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1. Yleiset kuntaa koskevat kysymykset 
 

• Iäkkäiden terveysliikunta mainittiin kunnan strategisissa 
asiakirjoissa 9/14 kuntaa (64 % kunnista) 

• Valmisteilla oli strategisia asiakirjoja, joissa esillä 
iäkkäiden terveysliikunta 8/14 (57 %) 

• Kunnassa oli meneillään muita iäkkäiden 
terveysliikuntaan liittyviä projekteja 7/14 (50 %) 

• Kunnassa oli hyödynnetty Voimaa vanhuuteen –ohjelman 
oppi- ja viestintämateriaaleja tai verkkosivuja 9/14 (64 %) 

• Kunta tarjosi iäkkäille senioriliikuntakortteja 4/14 (29 %) 
• Kunta tarjosi iäkkäille muita terveysliikuntaan liittyviä 

etuisuuksia 11/14 (79 %) 
 

 

Iäkkäille järjestettiin yhteensä 333 
liikuntaryhmää. Sosiaali- ja terveystoimi 
järjesti 114 ryhmää (34 % ryhmistä), 
järjestöt lähes yhtä monta, 110 ryhmää 
(33 %), liikuntatoimi 73 ryhmää (22 %) ja 
muut toimijat 36 ryhmää (11 %). 

Toiminta- ja liikkumiskykyisille iäkkäille 
järjestettiin 160 ryhmää (48 % ryhmistä), 
toiminta- ja liikkumiskyvyltään 
heikentyneille iäkkäille 145 ryhmää* (44 
%). Toiminta- ja liikkumiskyvyltään 
huomattavasti heikentyneille iäkkäille 
järjestettiin 28 ryhmää (8 %). (Kuvio 1.) 

* Lukumäärä on 20 ryhmää pienempi kuin 
kysymyksessä 4 esitetty lukumäärä. Erotusta 
selittää mm. vastausten kokoaminen useammalta 
taholta saman kunnan alueella. 

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

Kuvio 1. Iäkkäiden liikuntaryhmät sektoreittain (n=333) 

Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan valituille 14 kunnalle (kuntaryhmä 2) 
tehtiin kysely iäkkäiden terveysliikunnan tilasta vuonna 2010. Tässä 
julkaisussa esitetään vastausten yhteenvetoja ja keskeisiä teemoja. 
Sähköiseen kyselyyn vastasivat Alavus, Hanko, Juuka, Keuruu, Kokemäki, 
Liperi, Loviisa, Nurmes, Ranua, Ähtäri sekä peruspalvelukuntayhtymä 
Selänteen kunnat Haapajärvi, Kärsämäki, Pyhäjärvi ja Reisjärvi 
tammikuussa 2012. Tähän valittua kuutta teemaa tullaan toistuvasti 
käsittelemään vuosittaisessa seurannassa. Tuloksia esitellään laajemmin 
Voimaa vanhuuteen -ohjelman seurantaraporteissa.  
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Taulukko 1. Yhteistyön osa-alueet 
yleisyysjärjestyksessä 
 

1. Tiedottaminen  
2. Liikuntatilojen organisointi 
3. Liikuntatoiminnan järjestäminen 
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 165. Osallistujia oli 
yhteensä 2218 henkilöä, joista 
naisia oli 1512 (68 %). Liikunta-
ryhmistä 36:een (22 %) järjestettiin 
kuljetus. Fyysisen toimintakyvyn 
arviointi oli osana toimintaa 68 (41 
%) liikuntaryhmässä.  

Suosituimmat liikuntamuodot 
olivat kuntosali, tuolijumppa, 
erityisryhmien liikunta (esim. 
diagnoosiperustainen), vesi-
voimistelu ja kuntojumppa. Voima- 
ja/tai tasapainoryhmiä sekä 
ulkoliikuntaryhmiä järjestettiin 
vähemmän. Lisäksi järjestettiin 
pelejä, tanssiryhmä ja muuta 
liikuntaa. (Kuvio 2.) 

4. Ohjattu liikuntatoiminta toiminta- ja liikkumiskyvyltään 
heikentyneille iäkkäille 

Iäkkäiden terveysliikunnan 
järjestämisessä yhteistyötä tekivät 
useimmiten sosiaali- ja terveystoimi, 
liikuntatoimi, eläkeläisjärjestöt sekä 
kansanterveys- ja vammaisjärjestöt. 
Yleisimmin yhteistyötä tehtiin 
tiedottamisessa, liikuntatilojen 
organisoimisessa ja liikuntatoiminnan 
järjestämisessä (taulukko 1).  
  
