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• Kurkistus kilpaurheiluun ja digitaalisuuteen
• Hyvinvoinnin edistäminen on muutoksen tukemista
• Digitaalinen hyvinvointipalvelu



Digitalisaatio muuttaa harjoittelua



Digitalisaatio muuttaa harjoittelua
JYP Junioreiden JOPOX – palvelu pelaajalle, joukkueelle, valmennuksille ja vanhemmille 



Garmin Multisport Training GPS

Digiohjausta 
• Energian kulutus
• Uni
• Lepo ja palautuminen
• Liikkuminen ja aktivointi
• Syke
• …



Sosiaalinen yhteisö - vertaiset

Sport Tracker – mobiili Blogi

http://mtkl.fi/palvelut/vertaistoiminta/



• Tietoisemmaksi liikkumisesta
Päivittäinen, viikkoittainen ja pitkän aikavälin 
liikkuminen
Tavoitteellinen liikkuminen
Omaehtoinen liikkuminen

• Tietoisemmaksi terveellisistä elämäntavoista
Levosta, unesta, ajankäytöstä, ravinnosta, 
energian tarpeesta/kulutuksesta

• Tuoda sosiaalinen verkosto tueksi
Joukkue, vanhemmat, valmentaja

• Tukea elämän hallinta, koulun ja harjoittelun 
yhdistämistä

• Tunnistaa ja ilmaista kehon ja mielen hyvinvointia
• Tunnistaa ja ohjata oman terveyden seurantaan
• Ohjata ja tukea vastuunkannossa omasta 

terveydestä ja henkisessä tasapainossa

Digitaalisuus hyvinvoinnin edistämisessä



Awareness and reflection
MUUTOKSEN ASKELEET

• Aikomus: On tärkeää tietää, mitä tahtoo – eli täytyy 
tulla tietoiseksi omista tavoitteistaan.

• Huomio: Jotta muutokset pääsisivät tapahtumaan, on 
huomion oltava itse asiassa. 

• Toiminta: On tavoiteltava täysillä haluamaansa 
muutosta.

• Irti vanhasta:  On vakiinnutettava uusi toimintatapa 
luopumalla vanhasta



Awareness and reflection
Mitkä ovat ne keinot, joilla muutoksen 
askeleita olemme tukeneet 1990?

” Digitalisaatio muuttaa maailmaa nopeissa sykleissä 
luomalla täysin uudenlaisia vaihtoehtoja vanhoille ja 
tutuille toiminnoille. ” 

Digitalisaatio terveyden ja hyvinvoinnin tukena

https://yhteistyotilat.fi/wiki08/pages/viewpage.action?pageId=37071767


Hyvinvoinnin edistäminen –
pyrkimys tukea muutosta yksilön toiminnassa



Digitaalinen hyvinvointipalvelu - yksi vai useita?



Nuorten hyvinvoinnin tukemiseen tarvitaan monta kanavaa

Kuva: Nuorisotutkimusseura Ry

Verkkoympäristöjen jatkuva monimuotoistuminen ja 
laajeneminen on yksi nuorten hyvinvointiin vaikuttavista 
megatrendeistä (VicHealth & CSIRO 2015). 

Yhtäältä verkkoympäristö ja sosiaalinen media avaavat 
mahdollisuuksia yhteydenpitoon, itsensä kehittämiseen ja 
identiteetin rakentamiseen. Toisaalta ne haastavat 
yksityisyyden rajoja ja toimivat väylinä kiusaamiselle, 
häirinnälle ja muulle tunkeilulle. 

Kumpikin ulottuvuus on olennainen myös nuorten kanssa 
toimivien ammattilaisten työssä, jossa halutaan tavoittaa 
nuoria verkkoympäristöissä…. 

Nuorosotutkimusseura Ry

https://www.nuorisotutkimusseura.fi/nakokulma26


Digitaalista hyvinvointipalvelua luomassa

Resurssit, palvelut

Tuki ja ohjaus

Aikomus, huomio, 
toiminta, irti vanhasta

Yhteiset verkkovalmennukset

Awareness and reflection

Jakaminen ja vertaisverkosto





HYVINVOINTIA EDISTÄVÄ PALVELU
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