
LIIKUNTAVISA 
 

Kysymykset: 
 

1. Kehittää erilaisia liikunnallisia taitoja ja fyysisiä ominaisuuksia, pitää liikkumisen ja harjoittelun 

mielekkäänä.    

2. Voidaan tehdä monipuolinenkin lihaskuntoharjoitus yksin tai yhdessä muiden liikkujien kanssa. 

Liikkeitä on useita ja niitä kierretään pisteeltä toiselle. 

3. Kehittää kestävyyskuntoasi. Tällä liikkumisen tempolla saat samat terveyshyödyt lyhyemmässä 

ajassa, kun lisäät tehoa liikkumiseesi. Liikuntalajeja voi olla mm. juoksu, hiihto, pyöräily ja pallopelit. 

4. Tämän osattua lihaskuntoharjoittelu on turvallinen liikuntamuoto myös nuorille, erittäin iäkkäille ja 

jopa heikkokuntoisille ihmisille, kunhan liikkeet suoritetaan hallitusti ja oikeaoppisesti. Toinen 

henkilö voi tarkkailla ja antaa neuvoa, jos liikesuorituksessa oli jotain korjattavaa. 

5. Yksilöllinen ominaisuus, joka on perusta kehon normaalille toiminnalle. Voidaan kehittää aktiivisilla ja 

passiivisilla harjoituksilla.  

6. Harjoitetaan matalatehoisella liikunnalla. Tämä auttaa jaksamaan päivittäisitä toiminnosta. 

Perussääntönä tämän kehittämiselle on neljän P:n sääntö: pitää pystyä puhumaan puuskuttamatta.  

7. Tarvitaan jokapäiväisistä toimista selviytymiseen. Käsittää fyysisten ominaisuuksien lisäksi psyykkiset 

ja sosiaaliset ulottuvuudet.   

8. Liikkuminen, joka sisältää kaikki arkisetkin toimet. 

9. Vaaditaan harjoittelulta, jotta kehitystä on mahdollista tulla. Perussääntönä, jos jotakin ominaisuutta 

haluaa kehittää, tulisi sitä harjoittaa 2-3krt viikossa. 

10.  Kaikki fyysinen aktiivisuus, jolla on positiivisia vaikutuksia terveyteen. Tuottaa terveydelle hyötyjä, 

mutta ei aiheuta terveydellisiä haittoja. Peruspiirteitä ovat säännöllisyys ja kohtuukuormitus. 

11. Käsittää tasapainon, asennon ja liikkeiden hallinnan, koordinaation, rytmikkyyden ja 

liikkumisnopeuden/ketteryyden.  

12. Liikkumisen suosituksissa tätä fyysistä ominaisuutta tulee harjoittaa ainakin 2 kertaa viikossa. 

13. Malli, jonka pohjalla on riittävä palautuminen. 

14. Kehomme tarvitsee polttoainetta. Ilman sitä emme jaksa liikkua, eikä aineenvaihdunta pysy 

normaalisti käynnissä. 

15. Tätä harjoittamalla voidaan ennaltaehkäistä kaatumisia.  

16. Tulisi harjoittaa ainakin 2 h 30minuuttia viikossa. Tähän lasketaan kaikki sydämen sykettä nopeuttava 

liikkuminen, kuten uinti, sauvakävely, tanssi tai retkeily. 

17. Harjoittelun vastapainoksi keho tarvitsee riittävästi lepoa. 

18. Piristävä tauko vaikka työpäivän lomassa, aktivoi lihaksia ja aineenvaihduntaa sekä lataa akkuja.  

19.  Tämä on yksi keskeinen terveyskunnon osa-alue. Kattaa verenkierto- ja hengityselimistön kunnon. 

Sydän, verenkierto- ja hengityselimistön tehtävänä on huolehtia, että työskentelevät lihakset ja muut 

elimet saavat tarpeeksi happea. Tähän riittää liikkumista reippaasti 2,5 h viikossa tai rasittavasti 1h 

15 minuuttia viikossa. 

20. Lihasvoimaharjoittelun seurauksena lihasmassa lisääntyy, ja vaikka rasvamassa ei vähenisi muuttuu 

kropan rakenne ja tämä pienenee.  

21.  WHO:n määritelmän mukaan tämä on kokonaisvaltaista fyysistä psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia 

ja toimintakykyisyyttä, ei vain sairauden puuttumista.  

22. Vuonna 2019 uudistetussa liikuntapyramidissa huomioitu liikkumisen rinnalle. Toimii 

liikuntapyramidin alimmaisena palikkana, kaiken toimimisen ja jaksamisen perustana. 



Mikä sana muodostuu ristikon keskelle? 

Täyttyykö nämä sinulla? 
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