
 

Rauman Seudun Työttömät ry:n Monipalvelukeskus KIPINÄ järjesti yhteistyössä kahden 

terveyden edistämiseen erikoistuneen yrittäjän kanssa ”Elintavat uusiks!”-ryhmän, jossa 

painopisteenä oli tarjota osallistujille erinomaiset eväät terveellisten elämäntapojen 

oppimiseen ja pysyvään painonhallintaan. Ryhmätapaamiset sisälsivät keskustelua, 

pohdintoja, tietoiskuja, tehtävien tekemistä ja liikunnallisia harjoituksia. 

Elämäntapavalmennuksessa osallistujat päättivät itse, mitä muutoksia arkeensa tekivät. 

Osallistujat saivat tietoa myös omasta terveydentilasta ja kuntotasosta sekä niiden 

kehityksestä.  

 

Ryhmän vetäjinä toimivat CardiFit-markkinointinimen alla toimivat itsenäiset yrittäjät Rosa 

Artila (sairaanhoitaja-personal trainer) ja Satu Taipale (terveyspedagogi-ratkaisukeskeinen 

valmentaja), ja paikkana Monipalvelukeskus KIPINÄ sekä CardiFit:in tilat Poraajankadulla 

Kortelassa. 

 

Ryhmä kokoontui kerran viikossa maalis-toukokuussa 2016. Kesäkuukaudet olivat 

omatoimista aikaa ja elämäntapamuutoksia palattiin tarkastelemaan syyskuussa, jolloin ryhmä 

päättyi. Ryhmälle perustettiin Facebook-ryhmä, jossa jaettiin tietoa käsiteltävistä aiheista, 

tulevista tapahtumista ja ryhmäläiset saivat vapaasti keskustella ja kysyä vetäjiltä mieltä 

askarruttavia asioita. 

 

Ensimmäinen tapaaminen oli yksilöhaastattelun muodossa, jolloin kartoitettiin osallistujien 

nykytilanne ja tavoitteet. Tämä koettiin hyödylliseksi, sillä siitä tuli tunne, että joku välittää, 

ja haastattelusta tuli hyvä mieli. 

 

Ryhmän ensimmäinen yhteinen tapaaminen oli 2. maaliskuuta ja se sujui varsin hyvin. 

Tuolloin aiheina olivat muutoshalukkuus sekä elämäntapamuutoksen edut ja haitat. Osa 

ryhmäläisistä oli jo toisilleen aiemmin tuttuja, osa ei. Kirjoitimmekin facebookiin 

ensimmäisen tapaamisen jälkeen seuraavaa: ”Sekä ryhmäläiset että vetäjät Rosa ja Satu ovat 

intoa täynnä, ja odotukset ovat korkealla! Aivan mahtava startti ”  

 

Toisella kertaa ryhmäläiset pääsivät testauttamaan kestävyyskuntoaan polkupyöräergometrillä 

CardiFit:in tiloissa Poraajankadulla. Osallistujat pääsivät myös kehonkoostumusmittauksiin 

sekä lihaskuntotesteihin. Mittaukset koettiin uudeksi, jännäksi ja kannustavaksi, ”sitä luuli 

olevansa rapakunnossa ja kuitenkin tuli jotain positiivistakin”, kuten eräs ryhmäläinen 

kirjoitti. 

 

Huhtikuun alussa ryhmä kokoontui Poraajankadulla, jonne oli rakennettu toiminnallinen 

temppurata. Alkulämmöksi pelattiin polttopalloa jumppapallolla, joka synnytti hauskoja ja 

vauhdikkaitakin tilanteita! Rata koostui mm. askeltikkaista, jalkapallon ja sählypallon 

kuljettamisesta, hypyistä ja ryömimisestä, naruhyppelystä, kuorman vetämisestä ja 

painopallon heitoista. Monipuolinen ja hauska koko kropan treeni, jossa saatiin syke 

nousemaan, treenattiin isoja ja pieniä liikkeitä sekä harjoitettiin ketteryyttä, lihasvoimaa ja -

kestävyyttä ja nopeutta. Aivotkin saivat erilaisia ärsykkeitä. Treeni sai tehokkuudellaan 

kiitettävän arvosanan ryhmäläisiltä, ja kaikilla oli iso hymy huulilla. 



 
 

 



 
 

Monille oli jäänyt erityisesti mieleen yhteinen harjoitus ja picnic Parpansalissa. Pelasimme 

polttopalloa ja jalkapalloa isolla jumppapallolla, jonka jälkeen söimme RST:n tarjoamat 

picnic-eväät keväisessä auringonpaisteessa nurmikolla. Erityisen mieleenpainuvaa oli se, kun 

linnut veivät loput leipämme sillä aikaa, kun jatkoimme kuntoilua. Onneksi ehdimme 

syömään suurimman osan ennen! 
 



