
TERVEYTTÄ   
HYVINVOINTITEOILLA

TESTITULOKSET 
Päivämäärä 
Puristusvoima
Oma tulos

6 minuutin kävelytesti
tai 1,6 km kävelytesti*

Oma tulos

Tasapainotesti (aika)

Yhden jalan seisonta

Verenpainemittaus

1.yläpaine/alapaine 

2.yläpaine/alapaine   

Syke 

Kehonkoostumus

Rasvaprosentti

Viskeraalinen rasva

Rasvaton kehonmassa

Tuolilta ylösnousu (aika)

Viisitoista ylösnousua

www.meijanpolku.fi

Liikunta on olennainen osa hyvinvointia. Liikku-
minen, oli se sitten välimatkaliikuntaa, hyötylii-
kuntaa tai liikuntaharrastuksia, tukee jaksamista 
arjessa ja ylläpitää toiminta- ja työkykyä.

Liikunnan on havaittu ehkäisevän tehokkaasti 
monia sairauksia, ja se on hoitokeinona monis-
sa pitkäaikaissairauksissa. Liikunnalla on moni-
puolisia vaikutuksia aivojen toimintaan ja uu-
simmissa aivotutkimuksissa sen onkin havaittu 
edistävän oppimista ja ehkäisevän ikääntymi-
sen vaikutuksia.

www.meijanpolku.fi/liikunta
Sivuilta löydät mm. harjoitusvideoita auttamaan 
sinua eteenpäin liikunnan aloittamisessa ja mo-
nipuolistamisessa.

Tee sähköinen terveystarkastus ja tunnista mah-
dollisuuksiasi parempaan ja terveellisempään 
elämään.

Terveystarkastuksen avulla näet, miten elämän-
tavat vaikuttavat arvioituun elinikääsi ja riskiisi 
sairastua elämänlaatua heikentäviin sairauksiin. 
Pienilläkin muutoksilla on vaikutusta hyvinvointiisi.

https://demo.oda.fi/palvelut/omaarvio
(Palvelu on vielä kehitteillä)
 

* www.kuntokatsastus.info 
Helppo, maksuton kuntotestauspalvelu Jyväskylässä 
ja Äänekoskella. Tekemällä itsenäisesti 1,6 km testin 
saat tietoa tämän hetkisestä kunnostasi.

SÄHKÖINEN TERVEYSTARKASTUS

LIIKUNTA



Lenkkeilen säännöllisesti 

Teen pihatöitä

Kuljen työmatkat aktiivisesti

Harjoitan lihasvoimaa ja 

tasapainoa

Huolehdin venyttelystä

ja notkeudesta

Tauotan istumista

____________________

Nukun ja lepään riittävästi

Rentoudun omalla tavallani

Saunon säännöllisesti

Varaan aikaa hiljaisuudelle

Annan tilaa tunteilleni

Huomaan olla kiitollinen

Keskityn hetkeen

____________________

Nautin luonnosta

Teen puistokävelyn

Kerään kukkia, marjoja 

tai sieniä

Metsästän / liikun luonnossa

Kuvaan luontoa

Teen ympäristöystävällisiä valintoja

___________________________

Pidän yhteyttä läheisiini

Autan pienillä teoilla

Olen ystävällinen

Keskityn kuuntelemaan muita

Kysyn, mitä sinulle kuuluu

Osallistun järjestö- tai seuratoimintaan

_______________________

Mikä olisi omien arvojen 
mukainen tekoni, joka veisi 

kohti hyvinvointia?

Terveyttä hyvinvointiteoilla!

Meijän polun pääteemat ovat liikunta, lepo, 
luonto ja yhteisöllisyys. Hyvinvointimme raken-
tuu näistä  elementeistä. Kun nämä tekijät ovat 
sopivasti tasapainossa pystymme vastaamaan 
arjen haasteisiin töissä, kotona ja vapaa-aikana.

Ohessa on listattu pieniä arjen asioita, joihin 
panostamalla voi saada aikaan suuria muutok-
sia terveydessä ja hyvinvoinnissa.

Listalta voi poimia itselleen tavoitteita niin lyhy-
elle kuin pitkällekin aikavälille. Ja itse voi kek-
siä lisää! Tee sellaisia asioita, josta tulee sinulle 
hyvä mieli ja olo!


