
 

HYVINVOINTIKORTTI  

Liikunta 

Käy tutustumassa Kuninkaanpolkuihin (4 
reittiä). 

Merkattuihin reitteihin pääset tutustumaan ennakkoon osoitteessa → 
https://hartola.fi/kuninkaanpolku/  

 

Tee porrastreeni Soriksen kuntoportaissa.  
→ linkeissä vinkkejä, tai tee oman näköinen 
treeni! Soriksen portaat löytyvät 
liikuntamajan parkkipaikan vierestä. 

https://www.youtube.com/watch?v=t27V097ouxg → tee esim. jokaista liikettä 2krt, loppuun 
kävely tai spurtit juosten 3krt ylös asti.  
https://www.youtube.com/watch?v=JI4MvSYPnG4  
 

 

Mittaa askeltenmäärää viikon ajan 
askelmittarilla, sykemittarilla yms.  

Ihanteellinen askelmäärä olisi 10000-13000 askelta päivässä.   

Tee kerran viikkoon kehonhuoltoharjoitus. 
 
→Vinkkejä kehonhuoltoon  

https://www.youtube.com/watch?v=rqlc8eywPVs  
https://www.youtube.com/watch?v=qaQP3N0dZwM  
https://selkakanava.fi/jumppaohjeita-selalle-ja-niskalle  

 

Liiku lyhyet matkat kävellen tai pyöräillen.    

Kiinnitä huomiota paikallaan oloaikaasi. 
Tauota istumista 2-4krt/h.  

https://www.ukkinstituutti.fi/tietoa_terveysliikunnasta/liikkumattomuus/suositukset-istumisen-
vahentamiseen  

 

Tee lihaskuntoharjoitus vähintään 1krt/vko. 
Vinkkejä lihaskuntotreeneihin →  

https://www.fressi.fi/fressitv/ / https://www.youtube.com/watch?v=ghq9IynBiQA / 
https://www.youtube.com/watch?v=K-MBKe2OckM  

 

 

Ravitsemus 

Säännöllinen ateriarytmi, syö 2-4h välein.  https://sydan.fi/ruokarytmi-rullaamaan/  
http://syohyvaa.fi/ateriarytmi/  

 

Suunnittele viikon ruuat etukäteen. Näin 
helpotat arkeasi ja säästät rahaa.  

https://www.k-ruoka.fi/artikkelit/arki  
https://www.k-ruoka.fi/artikkelit/arki/halpaa-ruokaa---resepteja-alle-2-annos  

 

Lisää kasviksia, juureksia, hedelmiä ja marjoja 
omaan ruokailuusi.  

  

Juo vähintään 1,5-2l vettä päivässä viikon 
ajan.  

  

Kokeile jotain uutta reseptiä.  Vinkkejä aikaisemmista linkeistä.   

Kiinnitä huomiota rasvanlaatuun, suosi 
kasviöljyä kuten rypsiöljyä sekä 
kasviöljypohjaisia levitteitä. 

http://syohyvaa.fi/wp-content/uploads/2016/06/Levitteiden-rasvahappokoostumukset.pdf 
→ suosi tyydyttymättömiä rasvoja eli pehmeitä rasvoja.  

 

Pidä kasvisruokapäivä.  https://www.valio.fi/reseptit/ryhmat/kasvisruokia/  
https://www.beanit.fi/fi/reseptit/?gclid=EAIaIQobChMI-M_qtO-
t6QIVw5AYCh0BfgOQEAMYAyAAEgLF1PD_BwE  

 

 

Uni ja lepo 

Sulje TV, puhelin, tietokone ja muut älylaitteet 
2h ennen nukkumaan menoa viikon ajan.  

https://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/11/23/prisma-studio-testasi-alylaitteiden-sininen-valo-
siirtaa-unirytmia  
 

 

Välttele unensaantia vaikeuttavia ruokia ja 
juomia ilta-aikaan (rasvaiset ja mausteiset 
ruuat, kofeiini, alkoholi) 

https://sydan.fi/fakta/hyvan-unen-ruokavinkit/   

Rauhoitu ennen nukkumaan menoa esim. 
lukemalla, kuuntelemalla äänikirjaa, podcastia 
tai musiikkia tai tekemällä rentoutusharjoitus.  

https://selkakanava.fi/harjoituksia-selan-ja-mielen-rentoutumiseen  
https://mieli.fi/fi/mielenterveys/harjoitukset  

 

Käsittele huolet ja murheet ennen nukkumaan 
menoa kirjaamalla ne ylös tai juttelemalla 
asiasta jonkun kanssa.  

Huolihetki harjoitus: https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoito-ja-
oppaat/itsehoito/tyokaluja_itsehoito/Documents/Harjoitus_Vatvonnasta_vapaaksi.pdf  

 

Jos mahdollista, pidä vähintään viikon verran 
vuorokausirytmi samana, oli sitten arki tai 
viikonloppu.  

https://thl.fi/fi/web/elintavat-ja-ravitsemus/uni   

Hyvinvointihaaste on suunniteltu edistämään kuntalaisten hyvinvointia ja lisäämään tietoisuutta kunnan liikuntapaikoista. Hyvinvointikortissa 

on kussakin kategoriassa hyvinvointiin liittyviä haasteita. Tavoitteena saada kustakin kategoriasta ainakin kolme suoritettua (min. yhteensä 

9). Täyttämällä ja palauttamalla kortin Kunnantalolle, osallistut liikunnallisten palkintojen arvontaan. Osallistumisaika 13.5.-10.6.2020. 

 

Lisätietoja haasteesta:     Osallistun arvontaan: 

Sanna Kankkunen, liikuntaneuvoja    Nimi:____________________________________              

040 5524261 / sanna.kankkunen@phlu.fi                     Puhelinnumero:___________________________ 
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