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

 Ryhmiä Osallistujia 

Järjestöt  2   22  

Yhteensä  2   22  

 

 

Katsaus ensimmäiseen 

toimintavuoteen: Ähtäri 

 

Voi ma a  v a nhuu teen -oh je l ma n ku nta ryh m ä  2  (Ala vus ,  Ha nko,  Juuka ,  Keuru u,  K ok emä ki ,  

L iper i ,  Lovi i sa ,  Nur mes ,  Ra nua ,  Ähtä r i  s ekä  Ha a pa jä rv i ,  Kä rs ä mä ki ,  Py hä jä rv i  ja  Re is jä rv i  

(peruspa lve luku nta y h tymä  Se lä n ne) )  a lo i t t i  t o im inta nsa  s yks yl lä  2 0 1 1 .  Tä l lö in  kun na t  

tek ivä t  a lkuka r t o i tu ksen iä k kä iden terv eys l i i kun na n t i la s ta .  Sa mo ja  a s io i ta  ky syt t i i n  

vuoden 2 0 1 2  vuos i seu ra nna ssa .  Tä ssä  ju lka isussa  es i te tä ä n ke ske is iä  tu nnu sluk uja  Äh t ä r is tä  

vuos i na  2 0 1 0 -20 1 2 .  L isä ks i  a nne ta a n ko mm ent te ja  keh i t tä m is ty ö n tueks i .  

Ohjattu liikuntatoiminta toiminta- ja liikkumiskyvyltään heikentyneille iäkkäille 

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

 

Iäkkäiden terveysliikuntaan liittyvä koulutus 

Ikäinstituutin koulutuksiin osallistuttiin vuonna 
2012 seuraavasti: Liikuntaneuvontaa ikäihmisille 
(3 hlöä). 

Ähtärin paikalliset kouluttajat järjestivät Kunnon 
Hoitaja -, VertaisVeturi – ja VanhusValmentaja –
koulutukset. Vuoteen 2010 nähden koulutuksia 
oli yhtä monta. (Kuvio 2). Koulutuksiin osallistui 
10 henkilöä sosiaali- ja terveystoimesta ja 13 
henkilöä järjestöistä. 

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

 

Vuonna 2012 Ähtärissä oli 75 vuotta täyttäneitä 
henkilöitä yhteensä 757 (SOTKAnet). Tästä ikäluokasta 
joka toisen arvioidaan olevan toiminta- ja 
liikkumiskyvyltään heikentynyt. Tällöin Ähtärissä olisi 
vuonna 2012 ollut yksi ohjattu liikuntaryhmä 
kohderyhmän 189 iäkästä kohden. Kuntaryhmän 
keskiarvo vuonna 2012 oli 43.  

 

Toiminta- ja liikkumiskyvyltään heikentyneille 
75 vuotta täyttäneille iäkkäille suunnattuja 
ohjattuja liikuntaryhmiä järjestettiin kaksi, 
vähennys alkutilanteeseen oli kolme ryhmää. 
(Kuvio 1). Ähtärissä järjestöt järjestivät 
liikuntaryhmät. Yhteensä kahdessa ryhmässä oli 
22 osallistujaa. (Taulukko 1). 

Liikuntaryhmistä kaksi kertaa viikossa kokoontui yksi 
ryhmä. Asiakaspalautetta kerättiin, liikkumiskyvyn 
arviointia tehtiin ja jatkoharjoitteluun ohjattiin yhdessä 
ryhmässä. Ryhmissä oli keskimäärin 11 iäkästä 
osallistujaa. 

 



 

 

  

2                                            Ikäinstituutti: Voimaa vanhuuteen –ohjelma 2013 

 

Voimaa vanhuuteen -ohjelma  
Ikäinstituutti 
Asemapäällikönkatu 7 
00520 Helsinki    
p. (09) 6122 160    
 
www.voimaavanhuuteen.fi 
 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 

Iäkkäiden liikuntaneuvonta 

Iäkkäiden liikuntaneuvontaa ei järjestetty vuosina 2010-
2012. 

Tapahtumat 

Kunnassa järjestettiin yksi iäkkäiden terveysliikuntaan 
liittyvä tapahtuma vuonna 2012. Ulkoilutapahtumassa oli 
liikkumiskyvyn testausta (SPPB), sauvakävelyn opettelua, 
suunnistusta urheilukentän alueella ja mehutarjoilu.  

Tapahtuma keräsi arviolta 22 henkilöä. 

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 2 kriteerit täyttäviä liikuntaryhmiä oli viisi yhteensä 263 
liikuntaryhmästä. 

Vuonna 2012 Ähtärissä oli kaksi liikuntaryhmää toiminta- ja liikkumiskyvyltään heikentyneille 
(+75). Ryhmissä liikkui 22 ikäihmistä. Ryhmät olivat Ähtärin Veljeskodin järjestämiä. Yksi ryhmä 
täytti ikäihmisten liikuntaryhmän laatukriteerit. Kannustamme järjestämään lisää ryhmiä sekä 
kehittämään ryhmätoimintoja edelleen Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa laadittujen 
laatukriteerien suuntaisesti. Jatkossa kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota siihen, että 
kohderyhmälle on tarjolla riittävästi kaksi kertaa viikossa kokoontuvia liikuntaryhmiä. 

Iäkkäiden liikuntaneuvontaa ei ole Ähtärissä vielä järjestetty. Yksilöllisen liikuntaneuvonnan 
käynnistämiseksi tarvitaan eri tahojen yhteistyötä. Toiminnan kehittämisessä kannattaa 
hyödyntää Ikäinstituutin liikuntaneuvontakoulutuksen oppeja ja materiaaleja.  

Liikuntaneuvontaa ikäihmisille koulutukseen osallistui kolme henkilöä. Ähtärin paikalliset 
kouluttajat järjestivät Kunnon Hoitaja -, VertaisVeturi – ja VanhusValmentaja -koulutukset. 
Koulutukset vahvistavat terveysliikunnan osaamista ja lisäävät liikuntatoiminnan laatua. 
Kannattaa hyödyntää ilmaiset kiintiöpaikat Ikäinstituutin -kouluttajakoulutuksiin, jotta 
koulutusvastuu jakaantuu useammalle henkilölle. 

Ähtärissä järjestettiin ulkoilutapahtuma, johon osallistui 22 henkilöä. Tapahtumien järjestäminen 
on erinomainen keino levittää tietoa iäkkäiden liikunnan tärkeydestä.  

 


