
 

 

 

 

 

Sopiva määrä liikuntaa 
 
 
Mistä on kyse? 

- Maailman terveysjärjestön terveysliikuntasuositusten mukaan aikuisen 
pitäisi liikkua monipuolisesti, vähintään seuraavasti 

o 2,5 tuntia viikossa reippaasti tai 1,25 tuntia viikossa rasittavasti 
o Lisäksi kaksi (2) kertaa viikossa lihaskuntoa tai liikehallintaa 

kehittävästi 

o Istumista saisi olla vuorokaudessa korkeintaan seitsemän (7) 
tuntia 

 
- Tässä harjoituksessa pohditaan, mitä eroa on ”reippaalla” ja 

”rasittavalla” liikunnalla 

- Suositusten mukainen määrä liikuntaa esitetään helposti käsitettävässä 

muodossa 

Mitä tarvitaan? 

- liikuntakorttipakka (tulosta pdf) 

- hyötyliikunta, kuntoliikunta, ei liikuntaa -kortit (tulosta pdf) 

- aikaa 30-60 minuuttia 

Miten? 

Voitte tehdä harjoituksesta niin monta kohtaa kuin haluatte ja ehditte. 

 
1) Mitä on hyötyliikunta ja kuntoliikunta? 

 

- Lukekaa korteista ensin hyöty- ja kuntoliikunnan määritelmät ja 
asettakaa ne pöydälle eteenne, samoin kuin ”ei liikuntaa” -kortti 

- Sekoittakaa tulostetut liikuntakortit ja laittakaa ne koriin. 



- Nostakaa vuorotellen yksi kortti, ja pohtikaa, onko kuvassa oleva 

liikuntamuoto hyötyliikuntaa vai kuntoliikuntaa. Asettakaa kortti hyöty- 

tai kuntoliikunnan lähelle, riippuen kumpaan se mielestänne kuuluu. Jos 

kuvassa oleva asia ei ole liikuntaa, laittakaa se ”ei liikuntaa” -kortin 

lähelle. Muistakaa, että aina ei ole oikeaa vastausta. 

- Jatkakaa kunnes kortit loppuvat 

Tutustukaa tarkemmin 

- Pohtikaa, mitkä kuntoliikuntakorttien lajeista ovat mielestänne 
rankimpia? Järjestelkää halutessanne uudestaan. 

- Mitkä lajeista kehittävät lihaskuntoa? Entä liikehallintaa? Muistakaa, 

että aina ei ole oikeita tai vääriä vastauksia, pääasia on keskustella, 

kuinka eri liikuntamuodot poikkeavat toisistaan. 

- Etsikää hyötyliikunnan ja kuntoliikunnan puolelta jokaiselle kolme (3) 
mieluista lajia. 

- Pohtikaa, mitä lajeja olisi kiva kokeilla? Missä niitä voisi omalla 

paikkakunnalla kokeilla? 

- Miten ”Ei liikuntaa” -korttien puuhista saisi liikunnallisempia? 

 
2) Terveysliikuntasuositukset 

 
- Hyvä nyrkkisääntö on, että puoli tuntia liikuntaa päivässä riittää. 

Miettikää, kuinka kukin osallistuja saisi puoli tuntia täyteen. 

- Voit muistuttaa, että liikuntamuotojen monipuolisuus viikon aikana on 

tärkeää. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



jalkapallo jääkiekko koripallo

sähly kamppailulajit kuntosali

pyöräily pyörätuolitanssi sulkapallo

tanssi hiihto luistelu



uinti vesijumppa jumppa

jooga ratsastus painonnosto

nyrkkeily kiipeily pesäpallo



petankki frisbee naruhyppely

keilailu haravointi siivous

retkeily	luonnossa venyttely porraskävely

sienestys koiran	ulkoiluttaminen lumen	kolaaminen



laulaminen television	katselu piirtäminen

lukeminen lautapelin	pelaaminen saunominen

tiskaaminen käsityöt kokkaaminen
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