
 
 

 

Liikuntaneuvonta 
Liikuntaneuvonta on maksutonta ensisijaisesti yksilöön kohdistuvaa 
terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä niille, jotka eivät juurikaan liiku 
tai joiden liikkuminen on terveyden kannalta riittämätöntä. Neuvon-
nan tavoitteena on kannustaa liikkumaan ja auttaa löytämään itselle 
sopiva tapa liikkua joko itsenäisesti tai ryhmässä. Liikuntaneuvontaan 
pääsee terveyspalveluista terveydenhoitajan, fysioterapeutin, lääkä-
rin tai muun terveyspalvelujen henkilökunnan tekemällä Liikun -lä-
hetteellä. Liikuntaneuvontaa voidaan suositella asiakkaalle tai sitä voi 
itse pyytää. Lähetteen saapuessa liikuntapalveluihin, asiakkaaseen 
ollaan yhteydessä kahden viikon kuluessa pääsääntöisesti puheli-
mitse. Liikuntaneuvontaprosessiin kuuluu aina seuranta. Jokaiseen 
asiakkaaseen ollaan yhteydessä ainakin kerran alkutapaamisen jäl-
keen. Liikuntaneuvonta toteutetaan yksilöllisesti kunkin asiakkaan 
kanssa yhdessä ja asiakkaan tarpeita kuunnellen. Ainoa asia, mitä 
asiakkaalta toivotaan löytyvän liikuntaneuvontaan tullessa, on oma 
motivaatio muutokseen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Salon liikuntapalvelujen liikuntaryhmät: www.salo.fi/ohjattuliikunta  
 

http://www.salo.fi/ohjattuliikunta


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Työikäiset ja ikääntyneet  
 
Liikunnanohjaaja  
Timo Saarela  
timo.saarela@salo.fi 
02 778 4705  
 
Liikunnanohjaaja  
Jani Nurmi  
jani.nurmi@salo.fi 
02 778 4710 

 
 

Lapset, nuoret ja perheet 
 
Liikunnanohjaaja  
Essi Kuivalainen 
essi.kuivalainen@salo.fi 
02 778 4706 
 

 

Liikunnanohjaaja  
Saku Nikkanen 
saku.nikkanen@salo.fi 
02 778 4709 
 
Liikunnanohjaaja  
Hanna-Mari Ruotsalainen  
hanna-mari.ruotsalainen@salo.fi 
02 778 4712 
 

 

 
 

Liikuntaneuvontaa antavat 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Lähtisitkö liikkeelle – tartu luuriin 

Mikäli sinulla on kysyttävää liikuntapalveluiden liikuntapaikoista, lii-
kuntaryhmistä tai kaipaat yleisesti tietoa Salon eri liikkumisen mah-
dollisuuksista, tartu luuriin ja soita liikuntapalveluiden liikunnanoh-
jaajille tai liikuntasuunnittelijalle. Meiltä saat tietoa, vinkkejä ja 
voimme yhdessä selvittää kuinka pääset eteenpäin, sillä ei kannata 
jäädä miettimään ja odottamaan kun on kyse liikkumisesta! 
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PELI on perheiden liikuntaneuvontapalvelu 

Asiakkaalle maksutonta PELI –palvelua toteutetaan yhteistyössä lii-
kuntapalveluiden, varhaiskasvatuksen, neuvolan ja kouluterveyden-
huollon kanssa. PELI –neuvonnalla pyritään lisäämään koko perheen 
arkiaktiivisuutta ja yhteistä liikuntaa sekä lapsen yleistä kehitystä tu-
kevaa liikkumista. Jos sinua mietityttää perheen tai yksittäisen lapsen 
liikkuminen, liikunta tai liikkumattomuus, niin PELI –lähetteen voit 
saada neuvolan, kouluterveydenhoitajan tai muun terveyspalvelujen 
henkilökunnan tekemänä.  

NUOLI on nuorten liikuntaneuvontapalvelu 

Nuorelle (alle 20-vuotias) maksuton NUOLI –palvelua toteutetaan yh-
teistyössä liikuntapalveluiden, koulun ja kouluterveydenhuollon 
kanssa. NUOLI –neuvonnalla pyritään tukemaan nuoren liikkujaiden-
titeetin muodostumista. Ohjaajan rooli määräytyy nuoren tarpeiden 
mukaan ja nuorella on itsellään mahdollisuus vaikuttaa siihen miten 
neuvonta etenee. NUOLI –lähetteen voit saada kouluterveydenhoita-
jan tai muun terveyspalvelujen henkilökunnan tekemänä, myös sosi-
aalipalvelut voivat ohjata liikuntaneuvontaan. Lapsille ja nuorille on 
myös ohjattua matalankynnyksen liikuntatoimintaa, näistä voit tie-
dustella suoraan liikunnanohjaajalta.  

Voit olla myös itse suoraan yhteydessä NUOLI- ja PELI -neuvon-
nasta vastaavaan liikunnanohjaajaan essi.kuivalainen@salo.fi 

 
 

Liikuntaneuvonnan ajanvaraustiedot 

Nimi:      

Tapaamisaika:  

Paikka:      
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