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Taulukko 1. Toiminta- ja liikkumiskyvyltään heikentyneille 
iäkkäille tarkoitetut liikuntaryhmät sektoreittain Kurikassa 
vuonna 2012 

 Ryhmiä Osallistujia 

Sosiaali- ja 
terveystoimi 

 
10   109  

Muut  2   19  

Liikuntatoimi  2   13  

Yhteensä  14   141  

 

 

Katsaus Toiseen 

toimintavuoteen: Kurikka 

 

Voi ma a  va nhuuteen  -oh je lma n kunta ry hmä  1  (Hä meenl in n a ,  I i t t i ,  J a la s jä rv i - I lma jo ki -

Kur ik ka  ( J IK-peruspa lve lu l i ike la i t osk unta y hty mä ) ,  Juva - Joroine n-Ra nta sa l mi  ( J JR -k u nna t ) ,  

Kemi ön sa a r i ,  Kok kol a ,  Kusta v i ,  Kuu sa mo  ja  Sa s ta ma la )  a lo i t t i  to im inta nsa  syk syl l ä  2 0 10 .  

Tä l lö i n  ku nna t  tek iv ä t  a lkuka r to i t ukse n i ä kkä iden terveys l i ik u nna n t i la s ta .  Sa mo ja  a s io i ta  

kysy t t i i n  vu oden  2 0 1 2  vuos i seura n na ssa .  Tä ssä  ju l ka isu ssa  es i t e tä ä n keske i s iä  tu nn u sluku ja  

Kur ika sta  vu os i na  2 0 1 0 -20 1 2 .  L isä ks i  a nne ta a n kom ment te ja  keh i t tä mis työ n tue ks i .  

Ohjattu liikuntatoiminta toiminta- ja liikkumiskyvyltään heikentyneille iäkkäille 

Kuvio 1. Toiminta- ja liikkumiskyvyltään heikentyneille 
iäkkäille tarkoitetut liikuntaryhmät Kurikassa vuosina 
2010-2012 lukumäärinä 

 

Iäkkäiden terveysliikuntaan liittyvä koulutus 

Ikäinstituutin koulutuksiin osallistuttiin vuonna 
2012 seuraavasti: Liikuntaneuvontaa ikäihmisille - 
koulutus (1 hlö).  

Kurikassa paikalliset kouluttajat järjestivät kaksi 
Kunnon Hoitaja -koulutusta. Edelliseen vuoteen 
nähden koulutusten järjestäminen palasi vuoden 
2010 tasolle. Koulutuksiin osallistui 47 henkilöä 
sosiaali- ja terveystoimesta.  

Kuvio 2. Iäkkäiden terveysliikuntaan liittyvän koulutuksen 
lukumäärät Kurikassa vuosina 2010-2012 

 

Vuonna 2012 Kurikassa oli 75 vuotta täyttäneitä 
henkilöitä yhteensä 1598 (SOTKAnet). Tästä ikäluokasta 
joka toisen arvioidaan olevan toiminta- ja 
liikkumiskyvyltään heikentynyt. Tällöin Kurikassa olisi 
vuonna 2012 ollut yksi ohjattu liikuntaryhmä 
kohderyhmän 57 iäkästä kohden (2011: 56). 
Kuntaryhmän keskiarvo vuonna 2012 oli 32.  

 

Toiminta- ja liikkumiskyvyltään heikentyneille 
75 vuotta täyttäneille iäkkäille suunnattuja 
ohjattuja liikuntaryhmiä järjestettiin 14, kuten 
ensimmäisenä toimintavuonna. (Kuvio 1). 
Kurikassa sosiaali- ja terveystoimi järjesti eniten 
liikuntaryhmiä. Yhteensä 14 ryhmässä oli 141 
osallistujaa. (Taulukko 1). 

