
 

LIIKUNTASALKUN SISÄLTÖ
(PÄIVITETTY 10/2017)



LAPSET JA NUORET 

Esitteet ja kortit: 
 
 • Vauhti virkistää! -kortti (UKK-instituutti)
 • Vauhti virkistää! -arviointi- ja seurantakortti (UKK-instituutti)
 • Istumisen tarkistuskortti koululaiselle (UKK-instituutti)
 • Perheliikuntakortit (Potkua perheeseen!)
 • Lapsen terveysresepti
 • Nuoren terveysresepti

Infotaulut:
 
 • Fyysisen aktiivisuuden perussuositus kouluikäisille
 • Posket punaisiksi
 

Julisteet:
 
 • Liikuntasuositus 13 – 18-vuotiaille
 

Linkit:
 
Liikuntaideoita perheelle:  
https://www.suomenlatu.fi/ulkoile/lastentoiminta/perheliikunta/perheen-liikuntavinkit.html



TYÖIKÄISET 

Esitteet ja kortit: 

 • Matka hyvään kuntoon (KKI)
 • Tartu tilaisuuteen, ota tavaksi! (KKI)
 • Kohti tasaPainoa. Painonhallinnan säätöjä. (KKI)
 • Tauko paikallaan! (KKI)
 • SuomiMiehen säätöjä (KKI)
 • SuomiMiehen treeniopas (KKI)
 • Kuntokortti (KKI)
 • Istumakortti (KKI)
 • Työmatkaliikkumiskortti (KKI)
 • Metrimiehen liikunta (UKK-instituutti)
 • Istunko liikaa? (UKK-instituutti)
 • Terveysliikunnan suositus 18 – 64-vuotiaille (UKK-instituutti) 
 • Täytettävä liikuntapiirakka (UKK-instituutti)
 • Terveysliikunnan vaikutusaika (UKK-instituutti)
 • Terveysresepti

Infotaulut:

 • Painoindeksitaulukko
 • Vyötärönympäryksen mittaus
 • Kävelyn portaat
 • Arkiliikunta
 
 



Julisteet:

 • Liikuntapiirakka 18 – 64-vuotiaille
 • Liikunta tavaksi – vaikutukset pysyviksi
 • Liike vaikuttaa heti -kokeile!
 • Istu vähemmän -nouse ja jaloittele välillä 
 
 
 
Mittarit ja testit: 

 • Omron BF500 ja BF511 -kehonkoostumusmittarit (omassa kassissa,  
 varausta tehdessä mainitse tarve tai mainitse mikäli varaat vain  
 kehonkoostumusmittarin)
   Kassissa mukana mittauslomakkeita ja infotauluja  (Sisäelinras-
van määrä               kun painonpudotus -32 kg, mies BMI 33, Painoindek-
sitaulukko,  
  Tiedätkö oman vyötärönympäryksen?)
 • Käden puristusvoimamittari
 • Polar-sykemittari, kuntotestin ohjetaulu ja mittauslomakkeet
 • Omron-askelmittari
 • Aikuisten ALPHA-FIT (18–69 v.) testiohjeistus: 2 km kävelytesti, vartalon 
kou    kistajalihasten dynaaminen voima, tasapaino, harti-
aseudun liikkuvuus,  
 painoindeksi ja vyötärönympärys
 • Mittanauha ja vyötärönympärysmitan ohjetaulu
 • Testaa liikuntatottumuksesi (Sydänliitto)

Liikuntavälineet: (varaa erikseen varausta tehdessä)
 • Exel-sauvakävelysauvat (teleskooppi), 12 paria
 • Gymstick-kepit, 10 kpl
 • Mato-onki, 1 kpl

Linkit: 

Testaa liikuntatottumuksesi: http://www.sydan.fi/ruoka-ja-liikunta/testaa-liikun-
tatottumuksesi



IKÄIHMISET 

Esitteet ja kortit: 

 • Eläkevuodet edessä (KKI)
 • Lonkat kuntoon -kunto-opas (KKI)
 • Kuntokortti (KKI)
 • Istumakortti (KKI) 
 • Viikoittainen liikuntapiirakka yli 65-vuotiaille (UKK-instituutti)
 • Ikäihmisen terveysresepti

Infotaulut:

 • Painoindeksitaulukko
 • Vyötärönympäryksen mittaus

Julisteet:

 • Liikuntasuositus yli 65-vuotiaille

 
Mittarit ja testit:

 • Omron BF500 ja BF511 -kehonkoostumusmittarit (omassa kassissa,  
 varausta tehdessä mainitse tarve tai mainitse mikäli varaat vain  



 kehonkoostumusmittarin)
  Kassissa mukana mittauslomakkeita ja infotauluja (Sisäelinrasvan  
 määrä kun  painonpudotus -32 kg, mies BMI 33, Painoindeksitaulukko,  
 Tiedätkö oman vyötärönympäryksen?)
 • Käden puristusvoimamittari
 • Polar-sykemittari, kuntotestin ohjetaulu ja mittauslomakkeet
 • Omron-askelmittari
 • Lyhyt fyysisen suorituskyvyn testistö, SPPB-testi: tasapaino,  
 kävelynopeus ja tuolilta ylösnousu

Liikuntavälineet: (varaa erikseen varausta tehdessä)

 • Exel-sauvakävelysauvat (teleskooppi), 12 paria
 • Gymstick-kepit, 10 kpl
 • Mato-onki, 1 kpl 

Linkit:

Video, lyhyt fyysisen suorituskyvyn testistö, SPPB-testi: 
http://www.youtube.com/watch?v=joZM3dlqK7Y&feature=youtu.be
Kaatumisvaaran arviointi: https://www.thl.fi/documents/567861/1472077/
Liite_3_kaatumisvaaran+arviointi_uusi2016.pdf/82a70826-68ba-4cba-988a-
608491d0d396
Suositukset iäkkäiden turvallisen ja säännöllisen ulkona liikkumisen edis-
tämiseksi: http://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2017/01/Ulkoilusuosituk-
set-3.pdf
Testaa valtimotautiriskisi: https://www.thl.fi/fi/web/kansantaudit/sydan-ja-veri-
suonitaudit/finriski-laskuri



LIIKUNTASALKUN SISÄLTÖÄ 

Kuvissa liikuntasalkku, Omron kehonkoostumismittari ja käden puristusvoima-
mittari.



www.semppi.fi/liikunta


