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Katsaus toiseen 

toimintavuoteen: Juuka 

 

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 l ka isus sa  es i te t ä ä n keske is iä  tun nusl ukuja  Juua sta  vu os in a  2 0 10 -

2 0 1 3 .  L isä ks i  a nneta a n ko mme nt te ja  kehi t t ä mis ty ön t ueks i .  

Iäkkäiden terveysliikuntaan liittyvä koulutus 

Ikäinstituutin koulutuksiin osallistuttiin vuonna 
2013 seuraavasti: Senioritanssin ohjauksen 
peruskurssi (2 hlöä). 

Juuan paikalliset kouluttajat järjestivät Kunnon 
Hoitaja - ja Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -koulutukset. 
Edelliseen vuoteen nähden koulutuksia oli yhtä 
monta (Kuvio 1). Koulutuksiin osallistui seitsemän 
henkilöä sosiaali- ja terveystoimesta ja 10 
ulkoiluaputoiminnasta kiinnostunutta koululaista.  

Kuvio 1. Iäkkäiden terveysliikuntaan liittyvän 
koulutuksen lukumäärät Juuassa vuosina 2010-2013 

 

Yleistä kunnasta 
 
 Yhteistyöryhmään kuuluivat liikunta- ja vapaa-ajanohjaaja, sosiaali- ja terveystoimen 

fysioterapeutti,  kaksi  järjestöedustajaa. Puheenjohtajana toimi vanhustyön koordinaattori, joka jäi 

eläkkeelle 2013 alkuvuodesta. Ryhmä jatkoi toimintaansa ilman vanhustyön esimiestason edustajaa.  

 Yhteistyöryhmän toiminnan onnistuminen arvioitiin hyväksi. Yhteistyöryhmän oman toiminnan 

arvioinnin mukaan toisen toimintavuoden kehittämistyö onnistui hyvin. Itsearvioinnit olivat hyviä 

myös ensimmäisenä toimintavuonna.  

 Eri toimijat (Lions Club, eläkeläisten liikuntaryhmät, senioritanssijat) koordinoivat omia iäkkäiden 

terveysliikunnan vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden verkostojaan. 

 Iäkkäiden terveysliikunta mainittiin liikuntastrategiassa, ikääntymispoliittisessa strategiassa, 

toimintaohjelmassa 2010-2015, hyvinvointistrategiassa. Valmisteilla oli liikuntastrategian päivitys.  

 Senioriliikuntakortti oli maksuton elokuulle 2013 asti.  Se oikeutti kuntosalin ja sisäliikuntatilojen 

käyttöön. Lisäksi oli päivätoimintaan liittyvä kuljetus sivukyliltä ja kansalaisopiston opintoseteli. 

 Paikallislehdet kirjoittivat kunnan Voimaa vanhuuteen -toiminnasta yhteensä kolme kertaa. 

Kunnassa on käytössä liikuntakalenteri. 

 3.7.2014 
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Iäkkäiden liikuntaneuvonta 

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

 vuo 

Vuonna 2013 järjestettiin kahdeksan iäkkäiden 
terveysliikuntaan liittyvää neuvontatoimintaa 
kunnan ikäihmisille, ikäkuntosalivuoron kävijöille ja 
apteekin 45 vuotta täyttäneille asiakkaille. 
Neuvontaa annettiin kodeissa, liikuntahallissa, 
ikäosaamiskeskuksessa ja apteekissa. Yleisimmin 
terveydenhoitaja antoi neuvontaa. Aiheet käsittelivät 
yksilöllisiä kotivoimisteluohjeita, ravitsemusta, 
sairaudenhoitoa sekä kuntosalilaitteiden käytön ja 
liikkeiden ohjaamista. Edellisvuosiin nähden 
toimintaa oli selkeästi enemmän (Kuvio 3). 
Neuvontakäyntejä arvioitiin olevan yhteensä n. 2300.  

Taulukko 1. Kohderyhmän iäkkäille tarkoitetut 
liikuntaryhmät sektoreittain Juuassa vuonna 2013 

 Ryhmiä Osallistujia 

Muu  12   121  

Sosiaali- ja 
terveystoimi 

 
9   77  

Järjestöt  4   52  

Liikuntatoimi  2   32  

Yhteensä  27   282  

 

 

Ohjattu liikuntatoiminta  

Kuvio 2. Kohderyhmän iäkkäille tarkoitetut 
liikuntaryhmät Juuassa vuosina 2010-2013 
lukumäärinä 

 

Vuonna 2013 Juuassa oli 75 vuotta täyttäneitä henkilöitä 
yhteensä 754 (SOTKAnet). Tästä ikäluokasta joka toisen 
arvioidaan olevan toiminta- ja liikkumiskyvyltään 
heikentynyt. Tällöin Juuassa olisi vuonna 2013 ollut yksi 
ohjattu liikuntaryhmä kohderyhmän 14 iäkästä kohden. 
Kuntaryhmän keskiarvo vuonna 2013 oli 22 (2012: 43).  

 

Liikuntatoiminnan laatu 

- Liikuntaryhmistä 26 kokoontui kerran viikossa ja 
yksi ryhmä kaksi kertaa viikossa.  

- Asiakaspalautetta kerättiin 24 ryhmässä.  
- Liikkumiskyvyn testausta ei tehty. 
- Jatkoharjoitteluun ohjattiin kuudessa ryhmässä.  
- Ryhmissä oli keskimäärin 10 iäkästä osallistujaa. 

