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Tavoitteena
terveys ja
hyvä olo

Mistä
terveyskunto

koostuu?

Harraste-
voimistelun

liikuntapiirakka

Ohjaajan opas
a i k u i s t e n  h a r r a s t e v o i m i s t e l u



HERÄTTELE KOKO KEHO

LÄMMiTÄ KEHO ja vaLMisTa MiELi

KÄyTÄ dynaaMisia LiiKKEiTÄ ja LaajOja
LiiKERaTOja

LiiKu TiLassa - KÄyTÄ ERi suunTia 

nOsTa syKETTÄ

asKELLa, HypÄHTELE, juOKsE, pysy
LiiKKEEssÄ

KÄyTÄ ERi TasOja: MaTaLaLLa LiiKKuvia 
LiiKKEiTÄ, yLös KuROTTavia LiiKKEiTÄ 

KÄyTÄ KOKO KEHOa, Myös KÄsiÄ ja
vaRTaLOa

jOKO yHTÄjaKsOisEsTi pidEMpÄÄn (10 Min 
Tai pidEMpÄÄn) Tai LyHyEsTi usEiTa
KERTOja HaRjOiTuKsEn aiKana 

HaasTa LiHaKsET

HaRjOiTTELu saa ja sEn piTÄÄ TunTua
LiHaKsissa

vaiHTELE aLKuasEnTOja

KÄyTÄ KOKO KEHOa, Myös KÄsiÄ ja vaRTaLOa

vaRMisTa OiKEa suORiTusTEKniiKKa

KuORMiTa LuusTOa

LisÄÄ nOpEiTa suunnanvaiHdOKsia ja
vOiManKÄyTTöÄ asKELLuKsissa

KÄyTÄ HypÄHdyKsiÄ, HyppyjÄ, TuKEuTuMisia 
KÄsiin 

vEnyTTELE

KÄyTÄ MOnEnLaisia vEnyTysTEKniiKOiTa

LaajEnna LiiKERaTOja HaLLiTusTi

TunnisTa KOHdERyHMÄ

sOvELLa – anna vaiHTOEHTOja

sEuRaa RyHMÄn OppiMisTa ja suORiTusTa – 
REagOi

uRHEiLLEn TERvEyTTÄ sEuRassa / suOMEn vOiMisTELuLiiTTO 2015



Sinä ohjaajana luot liikkujille paljon 
hyvää oloa, terveyttä ja iloa. Tässä op-
paassa on tietoa harrastevoimistelun 
terveysvaikutuksista, laadukkaasta 
toteutuksesta sekä seurojen aikuis-
liikkujien motiiveista. Hyödynnä tietoa 
seurassasi sekä ohjaajan työssäsi.

Onnistunut treeni on hyvin suunniteltu, 
varmasti ohjattu ja innostaa tulemaan
uudelleen. Olet seurasi käyntikortti. 
Ole ylpeä itsestäsi – tiedät ja osaat
ohjaamisen taidon!

Onnistu!
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Liikunta edistää terveyttä Aikuisten harrastevoimistelun
liikuntapiirakka

Tiedätkö paljonko pitää liikkua,  jotta
se on terveydelle hyödyllistä? Liikunta-
piirakka kertoo hyödyllisen liikunnan 
määrät ja tavat. Tutustu
aikuisten harrastevoimistelun
liikuntapiirakkaan!  

Aikuisten harrastevoimistelun
liikuntapiirakka on sovellettu
UKK-instituutin liikunta-
piirakasta.
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Raskaat juoksu- ja
hyppelyharjoitukset:

esim. kuntopiiri,
crosstraining

HIIT, bootcamp

• erilaiset muokkaus- ja kuntojumpat
• body-, kahvakuula-, coretunnit

• tanssillinen voimistelu
• telinevoimistelu ja muut voimistelulajien             

aikuisille sovelletut harjoitukset
• keho ja mielitunnit esim. venyttely, jooga

Heart & Core, Heart & Stretch
Heart & Body,  Heart & Fit, Heart & Spine

Lihaskunto ja
liikehallinta
väh. 2 x vko

Kestävyyskunto
 

Reippaat ja rasittavat jumpat,
nostetaan sydämen sykettä, käytetään

suuria lihasryhmiä

Re
ip

pa
as

ti 
(2

 h
 30

 m

in/vk
o)

Rasittavasti (1 h 15 min/ vko)

Reippaasti (2 h 30 m
in/vko)

Kuntojumpat:
hengästyen,
hiki pinnassa

Koreografiset
tunnit

Vauhdikkaat
tanssitunnit

Zumba®

Aerobic

Stepaerobic

Hydrobic

Tanssillinen
voimistelu / Flow
Gymnastics®:
hengästyen,
hiki pinnassa

Aikuisten harrastevoimistelun
liikuntapiirakka

Kestävyyskunto: reipastehoista liikuntaa suosi-
tellaan yhteensä 2 t 30 min viikossa tai rasittavaa 
1 t 15 min viikossa. liikevalinnat, toteutustapa 
sekä liikkujan kunto ja taito ratkaisevat harjoituk-
sen intensiteettitason.

