
 
 

NUORTEN LIIKUNTAAN 
AKTIVOINTI 

-OSALLISUUSKOULUTUS NUORTEN 

PARISSA TYÖSKENTELEVILLE 

 

TERVETULOA 
KOULUTUKSEEN! 



Liikuntaneuvontamallin 
kehittäminen 

ASIANTUNTIJARYHMÄ: 

 Tiina Pekkala, Tommi Laine ja Saila Lähteenmäki (Ouka, liikuntapalvelut), Matti Vähäkuopus 
(Ouka, Hyvinvointikertomus –hanke), Lahja Eriksen (Ouka, Byströmin nuorten palvelut), Anne 
Järvinen, (Ouka, Opiskeluterveydenhuolto), Jaana Ukonaho ja Mirja Levo (ODL), Tuija Nyman 
(VLO) 

KESKEISET TAVOITTEET 

 Liikuntaneuvontamallin kehittäminen nuoret huomioivaksi ja Uudelle Oululle yhtenäiseksi malliksi 
/ toimintaohjeeksi 

 Muodostuva malli kehittää mittareita, joilla voidaan raportoida nuorten liikuntaneuvonnan 
vaikuttavuutta 

TOIMENPITEET 2013: 

 Kehitetään liikunnan puheeksiottamisen työkalu yhdessä nuorten parissa työskentelevien 
kanssa workshopeissa keväällä 2013 

 Kehitetään ja yhtenäistetään liikuntaneuvonnan sisältöä 

 Pilotoidaan liikuntaneuvontamalli (ennakkoterveystarkastukset-kutsunnat) 



Koulutuspäivän ohjelma 
Aamupäivä 

OHJELMA KLO 9.00-12.00 

9.00-9.10 Koulutuksen avaus 

Pj Jaana Ukonaho, projektipäällikkö, Mopo-hanke, ODL Liikuntaklinikka 

9.10-10.00 Osallisuus – Nuoret mukaan suunnitteluun 

Mika Nieminen, osallisuusvalmentaja, Oulun kaupunki 

10.00-10.20 Kahvitauko 

10.20-11.15 Miten voin edistää osallisuutta omassa työssäni? 

Mika Nieminen 

11.15-12.00 Lounas (omakustanteinen) 

12.00 Ohjelma jatkuu… 



Koulutuspäivän ohjelma 
Iltapäivä 

OHJELMA KLO 12.00-15.00 

12.00-12.05 Iltapäivän ohjelman esittely 

Pj Minna Kettunen, liikunnanohjaaja, kouluttaja, Virpiniemen 

liikuntaopisto  

12.05-12.30 Sohvaperunasta pyörätuoliin ja sohvalta ylös 

Pekka Hämäläinen, rehtori, Virpiniemen liikuntaopisto 

12.30-13.00 Liikkuva ja hyvinvoiva oululainen nuori 2035 – tulevaisuuden 

muistelu –osallistava menetelmä 

Minna Kettunen 

13.00-13.15 Liikunta kenen asia? Dialogina 

Sanna Ek-Keränen, psykiatrinen avokuntoutus ja hyvinvointipalvelut, 

Oulun kaupunki 

Tommi Laine, liikunnanohjaaja, Oulun kaupunki 

13.15-13.45 Miten liikunta näkyy työssäni ja miten motivoin nuoria liikkumaan? 

Minna Kettunen 

13.45-14.00 Tauko 

14.00-15.00 Käytännön työkalu, keskustelua ja koulutuspalaute 

Jaana Ukonaho 



Tulevaisuuden muistelu- 
menetelmänä 

Suomen sosiaali- ja terveysalan tutkimus- 
ja kehittämiskeskuksessa kehitetty 

ratkaisukeskeinen ja asiakaslähtöinen 
vuoropuhelumenetelmä. Menetelmän  
aikana jokaisella yhteisön jäsenellä on 

mahdollisuus pohtia mm. omia 
näkemyksiään, kuulla toisten ajatuksia 
käsillä olevasta teemasta sekä hyvistä 

käytännöistä. 



Tulevaisuuden muistelu 

• Jakaudutaan viiden hengen ryhmiin 
 
 

• 2 valhetta ja yksi totuus 
 

Jokainen keksii itsestään 2 valhetta ja yhden totuuden 
Jokainen yksi kerrallaan kertoo ne muille ja muut 

pyrkivät kyselemällä selvittämään, mikä on totta ja 
mikä ei 

 



Miten asiat ovat sinun 
kannaltasi? 

Mikä sinua erityisesti 
ilahduttaa? 

Tulevaisuuden muistelu 



Kirjoittakaa yhdelle 
lapulle – yksi 
menetelmä ja tuokaa 
seinälle. 

Tulevaisuuden muistelu 

Millaisten tekojen ja 
toimintatapojen 
avulla tähän päästiin? 



Kirjoittakaa yhdelle 
lapulle – yksi 
menetelmä ja tuokaa 
seinälle. 

Menetelmät nyt 

Millaisia 
toimintatapoja tällä 
hetkellä on käytössä? 



 
 

Ryhmätyöskentely / Ideat 

 Jaetaan jokaiselle ryhmälle 1 äänestetty idea 
 
 Kuvataan lomakepohjalle idean sisältö sekä arvioidaan  

 sen toimivuutta liikunnan puheeksiottamisen 
 työkaluna 
 

 Ryhmä esittelee idean työskentelypohjan avulla 



SWOT-Analyysi 

 Voidaan hyödyntää laajalti eri asioiden 
arvioinnissa 

 Johtopäätösten tekeminen helpottuu  voidaan 
suunnitella toimenpide-ehdotuksia 

 Vahvuudet 

Esim. Helpottaa 

työskentelyä 

vähentäen 

asiakkaan 

pompottelua 

Heikkoudet 

Vastaavaa toimintamallia ei 

ole organisaatiossa käytetty, 

vaatii toimia käyttöön ottoon 

(esim. koulutus) 

Mahdollisuudet 

Lisää 

moniammatillista 

yhteistyötä 

 

Uhat 

Vie aikaa ”oikealta työltä” 

 
 
Vahvuudet: 
Käytä hyväksi, vahvista 
Heikkoudet: 
Vältä, lievennä, poista 
Mahdollisuudet: 
Varmista niiden 
hyödyntäminen 
Uhat: 
Kierrä, lievennä, poista 



Liikunnan 
puheeksiottamisen 
työkalun jatkokehitys 

 Koulutusmateriaali vkon 8 aikana: 

 www.tuunaamopo.fi 

 SkyDrive: Liikuntaneuvonta 

 Löydettävissä myös liikuntaneuvontamallin 
kehitystyön kaikki materiaali reaaliajassa 
(asiantuntijaryhmän muistiot ja muu materiaali, 
materiaalia liikunnan puheeksi ottamiseen ja 
liikuntaneuvonnan tueksi)  

 Kommentointimahdollisuus, osallistu kehitystyöhön 
ja ota työkalut käyttöön! 

 

http://www.tuunaamopo.fi/
https://skydrive.live.com/?lc=1028
https://skydrive.live.com/?lc=1028


Kiitos aktiivisesta osallistumisestasi 
ja jatketaan yhteistyötä nuorten 

aktivoimiseksi! 


