
Miksi tarvitsemme Vipinää?  

Liikunnalla on lukuisia tutkitusti hyviä vaikutuksia ihmisen terveyteen. Säännöllisellä liikunnalla voi 
ennaltaehkäistä ja hoitaa lukuisia sairauksia, kuten tuki- ja liikuntaelinsairauksia, sydän- ja veri-
suonisairauksia ja 2. tyypin diabetesta. Lisäksi liikunnallinen elämäntapa vaikuttaa mielialaan, vä-
hentää stressin tunnetta ja parantaa unen laatua.  

Edellä mainitut hyödyt ovat tuttuja kaikille. Silti yli puolet suomalaisista aikuisista on ylipainoisia ja 
vain harva suomalainen liikkuu liikuntasuosituksen mukaisen minimimäärän verran.   

Tutkimusten mukaan kehitysvammaiset ihmiset liikkuvat vielä valtaväestöäkin vähemmän ja heillä 
on enemmän ylipainoa ja terveysongelmia. Arvioiden mukaan joka viides kehitysvammainen ihmi-
nen ei liiku käytännössä lainkaan.  

Vipinä-hankkeen vuosina 2018 - 2020 kotiyhteisöissä tekemät havainnot ovat samansuuntaisia. 
Liian vähäiseen liikuntaan vaikuttavat monet asiat, joista tärkeimpänä toiminnanohjauksen ja tuen 
tarve. Vipinän havaintojen mukaan liikunnan lisääminen kotiyhteisöissä onnistuukin parhaiten, kun 
työntekijät sitoutuvat asian edistämiseen.  

  

Ohjaajat ovat avainasemassa  

Kotiyhteisön esimies ja ohjaajat ovat avainasemassa muutoksen aikaansaamisessa. Jotta muutok-
sen voi saada aikaan, on tärkeää tarkastella muutamaa muutosta estävää ajatusmallia, joista jokai-
seen Vipinä-hankkeen työntekijät ovat törmänneet useammin kuin kerran.  

1. Meillä liikutaan jo tarpeeksi.  

Tilanne voi vaikuttaa hyvältä, jos asukkaita on 
onnistuttu tukemaan mieleisten harrastusten 
pariin. Oletus siitä, että liikunnan määrä olisi 
riittävä, on kuitenkin todennäköisesti väärä jo ti-
lastojen valossa. Tutkimusten mukaan vain 
harva liikkuu tarpeeksi.   

Terveysliikuntasuositusten mukaan aikuisen tu-
lee liikkua liikunnan rasittavuudesta riip-
puen 75-150 minuuttia viikossa, minkä lisäksi li-
haskuntoa ja liikehallintaa kehittäen kaksi ker-
taa viikossa. Tämän lisäksi tulee huolehtia siitä, 
että päivän aikana tulee kevyttä liikuskelua 
ja istumista tauotetaan.  

On tavallista, että harrastettu liikunta on yksi-
puolista tai ei riittävän raskasta. Vaikka asuk-
kaalla olisi useampia liikuntaharrastuksia, terveysvaikutukset vähenevät, jos kaikki muu aika kuluu 
istuen tai löhöillen. Toisaalta vaikka pitkien kävelylenkkien hyöty on kiistaton, tarvitaan lisäksi lihas-
kuntoharjoittelua. Hikoilu ja hengästyminen silloin tällöin ovat paikallaan. Liikunnassa ja liikuske-
lussa monipuolisuus on kaiken a ja o.  

Todennäköisesti iso osa asukkaista ei liiku tarpeeksi ja siksi asiaa on syytä tarkastella. Yksilöiden 
välillä vaihtelu on suurta, mutta todennäköisesti suurimmalle osalle liikunnan lisäämisestä olisi hyö-
tyä.   



2. Liikunnan ohjaaminen ei ole työtäni.  

Kotiyhteisössä työskentelevä ohjaaja ohjaa ja tukee kehitysvammaista henkilöä toimimaan arjen 
eri osa-alueilla. Työnkuva on laaja, sillä moni ihminen tarvitsee tukea ja ohjausta esimerkiksi henki-
lökohtaisessa hygieniassa, kodinhoidossa, asioinnissa ja vapaa-ajanvietossa. Työtä tehdään vah-
vasti omalla persoonalla. Työ on mahdollisimman paljon asukkaan rinnalla kulkemista ja tuke-
mista ja mahdollisimman vähän puolesta tekemistä. 

Ohjaajan tärkeintä työtä on asukkaan omannäköisen elämän mahdollistaminen, johon kuuluu yh-
tenä tärkeänä elementtinä liikunta. Mahdollistaminen voi tarkoittaa esim. harrastuksen löytämistä ja 
sen pariin saattamista, mutta myös yhdessä liikkumista tai jopa asukkaan liikuttamista. Liikunnan 
ohjaaminen asukkaalle on harvalla kirjattuna työnkuvaan, mutta ei sitä mikään estäkään. Omaa 
harrastuneisuutta voi olla mahdollista hyödyntää työssä, ja usein se voi olla sekä asukkaan että 
työntekijän etu ja ilo.  

3. En minä voi pakottaa ketään liikkumaan.  

Tämä väite on tosi. Ihmisillä on oikeus määrätä omasta elämästään ja päättää itseään koskevista 
asioista. 

Tarvittaessa henkilölle on kuitenkin tarjottava tukea päätöksentekoon. Itsemääräämisoikeuteen ve-
doten ohjaaja ei voi laiminlyödä velvollisuuttaan tukea asukasta tekemään itselle edullisia valintoja. 
Ohjaajan työtä on pohtia yhdessä asukkaan kanssa, millaisia seurauksia tehdyllä päätöksellä on.  

Jos asukas kertoo, että hän ei halua liikkua, se ei ole keskustelun loppu vaan vasta sen alku. Kun 
asukas saa kerrottua erilaisia syitä, miksi liikunta ei kiinnosta, niihin voi löytyä erilaisia ratkaisuja.  

4. Ei meillä ole aikaa tällaiseen.  

Työ kotiyhteisössä voi olla hektistä ja käytettävissä olevat ohjaajaresurssit ovat rajallisia. Isojen 
projektien aloittaminen muun työn ohessa voi tuntua työläältä.  

Kuten muutkin tavoitteet, liikunnan lisääminen tavoitteena kannattaa pilkkoa pienempiin osiin. Iso-
jen muutosten sijaan voi tehdä monta pientä muutosta pidemmällä aikavälillä.   

Itse asiassa suurin merkitys voi olla juuri arkiliikunnan lisäämisellä. Portaat hissin sijaan, tauko-
jumppa ennen ruokailua tai pysäkinvälin kävely matkalla töihin ovat tekona pieniä, mutta usein teh-
tynä niistä kertautuu isoja terveysvaikutuksia. Kun arjen pienistä muutoksista tulee rutiinia, ne eivät 
vie aikaa vaan ovat osa normaalia elämää.  

Aktiivisuuteen panostaminen ja yhdessä tekeminen maksavat itsensä takaisin. Asukkaiden levolli-
suus voi lisääntyä ja ryhmädynamiikka parantua. Kun asukkaat ovat energisempiä ja voivat hyvin, 
myös työnteko voi keventyä.  

Vipinän materiaalipankissa on valmiita menetelmiä ohjeineen kaikkien hyödynnettäväksi. Yksi ma-
teriaalipankin tarkoitus onkin tarjota vähän aikaa vieviä ratkaisuja, jotka johtavat liikunnan lisäämi-
seen iloa ja yhteisöllisyyttä unohtamatta.                                                                                              
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