Terveysliikunnan
suositukset

lähde: sovellettu ukk-instituutin liikuntapiirakasta

Lihaskunto ja liikehallinta: harjoittele monipuo-
lisesti, vähintään 2 x viikossa. terveysvaikutusten 
saavuttamiseksi suositellaan  vähintään 8-10 eri 
liikettä suurilla lihasryhmillä ja 8-12 toistoa kutakin 
liikettä.
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Mikä innostaa voimisteluseurojen aikuisliikkujia 
osallistumaan? Tärkeimmät motiivit ovat

 1. terveyden ylläpitäminen ja edistäminen
 2. liikunnan aikaansaama mielihyvä
 3. fyysisen kunnon kohottaminen

Muita syitä ovat hyvä kaveriporukka
ja ystävien kanssa harrastaminen sekä
painonhallinta ja pääsy irti arjesta.

Tavoitteena terveys
ja hyvä olo
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Mistä terveyskunto
koostuu?

Hengitys- ja verenkiertoelimistön toiminta =
kestävyyskunto
 Sydämen, keuhkojen ja verenkiertoelimistön  
 kyky kuljettaa happea ja ravinteita lihaksille
Tuki- ja liikuntaelimistön kunto
 Notkeus, lihasvoima ja lihaskestävyys
Liikehallintakyky = motorinen kunto
 Tasapaino, reaktiokyky, koordinaatio,
 ketteryys, liikenopeus
Aineenvaihdunta ja kehonkoostumus 
 Kehon paino, pituus, lihasmassa, luuston
 tiheys, rasvakudoksen määrä ja jakauma
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Liikunta todistetusti
 ehkäisee diabeteksen puhkeamista
 pienentää vaaraa sairastua sepelvaltimotautiin
 alentaa jo kohonnutta verenpainetta
 auttaa painon säätelyssä
 lievittää ahdistusta ja masennusta

Liikunta ennaltaehkäisee
sairauksia
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erilaiset ryhmäliikuntatunnit kehittävät fyysisen 
kunnon osa-alueita vaihtelevasti. tutkimustietoa
liikunnan myönteisistä terveysvaikutuksista on 
paljon, mutta lajikohtaista tietoa on melko vä-
hän. se koskee lähinnä perusliikuntalajeja ku-
ten kävelyä ja juoksua, yksittäisiä lihasharjoittei-
ta sekä kilpalajeja.

ryhmäliikunnan eri muotojen vaikutuksia voi-
daan arvioida tuntikuvauksen/tuntiselosteen 
sekä tuntirakenteen pohjalta. toteutustapa, in-
tensiteetti sekä liikkujan fyysisen kunnon lähtö-
taso vaikuttavat oleellisesti terveysvaikutuksiin.

Ohjaajana pidä huoli siitä, että oman tuntisi 
kuvaus on todenmukainen ja ajan tasalla. 
Tässä alla on muutama tuntikuvaus voimis-
teluliiton Ohjaajaklubin valmisohjelmista.

niska-selkä-jumppa
(suunnittelija Katja nikander)

noin 60 min. kestävä niska-selkätunti, jonka 
harjoitteet mm. lisäävät rangan liikkuvuutta sekä 
vahvistavat keskivartalon lihaksia ja vartalonhal-
lintaa. ei sisällä vaikeita askelsarjoja tai hyppyjä. 
sopii etenkin niska-hartia- tai alaselän vaivoista 
kärsiville sekä istumatyötä tekeville aikuisille.

Ryhmäliikunnan
terveysvaikutukset

Rvp – reisi-vatsa-peppu –tunti
(suunnittelija Kati Kauravaara)

reisi-vatsa-peppu-tunti on perusjumppatunti, 
jonka aikana keskitytään vahvistamaan erityi-
sesti vatsalihaksia, etureisiä ja pakaran alueen 
lihaksia. tunti sisältää askelluksista koostuvan 
alkulämmittelyn, jonka aikana aktivoidaan erityi-
sesti pakaraa ja alaraajan lihaksia ja valmistel-
laan ne harjoitusosiota varten. vaikka askellus-
osio ei sisälläkään hyppyjä, reippaasti tehtynä 
se nostaa sykettä ja kohottaa siten sydän-, ve-
renkierto ja hengityselimistön kuntoa. harjoitus-
osion lihaskuntoliikkeet kehittävät lihasvoiman 
lisäksi myös motorista kuntoa haastamalla ke-
hon hallintaa, tasapainon säilymistä ja koordi-
naatiota. lopuksi venytellään lyhyesti.

