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Motivoiva puhe on avain muutokseen 
 
Vipinä-treenikassi on suunniteltu tukemaan ihmisiä, joiden olisi hyvä liikkua 
enemmän tai jotka haluavat vaihtelua liikkumiseensa. Treenikassin sisältö on 
suunniteltu prosessiksi, joka kestää noin kaksi kuukautta ja johon koko 
asumisyhteisö asukkaineen ja henkilökunnan kanssa voi osallistua.   
 
Elämäntapamuutoksessa on aina kysymys prosessista. Muutos etenee eri vaiheiden 
kautta ja ihmisillä on erilainen valmius muuttaa omaa käyttäytymistään. Vipinä -
liikuntaprosessissa tavoitteena on löytää ja vahvistaa kehitysvammaisten ihmisten 
liikkumisen iloa sekä lisätä liikunnallista aktiivisuutta ja osallisuutta 
asumisyhteisöissä.  
 
Vipinä-liikuntaprosessin läpäisevänä periaatteena on motivoiva keskustelu. 
Motivoivan keskustelun avulla on mahdollista herätellä muutospuhetta, osoittaa 
myötätuntoa, tunnistaa ristiriitaisiakin toiveita ja hyväksyä ne. Motivoiva puhe 
vahvistaa ihmisen autonomiaa, kokemusta siitä, että voi itse valita ja pätevyyttä, kun 
ihminen huomaa, että pystyy toimimaan. Motivoiva puhe vahvistaa myös sosiaalisen 
yhteenkuuluvaisuuden ja hyväksynnän tunnetta. 
 
Vipinä-liikuntaprosessissa on viisi toimintatuokiota. Toimintatuokioon on hyvä varata 
riittävästi aikaa sekä rauhallinen tila, jossa on mahdollista keskustella yhdessä. 
Toimintatuokiosta tulee innostavampia, jos niihin on mahdollista lisätä yhdessä 
liikkumista tai jumppaa. Toimintatuokioiden sisällölliset aiheet ovat: 
 

1. Liikuntahaasteen esittely, motivointipuhe: millaisia liikkujia ja millaisia 
liikuntamahdollisuuksia asumisyhteisössä ja sen ympäristössä on. 

2. Maailman terveysjärjestön liikuntasuosituksiin tutustuminen: millaista 
liikkumista on olemassa. 

3. Omaan liikkujaprofiiliin tutustuminen: millaisia liikkujia asumisyhteisössä asuu 
ja millaista tukea he saattaisivat liikkumiseen tarvita. 

4. Haastekuukauden suunnitteleminen: Vipinäpelin pelaamisen aloittaminen. 
5. Käyttäytymisen muutoksen varmistaminen: tehdään oma liikuntasuunnitelma. 
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1 Toimintatuokio: Näin meillä liikutaan 
 

 

• Tavoitteena on selvittää, millaisia liikkujia 

asumisyhteisössä on ja tehdä liikkumisen nelikenttä. 

• Tarvitset Näin meillä liikutaan -kuvat,  

ison paperin, teippiä, postit-lappuja ja kyniä, 

jokaiselle osallistujalle oman Liikuntakellon sekä 

liikuntatuokiossa tarvittavat välineet. 

 

Keskustelkaa asumisyhteisössä, millaista liikuntaa teillä jo nyt harrastetaan. 
Yhteisen Vipinäprosessin onnistumisen kannalta sekä asukkaiden että 
henkilökunnan näkemyksistä on tärkeä keskustella ja kirjata muistiin. Näin meillä 
liikutaan -kuvan avulla voitte yhdessä jutella seuraavista asioista:  
 
- millaisia liikuntaharrastuksia teillä on 
- millaista hyötyliikuntaa saatte päivän aikana 
- mitä liikuntaa haluaisitte kokeilla 
- mitkä asiat innostavat teitä liikkumaan → kirjoita paperille tai postit-lapulle 
- mitkä asiat estävät tai vaikeuttavat liikkumista arjessa ja työpaikalla → kirjoita 
paperille tai postit-lapulle 
- mitkä asiat edistävät liikuntaa. → kirjoita paperille tai postit-lapulle 
 
Piirrä iso nelikenttä paperille tai tee sellainen teipillä suoraan seinälle. Laittakaa 
postit -laput nelikenttään, jossa kuvataan liikkumista edistävät ja estävät sekä 
liikkumattomuutta estävät ja edistävät asiat.  
 

