
KUNNOSSA KAIKEN IKÄÄ
ESIMERKKEJÄ KKI-TUETUISTA 

HANKKEISTA



Tampereen KooVee
Olkkosen reeniryhmä

• Olkkosen reeniryhmissä toimitaan ympäri Tamperetta. 

• Viikottaiset reeniryhmät ovat tarkoitettu yli 35-vuotiaille miehille.

• Treenit sisältävät alkuveryttelyn, perusjumpan, mahdollisen 
pallopelin ja tehokkaan loppuvenyttelyn. Mukana oleville 
Olkkoslaisille on myös tarjolla venyttely messukylänkoululla, 
joka on ilmainen osalllistumismaksunsa maksaneille

• Toimintaa levitettiin ympäri Tamperetta, tarjolla on 
perustoimintaa ja vähän pientä ekstraa (esim. pikkujoulut)… 
Mukana on sopivasti huumoria – homma ei ole liian 
tiukkapipoista, vaan todellista ”jokamiehentoimintaa”. Koovee 
on onnistunut tarjoamaan todellista ”äijätoimintaa” liikunnan 
parissa. Hyvät ja innostavat vetäjät ovat tietysti tärkeitä, ja sitä 
kautta muodostuvat hyvä ryhmähenki.



Savonlinnan Jyry
Urheilukoulu

• Hankkeen kohderyhmänä ovat yli 40 v vähän liikkuvat, 
työelämässä olevat miehet ja naiset. 

• Tavoitteena on trajota syventävää liikunnallista ohjausta ja 
kokeilla uusia liikuntamuotoja sekä antaa syventävää tietoa eri 
liikuntamuodoista ja ravitsemuksesta.

• Liikuntaryhmiä  on 1 (n. 14 hlöä/ryhmä), ja tarvittaessa 
muodostetaan miehille ja naisille omat ryhmät. Tapahtumat ovat 
kestoltaan noin 1,5-2 h/krt. 

• Savonlinnan Jyry piti ensimmäisen KKI-projektinsa keväällä 
2015. Tänä syksynä seura järjestää jatkokurssin vastaavalle 
hankkeelle. 



Punkaharjun Urheilijat ry
Aikuisten kuntojumppaa

• Hankkeen kohderyhmänä ovat työikäiset miehet ja naiset. 

• Tavoitteena on kannustaa kohderyhmää liikkumaan 
säännöllisesti, huoltamaan kehoaan sekä huolehtimaan 
lihaskunnostaan ja vireydestään.

• Miehille ja naisille järjestetään yhteinen kuntojumppa. Ryhmä 
kokoontuu tunnin kerran viikossa. Sisätiloissa tehtävä jumppa 
voi olla kesäaikaan ns. puistojumppaa.

• Hanke saanut rahoitusta 2015 ja 2016



Kotkan Nappulat ry
Aikuisten harrastejalkapalloryhmä

•Hankkeen kohderyhmänä ovat seurassa toimivat aikuiset ja 
pelaajien vanhemmat. 

•Tavoitteena on saada kohderyhmää (n. 50 hlöä) liikkumaan 
jalkapallon parissa. 

•Hankkeessa järjestetään keväästä 2016 alkaen 
harrastejalkapalloryhmä, joka pelailee 1 krt/vko. 

•Ohjauksesta vastaa seuran palkattu valmentaja. Alkuvaiheessa 
osallistujille järjestetään mahdollisesti esim. UKK- kävelytesti. 

•KKI-tuki 1 500 €.



Pyhtään Naisvoimistelijat ry
Liiku, äiti, liiku!

•Hankkeen kohderyhmänä ovat äitiyslomalla/hoitovapaalla olevat 
pienten lasten äidit. 
•Tavoitteena on kannustaa vähän liikkuvia naisia liikkumaan 
säännöllisesti.
•Hankkeen alussa jokainen osallistuja käy henkilökohtaisen 
aloituskeskustelun personal trainerin kanssa. 
•Viikoittaisissa tapaamisissa treenataan vaihtuvin teemoin ja 
tutustuen uusiin lajeihin (kahvakuula, kuminauhat, kuntopiiri, 
tanssi, zumba jne.).
•Lisäksi järjestetään tunteja, joissa harjoitellaan yhdessä 
vauvojen/taaperoiden kanssa hyödyntäen lasten painoa äitien 
kuntoharjoittelussa. 
•Sisäliikunnan lisäksi järjestetään yhteisiä vaunulenkkejä 
intervalliharjoittelua hyödyntäen (kävely-juoksu-kävely), ohjattua 
vesiliikuntaa sekä luentoja liikkujan ruokavaliosta ja lasten 
liikunnan merkityksestä kasvuun ja kehitykseen. 


