
     

 

   Helsinki 21.-22.4.2015 



 Terveydenhoitaja Raija Rantala 
 Liikuntasuositukset ja liikuntaneuvonta 

 Kuulotutkimukset 

 Verenpaineen mittaukset 

 Semppi-piste 
- Liikuntaneuvonta 

 Terveysliikunta 

 Ikääntyminen ja tasapaino 

 Ikääntyneiden ravitsemus ja painonhallinta 

 Tapahtumat 
 Järjestöjen tempaukset ja pelituokiot 

 Vertaisohjatut tuokiot 

 Luennot 

 Infotilaisuudet 

- Materiaalipisteet 
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 Liikuntaneuvonta lisääntynyt koko kunnassa 

 Työryhmän tieto lisääntynyt koulutusten myötä 

 Ohjaukset (vapaaehtoiset, hoitajat,  työryhmän jäsenet) 
lisänneet rohkeutta ryhtyä viemään ’liikunnan viestiä’ 
eteenpäin  

 Ikääntyneiden aktivoituminen liikunnan lisäämiseen ja 
oman hyvinvoinnin ylläpitoon kehittynyt 

 Ennaltaehkäisyn näkökulma noussut ikääntyneiden 
keskuudessa enemmän esille 

 Valveutuneisuus ravitsemuksen ja liikunnan yhdistämisestä 
kehittynyt 

 Ulkoiluun liittyvä neuvonta ja sen merkityksen sanoma 
levinnyt kunnassa hienosti niin henkilökunnan kuin 
vapaaehtoistenkin kautta. 
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ÄHTÄRILÄISET IKÄIHMISET LIIKKEELLE 

LIIKUNTANEUVONNALLA 

• Yhteistyössä Ähtärin 

kaupunki ja Ähtärin 

Veljeskoti 

• Kolmen käyntikerran malli 

 haastattelu, toimintakyvyn 

arviointi 

 palaute, 

liikkumissuunnitelma 

 seuranta 

• Lisää liikuntaa arkeen, 

omaehtoinen liikunta, 

ohjattu liikunta 



ÄHTÄRILÄISET IKÄIHMISET LIIKKEELLE 

LIIKUNTANEUVONNALLA 

• Neuvontaan 

osallistuneet lisänneet 

liikuntaa ja 

merkittävällä osalla 

liikkumiskyky 

kohentunut 

• Palvelua jatketaan,  

käyntikertoja 2-5 

yksilöllisen tarpeen 

mukaan 

 

 

 

 

 



Hyviä toimintatapoja liikuntaneuvonnasta / 
Liperi 

Voimaa vanhuuteen – juhlaseminaari 21.4.2015 

  Riitta Turunen 



Liikuntaneuvontaa kotona ja 
ryhmässä  

 

• Hyvinvointia edistävät ryhmätapaamiset 75 v. täyttäville  

• Seurantapuhelinsoitto kaikille 78 v. täyttäville HYKO asiakkaille 
(tarv. kotikäynti) 

• Hyvinvointia edistävät kotikäynnit (HYKO) tarvittaessa 75 ja 78v.   
täyttäville sekä riskiryhmiin kuuluville asiakkaille (mm. 
yksinäisyys, leskeys, toimintakyvyn heikkeneminen)  

• Fysioterapeutin ja muistihoitajan yhteinen 3 kk 
seurantakotikäynti muistisairaille (aloitettu v.2015 alusta)  

• Seurantakotikäynnit ikääntyneille omaishoitajille ja 
hoidettaville  

 

 



Liikuntaneuvonnan sisältö  

 Liikunta ja ravitsemus –keskustelutuokio 

 Terveysliikunnan suositukset ja liikuntapiirakka 65+ 

 Kotivoimistelun ohjaus 
 Kävely kevyemmäksi 

 Aamujumppa 

 

 

 

 Palveluohjausta liikuntamahdollisuuksista Liperissä 
liikuntakalenteri 

  Kotikäynneillä mm. lyhyt fyysisen suorituskyvyn testistö 
SPPB, palaute ja ohjaus/ neuvonta  

 



Hyvinvointia edistävä  
ryhmätapaaminen 75v. 

 

 

 

  Esitteet ja valokuvat neuvonnan tukena 



Muu liikuntaneuvonta Liperissä 

 

• Koulutettujen Kunnon hoitajien ja VertaisVeturien 
antama liikuntaneuvonta 

• Kunnon eväät –korttisarja julkaistu ”Kotiseutu 
uutiset” -paikallislehdessä viikoittain 

• Case Liperi –pilottikokeilu liikuntaneuvonta +75, AMK 
ja kummiorganisaation kanssa 

• Päivätoimintaryhmissä on kokeiltu ”Liikkuva minä”- 
opintopiirin ideaa  käyttöön syksyllä 2015 

 

 

 



Liperin oivallus 

 

 

”Yhteistyöllä asiakasta kunnioittaen sekä 
voimavarat huomioon ottaen kohti 
elämänmyönteistä ja liikkuvaa tulevaisuutta” 

 

Kiitos!  
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Liikkuva minä-opintopiiri 

 21.4.2015 

Fysioterapeutti Klaus Uimonen 

http://www.valkeakoski.fi
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• Opintopiirin järjesti     

VLK:n Hengitysyhdistys 

• 6 hengen (65-80v) ryhmä 

kokoontui 14 kertaa 

• Opiskeluvälineet olivat: 

(opaskirjat, diat, videot, 

alku- ja loppujumpan 

ohjeet) 

• Teemat: 

• arki haastaa 

• katsastan kuntoani 

• voimaa varteen 

• pysyn pystyssä 

• hyvinvoinnin lähteillä 

• liikunnan monet 

mahdollisuudet 
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KOKEMUKSET: 

 osallistujat olivat 

tyytyväisiä, että 

osallistuivat 

 osalla oli tasapaino 

ongelmia 

 kaikki lisäsivät 

päivittäistä liikuntaa 

 liikkuva minä-

opintopiiri ei jatkunut 

pilotin jälkeen 

 ryhmä käy 

säännöllisesti (1x vko) 

kaupungin kotihoidon 

kuntosalilla lihas-

voiman ja tasapainon 

ylläpitämiseksi 
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Kiitos! 
 

 

 

 

• Valkeakosken Hengitysyhdistyksen 

  puheenjohtaja Kirsti Laurila 

• Esitys: Valkeakosken kuntoutuspalveluiden 

fysioterapeutti Klaus Uimonen 
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