Esteet liikkumiselle 
”Mitkä asiat estävät liikkumasta?” 

 

 

Liikkumista edistävät tekijät 
”Mitkä asiat saavat liikkumaan?” 

Esteet liikkumattomuudelle 
”Mitkä asiat estävät passiivisuutta?” 

 

Liikkumattomuutta edistävät tekijät 
”Mitkä asiat houkuttelevat 
passiivisuuteen?” 
 

 
Keskustelkaa asioista, jotka edistävät liikkumista ja estävät liikkumattomuutta. 
Miettikää, miten sellaista toimintaa voisi lisätä. Keskustelkaa myös asioista, jotka 
estävät liikkumista ja edistävät liikkumattomuutta ja miettikää, miten sellaista 
toimintaa voisi vähentää. 
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Viikkotehtävä 1 
 
Kerätkää osallistujien/koko asumisyhteisön 
liikuntaminuutteja seinällä olevaan Liikuntakelloon. 
Kellossa yksi pieni ympyrä on kymmenen 
minuuttia, jonka voi värittää, kun on liikkunut 10 
minuuttia. Yhteen kelloon voi kerätä minuutteja 
monen päivän ajan (huom. vinkit ajan 
mittaamiseen). 
 
Ensimmäisen toimintatuokion päätteeksi valitaan 
yhdessä yksi Treenakotona.com- videoista ja 
liikutaan sen mukana, tai liikutaan muulla tavalla. 
 

 
 
 
 

2 Toimintatuokio: Mitä liikunta on?   
 

• Tavoitteena on tutustua Maailman 

terveysjärjestön laatimaan liikkumisen 

suositukseen ja tutkia erilaisia liikkumisen tapoja.  

• Tarvitset Erilaista liikkumista -kuvat, korin tai 

kulhon sekä liikuntatuokiossa tarvittavat välineet. 

Jokaisen keho kaipaa liikkumista. Liikkuminen tarkoittaa kaikkea sellaista 
toimintaa, jossa lihakset tekevät töitä ja pulssi nousee. Jokaisella on 
omanlaisensa tapa liikkua. 
 
Tutustukaa seuraavaksi Maailman terveysjärjestön liikkumissuositukseen. 
Maailman terveysjärjestö suosittelee, että aikuinen ihminen liikkuu viikossa 
vähintään 150 minuuttia reippaasti tai 75 minuuttia rasittavasti, minkä lisäksi on 
hyvä liikkua kaksi kertaa viikossa lihaskuntoa ja liikehallintaa kehittävästi. Nämä 
suositukset ovat päteviä myös kehitysvammaisille ihmisille. 
 
Reipasta kestävyyskuntoa kohentavaa liikuntaa ovat mm. kävely, pyöräily, 
marjastus, liikuntaleikit sekä esimerkiksi työ- ja asiointimatkoilla tai kotitöissä 
saatava hyötyliikunta. Hyväkuntoinen liikkuja tarvitsee kuntonsa kohenemiseksi 
raskaampaa kestävyysliikuntaa, kuten juoksua, kuntouintia, hiihtoa ja 
kuntojumppaa.  
 
Lisäksi kaikille liikkujille suositellaan vähintään kahta lihaskuntoa kohentavaa, 
liikehallintaa ja tasapainoa kehittävää liikuntaa. Sopivia liikuntamuotoja tähän 
tarkoitukseen ovat esim. kuntosaliharjoittelu, tanssi, jooga ja venyttely. 
Liikuntakerrat voidaan jakaa viikolle oman mielen mukaan.  
 
Tässä harjoituksessa pohditaan, mitä eroa on reippaalla ja rasittavalla liikunnalla 
verrattuna arkipäivässä tapahtuvaan arkipäiväiseen liikkumiseen. Keskustelkaa, 
mitä hyötyliikunta ja kuntoliikunta ovat. 
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• Hyötyliikunta on muun arkipäiväisen toiminnan ohella syntyvää liikkumista, 
esim. kävely kauppaan tai työpaikalle, portaiden käveleminen hissin sijaan tai 
pihan haravoiminen. Hyötyliikunta ei yleensä nosta kuntoa. 

• Kuntoliikunta on hikistä liikkumista ja sen avulla tavoitellaan parempaa kuntoa 
tai koetetaan pitää saavutettua kuntoa yllä. 

