
 

SATA-LIPAKE –  HANKE   
Satakunnan parhaaksi  

 
 

UUTISKIRJE KESÄKUU 2019 
Satakuntalaiset kevenevät ja vyötäröt kaventuvat! 

 
 

Hyvinvointi- ja terveysvalmentajien 
ja liikunnanohjaajien yhteistyön 
ansioista moni satakuntalainen on 
ryhtynyt muuttamaan elintapojaan ja 
voi paremmin.  

Parin viime vuoden ajan sote- / 
terveyskeskusten ammattilaiset 
ovat voineet ohjata asiakkaitaan 
hyvinvointi- ja terveysvalmentajan 
puheille. Valmentajille on ohjattu 
henkilöitä, jotka ovat vaarassa 
sairastua tai ovat jo sairastuneet 
johonkin elintapasairauteen kuten 
esimerkiksi diabetekseen, sydän- ja 
verisuonisairauksiin tai tuki- ja 
liikuntaelinsairauksiin.   

Hyvinvointi- ja terveysvalmentajat 
ovat ottaneet puheeksi 
vastaanotolleen ohjatun kanssa 
liikunta-, ruokailu- ja 
nukkumistottumukset.  Valmentajat 
kehottavat lisäämään niitä asioita, 
jotka asiakkaan arjessa jo toteutuvat 
hyvin esimerkiksi kasvisten ja 
hedelmien nauttimista. Asiakkaan 
arjen hyviä tottumuksia tuetaan ja 
vahvistetaan. 

Valmentajat ohjaavat asiakkaita 
myös pohtimaan, mitkä asiat ovat 
heille tärkeitä ja millaiset muutokset 
voisivat edistää heille tärkeiden 
asioiden toteutumista. Jaksanko 

paremmin, jos korjaan ateriarytmiä 
ja syön säännöllisesti 4 – 6 kertaa 
päivässä ja vähemmän kerralla? 
Vältynkö illalla ahmimasta runsasta 
määrää makeita ja rasvaisia 
herkkuja, jos syön säännöllisesti 4-6 
kertaa päivässä. Olenko virkeämpi 
töissä ja vapaa-ajalla, jos nukun 
riittävän pitkät yöunet – aikuinen 6-9 
tuntia yössä. Olenko 
tasapainoisempi vanhempi, kun 
nukun riittävästi. Olenko virkeämpi, 
jos käyn ulkoilemassa illalla töiden 
jälkeen tai kävelen tai pyöräilen 
työmatkat? Kesällä on mukavampi 
mennä uimarannalle, kun liikun ja 
syön kasviksia enemmän sekä 
nautin herkkuja harvemmin kevään 
ajan. 

Asiakkaan sitouduttua lisäämään 
liikkumistaan, syömään 
terveellisemmin tai nukkumaan 
paremmin ovat valmentajat 
kirjanneet aloitustiedot ja 
mittaustulokset. He seuraavat ja 
tukevat asiakasta muutoksessa. Ne, 
jotka tarvitsevat ohjausta liikunnan 
lisäämisessä, valmentajat ohjaavat 
tai saattelevat liikuntatoimen 
matalan kynnyksen liikuntaryhmään 
tai yksilöohjaukseen.   

Valmennukseen osallistujista useat 
ovat laihtuneet, mikä näkyy vaa´alla 

ja vyötärönmitassa. Moni kokee 
fyysisen kunnon kohentuneen – 
jaksaa nousta rappuja paremmin ja 
siivoaminen sujuu kevyemmin tai 
asiointimatkat sujuvat kävellen 
kevyemmin. Jotkut kokevat 
olevansa virkeämpiä ja 
elämänlaadun kohentuneen. 
Onnistuneesti ruokailurytmiään 
korjannut havaitsi ärtyvän suolen 
rauhoittuneen. Joillakin 
diabetesriskitestin tulos on 
korjaantunut ja diabetekseen 
sairastumisen riski vähentynyt. 
Asiakkaat ovat kokeneet todella 
hyötyneensä valmennuksesta – 
ammattilaiselta saadusta tuesta ja 
kannustuksesta kohti tavoitetta sekä 
matalan kynnyksen ryhmissä 
saadusta vertaistuesta.  

