KUNTOKAVERIT -KOKEILU
VERTAISOHJATTUA LÄHILIIKUNTAA
IKÄÄNTYNEILLE
1. KUNTOKAVERIT TOIMINTAMALLI – HOW TO DO
2. TIETOA KUNTOKAVERIT- KOKEILUSTA

KUNTOKAVERIT -TOIMINTAMALLI
HOW TO DO?

NÄIN TOTEUTAT
1. Rekrytoi vertaisohjaajat
2. Etsi tila
3. Vertaisohjaajakoulutus – sovi nämä asiat
4. Löydä osallistujat
5. Pidä hyvä startti ryhmille
6. Digisovellukset, mistä voi olla apua?
7. Muistilista

1. REKRYTOI VERTAISOHJAAJAT
Vertaisohjaajaksi voi ryhtyä käytännössä kuka tahansa, joka pystyy
sitoutumaan ryhmään. Ohjaajalla on hyvä olla kokemusta jostakin lajista
(esim. kävely, hölkkä, jooga, jumppa) tai muuta liikunnallista taustaa sekä
innostusta – into nimittäin tarttuu!
Ohjaajan tärkeimpiä taitoja ovat sosiaaliset taidot ja kyky organisoida.
Ohjaajan on hyvä olla perillä osallistujien taitotasosta ja muistaa tiedottaa
kaikille muutoksista aikataulussa.
Mieti valmiiksi, mitä vertaisohjaajilta toivot vaikkapa ajankäytön ja
ohjauksen suhteen.
Jos osallistujilla on paljon rajoitteita, on niistä hyvä kertoa ohjaajalle
etukäteen. Sovi tuntien sisällöstä ja aikataulusta ohjaajien kanssa ennen
osallistujien rekrytoimista. Tämä on tärkeää varsinkin, jos ryhmiä on
useampia. Näin saat myös liikuntaryhmäilmoituksiin ohjaajan persoonaa
esille.

2. ETSI TILA
Sopivan tilan löytäminen on tärkeää. Jos jumpataan matolla, pitää kaikkien mattojen mahtua lattialle. Kerros- ja rivitaloissa tulee
ottaa naapurit huomioon. Tilan suhteen on hyvä sopia pelisäännöt esimerkiksi äänten ja ajankohtien suhteen: kuinka aikaisin saa
tulla, milloin pitää poistua, ja siivotaanko tila jumpan jälkeen. Sisätilaa ei välttämättä tarvita lainkaan, jos liikkuminen tapahtuu
ulkona.
Mahdollisia liikuntapaikkoja:
q Jonkun koti (muistakaa sopia yhteiset pelisäännöt)
q Asuintalon yhteistilat
q Lähiliikuntapuistot
q Vuokrattu tila (katso esim. www.flextila.com )
q Koulut, päiväkodit tai kunnan liikuntapaikat
q Lähellä sijaitsevista organisaatioista voi tiedustella tilojen käyttöä ilta-aikaan
Esteettömyyden näkökulmasta huomioi seuraavat:
q Hyvä sisäilma allergioiden ja astman varalta
q Onko lemmikkejä? Ei sovi allergikoille tai astmaatikoille
q Kynnykset vaikeuttavat pääsyä pyörätuoleilla
q Jos kerroksia on useampia, hissi on heikkokuntoisemmille tärkeä
q Pyörätuolit tarvitsevat sisätiloissa myös tilaa kääntyä
q Selvittäkää yhdessä poistumisreitti sairauskohtauksen tai tulipalon varalta

3. VINKKEJÄ VERTAISOHJAAJILLE
Tavoitteena on antaa vertaisohjaajille riittävät eväät ryhmän vetämiseen ja ennakoivaa tukea
haastaviin tilanteisiin, kuten palautteeseen. Vertaisohjaajakoulutus on hyvä tapa tuoda ohjaajat
yhteen, kertoa käytännönasioista ja keskustella, miten esimerkiksi epämiellyttäviin tilanteisiin tulisi
suhtautua.
q Vertaisohjaaja on aina vertainen – vastuu on osallistujalla
q Ryhmän henki tulee kannustavalta ja helposti lähestyttävältä vertaisohjaajalta. Kannattaa
aktiivisesti kysyä, miltä tunti tuntui ja pitäisikö jotakin tehdä eritavalla.
q Alkuvaiheessa kannattaa pitää kuulumiskierros ryhmien alussa. Näin pääset tutustumaan ryhmääsi
ja heidän tasoonsa.
q Pyydä ryhmäläisiä kertomaan myös henkilökohtaisesti, jos heillä on jokin vamma tai rajoite, joka
voi vaikuttaa liikuntaan.
q Valmistaudu siihen, että yhteydenottoja saattaa joskus tulla tunnin ulkopuolellakin. Kannattaa sopia
yhteydenpidosta etukäteen ryhmäläisten kanssa.
q Tilalla luodaan myös tunnelmaa, esimerkiksi valaistuksen tai kynttilöiden avulla.
q Tiedota ryhmien peruuntumisesta ajoissa ja huolehdi siitä, että ovat tietoisia.
q Kiitä ryhmää aina tunnin jälkeen.