 
Nostakaa korista tai kulhosta vuorotellen yksi kortti ja pohtikaa, onko kuvassa 
oleva liikuntamuoto hyötyliikuntaa vai kuntoliikuntaa. Asettakaa kortti hyöty- tai 
kuntoliikunnan pinoihin, riippuen kumpaan se mielestänne kuuluu. Jos kuvassa 
oleva asia ei ole liikuntaa, laittakaa se omaan kasaansa. Muistakaa, että aina ei 
ole yksiselitteistä vastausta. 
 
Pohtikaa, mitkä kuntoliikuntakorttien lajeista ovat mielestänne rankimpia? Mitkä 
lajeista kehittävät lihaskuntoa ja mitkä liikehallintaa?  
 
Etsikää hyötyliikunnan ja kuntoliikunnan puolelta jokaiselle kolme mieluista lajia.  
Pohtikaa, mitä lajeja olisi kiva kokeilla? Missä niitä voisi omalla paikkakunnalla 
kokeilla? Miten ”Ei liikuntaa” -korttien puuhista saisi liikunnallisempia? 
 

 
Viikkotehtävä 2 

 
Suunnitelkaa, miten liikutte 
viikon aikana, kokeilkaa 
yhdessä vaikka jotakin uutta 
lajia. Hyvä nyrkkisääntö on, että 
puoli tuntia liikuntaa päivässä 
riittää. Miettikää lopuksi, kuinka 
kukin osallistuja saisi puoli 
tuntia liikuntaa täyteen ja 
liikunta olisi monipuolista. 
Kerätkää minuutteja 
Liikuntakelloon (huom. katso 
vinkit ajan mittaamisesta). 
 
Toisen toimintapajan päätteeksi 
valitaan yhdessä yksi 
Treenakotona.com- videoista ja 
liikutaan sen mukana, tai 
liikutaan muulla tavalla. 
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3 Toimintatuokio: Tällainen liikkuja minä olen 
 
• Tavoitteena selvittää millainen liikkuja olen itse ja  

millaista tukea tarvitsen liikkumiseen. 

• Tarvitset Erilaiset liikkujat -kuvat, tulosta jokaiselle  

osallistujalle oma Sinä-kuva, kyniä. 

Asumisyhteisössä asuu ja siellä työskentelee erilaisia liikkujia, joita liikkumisessa 

innostaa tai inhottaa eri asiat – yksi ei halua hikoilla, toinen ei tykkää 

hengästymisestä, joku inhoaa odottamista. Jokaisella meistä on oma tapa 

liikkua, eikä yksi ole välttämättä parempi toista. Pääasia on, että liikkumisesta 

tulee hyvä olo.  

 

Tutustukaa Erilaiset liikkujat -kuviin. Kuvissa esitetään viisi erilaista hahmoa, 

jotka kaikki suhtautuvat liikuntaan eri tavalla. Lukekaa jokaisen hahmon esittely 

ja keskustelkaa, mitkä asiat kuulostavat tutulta ja mitkä täysin vieraalta. 

Muistuttaako hahmo jotain tuntemaanne henkilöä? 

 

Keskustelkaa viimeiseksi ”Sinä”-kortissa mainituista asioista ja tehkää siinä 

olevat tehtävät. Onko sinussa useampia liikkujaluonteita? 

 
 

Ohjaajalle keskustelun tueksi 
 
Vipi-siili innostaa jokaista etsimään itselleen sopivimman liikkujaprofiilin. Profiilin 
avulla voi tunnistaa liikkujan vahvuuksia ja kompastuskiviä. Kun tyypilliset 
kompastuskivet ovat tiedossa, on helpompaa pohtia, kuinka omia tapoja olisi 
mahdollista muuttaa. Meistä kaikista löytyy varmasti ominaisuuksia jokaisesta 
hahmoista, mutta siileistä voi valita sen, joka sopii parhaiten itselle. 
 
 
Löhöilijä-siili 
 
Löhöilijä-siili nauttii kotona olemisesta. Hänelle 
televisio-ohjelmat ja omat kotitouhut, esimerkiksi 
käsityöt, ovat tärkeitä. Sohva saattaa vetää 
löhöilijää puoleensa voimakkaastikin ja 
ulkoilemaan lähtö ei välttämättä aina innosta. 
Myös tiettyihin aikoihin tulevat televisio-ohjelmat 
voivat estää löhöilijän liikuntaharrastuksia iltaisin.  
 