Fit & Fun –tanssitunti
(suunnittelija noora Kolanen)

Fit & Fun –tanssitunti on aikuisten naisten tans-
sillinen tunti, jossa liikutaan mukaansa tempaa-
van musiikin mukana. sykettä nostetaan koh-
tuullisesti/reippaasti. tunnin voi toteuttaa myös 
intervallityyppisesti. tärkeintä on tanssin ilo ja 
liikunnasta nauttiminen. sisältää lyhyen lihas-
kunto-osion sekä venyttelyt.
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Janita Jumppaajan (34 v)
esimerkkiviikko

Kannusta monipuoliseen
liikuntaan

Jotta terveyshyötyihin päästään, liikunnan tu-
lee olla monipuolista. samalla liikuntaviikkoon 
syntyy joustoa, kun on tottumusta ja valmiutta 
useampiin liikuntamuotoihin. harrasteliikun-
nan lisäksi sisällytä arkeen paljon liikettä: kä-
vellen asiointia, taukojumppaa, pihatöitä, koti-
askareita. vähennä myös istumista.  

ohjaaja: tarkista oman liikuntaviikkosi moni-
puolisuus ja huolehdi palautumisesta sekä ke-
honhuollosta.

Lauri Liikkujan (65 v)
esimerkkiviikko

Monipuolinen liikuntaviikko

ma  stepaerobic    60 min
ti  niska-selkäjumppa   60 min
ke  venyttelyä kotona   15 min
to  Fit & Fun tai  Zumba   60 min
Pe  Pyöräily töihin ja takaisin   2x30 min
la  heart & Body    60 min
su  ulkoilua    30 min

ma kahvakuulatreeni   45 min
ti kävellen asioille ja takaisin  2x20 min
ke kuntopiiri   60 min
to Pihatöitä    30 min
Pe lavatanssit   2 h
la ulkoilua    30 min
su uinti/ vesijumppa   45 min
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Voimisteluliiton koulutusta
aikuisten ohjaajille

Kehitä osaamistasi
 päivitä osaamistasi, pysy ajan tasalla
 tunnista vahvuutesi
 hae rohkeasti virikkeitä
 valitse kehitettävät osa-alueet ja etsi tapoja edistyä niissä
 kerää palautetta, kuuntele vinkkejä
 täydennä koulutustasi suunnitelmallisesti

vOiMisTELuLiiTOLLa
On KOuLuTusTa

Myös iKÄÄnTyviEn
OHjaajiLLE.
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Convention on ryhmäliikunnanohjaajien suuri koulutustapahtuma 
vuosittain lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna helsingissä.
Convention koulutustapahtumia järjestetään myös alueilla.

voimisteluliiton ohjaajaklubista löydät vinkkejä ja materiaalia 
ohjaamisen tueksi. seurat myös hakevat palvelussa ohjaajia.  
ohjaajaklubiin voivat kirjautua voimisteluseurojen ohjaajat ja val-
mentajat. ohjaajaklubilaisille lähetetään tietoa myös omaan säh-
köpostiin. Liity nyt ja hyödy! http://klubi.voimistelu.fi

ohjaajaklubista löydät mm. seuraavien tuntien liikeohjeet: kesä-
jumpat eri vuosilta, niska-selkäjumppa, Fit & Fun. lisäksi löydät 
sivuilta yksittäisiä liikeideoita.

Priima – aikuisliikunnan laatuseurat ovat voimisteluliiton jäsen-
seuroja, jotka panostavat aikuisten terveys- ja kuntoliikunnan laa-
dukkaaseen tarjontaan. ne ovat sitoutuneita pitkäjänteiseen, jat-
kuvaan toiminnan kehittämiseen ja kuuluvat suomen suurimpaan 
terveysliikuntaketjuun - voimisteluliittoon. Priima-seuroja on noin 
50  eri puolella suomea.

voimistelu.fi

tervetuloa voimistelun verkkokauppaan! kaupasta löydät voimis-
teluliiton tuotteita ohjaajatoiminnan tueksi. tuotteita voivat ostaa 
voimisteluliiton jäsenseurojen jäsenet ja ohjaajat. kaupasta löyty-
vät mm. Heart & -tuotteita sekä danceLab-tuotteet. http://kaup-
pa.voimistelu.fi

Tiesitkö?


