
VUOROTYÖ 

HALLINTAAN
KUNTOREMONTTI KUNTOREMONTTI KUNTOREMONTTI KUNTOREMONTTI 5 VRK5 VRK5 VRK5 VRK

Tärkeimpiä vuorotyön aiheuttamia haittoja ovat vuorokausirytmin häiriintyminen, perhe-elämän ja 

yksilöllisen vapaa-ajan häiriintyminen, unettomuus ja päiväaikainen väsymys, työsuorituksen heikkeneminen 

väsymyksen takia, tapaturmariskin lisääntyminen, sepelvaltimotautiriskin lisääntyminen, kuukautiskierron 

häiriöt sekä psykosomaattisten oireiden lisääntyminen. Kun vuorotyön haittoja halutaan vähentää, keskeisiä 

keinoja ovat työvuorojen suunnittelu ja työn organisointi, työterveyshuollon säännöllinen terveysseuranta, 

koulutus ja tiedottaminen. Tärkeitä ovat kuitenkin myös ne keinot, joiden avulla jokainen työntekijä voi itse 

helpottaa sopeutumistaan vuorotyöhön. Ikääntyminen ja vuorotyö on tulevaisuuden työelämän haasteita.

KenelleKenelleKenelleKenelle

Vuorotyö hallintaan –kuntoremonttikurssi on tarkoitettu vuorotyöntekijöille, joilla on hankaluuksia sovittaa 

vuorotyötä omaan arkeen ja biologiseen rytmiin, henkilöille joilla on edellä mainittuja fyysisiä, 

psykosomaattisia tai sosiaalisia vaikeuksia. Kurssi soveltuu hyvin sekä nuorille juuri vuorotyöhön 

totuttautuville että ikääntyneille pidempään vuorotyötä tehneille.

TavoiteTavoiteTavoiteTavoite

Kurssin tavoitteena on tunnistaa oma biologinen rytmi ja miten se käyttäytyy vuorotyörytmissä sekä 

tiedostaa vuorotyön riskit terveydelle ja työkunnolle. Kurssi pyrkii motivoimaan vuorotyöntekijöitä tiedostaa vuorotyön riskit terveydelle ja työkunnolle. Kurssi pyrkii motivoimaan vuorotyöntekijöitä 

löytämään oma säännöllinen ja terveellinen arjen rytmi, jossa vuorottelevat työ ja lepo. Kurssilla ohjataan 

vuorotyöntekijöitä tutkimustietoon ja vertaiskokemuksiin perustuvien tietojen ja neuvojen avulla etsimään 

vastauksia kysymyksiin, kuten miten nukkua päivällä ja miten vuorotyössä tulisi aterioida. Vuorotyön 

hallinnassa on samalla pyrkimys oman elämän haltuun ottamisesta.

Keinoina Keinoina Keinoina Keinoina käytetäänkäytetäänkäytetäänkäytetään

•4viikon ajan päivittäistä päiväkirjaa ennen kurssia (työ, uni, aktiviteetti, arjen askareet, ruokapäiväkirja)
•Henkilökohtaisia terveysmittauksia (verenpaine, kolesteroli, ekg, kehon koostumus)

•Kunnon mittauksia (henkilökohtainen polkupyörätesti, lihaskuntotesti)

•Liikkumaan aktivoivia ja elämyksiä tuottavia perusliikuntatuokioita sekä herätteeksi muutamia tsemppilajeja

•Tietoiskuja ja ryhmäkeskusteluja:

•Tutustuminen + päiväkirjojen palautus

•Fyysinen aktiivisuus 
•Miten syödä vatsaa hellien terveellisesti

•Stressi ja elimistö

• Kun uni ei tule: levon merkitys vireystilaan

•Vuoroin työ, vuoroin lepo – voiko sitä hallita? Elämänasenne.

•Omatoiminen ryhmätehtävä: mm. miltä viikkokalenterini näyttää? Mitä olin ajatellut syödä seuraavassa yövuorossa? 

Onko minulla säännöllistä liikuntaharrastusta?

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

•Terveystreffit 12 kk:n kuluttua Peurungassa



MALLIOHJELMAMALLIOHJELMAMALLIOHJELMAMALLIOHJELMA

SunnuntaiSunnuntaiSunnuntaiSunnuntai
14.30 – 15.30 Tuloinfo ja tulokahvi

15.30 alkaen Henkilökohtaisen aikataulun mukaan mittaukset: Terveyskyselyn palautus + EKG ja verenpaine

17.00 - 18.00 Päivällinen kotiruokabufeesta

18.00 – 19.15 Tutustumistilaisuus + päiväkirjojen palautus

MaanantaiMaanantaiMaanantaiMaanantai
07.00 alkaen Aamiainen

8.15 - 13.00 Henkilökohtaisen aikataulun mukaan polkupyöräergometritestit + kehonkoostumuksen mittaukset

10.00 - 10.45 Kevyt keppijumppa + venytysvoimistelu

12.30 – 13.30 Lounas kotiruokabufeesta

13.45 – 14.45 Luento: Fyysinen aktiivisuus

15.00 – 16.00 Lenkki sauvakävellen

17.00 - 19.00 Päivällinen kotiruokabufeesta

TiistaiTiistaiTiistaiTiistai
07.00 alkaen Aamiainen

09.00 - 10.15 Luento: Miten syödä vatsaa hellien terveellisesti

10.30 - 11.45 Kuntosaliharjoitus - tutustuminen laitteisiin

12.00 - 13.00 Lounas kotiruokabufeesta

13.15 - 14.15 Luento: Stressi ja elimistö

14.30 – 16.00 Ulkoilua frisbeegolfaten

17.00 - 19.00 Päivällinen kotiruokabufeesta

19.00 - Omatoiminen ryhmätehtävä: mm. Miltä viikkokalenterini näyttää ensi viikolla? Mitä olin ajatellut syödä 

seuraavassa yövuorossa? Onko minulla säännöllistä liikuntaharrastusta? Voimavarakartta.

KeskiviikkoKeskiviikkoKeskiviikkoKeskiviikkoKeskiviikkoKeskiviikkoKeskiviikkoKeskiviikko
07.00 alkaen Aamiainen

09.00 – 09.45 Aamulenkki

10.00 – 11.15 Musiikkiliikunta + venyttelyt

12.30 – 13.00 Lounas kotiruokabufeesta

13.00 – 14.30 Luento: Kun uni ei tule: levon merkitys vireystilaan+ rentoutusharjoitus

15.00 – 15.45 Allasjumppa 

17.00 - 19.00 Päivällinen kotiruokabufeesta

TorstaiTorstaiTorstaiTorstai
07.00 alkaen Aamiainen 

10.15 – 11.00 Aamuverryttelyt keppijumpaten

11.00 – 12.00 Palloilu

12.30 – 13.00 Lounas kotiruokabufeesta

13.30 – 14.30 Luento: Vuoroin työ, vuoroin lepo: Voiko sitä hallita? Elämänasenne.

14.45 – 16.00 Musiikkiliikunta + venyttelyt

17.00 – 19.00 Päivällinen kotiruokabufeesta

PerjantaiPerjantaiPerjantaiPerjantai
07.00 alkaen Aamiainen

08.15 – 09.15 Aamulenkki

09.30 – 10.30 Keilailu

10.30 – 11.30 Palautekeskustelu ja testipalaute

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

Henkilökohtainen kuntoremonttiohjelma jaetaan majoittumisen yhteydessä.

Pidätämme oikeuden ohjelman muutoksiin.