Löhöilijä-siilin kanssa on hyvä pohtia liikuntaan 
motivoivia asioita sekä käydä läpi liikunnan tuomia positiivisia vaikutuksia 
jaksamiseen. Motivaattorina voi toimia myös jokin mukava juttu, kuten elokuvissa 
käynti kymmenen lenkkikerran jälkeen. Löhöilijä-siili saattaa myös kaivata 
tsemppaamista ja tukea liikkumiseen, joten ennalta sovitut yhteislenkit 
kavereiden tai ohjaajien kanssa voivat helpottaa liikkeelle lähtöä. 
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Vinkkejä Löhöilijä-siilin aktiivisuuden lisäämiseksi 
 

- Voiko lempiohjelmia tallentaa tai katsoa tietokoneen kautta muuna ajankohtana, 

jos ne estävät vaikkapa yhteislenkille lähdön? 

- Herättäisikö aktiivisuusrannekkeen säännöllinen käyttö liikkumaan ja pohtimaan 

omaa todellista aktiivisuutta? 

- Voisiko asukas harrastaa liikuntaa kotona oleilun ohessa: polkea kuntopyörää 

televisio-ohjelman ajan tai pitää taukojumpan mainoskatkolla? 

- Löhöilijä-siilin kanssa voi sopia yhteisen liikunnallisen tavoitteen, jonka jälkeen 

seuraa jokin mukava palkinto. 

 

 

Suorittaja-siili  
 
Suorittaja-siili on tunnollinen liikkuja. Hän lähtee lenkille 
säällä kuin säällä ja kuntosalilla Suorittaja-siili käy 
harjoitusohjelman tarkasti läpi. Suorittaja-siili mittaa ja arvioi 
suorituksiaan, eikä aina malta pitää lepopäiviä tai kuunnella 
omaa kehoaan. Suorittaja saattaa jännittää uusia 
lajikokeiluja, sillä hän haluaisi olla mahdollisimman taitava 
harrastuksissaan. Suorittaja-siili ei välttämättä kaipaa 
seuraa liikuntaan, mutta hänestä saa parhaimmillaan todella motivoivan 
treenikaverin. 
 
Vinkkejä Suorittaja-siilin liikuntaharrastuksiin 
 

- Uusia lajeja kokeilemalla saattaa löytyä aivan uudenlaisia vahvuuksia ja 

innostavia kokemuksia.  

- Kehon kuuntelemista ja rauhoittumista voi kokeilla esimerkiksi lyhyiden 

rentoutusharjoitusten ja mindfullness-harjoitusten avulla. 

- Kropan huoltaminen lempeiden lajien avulla voi tuoda hyvää vastapainoa 

rankemmalle treenaamiselle. 

- Epäonnistumisen ja häviämisen sietäminen ovat tärkeitä taitoja elämässä ja niitä 

voi harjoitella liikuntakokemusten avulla. 

 
Innostaja-siili 
 
Innostaja-siili lähtee mielellään liikkumaan ja 
haluaa kannustaa kaverit mukaan. Innostaja-siili 
on ryhmähengen nostattaja ja tsemppaaja. 
Innostaja-siili pitää ryhmäliikunnasta ja erilaisista 
joukkuelajeista, sillä yhdessä on mukavaa touhuta.  
 
Innostaja-siilin haasteena saattaa olla liikkumiseen 
motivoituminen ilman seuraa, sillä hän haluaa aina 
kavereita mukaan. Joskus Innostaja-siili saattaa 
myös olla melko vaativa muita kohtaan, eikä hän 
aina malta kuunnella muiden mielipidettä. Innostaja-siili on kuitenkin luonteeltaan 
kiva ja reilu kaveri, jonka seurassa liikunta on mukavaa. 
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Vinkkejä Innostaja-siilin liikuntaan 
 

- Voisiko äänikirja tai radion kuuntelu toimia liikunnan taustalla, jos liikuntaan ei 

saa seuraa? 

- Innostaja-siili voisi kokeilla myös liikunnan ohjaamista: miltä kuulostaisi 

kuntopiirin järjestäminen kavereille tai jalkapallovalmentajana toimiminen? 

- Innostaja-siiliä kannattaa rohkaista lähtemään myös itsekseen liikkeelle, sillä 

näin saattaa löytyä uusia lempilajeja. 