 
 
 

 

Avovastauksia yhteistyöstä: 

”Vanhusneuvoston aloitteesta tehty yhteinen esite tarjolla olevasta 
ohjatusta liikunnasta ikääntyneille.” [Tiedottaminen] 

”Vapaaehtoisjärjestöt saavat kunnan koulujen liikuntatilat käyttöön 
ilmaiseksi.” [Liikuntatilojen organisointi] 

”Sosiaalisektori ostaa kuntouttavaa päivätoimintaa järjestöiltä… SPR:n 
ystävät ulkoiluttavat palvelutalossa asuvia ja sen lisäksi toimivat 
muualla asuville liikuntaystävinä.”[Liikuntatoiminnan järjestäminen] 

”Kukin taho toiminut omalla alueellaan. Ei ole tehty järjestelmällistä 
yhteistyötä.” [Liikuntatoiminnan järjestäminen] 

”Seniorineuvolan terveystarkastuksien yhteydessä tiedotetaan eri 
liikuntamuodoista ja -tapahtumista. …” [Iäkkään etsiminen ja 
ohjaaminen liikuntaneuvontaan ja -toimintaan] 

 ”Kotihoidossamme on kuntouttava työote ja hoitajat opastavat ja 
kannustavat asiakkaita liikkumaan ulkona ja tekemään voima- ja 
tasapainojumppaa.” [Liikuntaneuvonnan järjestäminen] 

”Kaupunki kustantaa kuntouttavaan päivätoimintaan osallistuvien 30 
hlön matkat. … Veteraaniyhdistys auttaa kuljetuksissa veteraaneja 
tarvittaessa (kyläkummijärjestelmä).” [Kuljetus ja avustajat] 

”Sosiaali- ja terveystoimella yhteisiä asiakkaita, joiden toimintakykyä on 
arvioitu mm. kotiutumisen järjestämisessä …” [Iäkkäiden 
toimintakyvyn arviointi] 

”Erityis- ja terveysliikunnan kehittämistyöryhmä kokoontuu talvikauden 
jälkeen arvioimaan mennyttä kautta.” [Iäkkäiden liikuntatoiminnan 
seuranta ja arviointi]  

Kuvio 2. Toiminta- ja liikkumiskyvyltään heikentyneille 
iäkkäille tarkoitettujen erilaisten liikuntaryhmien lukumäärät 
(n=165) 

 

3. Yhteistyö iäkkäiden terveysliikunnan järjestämisessä 
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5. Iäkkäiden terveysliikuntaan liittyvä koulutus 

Ammattilaisille, vertaisohjaajille, iäkkäille, 
järjestöjen jäsenille ja muille 
kiinnostuneille järjestettiin yhteensä 18 
koulutusta. Koulutukset käsittelivät 
Kunnon Hoitaja –koulutusta, 
senioritanssia, kuntoutusta, tasapainon 
harjoittamista ja muita yksittäisiä aiheita. 
Koulutuksiin osallistui yhteensä 410 
henkilöä. 

Sektoreittain tarkasteltuna sosiaali- ja 
terveystoimi järjesti 10 koulutusta, 
järjestöt kuusi koulutusta ja liikuntatoimi 
kaksi koulutusta. Muut toimijat eivät 
järjestäneet koulutusta. (Kuvio 3.)  

Yhteistyötahoja koulutusten 
järjestämisessä olivat useimmin järjestöt, 
liikuntatoimi ja sosiaali- ja terveystoimi. 

6. Iäkkäiden liikuntaneuvonta 

Kuvio 4. Iäkkäiden liikuntaneuvonta järjestävän 
sektorin mukaan lukumäärinä (n=19) 

 

Kuvio 3. Iäkkäiden terveysliikuntaan liittyvä koulutus 
sektoreittain lukumäärinä (n=18) 

 

Sosiaali- ja terveystoimi järjesti lähes 
kaiken iäkkäiden liikuntaneuvonnan 
(kuvio 4).  

Neuvontaa saaneita iäkkäitä oli 574 
henkilöä. Neuvonnasta noin puolet 
toteutui kertakäynteinä. 
Liikuntaneuvonnasta 74 % oli 
yksilötoimintaa. Neuvontaan tultiin 
useimmin lähetteiden avulla, 
ammattilaisen ohjaamana, iäkkään 
omalla yhteydenotolla tai avoimella 
vastaanottoajalla. Terveyskeskus toimi    
keskeisenä neuvonnan paikkana (63 %). 

Liikuntaneuvojalla oli useimmiten 
fysioterapeutin, kuntohoitajan, 
terveyden-, sairaan- tai lähihoitajan, tai 
kuntoutusohjaajan koulutus. 
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