
 

 

 

alkukartoituksen tuloksia  
- kuntaRyhmä 1 

1. Yleiset kuntaa koskevat kysymykset 
 

• Iäkkäiden terveysliikunta mainittiin kunnan strategisissa 
asiakirjoissa 10/13 kuntaa (77 % kunnista) 

• Valmisteilla oli strategisia asiakirjoja, joissa esillä iäkkäiden 
terveysliikunta 8/13 (62 %) 

• Kunnassa oli meneillään muita iäkkäiden terveysliikuntaan 
liittyviä projekteja 5/13 (39 %) 

• Kunnassa oli hyödynnetty Voimaa vanhuuteen –ohjelman 
oppi- ja viestintämateriaaleja tai verkkosivuja 11/13 (85 %) 

• Kunta tarjosi iäkkäille senioriliikuntakortteja 6/13 (46 %) 
• Kunta tarjosi iäkkäille muita terveysliikuntaan liittyviä 

etuisuuksia 8/13 (62 %) 
 

 

Iäkkäille järjestettiin yhteensä 825 
liikuntaryhmää. Sosiaali- ja 
terveystoimi järjesti 489 ryhmää (59 
% ryhmistä), liikuntatoimi 153 
ryhmää (19 %), järjestöt 62 ryhmää 
(8 %) ja muut toimijat 121 ryhmää 
(15 %). 

Toiminta- ja liikkumiskykyisten ja 
toiminta- ja liikkumiskyvyltään 
heikentyneiden liikuntaryhmiä 
järjestettiin lähes yhtä paljon, ensin 
mainituille 370 ryhmää (45 % 
ryhmistä) ja jälkimmäisille 372 
ryhmää (45 % ryhmistä). Toiminta- 
ja liikkumiskyvyltään 
huomattavasti heikentyneille 
iäkkäille järjestettiin 83 ryhmää (10 
% ryhmistä). (Kuvio 1) 

2. Liikuntaryhmät osallistujien toiminta- ja liikkumiskyvyn sekä 
järjestävän sektorin mukaan 

Kuvio 1. Iäkkäiden liikuntaryhmät sektoreittain (n=825) 

Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan valituille 13 kunnalle (kuntaryhmä 1) 
tehtiin kysely iäkkäiden terveysliikunnan tilasta vuonna 2010. Tässä 
julkaisussa esitetään vastausten yhteenvetoja ja keskeisiä teemoja. 
Sähköiseen kyselyyn vastasivat Hämeenlinna, Iitti, Jalasjärvi-Ilmajoki-
Kurikka (JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä), Juva-Joroinen-
Rantasalmi (JJR-kunnat), Kemiönsaari, Kokkola, Kustavi, Kuusamo ja 
Sastamala keväällä 2011. Vuosittain kunnille tehdään seurantakysely 
iäkkäiden terveysliikunnan tilasta. Voimaa vanhuuteen –ohjelman tuloksia 
esitellään laajemmin seurantaraporteissa.  
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1. Liikuntatoiminnan järjestäminen 
2. Liikuntatilojen organisointi 
3. Tiedottaminen  
4. Iäkkään etsiminen ja ohjaaminen 

liikuntaneuvontaan ja -toimintaan 
5. Liikuntaneuvonnan järjestäminen 
6. Kuljetus ja avustajat 
7. Iäkkäiden toimintakyvyn arviointi 
8. Iäkkäiden liikuntatoiminnan 

seuranta ja arviointi 

Toiminta- ja liikkumiskyvyltään 
heikentyneille iäkkäille suunnattuja 
ohjattuja liikuntaryhmiä järjestettiin 
yhteensä 202. Osallistujia oli yhteensä 
2763 henkilöä, joista naisia oli 74%. 
Liikuntaryhmistä 39:ään (19 %) 
järjestettiin kuljetus. Fyysisen 
toimintakyvyn arviointi oli osana 
toimintaa 47 (23 %) liikuntaryhmässä.  

Suosituimmat harjoitusmuodot olivat  
- kuntosali (52 ryhmää, 24 %) 
- kuntojumppa (50 ryhmää, 23 %) 
- tuolijumppa (40 ryhmää, 18 %) 
- tasapaino (24 ryhmää, 11 %) 
- vesivoimistelu (24 ryhmää, 11 %).  
Ulkoliikuntaryhmiä ei juuri järjestetty.  
(12 liikuntaryhmää koostui kahdesta 
tai kolmesta harjoitusmuodosta, 
harjoitusmuotoja ollen yhteensä 218). 
(Kuvio 2) 

4. Ohjattu liikuntatoiminta toiminta- ja liikkumiskyvyltään 
heikentyneille iäkkäille 

Iäkkäiden terveysliikunnan 
järjestämisessä tekivät yhteistyötä 
useimmiten sosiaali- ja terveystoimi, 
liikuntatoimi, eläkeläisjärjestöt sekä 
kansalais- ja työväenopistot. Yleisimmin 
yhteistyötä tehtiin liikuntatoiminnan 
järjestämisessä, tilojen organisoimisessa 
ja tiedottamisessa (Taulukko 1).  
  