 
 

Utelias siili  
 

Utelias-siili on rohkea kokeilija. Hän heittäytyy 
mukaan kaikkiin uusiin lajeihin aina tanhusta 
seinäkiipeilyyn. Uteliaasta saa seuraa, kun 
haluaa lähteä kokeilemaan jotain uutta. 
Riskinä on kuitenkin se, että Utelias-siili 
saattaa kyllästyä nopeasti eri lajeihin ja 
lopettaa harrastukset nopeasti.  
 
Utelias-siili saattaa myös innostua kovasti uudesta lajista ja hankkia 
harrastukseen tarvittavat liikuntavälineet omaksi samantien. Utelias-siili on 
loistavaa liikuntaseuraa rohkeutensa vuoksi, mutta hän saattaa kaivata tukea 
harrastusten jatkamiseen. 
 
Vinkkejä Uteliaan siilin liikunnan tueksi 
 

- Uutta harrastusta aloittaessa voidaan sopia, että harrastuksessa käydään joka 

tapauksessa tietty määrä kokeilemassa ja vasta sen jälkeen pohditaan, haluaako 

Utelias jatkaa harrastusta. 

- Harrastusvälineitä kannattaa ostaa käytettynä tai vuokrata aluksi. Näin ei suotta 

mene hukkaan rahaa, jos harrastus ei myöhemmin enää innostakaan. 

 

 

Leppoisa-siili  
 
Leppoisa-siili pitää hyötyliikunnasta ja ulkoilusta. 
Leppoisa-siili lähtee mielellään kävelylle tai 
sieniretkelle, myös kotityöt hän ottaa liikunnan 
kannalta. Leppoisa kuuntelee omaa kroppaansa ja 
pitää lempeästä liikunnasta. Uinti tai vesijuoksu 
saattavat kuulua Leppoisan lempilajeihin. 
 
Leppoisan liikkujan kannattaa kiinnittää erityistä 
huomiota siihen, että hän urheilee tarpeeksi 
monipuolisesti ja kuormittavasti. Lihaskuntoa 
ajatellen olisi hyvä lisätä rauhallisen liikunnan oheen 
myös esimerkiksi kuntosaliharjoittelua ja sykettä 
reippaasti nostavaa liikuntaa. 
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Vinkkejä Leppoisan liikunnan harrastamiseen 
 

- Askelmittari voi olla hyvä kaveri, sen avulla näkee, kuinka paljon on ehtinyt 

päivän aikana todellisuudessa touhuta tai hyötyliikkua. Oman arvion tekeminen 

ilman mittareita voi olla haastavaa. 

- Leppoisaa kannattaa rohkaista kokeilemaan rohkeasti uusia liikuntalajeja. 

- Lihasvoima on hyvinvoinnin ja jaksamisen kannalta tärkeää ja sen 

harjoittamiseen kannattaa kiinnittää huomiota.  

 

Viikkotehtävä 3 
 
Tee oma Siili-liikkujaprofiili ja suunnittelma siitä, miten liikut viikon ajan sen 
pohjalta. Jatka minuuttien keräämistä Liikuntakelloon (huom. katso vinkit ajan 
mittaamisesta). 
 
Kolmannen toimintapajan päätteeksi valitaan yhdessä yksi Treenakotona.com- 
videoista ja liikutaan sen mukana, tai liikutaan muulla tavalla. 
 
 
 

4 Toimintatuokio: Intoa yhteisestä pelistä 
 

• Tavoitteena on suunnitella yhdessä kuukauden mittainen 

liikuntapeli.  

• Tarvitset Vipinävuoripelilaudan ja pelimerkkejä tai tarvikkeet 

oman pelilaudan tekemiseen. 

Suunnitelkaa yhteinen Vipinäpeli. Joskus motivaation ja 
innostuksen ylläpitämiseksi liikkuminen kannattaa yhteisössä 
tehdä näkyväksi, ja se on helppoa Vipinäpelin avulla. Pelillisyys 
voi olla jollekin avain liikkumiseen, kun tavoite on ennalta sovittu. 
Peli voi myös innostaa sellaisia, jotka tykkäävät kilpailemisesta. 
Peli on kaikille avoin, kokemuksen mukaan ohjaajien 
osallistuminen peliin innostaa ja kannustaa asukkaita paljon. 
 
Sopikaa Vipinäpelin säännöistä yhdessä. Pääperiaatteena on, että jokainen 
kilpailee vain omien voimiensa ja kykyjensä mukaan. Vipinäpelissä osallistuja voi 
toteuttaa edellisellä kerralla tehtyä henkilökohtaista liikuntasuunnitelmaa.  
 
