
JIK-ALUEELLA VOIMAA VUOSIIN 
KUNTO-INSSILLÄ
Hanna Leskelä, Reetta Kananoja ja Tarja Palomäki, JIK ky
Niko Savinainen, Kurikan kaupunki

Tarpeet ja tavoitteet 
JIK-alueella tehdyn alkukartoituksen perusteella todettiin, että 
toimintakyvyltään heikentyneille ikäihmisille ei ollut riittävästi 
liikuntaryhmiä. Myös yhteistyö eri toimijatahojen välillä oli satun-
naista. Tavoitteena oli lisätä toimintaa kyseiselle kohderyhmälle 
ja löytää toimiva malli asian toteuttamiseksi.

Toteutus
Toimintakyvyltään heikentyneille ikäihmisille aloitettiin syksyllä 
2011 Kunto-Inssi -toimintamuoto, joka sisältää kuntosalilla tapah-
tuvaa lihasvoima- ja tasapainoharjoittelua. 

Harjoittelu muodostuu kahdesta osiosta. Intensiivijakson aikana 
harjoitellaan kaksi kertaa viikossa kymmenen viikon ajan. Jakson 
tavoitteena on lihasvoiman lisääntyminen ja tasapainon parantu-
minen. Tämän jälkeen on seurantajakso, jolloin harjoittelua on kerran 
viikossa kymmenen viikon ajan. Jakson tavoitteena on saavutetun 
lihasvoiman ja tasapainon tason ylläpitäminen sekä asiakkaan moti-
voiminen omatoimiseen jatkoharjoitteluun.

Toimintaan hakeudutaan lääkärin, fysioterapeutin, terveydenhoi-
tajan, kotihoidon henkilökunnan lähetteellä tai omaisten ohjaa-
mana.

Ennen harjoittelun alkua fysioterapeutti varaa jokaiselle osallistu-
jalle ajan toimintakyvyn kartoitukseen. Harjoittelun vaikutuksia 
mitataan alku-, väli- ja lopputestauksin.

Kunto-Inssi -toiminta toteutuu terveys- ja liikuntatoimen yhteis-
työnä. Fysioterapeutti vastaa testauksista ja liikunnanohjaajat 
ryhmien ohjauksesta. Asiakkaat tulevat ryhmään ensisijaisesti 
omatoimisesti. Tarvittaessa on mahdollisuus avustettuun kuljetus-
palveluun, jossa asiakas maksaa pienen omavastuun taksikyydistä.

Tuloksia
Kunto-Inssi ryhmiä on pidetty JIK-alueella yhteensä 18. Osallistu-
jista on ollut naisia 64 ja miehiä 38. Testitulosten mukaan eniten 
harjoittelun myötä on parantunut alaraajojen lihasvoima ja käve-
lynopeus. Myös tasapainossa on tapahtunut positiivista kehitystä. 
Iäkkäiden kokemukset harjoittelusta ovat olleet myönteisiä. Sosiaa-
listen kontaktien merkitys ryhmässä oli suuri liikuntakyvyn paran-
tumisen ohella.

Johtopäätökset
Hyvien testitulosten perusteella Kunto-Inssi on vakuuttanut henki-
löstöä toimintamallin tehokkuudesta ja vakiinnuttanut paikkansa 
toiminnassa.

Toimintaa jatketaan edelleen terveys- ja liikuntatoimen yhteistyö-
nä. Haasteena on saada kaikki toiminnasta kiinnostuneet kohde-
ryhmän ikäihmiset ryhmäharjoitteluun mukaan. Intensiivijakson 
jälkeen harjoittelua jatketaan VertaisVeturien ohjaamissa kuntosa-
liryhmissä tai muissa kunnan tarjoamissa ryhmissä.

Kuntamme on mukana valtakunnallisessa Voimaa vanhuuteen - iäkkäiden terveysliikuntaohjelmassa (2010-2014). Ohjelman päämääränä on edistää kotona asuvien, toimintakyvyl-
tään heikentyneiden ikäihmisten (75+) itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua liikuntaneuvonnan, ohjatun lihasvoima- ja tasapainoharjoittelun sekä arkiliikuntamahdollisuuksien ja 
ulkoilun avulla. Ohjelmaa koordinoi Ikäinstituutti Raha-automaattiyhdistyksen, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön tuella. www.voimaavanhuuteen.fi
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”Ilman Kunto-Inssiä en asuisi enää kotona!” 
erään osallistujan kommentti
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