4. LÖYDÄ OSALLISTUJAT
Lähialueen potentiaalisille osallistujille kannattaa tiedottaa monin eri
tavoin sekä digitaalisia kanavia pitkin että fyysisissä tiloissa.
Mieti, missä mahdolliset osallistujat tai heidän läheisensä liikkuvat, ja mitä
sivustoja he mahdollisesti seuraavat.
Esimerkiksi seuraavia kanavia pitkin voit löytää lähialueen eläkeikäisiä
osallistujia:
q Kerrostalojen ilmoitustaulut, lähipylväät, ruokakauppa, apteekit,
terveyskeskukset, koulut
q Pyytämällä seurakuntien, eläkeliittojen- ja järjestöjen sekä
kotipalveluiden henkilökuntaa tiedottamaan liikuntaryhmästä
potentiaalisille osallistujille
q Digitaaliset ilmoitukset Facebookissa (tapahtumakutsu, kaupunginosan
Facebook-ryhmä, taloyhtiön,kaupungin ja kaupunginosien sivustot)

5. PIDÄ HYVÄ STARTTI RYHMILLE
Jos ryhmiä on useampia, kannattaa järjestää starttitapaaminen. Näin
ryhmäläiset tapaavat toisensa ja kynnys osallistua myös muiden ryhmiin
madaltuu. Osallistujat ja ohjaajat pääsevät tutustumaan toisiinsa mukavasti
jo ennen varsinaisten ryhmien alkamista ja heillä on tilaa kertoa
toiveistaan ja tavoitteistaan ryhmien pyörimiselle.
Ohjelma starttitapaamisessa voi olla esimerkiksi seuraava:
q Tervetuloa mukaan ja esittäytyminen
q Käytännönasiaa ryhmistä (ohjaajat, aikataulut, tapaamispaikat)
q Mitä liikuntaa kukin harrastaa - kierros
q Työskentely ryhmissä: tavoitteet, toiveet ja ideat ryhmälle. Mitä
osallistujat haluavat ryhmänä saavuttaa? Näitä voi kirjata esimerkiksi
fläppitaululle.
q Kiitos!

6. DIGISOVELLUKSET -MISTÄ VOI OLLA
APUA?
Ryhmät voivat hyötyä digipalveluista seuraavilla tavoilla:
qTiedottaminen aikataulun mahdollisista muutoksista ja osallistujien
perumisista
qTietopankit ohjaustyön tueksi
qYhteydenpito osallistujien kesken ryhmän ulkopuolella ja
ryhmäytyminen
qRyhmän sisäiset kannusteet ja haasteet arkiliikuntaan
qOsallistujien oman etenemisen seuraaminen

7. MUISTILISTA
q Aloita vertaisohjaajien rekrytointi ajoissa
q Tarkasta tilan esteettömyys (kynnykset, sisäilma)
q Osallistujia hakiessa pyri kertomaan mahdollisimman tarkasti
ryhmistä. Näin vältetään osa putoavista.
q Varmista, että ohjaajat tietävät, mihin sitoutuvat (ohjaus, ryhmän
koordinointi)
q Tiedota riittävän selkeästi, että jokainen on itse vastuussa. Ohjaaja
ei ole ammattilainen, vaan vertainen.
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KUNTOKAVERIT - LÄHTÖKOHTA
Toteuttajina Kuntoutussäätiö (voittoa tavoittelematon säätiö) ja Movendos Oy
Tavoitteena testata ja kehittää digitaalisia välineitä hyödyntävä vertaislähiliikuntapalvelu
eläkeikäisille yhdessä osallistujien ja vertaisohjaajien kesken
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
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KUNTOKAVERIT – VAIHEET
Elokuu 2016:
Rekrytointi