Vipinäpeli soveltuu yksin tai ryhmässä pelattavaksi, sitä voi pelata ladattavalla 
Vipinävuori -pelilaudalla tai siihen voi keksiä ihan oman pelilaudan. Tarkemmat 
peliohjeet ja ideoita oman Vipinäpelin suunnitteluun voi lukea Vipinäpelin 
ohjeesta. 
 
Vipinäpeli kestää yhden kuukauden ja peli päättyy Vipinäbileisiin. Loppujuhlat 
kannattaa sunnitella alussa, sillä se voi kannustaa jatkamaan, jos peliin 
sitoutuminen tuntuu joskus vaikealta. Juhlien yhteinen suunnitteleminen lisää 
myös innostusta liikuntahaasteeseen tarttumiseen ja tekee liikuntahaasteesta 
yhteisen. Juhlia ja muistelemista varten on kiva ottaa valokuvia Vipinäpelin 
tapahtumista. 
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Vipinäbileissä on tarkoitus jutella muutoksesta, mikä osallistujassa ja 
asumisyhteisössä tapahtui kuukauden aikana. Juhlat voivat myös olla yhteinen 
retki jonnekin tai lajikokeilu, johon kaikki voivat osallistua. 
 

Kuukausitehtävä  
 
Suunnitelkaa Vipinäpeli ja Vipinäbileet, ja alkakaa pelata Vipinäpeliä. 

 
 

5 Toimintatuokio: Vipinäinen tulevaisuus 
 

• Tavoitteena suunnitella, miten liikkuminen juurtuu ja 

kehittyy asumisyhteisössä Vipinäpelin jälkeen  

• Tarvitset Liikuntasuunnitelma-pohjan, kyniä 

Suositusten mukainen määrä liikuntaa arkeen ei 
useinkaan ole helppo tavoite. Vanhat tottumukset ja 
asumisyhteisössä olevat rutiinit haastavat muutosta, 
samoin mukavuudenhalu, jota varmasti meissä 
jokaisessa on. Aikuinen ihminen päättää 
liikkumisestaan viime kädessä itse, eikä motivaatiota 
voi kaataa ulkoa päin. 

 
Yleensä liikkumattomuus ei johdu tiedonpuutteesta. Useimmat meistä ovat 
kuulleet liikuntasuosituksista ja tietävät, että liikunta on keskeinen osa 
terveellistä elämäntapaa. Kun tiedonmäärä kasvaa, yksi meistä motivoituu 
lisäämään liikuntaa, toinen on välinpitämätön ja kolmas kokee syyllisyyttä. Koska 
jokaisella meistä on erilainen suhde liikuntaan, ei ole olemassa mitään 
yleispätevää keinoa, jolla saisi kenet tahansa liikkumaan. Tämän vuoksi jokaisen 
on tehtävä omaan liikkumiseen liittyvät tavoitteet itse, jotta niihin on mahdollista 
motivoitua.  

 
Liikunta ei tarjoa helppoa palkintoa ja välitöntä tyydytystä, kuten esimerkiksi 
syöminen tai television katsominen. Sen vuoksi ohjaajana sinun on hyvä 
suunnata ajatuksesi ohjattavan vahvuuksien tunnistamiseen ja pystyvyyden 
vahvistamiseen. Kuuntelemalla häntä lisäät luottamusta ja tunne kuulluksi 
tulemisesta vahvistaa ohjattavasi kiinnittymistä muutoshaasteeseen.  
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Suunnittelutehtävä SMART -periaatteen avulla 
 
Liikuntaa on helppo lisätä ja saavutettua aktiivisuutta pitää yllä, jos siihen on 
suunnitelma. Tällainen suunnitelma on helppo tehdä SMART-tavoitteiden 
asettamisen periaatteella. Jotta kehitysvammainen ihminen voi päätyä johonkin 
mielipiteeseen tai ratkaisuun, hänellä täytyy olla tarvittava tieto asiasta ja tukea 
päätöksentekoon. Tässä on keskustelun avuksi on muutamia kysymyksiä, 
kirjatkaa vastaukset muistiin: 
 

• Minkä tarvitsee muuttua? 

• Keitä tähän asiaan liittyy? 

• Mikä on lähtötilanne? 

• Mikä on haluttu lopputilanne? 

• Mihin mennessä haluttuun lopputilanteeseen on päästy? 

