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Katsaus toiseen 

toimintavuoteen: Haapajärvi 

 

Voi ma a  va nhuuteen  –oh je l ma n  pä ä mä ä rä nä  on ed is tä ä  iä kkä iden kot ona  a su m ista  ja  

e lä mä nla a tua .  Ko hder yhmä nä  o n to im inta k yvyl tä  he ike nty neet  i kä ihm ise t ,  jo i l l e  jä r je s te tä ä n 

kun nis sa  l i iku nta neu vonta a ,  voima -  ja  ta sa pa inos isä l t ö is tä  l i i kunta t o im inta a  ja  u l koi l ua .  

Kunta ry hmä  2  (Ala vu s ,  H a nk o,  Juuka ,  Keu ruu,  Ko kemä ki ,  L i per i ,  Lovi i sa ,  Nur mes ,  R a nua ,  

Ähtä r i  sekä  Ha a pa jä rv i ,  Kä rsä mä ki ,  Py hä jä rv i  ja  Re is jä rv i  (peruspa lve luku nta yhty mä  

Se lä nne) )  a lo i t t i  to i min ta nsa  syks yl lä  2 0 1 1 .  Tä l lö in  kun na t  tek ivä t  a lkuka r to i t uksen  

iä kkä iden terveys l i i k unna n t i la s ta  vu on n a  2 0 10 .  Sa moja  a s io i ta  kysy t t i i n  vu oden  2 0 13  

vuos i seura n na ssa .  Tä ssä  ju lka i sus sa  es i te t ä ä n keske is iä  tu nnu sl ukuja  Ha a pa jä rve l tä  vuos i na  

2 0 1 0-2 01 3 .  L isä ks i  a nneta a n ko mme nt te ja  k ehi t tä m is ty ön t ueks i .  

Iäkkäiden terveysliikuntaan liittyvä koulutus 

Ikäinstituutin koulutuksiin ei osallistuttu 
vuonna 2013. 

Haapajärven paikalliset kouluttajat järjestivät 
yhden Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -
koulutuksen. Koulutusten määrä oli pysynyt 
melko samana edellisiin vuosiin nähden. 
(Kuvio 1). Koulutuksiin osallistui yksi henkilö 
sosiaali- ja terveystoimesta, yksi henkilö 
järjestöistä ja kahdeksan lukiolaista.  Kuvio 1. Iäkkäiden terveysliikuntaan liittyvän 

koulutuksen lukumäärät Haapajärvellä vuosina 2010-
2013 

 

Ohjattu liikuntatoiminta  

2.7.2014 

Yleistä kunnasta 
 
 Yhteistyöryhmässä liikuntakoordinaattorina toimi liikuntasihteeri, sosiaali- ja terveystoimen 

koordinaattorina hoito- ja vanhustyön johtaja sekä järjestökoordinaattorina vanhus- ja 

vammaisneuvoston edustaja. 

 Yhteistyöryhmän toiminnan onnistuminen arvioitiin hyväksi. Yhteistyöryhmän oman toiminnan 

arvioinnin mukaan toisen toimintavuoden kehittämistyö onnistui melko hyvin. Itsearvioinnit olivat 

hyviä ensimmäisenä toimintavuonna.  

 Iäkkäiden terveysliikunnan vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden verkostoa koordinoivat:  kunnan 

vammais- ja vanhusneuvosto, vertaisohjaajat ja VV-hanke.  

 Iäkkäiden terveysliikunta oli mainittu hyvinvointiohjelmassa.  

 Iäkkäille ei tarjottu senioriliikuntakortteja, mutta tarjolla oli ilmaisia sisä- ja ulkoliikuntatiloja. 

 Paikallislehdet kirjoittivat kunnan Voimaa vanhuuteen -toiminnasta yhteensä viisi kertaa. 

Kunnassa on tehty paikallinen Voimaa vanhuuteen -esite. 
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Kuvio 2. Kohderyhmän iäkkäille tarkoitetut 

liikuntaryhmät Haapajärvellä vuosina 2010-2013 
lukumäärinä 

Iäkkäiden liikuntaneuvonta 

Kuvio 3. Iäkkäiden liikuntaneuvonta 
Haapajärvellä, neuvontatoiminta lukumäärinä 
vuosina 2010-2013 

 vuo 

Vuonna 2013 järjestettiin kaksi iäkkäiden 
terveysliikuntaan liittyvää 
neuvontatoimintaa:  Seniorineuvolassa 
terveydenhoitajan vastaanotolla kävi 50 
ikäihmistä. He saivat yksilöllistä ohjausta, 
liikuntaohjeita ja seurantakortin. 

Myös opastetulla luontoretkelle osallistuneet 
iäkkäät saivat liikuntaohjeita ja 
ryhmämuotoista ohjausta. (Kuvio 3). 

 

Taulukko 1. Kohderyhmän iäkkäille tarkoitetut 
liikuntaryhmät sektoreittain Haapajärvellä vuonna 2013 

 Ryhmiä Osallistujia 

Järjestöt  9   52  

Liikuntatoimi  2   55  

Sosiaali- ja 
terveystoimi 

 
2   15  

Muu  3   79  

Yhteensä  16   201  

 

 
Vuonna 2013 Haapajärvellä oli 75 vuotta täyttäneitä 
henkilöitä yhteensä 678 (SOTKAnet). Tästä 
ikäluokasta joka toisen arvioidaan olevan toiminta- 
ja liikkumiskyvyltään heikentynyt. Tällöin 
Haapajärvellä olisi vuonna 2013 ollut yksi ohjattu 
liikuntaryhmä kohderyhmän 21 iäkästä kohden. 
Kuntaryhmän keskiarvo vuonna 2013 oli 22 (2012: 
43).  

