yksilöllistä
➢Laadukasta
➢Valtakunnallisten suositusten mukaista
➢Neuvoja kuuntelee ja tukee



➢Äitiysneuvolasta alkaen
➢Koko perhe osallistuu
➢Voimavara- ja ratkaisukeskeistä
➢Tarjotaan apua tunteiden käsittelyyn
➢Motivoivan haastattelun hyödyntäminen
➢Avoin yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
➢Muuta:



Aikuiset

➢Asiakas itse vastuussa
• Ei välttämättä tukea 

arjessa

➢Ota huomioon 
elämäntilanne
• Työ, stressi, ero, 

yms.

➢Hakeudutaan usein vasta 
kun ongelmia on jo
• Ratkaisujen etsiminen

Lapset

➢Vanhemmat ja koko 
perhe mukana
• Yhteinen prosessi

➢Ota huomioon lapsen 
kehitys
• Voivat kehittyä eri 

aikaan, yksilöllisyys

➢Tavoite, että tarjotaan jo 
ennen kuin tulee ongelmia
• Ennaltaehkäisevää



Seurojen maksuton toiminta 
tai omatoiminen

Neuvoloissa, 
varhaiskasvatuksessa, 
harrastuksissa

Lääkärin lähete tai itsenäinen 
hakeutuminen

Alkukartoitus, tapaamisia, 
jatkosuunnitelma

Esitteet, liian vähän 
liikkuvien seuranta



Ryhmätyöskentely 20.5.2022

➢Mikä toimii jo hyvin?

➢Mitä voidaan tehdä, jotta perheiden
liikuntaneuvonta kehittyy ja palveluketju olisi 
mahdollisimman toimiva?

➢Mitkä tahot ovat avainasemassa?

➢Mitä apua, tukea, materiaalia 
tarvitset työn onnistumiseksi?



Koontia ryhmätöistä ja keskustelusta 20.5.2022

➢ Työnjako hyvä

➢ Motoriikkakerho, ohjautuminen

➢ Yhteistyö toimii fyssarit ja toimintaterapeutit

➢ Säännölliset tapaamiset lähettävän tahon kanssa ja lisäksi uutiskirje, yhteyshlöt tutuksi

➢ Neuvokasperhe 

➢ Tuotekortti olisi hyvä olla lapsiperheillekin

➢ Uimakoulujen kautta liikuntaneuvontaan, wilma, kyselyt

➢ Liikuntaopo?, koulu ”pt”, liikuntakaveri myös perheille

➢ Yhteistyö kouluterveydenhoitajan kanssa, esim. movetestaus, tulosten hyödyntäminen

➢ Yhteistyö vaka – tukipalvelut, palvelut hoitopäivän aikana…

➢ Näkyvyyden lisääminen (neuvolaan)

➢ Saavutettavuus

➢ Toimijoiden tietoisuus + tahtotila, arvot kentällä

➢ Toiminnan tavoite, kohderyhmän määrittely ja tavoitettavuus, mittarit, vaikuttavuus

➢ Koko ketju kuntoon; neuvola, fyssarit, toiminta- ja ravintoterapeutit, JOHTO



Ensimmäinen vaihe – neuvonta näkyvillä

➢Erilliset infotilaisuudet liikuntaneuvontapalvelusta neuvolan henkilökunnalle ja 
asiakkaille

➢Neuvolaympäristön muokkaus liikunnallisemmaksi
➢Päivitetty tuotekortti liikuntaneuvonnasta eri kohderyhmille
➢Tiedottaminen: nettisivut, instagram, sähköposti, videot
➢Liikuntaneuvontapalvelu olisi kaikkien neuvoloiden tiedossa ja sieltä osattaisiin 

ohjata asiakkaita liikuntaneuvontaan
➢Yhteydenotto, tiedotus, kutsukirjeet, julisteet, esitteet
➢Ryhmätoiminnassa liikuntaneuvonta esiin