 

Toiminta- ja liikkumiskyvyltään heikentyneille 75 
vuotta täyttäneille iäkkäille suunnattuja ohjattuja 
liikuntaryhmiä järjestettiin 27, lisäys 
alkutilanteeseen oli 15 ryhmää. (Kuvio 2). Juuassa 
muu toimija (kansalaisopisto) ja sosiaali- ja 
terveystoimi järjestivät eniten ryhmiä. Järjestöillä 
oli neljä ryhmää. Yhteensä 27 ryhmässä (vuonna 
2012: 37) oli 282 osallistujaa (2012: 405). (Taulukko 
1). 

Ulkoilu 

Sosiaali- ja terveystoimi ja Ikäosaamiskeskus koordinoivat kunnassa iäkkäiden avustettua ulkoilua. Säännöllistä 
ulkoiluapua sai yhteensä 97 kohderyhmän iäkästä (vuonna 2012: 62). Ohjattuja ulkoliikuntaryhmiä ei ollut. 
 
Ulkoiluavustajia oli 118 henkilöä (vuonna 2012: 42) ja he olivat vapaaehtoisia. Ulkoiluavustajat edustivat sosiaali- 
ja terveystoimea, liikuntatoimea, seurakuntaa, eläkeläisjärjestöjä, vanhuspalveluja tuottavia järjestöjä, muita 
vapaaehtoisjärjestöjä, oppilaitoksia, urheiluseuroja ja yksityishenkilöitä. 
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Tapahtumat 

Kunnassa järjestettiin 13 iäkkäiden terveysliikuntaan liittyvää tapahtumaa vuonna 2013. Liikuntatapahtumia 
olivat kaksi ikäihmisten liikuntapäivää, ikäihmisten terveyspäivä, valtakunnallinen liikuntapäivä, eläkeiässä 
oleville työikäisille suunnattu tapahtuma yhteistyössä Kunnossa Kaiken Ikää -ohjelman kanssa. Kunnassa 
järjestettiin turvallista elämää käsittelevä seminaari sekä hyvinvointimessut. Muita tapahtumia olivat 
terveyspäivä, luontoretki, virkistyspäivä vapaaehtoistoimijoille, liikunta muistin hyväksi –tapahtuma ja 
karjalaisseuran ikäihmisten tapahtuma. Lisäksi järjestettiin ikäihmisten liikuntaraati. Tapahtumiin osallistui 
arviolta 1195 henkilöä. 

Kehittämistyön tueksi 

Vuonna 2013 toiminta- ja liikkumiskyvyltään heikentyneille suunnattujen liikuntaryhmien määrä lisääntyi 
hienosti. Juuassa oli yksi ryhmä 14 kohderyhmän iäkästä kohden, mikä on selvästi kuntaryhmän keskiarvoa 
parempi tulos.  

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 vain yksi yhteensä 342 
liikuntaryhmästä. 

Liikuntaryhmiä kannattaa jatkossa kehittää Voimaa vanhuuteen liikuntaryhmien laatukriteerien mukaisesti. 
Erityisesti liikkumiskyvyn testausta ja kahdesti viikossa harjoittelevia ryhmiä tulisi lisätä. Toimiva malli on 
esimerkiksi 2-3 kk tehoharjoittelujakso ammattilaisten ohjauksessa, josta siirrytään omatoimiseen tai 
vertaisohjaajan vetämään harjoitteluun. Vertaisohjaajien koulutusta voisi lisätä, vaikka vapaehtoisten saaminen 
toimintaan onkin haaste. 

Kunnon Hoitaja -koulutuksella jatkettiin hyvin alkanutta toimintaa, jossa ammattilaisten osaamista voima- ja 
tasapainoharjoittelun ohjaamisesta lisätään. Peruskoulun 7.-9.-luokkaisille pidetty Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -
koulutus on oiva tapa lisätä sukupolvien välistä kanssakäymistä. Koulutuksen liittäminen osaksi 
opetusohjelmaa tarjoaa nuorille käytännön oppimisen paikkoja ja kokemusta vanhustyöstä.  

Liikuntaneuvontaa oli tarjolla runsaasti ja sitä oli helposti saatavilla myös monille ikäihmisille tutussa 
Ellinkulmassa, missä oli mahdollisuus keskustella ammattilaisen kanssa. Myös apteekissa tavoitettiin runsas 
joukko ikäihmisiä.  Neuvonnan sisältö ja muoto vaihteli liikuntatiedon jakamisesta ja vapaamuotoisesta 
ryhmäkeskustelusta yksilölliseen liikuntaneuvontaan, johon liittyi myös seurantakäynti. Kannustamme 
edelleen kehittämään yksilöllistä liikuntaneuvontaa ja työnjakoa eri ammattiryhmien kesken. 

Säännöllistä ulkoiluapua on järjestetty onnistuneesti palvelutalon asukkaille läpi vuoden laajan 
vapaaehtoisverkoston voimin.  

Erilaisissa liikuntatapahtumissa ja seminaareissa on tavoitettu ikäihmisiä laajasti. Tapahtumien järjestämisessä 
on tehty tuloksellista yhteisyötä eri toimijoiden kesken. 

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

 

Sosiaali- ja terveysministeriö 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 