 
 
 

 

Avovastauksia yhteistyöstä: 

”Lähihoitaja- ja fysioterapeuttiopiskelijat avustajina terveystoimen 
tarjoamissa ryhmissä. Liikuntatoimi tukee avustuksin järjestöjen 
toteuttamia liikuntaryhmiä.” [Liikuntatoiminnan järjestäminen] 

”Eläkeläisjärjestöt saavat käyttöönsä kunnan liikuntatiloja edullisesti” 
[Liikuntatilojen organisointi] 

”Kukin toimija tiedottanut erikseen” [Tiedottaminen] 

”Terveystoimen ryhmistä on ohjattu liikuntatoimen ryhmiin. 
Yhdistysten illoissa annettu liikuntaneuvontaa sekä löydetty uusia 
asiakkaita ryhmiin mukaan.” [Iäkkään etsiminen ja ohjaaminen …] 

 ”Ainoastaan sosiaali- ja terveystoimen sisällä” [Liikuntaneuvonnan 
järjestäminen] 

”Päivätoimintakyydit, asiointikyydit, monipalveluauton liikennöinti, 
uimahallikuljetukset.” [Kuljetus ja avustajat] 

”Iäkkäiden toimintakyvyn arvioinnissa ei ole tehty yhteistyötä vaan 
jokainen omalla sektorillaan toimii ohjeidensa mukaan” [Iäkkäiden 
toimintakyvyn arviointi] 

”Kukin taho kerää omat seurantatiedot. [Henkilö] kokoaa tiedot, pysyy 
ajan tasalla salivuoroista ja osallistujamääristä.” [Iäkkäiden 
liikuntatoiminnan seuranta ja arviointi]  

Kuvio 2. Toiminta- ja liikkumiskyvyltään heikentyneille 
iäkkäille tarkoitettujen liikuntaryhmien harjoitusmuodot 
(n=218) 

 

3. Yhteistyö iäkkäiden terveysliikunnan järjestämisessä 

 

 

Taulukko 1. Yhteistyön osa-alueet 
yleisyysjärjestyksessä 
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Voimaa vanhuuteen –ohjelma  
Ikäinstituutti 
Asemapäällikönkatu 7 
00520 Helsinki    
p. (09) 6122 160    
 
www.voimaavanhuuteen.fi 
 

5. Iäkkäiden terveysliikuntaan liittyvä koulutus 

Ammattilaisille, vertaisohjaajille ja muille 
iäkkäiden terveysliikunnasta 
kiinnostuneille järjestettiin yhteensä 13 
koulutusta. Koulutukset käsittelivät 
liikunnan ohjaamista, ravintoa, lääkitystä 
ja vertaisohjausta. Koulutuksiin osallistui 
yhteensä 543 henkilöä. 

Sektoreittain tarkasteltuna sekä sosiaali- ja 
terveystoimi että liikuntatoimi järjestivät 
viisi koulutusta. Järjestöt ja muut tahot 
järjestivät yksittäisiä koulutuksia. (Kuvio 
3)  

Yhteistyötahoja koulutusten 
järjestämisessä olivat yksityiset 
palveluntuottajat, kansalaisopisto, 
sivistystoimikunta ja muut toimijat.  

6. Iäkkäiden liikuntaneuvonta 

Kuvio 4. Iäkkäiden liikuntaneuvonta järjestävän 
sektorin mukaan (n=11) 

 

Kuvio 3. Iäkkäiden terveysliikuntaan liittyvät koulutus 
sektoreittain (n=13) 

 

Iäkkäiden liikuntaneuvonnan 
järjestäminen oli vähäistä. Liikuntatoimi 
ilmoitti neljästä neuvontapalvelusta, 
sosiaali- ja terveystoimi kolmesta. Myös 
yksittäiset järjestöt ja muut toimijat 
järjestivät neuvontaa. (Kuvio 4) 

Lähes puolet liikuntaneuvonnasta oli 
ryhmätoimintaa (46 %). Neuvonta 
toteutui pääsääntöisesti kertakäynteinä 
ja avoimella vastaanottoajalla. 
Liikuntaneuvojalla oli useimmiten 
liikunnanohjaajan, fysioterapeutin tai 
kuntohoitajan koulutus. Neuvontaa 
saaneita iäkkäitä oli 1114 henkilöä.  

 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 