Liikuntaryhmistä kaksi kertaa viikossa kokoontui kaksi 
ryhmää. Kahdessa ryhmässä kerättiin asiakaspalautetta. 
Liikkumiskyvyn arviointia tehtiin kuudessa ryhmässä. 
Jatkoharjoitteluun ohjattiin neljässä ryhmässä. Ryhmissä 
oli keskimäärin 10 iäkästä osallistujaa. 
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Sosiaali- ja terveysministeriö 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 

Iäkkäiden liikuntaneuvonta 

Kuvio 3. Iäkkäiden liikuntaneuvonta Kurikassa, 
neuvontatoiminta lukumäärinä vuosina 2010-2012 

 vuo 

Vuonna 2012 järjestettiin kaksi iäkkäiden liikuntaan 
liittyvää neuvontapäivää 77 vuotta täyttäville kuntalaisille. 
Hyvinvointipäivä tarjosi terveystarkastuksen, neuvontaa ja  
luennon liikunnan vaikutuksista terveyden ylläpitoon 
(Kuvio 3). 

Neuvonta oli ryhmämuotoista. Neuvonnassa kävi 
yhteensä 64 henkilöä. 

Tapahtumat 

Kunnassa järjestettiin yksi iäkkäiden terveysliikuntaan 
liittyvä tapahtuma vuonna 2012: Palvelutalojen ja 
kotihoidon asukkaita ulkoilutettiin kesän aikana 
mahdollisimman paljon. Tapahtumaan osallistui arviolta 
135 henkilöä. Vuonna 2011 tapahtumia oli kaksi, joista 
toisen tapahtuman osallistujia oli arviolta 110 henkilöä. 
Toisen tapahtuman osallistujatieto puuttui. 

Kehittämistyön tueksi 

Liikuntasuositusten mukaan iäkkäiden tulisi harjoittaa voimaa ja tasapainoa vähintään kahdesti viikossa. 
Ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveysliikunnan laatusuositukset ohjeistavat ryhmäliikunnan toteutusta. 
Näistä suosituksista olemme valinneet viisi kriteeriä, joiden osalta tarkastelemme kuntien liikuntaryhmiä: 
ryhmäkoko alle 20 henkilöä, kokoontuminen vähintään kaksi kertaa viikossa, palaute osallistujilta, 
toiminta- ja liikkumiskyvyn arviointi ja ohjaus jatkoharjoitteluun. Kuntaryhmässä 1 kriteerit täyttäviä 
liikuntaryhmiä oli 23 yhteensä 423 liikuntaryhmästä. 

Vuonna 2012 Kurikassa järjestettiin 14 liikuntaryhmää kohderyhmän iäkkäille, saman verran kuin 
edellisenä vuonna. Kaksi liikuntaryhmää täytti viisi laatusuositusten kriteeriä. Jatkossa kannattaakin 
kiinnittää huomiota siihen, että kohderyhmälle on tarjolla riittävästi kahdesti viikossa kokoontuvia 
liikuntaryhmiä. Liikuntatoimintaa kehitettäessä kannattaa huomioida Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa 
laaditut liikkumiskyvyn testaussuositukset sekä liikuntaryhmän laatukriteerit. Sosiaali- ja terveystoimi 
järjesti eniten ryhmiä (10). Liikuntaryhmiä tarvitaan edelleen lisää. Järjestöjen koulutetut vertaisohjaajat 
voisivat toimia apuohjaajina sekä jatkoharjoitteluryhmien vetäjinä sekä ohjata ryhmiä yhdistyksissä.  

Liikuntaneuvonta- palveluiden tarjontaa kannattaa lisätä. Jatkossa tulisi kehittää pitempikestoista 
yksilöllistä liikuntaneuvontaa. Liikuntaneuvonnan kehittämisessä on hyvä hyödyntää Voimaa 
Vanhuuteen -ohjelman koulutuksia ja materiaaleja. 

Vuonna 2012 Kurikassa järjestettiin kaksi Kunnon Hoitaja-koulutusta. Kunnon Hoitaja-koulutuksen 
käyneet osaavat tukea ikäihmisen liikkumista arjessa. Yksi henkilö osallistui Liikuntaneuvontaa 
ikäihmisille -koulutukseen. Jatkossa kannattaa kouluttaa myös VanhusValmentajia, VertaisVetureita sekä 
Ulkoiluystäviä. 

Kurikassa järjestettiin vuonna 2012 ulkoilukampanja, joka liittyi valtakunnalliseen Vie vanhus ulos- 
haastekampanjaan. Paikallisesti kampanjaan osallistui noin 135 henkilöä. 


