
TULES
KUNTOREMONTTI KUNTOREMONTTI KUNTOREMONTTI KUNTOREMONTTI 5 VRK5 VRK5 VRK5 VRK

Nykyinen monesti yksipuolinen ja kuormittava työrytmi ja liikunnan vähyys aiheuttavat Tuki- ja 

liikuntaelinsairauksille altistumista. Tules on toiseksi suurin ennenaikaiselle eläkkeelle jäämissyy ja näin ollen 

merkittävä kustannustekijä yrityksen kulurakenteessa. Lisäksi Tules -vaivat aiheuttavat paljon 

sairauslomapäiviä. Yksilötasolla monesti kivuliaat vaivat aiheuttavat ongelmia jaksamiseen ja elämänlaatuun.

KenelleKenelleKenelleKenelle

Selkä-, niska- ja niveloireista kärsivät työikäiset henkilöt.

TavoiteTavoiteTavoiteTavoite

Auttaa tuki- ja liikuntaelinvaivoja potevia ottamaan vastuuta omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan. 

Tiedon lisääntyminen omasta Tules ongelmasta. Löytää itsehoitokeinot ongelman kurissa pitämiseen. Oppia 

käyttämään omaa liikuntaelimistöään sopivasti kuormittaen sekä työssä, että vapaa-aikana, löytää omaan 

tilanteeseen sopiva liikuntalaji ja / tai harrastus. Selvittää suoritustestein kurssilaisen fyysisen- ja lihaskunnon 

tila.

Keinoina Keinoina Keinoina Keinoina käytetäänkäytetäänkäytetäänkäytetään

•Henkilökohtaisia terveysmittauksia (verenpaine, BMI)

•Kunnon mittauksia (henkilökohtainen polkupyörätesti, kävelytesti, lihastesti)

•Liikkumaan aktivoivia ja elämyksiä tuottavia perussuomalaisten liikuntalajeja sekä muutamia uusia lajeja

•Käytännön harjoittelu TULEN hoitoon

•Tietoiskuja ja ryhmäkeskusteluja:

•Liikunnan merkitys

•Tuki- ja liikuntaelinsairaudet

•Ravinnon merkitys

•Henkinen hyvinvointi

• Oikeat työasennot

•Palautekeskustelu (testitulokset + tietoa seurannasta ja toiveita Peurunkaan ja omaan työterveyshuoltoon jatkosta)



MALLIOHJELMAMALLIOHJELMAMALLIOHJELMAMALLIOHJELMA

SunnuntaiSunnuntaiSunnuntaiSunnuntai
14.30 – 15.30 Tuloinfo ja tulokahvi

15.30 alkaen Henkilökohtaisen aikataulun mukaan mittaukset: Terveyskyselyn palautus

16.00 - 17.00 Ulkolenkki tutustutaan ympäristöön ja muihin ryhmäläisiin

MaanantaiMaanantaiMaanantaiMaanantai
07.00 alkaen Aamiainen

08.15 - 13.00 Henkilökohtaisen aikataulun mukaan polkupyörätestit

09.00 – 10.00 Luento: Liikunnan merkitys

10.15 – 11.45 Ulkolenkki

12.30 – 13.00 Lounas kotiruokabufeesta

13.00 – 14.00 Kuntosaliharjoitus –tutustuminen laitteisiin

14.00 – 15.00 Rentousharjoitus

17.00 - 19.00 Päivällinen kotiruokabufeesta

TiistaiTiistaiTiistaiTiistai
07.00 alkaen Aamiainen

09.00 - 10.00 Luento: Tuki- ja liikuntaelinsairaudet

10.00 - 11.30 Käytännön harjoittelua oman tuki- ja liikuntaelimistön huoltoon

12.30 - 13.00 Lounas kotiruokabufeesta

13.00 - 14.00 Luento: Henkinen hyvinvointi

14.00 – 15.00 Lihaskuntotestit

15.00 – 15.45 Venytysvoimistelu

17.00 - 19.00 Päivällinen kotiruokabufeesta

KeskiviikkoKeskiviikkoKeskiviikkoKeskiviikko
07.00 alkaen Aamiainen

09.00 – 10.00 Luento: Ravinnon merkitys

10.15 – 11.30 Kuntosaliharjoitus, jonka aikana yksilöllistä ohjausta omiin TULE ongelmiin10.15 – 11.30 Kuntosaliharjoitus, jonka aikana yksilöllistä ohjausta omiin TULE ongelmiin

11.45 – 12.30 Vesiliikunta

12.30 – 13.00 Lounas kotiruokabufeesta

13.30 – 16.00 Lenkki/laavuretki patikoiden tai pyörällä

17.00 - 19.00 Päivällinen kotiruokabufeesta

TorstaiTorstaiTorstaiTorstai
07.00 alkaen Aamiainen 

08.30 – 09.30 Luento: Oikeat työasennot

10.00 – 11.00 Toiminnallisia harjoituksia; nostaminen, istuminen, selän ja hartiaseudun hallinta

11.00 – 12.00 Kävelytesti

12.30 – 13.00 Lounas kotiruokabufeesta

14.00 – 15.00 Sisäpyöräilyä musiikin tahtiin

15.00 – 16.00 Palloilu

17.00 – 19.00 Päivällinen kotiruokabufeesta

PerjantaiPerjantaiPerjantaiPerjantai
07.00 alkaen Aamiainen

09.00 – 09.45 Sauvakävely

10.00 – 10.45 Rentousharjoitus

11.00 – 12.00 Palautekeskustelu (testitulokset + tietoa seurannasta ja toiveita Peurunkaan ja omaan 

työterveyshuoltoon jatkosta)

Joka ilta on mahdollisuus omatoimiseen liikkumiseen: kuntosalit, kylpylä ja ulkoilureitit käytettävissä.

Henkilökohtainen kuntoremonttiohjelma jaetaan majoittumisen yhteydessä.

Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin.