8.9.2016
Ohjaajakoulutus

22.9.2016
Starttipaja

3 kokenutta ohjaajaa
19+6 osallistujaa
Rekrytointikanavina ilmoitukset taloyhtiöissä, some,
tiedotteet
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• Tehtävät pohditaan yhdessä
• Movendos mCoachin käyttö noin
kerran viikossa
• Tukihenkilö teknisiin ongelmiin
• Korostus: ohjaajat vertaisia
• Tuki toisilta ohjaajilta
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Marraskuu
2016
Käyttäjäkokemusten
keräys

Tavoitteiksi
• Tietotekniikan parempi hallinta
• Parempi lihaskunto
• Uudet ystävät
• Liikunta elämäntavaksi,
• Naapureihin tutustuminen
• Yhteisen illanvietto

KUNTOKAVERIT – VAIHEET
Elokuu 2016
Rekrytointi

8.9.2016
Ohjaajakoulutus

26.9.-4.12.2016
Ryhmät pyörivät

22.9.2016
Starttipaja

Marraskuu
2016
Käyttäjäkokemusten
keräys

•
•
•
•
•
•
•

Vertaistuki sairauksiin
Lantionpohjajumppa
Lankkuhaaste
Ryhmien kokoontumistiedot
Liikkeitä kotiin
Liikuntapäiväkirja
Nyyttärikutsu
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OHJAAJIEN JA OSALLISTUJIEN
NÄKEMYKSIÄ KUNTOKAVEREISTA
Valitse tilannettasi kuvaava vaihtoehto (N=12):
Keskeytin kokeilun

Ilmoittauduin, mutta en ole osallistunut kertaakaan

Olen edelleen mukana, en halua jatkaa joulukuun jälkeen

Olen edelleen mukana kokeilussa ja haluaisin jatkaa
joulukuun jälkeen
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OHJAAJIEN JA OSALLISTUJIEN
NÄKEMYKSIÄ KUNTOKAVEREISTA
Keskiarvo
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KuntoKaverit-ryhmään osallistuminen lisäsi liikuntaa

KuntoKaverit-ryhmän tuella liikuin arkisin enemmän tai tein
liikuntaharjoitteita kotona enemmän
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Sain tukea liikuntaan KuntoKaverit-ryhmästä

Sain tukea elämäntilanteeseen KuntoKaverit-ryhmästä

2,8

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

KuntoKaverit-kokeilun aikana digitaaliset taitoni vahvistuivat
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OHJAAJIEN JA OSALLISTUJIEN
NÄKEMYKSIÄ KUNTOKAVEREISTA
1=erimieltä 5=samaa mieltä
Koin Movendos-sovelluksen hyödylliseksi muussa, missä?
Movendos-sovellus tuki ohjaajan työtä, miten?
Movendos-sovelluksen ansiosta tutustuin ryhmään nopeammin
Koin Movendos-sovelluksen hyödylliseksi arkiliikunnan lisäämisessä
Movendos-sovellus oli hyödyllinen tiedottamisessa/yhteydenpidossa
Movendos sovellusta oli helppo käyttää
Käytin kokeilun aikana Movendos-sovellusta aktiivisesti
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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

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

Yhteydenpito
Ohjeistus
Kannustaminen
(liikuntakerrat)

OHJAAJIEN JA OSALLISTUJIEN
NÄKEMYKSIÄ KUNTOKAVEREISTA
Plussat

Miinukset

”Hyvä ja miellyttävä vetäjä”

”Perehdyttäminen KuntoKaveritkokeiluun 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.”

”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.”

”Voisi laajentaa muihin lajeihin jotka ei
vaadi tiloja. Sauvakävelyä, ulkona
liikkumista esim. Leonkadun
senioriliikuntapuistossa.”
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MITÄ KUNTOKAVERIT OPETTI?
1. Kysy käyttäjältä. mCoachia käytettiin edistymisenseurannan lisäksi
tiedottamisessa, yhteydenpidossa, tuntien jatkamisessa, ryhmäytymisessä
jne. Sitä voitaisiin ohjaajan ja ryhmän tarpeiden mukaan käyttää myös
hyvän ravitsemuksen, unen, rentoutumisen ja ajanhallinnan tukemiseen.
2. Panosta vertaisoppimiseen. mCoachin ottivat käyttöön, ne jotka
harjoittelivat sen käyttöä yhdessä. Tutustumiskertoja olisi ollut hyvä olla
kaksi.
3. Lisäarvo syntyi vuorovaikutuksesta ja helppokäyttöisestä
”tietopankista”. mCoach voitti lyijykynän juuri yhteydenpidossa.