• Mistä tietää, että asia on muuttunut? 

• Missä ja miten voi seurata tavoitteen toteutumista? 
 

Keskustelun jälkeen on mahdollista ruveta selvittämään tavoitteen tarkempia 
yksityiskohtia. Keskustelkaa yhdessä vielä jokaisesta kohdasta erikseen ja 
kirjatkaa vastaus Liikuntasuunnitelmaan. 
 
S – selkeästi määritelty tavoite 
Pohtikaa yhdessä, mikä on liikkumisen tavoite. Muistakaa, että kaikki liike on 
plussaa, lihaksikkuuteen tai ulkonäköön liittyviä tavoitteita ei ole syytä korostaa. 
On hyvä juttu tähdätä korkealle, mutta mahdottomuuksia kannattaa välttää. 
Selkeä tavoite on esimerkiksi: Kävelen enemmän viikon aikana. 
 
M – mitattavissa oleva tavoite 
Pohtikaa yhdessä, minkä asian pitää muuttua ja kuinka paljon. Mistä tietää, että 
tavoite on toteutunut? 
Mitattavissa oleva tavoite on esimerkiksi: Kävelen kolme kertaa kotoa 
metroasemalle tai metroasemalta kotiin viikon aikana.  
 
A – aikaan sidottu tavoite 
Pohtikaa yhdessä, milloin käveleminen onnistuu parhaiten, eikä muut viikon 
menot sotke tätä suunnitelmaa. 
Aikaan sidottu tavoite on esimerkiksi: Kävelen maanantaina ja tiistaina metrolle 
ja perjantaina metrolta kotiin. 
 
R – realistien tavoite 
Pohtikaa yhdessä, miksi tavoite on tärkeä. Miten siitä saisi vielä innostavamman 
ja ehkä hauskemman. 
Realistinen tavoite on esimerkiksi: Haluan, että kunto kasvaa, että voi lähteä 
kesällä kävelyretkelle. Kun kävelen, kuuntelen äänikirjaa samalla. 
 
T – tavoittelemisen arvoinen tavoite 
Ihastelkaa yhdessä uutta liikkumisen toimintasuunnitelmaa! Täyttäkää yhdessä 
henkilökohtaisen liikkumisen suunnitelmaan mitä, millon, missä ja kenen kanssa 
on tarkoitus tehdä. 
Tarkka tavoite suunnitelmalle on esimerkiksi: Kävelen yksin metrolle tai metrolta 
kotiin kolme kertaa viikossa (mahdolliset tarkemmat ajankohdat). Aloitan kävelyn 
huomenna (pvm) ja asiaan palataan kolmen kuukauden päästä (pvm). 
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Ideoita liikunnan monipuoliseen harrastamiseen 
 
Liikunnan terveysvaikutuksia on vaikea havaita välittömästi liikuntasuorituksen 
aikana. Liikunta tarjoaa muitakin merkityksiä, jotka voivat motivoida liikkumaan. 
Liikunnan kokemuksellisuus on yhtä tärkeää kuin terveysvaikutukset. Kaikki se 
liikunta, mikä tuntuu hyvältä, on hyväksi.  
 
Tässä on muutamia nettilinkkejä, joista voi hakea inspiraatiota liikkumiseen ja 
liikunnalliseen aktiivisuuteen. Linkeissä on ideoita yhdelle ihmiselle tai sitten 
koko asumisyhteisölle: 
 
Kehitysvammatuki 57 ry:n kerhotoiminta helsinkiläisille:  
www.kvtuki57.fi/sinulle/kerhot-ja-vekkarin-ryhmat/liikuteltava-kerhotoiminta 
 
Asumisyhteisö voi hakea Miina Sillanpää – säätiön Keko-valmennukseen. 
Valmennuksen tavoitteena on osallistujien toimintakyvyn paraneminen: 
www.miinasillanpaa.fi/hankkeet/keko 
 
Soveltavaa liikuntaa edistävät järjestöt löytyvät täältä: 
www.soveli.fi 
 
Liikuntaan liittyviä kursseja ja ideoita sovellettuun liikuntaan: 
www.paralympia.fi 
 
Tapahtumia ja liikuntavälinevuorkaa: 
www.tukiliitto.fi/malike 
 
Liikunta kuuluu kaikille -sivusto, josta löytyy vinkkejä mm. motivoivaan 
keskusteluun:  
www.letsmoveit.fi 