Toinen vaihe – ohjautuminen ja puheeksiotto

➢Liikuntaneuvonnan kuukausikirje ammattilaisille, ajatuksella lähetäthän edes 
yhden asiakkaan kuussa liikuntaneuvontaan

➢Terveyskeskuksissa postilaatikot, joihin voi laittaa liikuntaneuvojille 
yhteydenottopyynnön →paperinen lähete

➢Liikuntaneuvojien uutiskirje →menee lääkärit, neuvolat, hoitajat yms. 
hoitohenkilökunta; kirje sisältää ajankohtaisia asioita

➢Lääkärit, lähihoitajat, ravitsemus, ym. lähettävät asiakkaita 
liikuntaneuvontaan



Kolmas vaihe – neuvontaprosessin käynnistys

➢Toisaalta liikunnan puheeksi ottamisen näkökulmasta olisi tärkeää pystyä 
pääsemään ihmisen käyttäytymiseen ja motivaatioon sisälle → ei riitä 
kysymys; liikutko?

➢Jonkinlainen liikuntaneuvonnan käsikirja, esim. neuvoloihin voisi olla 
paikallaan

➢Toiminnalliset luennot esim. liikunnasta tai vatsalihasten erkaumasta
äideille/perheille



Neljäs vaihe – liikuntaan ohjaaminen

➢ Tsemppikortti ylipainoisille lapsille →pääsee uimaan, yli 15-pääsee kuntosalille
➢Moniammatilliset karusellikerhot ylipainoisille lapsille/perheille 
➢ Liikuntabussi, joka hakee kotoa ja vie esim. uimaan, ikäihmisten lisäksi 

lapsiperheille, kohtaamisia
➢ Liikuntaystävät/-kaveri, perhekummilapset, vapaaehtoistoiminnan tukemista
➢Kotikäyntejä tehdään ikääntyneillä, voisi toimia tässäkin
➢Äidin ja lapsen ensimmäinen vuosi -ryhmä, prosessimaisuus, useita kohtaamisia
➢ Ensiksi olisi hyvä tietää millaista liikuntapalveluita on saatavilla →Missä on 

liikuntapaikat? Kenelle voidaan ohjata? 





➢ Luomaranta, E. & Koivumäki, T. 2021. Neuvokasperhe -työvälineet perheiden 
elintapaohjaukseen. Katsottavissa: https://www.youtube.com/watch?v=fiAEXFCwp1w

➢ Lapsiperheiden elintapaohjauksen toteutusmalleja muualla Suomessa. Luettavissa: 
https://bin.yhdistysavain.fi/1592618/zs9NJpC6OXblmlSpCPtX0TuUsC/Lapsiperheiden%20
elintapaohjauksen%20toteutusmalleja%20muualla%20Suomess.pdf

➢ https://www.liikkuvavarhaiskasvatus.fi/fi/idea/hyva-paiva-materiaalit-kannustavat-
perheita-terveellisiin-elintapoihin

➢ https://www.liikkuvakoulu.fi/ideat/nuorten-liikuntaneuvonta-laajenee-etel%C3%A4-
karjalan-kouluissa

➢ https://www.phlu.fi/lasten-liikunta/materiaaleja/

➢ Neuvokasperhe menetelmä on käytössä kaikissa neuvoloissa, materiaalit tästä

https://www.youtube.com/watch?v=fiAEXFCwp1w
https://bin.yhdistysavain.fi/1592618/zs9NJpC6OXblmlSpCPtX0TuUsC/Lapsiperheiden%20elintapaohjauksen%20toteutusmalleja%20muualla%20Suomess.pdf
https://www.liikkuvavarhaiskasvatus.fi/fi/idea/hyva-paiva-materiaalit-kannustavat-perheita-terveellisiin-elintapoihin
https://www.liikkuvakoulu.fi/ideat/nuorten-liikuntaneuvonta-laajenee-etel%C3%A4-karjalan-kouluissa
https://www.phlu.fi/lasten-liikunta/materiaaleja/
https://neuvokasperhe.fi/ammattilaiset

