
KUNTOKAVERIT-KOKEILU

DIGIPALVELUT VERTAISOHJATUN 
LÄHILIIKUNNAN TUKENA



KUNTOKAVERIT - LÄHTÖKOHTA
Toteuttajina Kuntoutussäätiö (voittoa tavoittelematon säätiö) ja Movendos (start up)

Tavoitteena testata ja kehittää vertaislähiliikuntapalvelu eläkeikäisille, jossa digitaaliset keinot on 
otettu hyötykäyttöön yhdessä osallistujien ja vertaisohjaajien kanssa

Tavoitteena 3 ryhmää, 15-25 osallistujaa ja 3 kuukautta 

Tapaamiset Kalasatamassa. Ryhmät saivat käyttää Setlementtiasuntojen kansalaistilaa ja kuntosalia 
ilmaiseksi. 

Movendos-valmennussovelluksessa tehtäväpankki ja ohjaajalla mahdollisuus antaa ryhmäläisille 
liikuntatehtäviä arkeen, jotka kuitataan sitten tehdyksi. 

Tuloksena muodostuu vertaislähiliikunnan toimintamalli, jota lähdetään onnistumisesta riippuen 
levittämään myös muille alueille. Osallistujat ja ohjaajat keskeisiä kehittämistyössä.

§25 ilmoittautui, 6 jätti käymättä tunneilla

§24 kirjattiin Movendokseen, 7 ei kirjautunut sisään, 6 epäaktiivista (viimeisin kirjautumispäivä 
lokakuussa)

§Ryhmäliikunnasta palaute pelkästään positiivista, Movendos jakoi mielipiteet



KUNTOUTUSSÄÄTIÖ
Osaamisalueemme ovat kestävä työ ja työkyky, paras toimintakyky ja terveys 
sekä vahvistuva kansalaisyhteiskunta. Toteutamme perustehtäväämme vahvaa 
osaamistamme ja toimintakäytäntöjä kehittämällä, rakenteita uudistamalla ja 
ylittämällä sekä toimintakykyä edistämällä. 

Kuntoutusäätiö tähtää kuntoutuksen Living Labiksi; kuntoutusjärjestelmän 
konkreettiseksi uudistajaksi ja uudistumisen välineiden tuottajaksi koko Suomelle. 
Living Lab -toimintaan kytkeytyvät käytäntöä palvelevat tutkimukset, 
vaikuttavuuden mittaristot ja toimintakonseptit, joilla suomalainen 
kuntoutusjärjestelmä uudistuu.

Tiedolla vaikuttaminen koskettaa kaikkea säätiömme toimintaa.

Haluamme kuntoutujille hyvän arjen ja mahdollisuuden elämänhallintaloikan ja 
työhön kuntoutumisen. Sijaitsemme Helsingin Malminkartanossa, saavutettavissa 
olevassa kaupunkiympäristössä.

Toimintamme rahoittajia ja asiakkaittamme ovat muun muassa Raha-
automaattiyhdistys, Kela, ESR, TSR, VN TEAS –rahoitus, eri ministeriöt,  kaupungit 
sekä monet muut toimijat. Työntekijöitä meillä on noin 70.
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KUNTOKAVERIT – VAIHEET

Elokuu 2016: 
Rekrytointi 

8.9.2016: 
Ohjaajakoul

utus

22.9.2016: 
Starttipaja

26.9.-4.12.2016: 
Ryhmät pyörivät

Marraskuu 
2016:

Käyttäjäkoke
musten keräys

9.12.2016:
Lopputyöpaja
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3 kokenutta ohjaajaa 

19+6 osallistujaa

Rekrytointikanavina: 
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• Tehtävät pohditaan yhdessä
• Movendoksen käyttö noin kerran 

viikossa
• Tukihenkilö teknisiin ongelmiin
• Korostus: ohjaajat vertaisia
• Tuki toisilta ohjaajilta
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Tavoitteiksi 
• tietotekniikan parempi hallinta
• lihasten kasvattaminen, 
• uudet ystävät
• Liikunta elämäntavaksi, 
• Naapureihin tutustuminen 
• Yhteisen illanvietto
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• Vertaistuki ja sairauksiin
• Lantiopohjajumppa
• Lankkuhaaste
• Ryhmien kokoontumistiedot
• Liikkeitä kotiin
• Liikuntapäiväkirja
• Nyyttärikutsu



0 5 10 15

Olen edelleen mukana kokeilussa ja haluaisin jatkaa 
joulukuun jälkeen

Olen edelleen mukana, en halua jatkaa joulukuun jälkeen

Ilmoittauduin, mutta en ole osallistunut kertaakaan

Keskeytin kokeilun

Valitse tilannettasi kuvaava vaihtoehto (N=12):