 

 

 

 

 

Liikkumattomuuden aiheuttamat kustannukset Satakunnassa 
 

 

Seuraavan sivun  taulukossa on kuvattu laskelmat 
liikkumattomuuden aiheuttamista kustannuksista 
Satakunnassa ja koko Lounais-Suomessa.  
Summat perustuvat samaan laskelmaan, mitä on käytetty 
Valtioneuvoston kanslian vuonna 2018 julkaisemassa 
raportissa. Laskelmissa on huomioitu tuoreimmat kuntien 
sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset vuodelta 2018.  
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Taulukon toisessa sarakkeessa on ilmoitettu kunnan / alueen kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset.            

Kolmannessa sarakkeessa on kuvattu liikkumattomuuden aiheuttamat terveydenhuollon suorat ja epäsuorat kustannukset.       

Neljännessä sarakkeessa on arvioitu terveydenhuollon suorien ja epäsuorien kustannuksien lisäksi myös kaikki muut 

liikkumattomuuden aiheuttamat kustannukset. Näistä suurin on tuloveron menetykset. 

 

Alue 

Sote-kustannukset/v 

milj.€ 

Liikkumattomuuden aih. 

terveydenhuollon suorat 

ja epäsuorat 

kustannukset/v milj.€ 

Liikkumattomuuden aih. 

th:n kustannukset ja 

taloudelliset menetykset 

(mm. tuloveron)/v milj.€ 

Eura 40.098 3.61 12.63 

Eurajoki 31.316 2.82 9.86 

Harjavalta 28.874 2.60 9.10 

Honkajoki 6.423 0.58 2.02 

Huittinen 36.106 3.25 11.37 

Jämijärvi 7.276 0.65 2.29 

Kankaanpää 36.106 3.48 12.17 

Karvia 9.255 0.83 2.92 

Kokemäki 28.329 2.55 8.92 

Merikarvia 13.664 1.23 4.30 

Nakkila 18.107 1.63 5.70 

Pomarkku 9.283 0.84 2.92 

Pori 274.893 24.74 86.59 

Rauma 133.182 11.99 41.95 

Siikainen 5.83 0.52 1.84 

Säkylä 24.737 2.23 7.79 

Ulvila 41.759 3.76 13.15 

SATSHP 748.772 67.39 235.86 

Lounais-Suomi 2313.69 208.23 728.812 
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Syksyn toimintaa 

 
 

Haastavien asioiden puheeksiotto ja muutokseen motivointi -koulutukset 3.9 ja 11.9 klo 12.30 – 16.00  

Koulutukset saman sisältöiset.  

Paikka: Satasairaala N2 auditorio, os. Sairaalantie 3, 28500 Pori.  

Ilmoittautumiset 27.8.2019 mennessä. Kutsu ja ohjelma 

 

Liikunta- ja hyvinvointimessut Porin Puuvillassa to 19.9.2019 klo 10 – 15 

Mukana unen ja levon asiantuntija Pippa Laukka, liikunnan asiantuntija Kalle Lassila ja ravitsemusasiantuntija Anette Palssa sekä 

yhteistyötahoja - Satasairaala, Porin liikuntapalvelut, Sydänpiiri, SPR, Hyvis, hyvinvointi- ja terveysvalmentajia 

Ohjelmassa kehon koostumusmittauksia, käden puristusvoimamittauksia, hulavannekilpailu ym. 

 

Sata-Lipake FOORUMI ke 25.9.2019 klo 9.00 – 10.30 Satasairaalan B1-koulutusluokassa. 

Liikuntaneuvonnan palveluketjun juurrutustyöhön ovat tervetulleita kuntien liikuntatoimen edustajat, sote-organisaatioiden 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön edustajat sekä liikuntaneuvontaa toteuttavat ja kehittävät järjestötoimijat. 

 

 

 

Hyvää ja virkistävää kesää kaikille! 

 

Projektisuunnittelija Marita Inkinen p. 040 7380168, marita.inkinen@satasairaala.fi   

Projektisuunnittelija Anne Tarhasaari p. 050 4735070, anne-marie.tarhasaari@satasairaala.fi  

 

 

http://www.satasairaala.fi/ammattilaisille/taydennyskoulutus/Documents/20190903.11%20Puheeksiottokoulutus%205.pdf
mailto:marita.inkinen@satasairaala.fi
mailto:anne-marie.tarhasaari@satasairaala.fi

