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Kooste Hyvät käytännöt –koulutuksesta sekä 
osallistujapalautteista 

80% kunnista osallistui koulutukseen (87/109) 



  

20.8.2018 

Koulutusten määrät  

• Koulutuksia järjestettiin 10 kpl  

 

• Koulutuspaikat, maakunnat ja ajankohdat 
– Oulu/Pohjois-Pohjanmaa, 6.4.2017 

– Tampere/Pirkanmaa, 23.5.2017 

– Kuopio/Pohjois-Savo, 5.6.2017 

– Turku/Varsinais-Suomi, 26.9.2017 

– Helsinki/Uusimaa, 27.9.2017 

– Seinäjoki/Pohjanmaa, 25.10.2017 

 

– Kokkola/Pohjois-Pohjanmaa, 16.1.2018 

– Turku/Varsinais-Suomi, 6.2.2018 

– Jyväskylä/Keski-Suomi, 11.4.2018 

– Helsinki/Uusimaa, 5.6.2018 
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Koulutettujen määrät 
173 osallistujaa, joista 40% edusti kuntien liikuntatoimea 

20 % 

40 % 

40 % 

sote/kuntoutus liikuntatoimi muu (järjestö, sivistystoimi, palveluohjaus…) 
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Koulutuspalautteet 
5=täysin samaa mieltä, 4= osittain samaa mieltä, 3= en osaa sanoa, 2= 
osittain eri mieltä, 1= täysin eri mieltä 

• Ohjelma vastasi odotuksiani ka= 4,6   

• Luennoitsijat esittivät asiansa ymmärrettävästi ja kiinnostavasti, ka= 4,75  

• Keskusteluun ja vuorovaikutukseen oli riittävästi aikaa, ka= 4,38  

• Voin jakaa koulutuksen antia työyhteisössäni ja verkostoissani, ka= 4,77  

• Voin hyödyntää koulutuksen antia ikäihmisten +75 hyväksi, ka= 4,81  

• Käytetyt menetelmät edistivät oppimistani, ka= 4,53  

• Sain valmiudet tukea hyvien käytäntöjen käyttöönottoa, ka= 4,62 
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Olen tyytyväinen saamaani tiedolliseen antiin 
5=täysin samaa mieltä, 4= osittain samaa mieltä, 3= en osaa sanoa, 2= 
osittain eri mieltä, 1= täysin eri mieltä 

• liikuntaraadin suunnittelusta ja toteutuksesta, ka= 4,64  

• tehoharjoittelun järjestämisestä, ka= 4,28  

• ulkoilutoiminnan kehittämisestä, ka= 4,55  

• vertaisohjaajatoiminnan kehittämisestä, ka= 4,40 
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Mitä opit/oivalsit? 

• poikkisektorisen yhteistyön merkitys  
• sain tarvittavaa tietoa, ideoita ja vinkkejä toiminnan käynnistämiseen: 

millä tavoin asiat kannattaa ottaa esille ja keiden kanssa, voi varmemmin 
viedä asiaa eteenpäin omassa kunnassa 

• kokemusten vaihto toisten kanssa: mainiot esimerkit joista sai voimaa 
jatkaa kehittämistyötä omassa kunnassa 

• oikean kohderyhmän tavoittaminen on tärkeää, että on oikeasti etsittävä 
nämä vähän liikkuvat75 -vuotiaat 

• asiat selkiytyivät: tiedostan keinot, joilla voi vaikuttaa iäkkäiden 
parempaan tulevaisuuteen (ulkoilu, yhdessä olo ja liikunta) 

• ideoita vertaisohjaajatoimintaan 
• koskaan ei ole liian myöhäistä ja halvinta on toimia varhain 
• paljon valmista materiaalia 
• ryhmätoiminnan voi aloittaa matalalla kynnyksellä, ei ole tähtitiedettä 
• monenlaisia hyviä käytäntöjä on olemassa ja näistä tulisi löytää meidän 

kuntaan sopivia käytäntöjä 
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Arvosana koulutukselle: keskiarvo 4,48 
erinomainen (5), hyvä (4), kohtalainen (3), välttävä (2), heikko (1) 
 

Kevät-18: 
4,44 

Syksy-17:  

4,54 

Kevät-17: 
4,46 