 
 

 

 
 



 
 

 

 
 



 
Huhtikuun lopulla kokoonnuimme pohtimaan hyvää elämää ja liikkeelle lähtemisen 

merkitystä. Teimme ryhmän oman HYVÄN ELÄMÄN TAULUN. Totesimme myös, että 

keskittymällä itselleen tärkeisiin ja omassa elämässä hyvin oleviin asioihin voidaan vaikuttaa 

positiivisesti omaan hyvinvointiin. Liikkeelle lähteminen tuo myös monta hyvää asiaa 

elämään, niin terveydellisiä, sosiaalisia kuin fyysisiäkin hyvinvoinnin tekijöitä. Liikunta 

vaikuttaa mm. verenpaineeseen, tuki- ja liikuntaelimistön kuntoon, mielen hallintaan, unen 

laatuun jne.  
 

 



 

25. toukokuuta tapasimme kevätkauden lopetustilaisuudessa Jermurannassa, Petäjäksessä. 

Vaikka päivä olikin kaunis ja aurinkoinen, oli todella kylmää ja tuulista. Onneksi nuotio 

saatiin sytytettyä ja Eija kävi vielä hakemassa huopia. Sillä aikaa, kun Satu antoi 

henkilökohtaisen palautteen ruokapäiväkirjoista ja Rosa suoritti mittauksia, muut ryhmäläiset 

istuivat nuotiolla nauttimassa grillimakkarasta ja pastasalaatista. Lopuksi halukkaat saivat 

tehdä lihaskuntotestit oman kehityksen seuraamiseksi. Tapaaminen olikin viimeinen ennen 

kesätaukoa, ja keskustelimme ryhmässä mm. kesän asettamista haasteista terveellisille 

elämäntavoille, kuten ruokailulle ja liikuntaharrastusten ylläpitämiselle. 

 

Kesätauon jälkeisessä tapaamisessa keskusteltiin rennosti siitä, miten kesä oli mennyt ja 

jokainen sai kertoa haluamiaan asioita. Lisäksi harjoittelimme hieman tietoisen syömisen 

menetelmää ja tietoista läsnäoloa hengitykseen keskittyen (apua mm. stressin hallintaan). 

Kaikki kokivat kesätauon haasteelliseksi, sillä esimerkiksi moni KIPINÄn järjestämistä 

liikuntaryhmistä oli kesätauolla ja moni olisi kaivannut ryhmän tukea ja seuraa.   

Syyskuun toisella tapaamiskerralla kertailtiin ryhmäläisten toiveiden mukaan syömiseen 

liittyviä asioita ja ryhmäläiset saivat mallin aterioiden koostamisesta. Lisäksi teimme 

lyhyehkön liikkuvuusharjoituksen toistamiseen ja päälle rentoutusharjoituksen. Edellisellä 

viikolla tehtyjen loppumittausten pohjalta huomattiin, miten moni asia oli kehittynyt 

lähtötesteistä ja selvästi näki, että jotain oppeja on jäänyt arkeen pitkän kesätauonkin jälkeen!! 

Ihan mahtavaa! 

 

 



 
 

Kokonaisuudessaan Elintavat uusiks! –ryhmä koettiin hyvin hyödylliseksi ja toimivaksi, 

muutamin parannusehdotuksin. Me vetäjät saimme kiitosta mm. kannustuksesta ja 

ammattitaidosta. Ilmapiiri koettiin innostavaksi ja ryhmähenki oli hyvä, vaikka ryhmäläisten 

ikäjakauma olikin suuri. Liikunta ja yhteinen tekeminen huumorin höystämänä oli monille 

tärkeää.   



 

Kehittämistä löytyi toki myös. Tapaamisaikaa pidettiin melko lyhyenä (1,5 h) ja niitä olisi 

voinut olla useamminkin. Kesätauko koettiin liian pitkänä ja turhana; ryhmä olisi voinut 

päättyä juuri ennen kesää. Myös jokaisen ihmisen vastuuta omasta terveydestä toivottiin 

painotettavan enemmän. 

 

Saamamme ryhmäpalautteen pohjalta Elintavat uusiks! on saanut aikaan mm. seuraavanlaisia 

muutoksia: 

 Liikunnan lisääntyminen ja säännöllistyminen 

 Ateriarytmi parani huomattavasti 

 Hyvien tapojen jatkaminen 

 Sydänmerkkien tarkkaileminen tuotteista 

 Ruokailuun huomion kiinnittäminen 

 Mieliala on piristynyt! 

Erään ryhmäläisen sanoja lainaten: ”Kiitos kaikille, olette ihania, ja kiitos vetäjille, on ollut 

ilo saada kuulua tähän ryhmään.” Me vetäjätkin haluamme kiittää erittäin mukavasta matkasta 

kanssanne ja toivotamme teille tsemppiä jatkossakin! 

 

Terkuin Rosa ja Satu 