 

Liikuntatoiminnan laatu 

- Liikuntaryhmistä kaksi kokoontui kahdesti viikossa, 
14 ryhmää kokoontui kerran viikossa.  

- Asiakaspalautetta ei kerätty.  
- Liikkumiskyvyn testausta ei tehty. 
- Jatkoharjoitteluun ohjattiin yhdessä ryhmässä.  
- Ryhmissä oli keskimäärin 13 iäkästä osallistujaa. 

 

Toiminta- ja liikkumiskyvyltään heikentyneille 
75 vuotta täyttäneille iäkkäille suunnattuja 
ohjattuja liikuntaryhmiä järjestettiin 16, lisäys 
alkutilanteeseen oli 14 ryhmää. (Kuvio 2). 
Haapajärvellä järjestöt järjestivät eniten 
ryhmiä. Yhteensä 16 ryhmässä (vuonna 2012: 
13) oli 201 osallistujaa (2012: 130). (Taulukko 
1). 

Ulkoilu 

Ohjattuja ulkoliikuntaryhmiä ei ollut, mutta yksittäisiä ulkoliikuntatapahtumia järjestettiin. 
Ulkoiluavustajina oli 27 henkilöä (vuonna 2012: 19) ja he olivat vapaaehtoisia. Säännöllistä ulkoiluapua 
sai yhteensä 11 kohderyhmän iäkästä (vuonna 2012: 30).  
Ulkoiluavustajat edustivat sosiaali- ja terveystoimea, yksityishenkilöitä tai oppilaitoksia. Lukion 
oppilaat saivat opintosuorituksia ikäihmisten ulkoilutoiminnasta. 
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Tapahtumat 

Kunnassa järjestettiin kaksi iäkkäiden terveysliikuntaan liittyvää tapahtumaa vuonna 2013. Ikäihmisten 
ulkoilutapahtuma tarjosi mahdollisuuden liikkua luonnossa ja seurata lintuja. Lisäksi järjestettiin 
ikäihmisten liikuntaraati. Tapahtumiin osallistui arviolta 50 henkilöä. 

 

Kehittämistyön tueksi 

Liikuntaryhmien ja osallistujien määrä on lisääntynyt kiitettävästi. Eniten ryhmiä on järjestöillä, jotka 
harjoittelevat kuntosalilla omissa ryhmissä. Sosiaali- ja terveystoimella on kuntosaliryhmiä. 
Liikuntatoimessa ja Jokilatvaopistolla oli kuntojumppa- ja senioritanssi- sekä vesiliikuntaryhmiä. 
Ryhmiä on tarjolla kohderyhmälle jo yli kuntaryhmän keskiarvon. Vertaisohjaajia on saatu hienosti 
ryhmien vetäjiksi. 

Liikuntaryhmät eivät vielä täyttäneet suositusten mukaisia laatukriteerejä.  Liikuntasuositusten 
mukaan iäkkäiden tulisi harjoittaa voimaa ja tasapainoa vähintään kahdesti viikossa. Ikääntyneiden 
ihmisten ohjatun terveysliikunnan laatusuositukset sekä Voimaa Vanhuuteen -liikuntaryhmien 
laatukriteerit ohjeistavat ryhmäliikunnan toteutusta. Keskeiset kriteerit ovat: ryhmäkoko alle 20 
henkilöä, kokoontuminen vähintään kaksi kertaa viikossa, palaute osallistujilta, toiminta- ja 
liikkumiskyvyn arviointi ja ohjaus jatkoharjoitteluun. Kuntaryhmässä 2 kriteerit täyttäviä 
liikuntaryhmiä oli yksi yhteensä 493 liikuntaryhmästä.   

Kannustamme jatkossa kehittämään liikuntatoimintaa laatukriteerien suuntaisesti. Etenkin 
liikkumiskyvyn testausta ja kahdesti viikossa kokoontuvia harjoitteluryhmiä tulisi lisätä. 
Mentorointisopimuksen mukaisia koulutuksia niin ammattilaisille kuin vertaisohjaajillekin kannattaa 
hyödyntää osaamisen vahvistamiseksi.  

Seniorineuvolan liikuntaneuvonta on tavoittanut jo hienosti 50 ikäihmistä. Sitä kannattaa kehittää 
edelleen mm. terveydenhuoltolain sekä vanhuspalvelulain ja sen suositusten suuntaisesti ja sopia mm. 
työnjaosta eri sektoreiden kesken. Iäkkäiden liikuntaraadissa 2013 toivottiin mm. parempaa tiedostusta 
seniorineuvolan neuvonnasta. Lisäksi toivottiin tutustumiskäyntejä kuntosaleille ja laitteiden käytön 
opastusta. Haapajärvellä on jo aiemmin osallistuttu Liikuntaneuvontaa ikäihmisille -koulutukseen, 
jonka oppeja ja materiaaleja kannattaa käyttää neuvonnan järjestämisessä. Hyödyntäkää jatkossakin 
Ikäinstituutin materiaaleja ja mm. uutta VV -kuntiin jaettua Ikäihmisten liikunta ja ravitsemus -opasta.  

Koululaisia saatiin onnistuneesti mukaan toimintaan tarjoamalla Ulkoiluystäväksi iäkkäälle –
koulutusta osana opetusohjelmaa. Vapaaehtoisia ulkoiluystäviä tarvitaan jatkossakin ja heidän 
jaksamisestaan tulee huolehtia. Olisi hienoa jos rakennettuun Taiston puistoon saataisiin heidän ja 
ammattilaisten yhteistyönä ohjattua ulkoilutoimintaa. 
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