OHJAAJIEN JA OSALLISTUJIEN 
NÄKEMYKSIÄ KUNTOKAVEREISTA



4,1

3,4

3,6

2,8

2,7

2,3

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0

KuntoKaverit-ryhmään osallistuminen lisäsi liikuntaa

KuntoKaverit-ryhmän tuella liikuin arkisin enemmän tai tein 
liikuntaharjoitteita kotona enemmän

Sain tukea liikuntaan KuntoKaverit-ryhmästä

Sain tukea elämäntilanteeseen KuntoKaverit-ryhmästä

Sain vertaistukea KuntoKaverit-ryhmästä (esim. sairaudet, 
perheasiat, yksinäisyys)

KuntoKaverit-kokeilun aikana digitaaliset taitoni vahvistuivat

Keskiarvo

OHJAAJIEN JA OSALLISTUJIEN 
NÄKEMYKSIÄ KUNTOKAVEREISTA



OHJAAJIEN JA OSALLISTUJIEN 
NÄKEMYKSIÄ KUNTOKAVEREISTA

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Käytin kokeilun aikana Movendos-sovellusta aktiivisesti

Movendos sovellusta oli helppo käyttää

Movendos-sovellus oli hyödyllinen tiedottamisessa/yhteydenpidossa

Koin Movendos-sovelluksen hyödylliseksi arkiliikunnan lisäämisessä

Movendos-sovelluksen ansiosta tutustuin ryhmään nopeammin

Movendos-sovellus tuki ohjaajan työtä, miten?

Koin Movendos-sovelluksen hyödylliseksi muussa, missä?

1=erimieltä 5=samaa mieltä

1 2 3 4 5



MITEN MOVENDOS TUKI OHJAAJAN 
TYÖTÄ / MISSÄ MUUSSA HYÖDYLLINEN?
§Voin antaa ohjeita
kotiliikuntaan. 

§Viestit ja ohjeet. Ainakin näin 
osallistujan näkökulmasta.

§Yhteenvetoja osallistujien 
liikuntakerroista. Näistä juteltiin 
ryhmässä. 

§yhteydenpito

§liikuntakertojen seuraamisessa 
viikottain

§Voin pitää yhteyttä osallistujien 
ja muistuttaa tunnille tulosta 
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Yhteydenpito
Ohjeistus
Kannustaminen 
(liikuntakerrat)



OHJAAJIEN JA OSALLISTUJIEN 
NÄKEMYKSIÄ KUNTOKAVEREISTA

Plussat

”Hyvä ja miellyttävä vetäjä”

”Liikuntaharrastuksen säännönmukaisuus”

”Mahdollisuus seurata omaa aktiivisuuttaan 
sovelluksen avulla.” 

"Kaikkien omien liikuntasuoritusten 
merkitseminen Movendosissa kannusti 
jatkamaan liikuntaa ja kuntoilua.”

”Lyhyt matka jumppaan ja hyvä paikka, johon 
on helppo tulla. Mukavia jumppakavereita ja 
sai vertaistukea.. myös ohjaajalta.”

”Ryhmämme oli rento ja intiimikin aiheiltaan. 
Oli mukava ja helppo vetää sitä.”

”Ohjaajana pystyn säätelemään tahdin ja 
ohjaaminen on mielekästä ja helppoa.”

Miinukset

”Perehdyttäminen KuntoKaverit-
kokeiluun sekä Movendosin käyttöön ja 
sisältöön olisi pitänyt alunperin olla 
yksityskohtaisempaa ja syvemmälle 
menevää. Onhan kyse tällaisesta 
vanhemmasta väestä... Vai olisiko 
sittenkin ollut syytä järjestää 
lisäperehdytystä vähän aloituksen 
jälkeen  jolloin olisimme olleet 
paremmin selvillä, mistä 
KuntoKavereissa on kyse? Olisimme 
ymmärtäneet sovellusta paremmin.”

”Voisi laajentaa muihin lajeihin jotka ei 
vaadi tiloja. Sauvakävelyä, ulkona 
liikkumista esim. Leonkadun 
senioriliikuntapuistossa.”
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MITÄ KUNTOKAVERIT OPETTI?

1. Kysy käyttäjältä. Movendosta käytettiin sen 
tarkoitusta paljon laajemmin – tiedottamisessa, 
yhteydenpidossa, tuntien jatkamisessa 
ryhmäytymisessä jne.

2. Panosta vertaisoppimiseen. Movendoksen
ottivat käyttöön, ne jotka harjoittelivat sen käyttöä 
yhdessä. Tutustumiskertoja olisi myös hyvä ollut olla 
2.

3. Lisäarvo syntyi vuorovaikutuksesta ja helppo 
käyttöisestä ”tietopnakista”. Movendos voitti 
lyijykynän juuri yhteydenpidossa.


