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Katsaus toiseen 

toimintavuoteen: Kouvola 

 

Voi ma a  va nhuuteen  -oh je lma n pä ä mä ä rä nä  on ed is tä ä  iä kkä iden koto na  a sumista  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  3  (Lemi ,  Luumä ki ,  Pa r ikka la ,  Ra ut jä rv i ,  Ru oko la ht i ,  Sa v i ta ipa le ,  Ta ip a lsa a r i  

(E te lä -Ka r ja la n  Sos ia a l i -  ja  te rveysp i i r i n  EKSOTE k un na t ) ,  Ko uvola ,  La ht i ,  P iek sä mä ki  j a  

Va lkea kos ki )  a lo i t t i  Voi ma a  va nhuutee n -kehi t tä m is t yö nsä  ke vä ä l lä  2 0 12 .  Tä l lö in  kun na t  

tek ivä t  a lkuka r t o i tu k sen iä kkä ide n tervey s l i ik un na n t i la s ta  vu on na  2 0 1 1 .  Sa moja  a s io i ta  

kysy t t i i n  vu oden  2 0 1 3  vuos i seura n na ssa .  Tä ssä  ju l ka isu ssa  es i t e tä ä n keske i s iä  t u nn u sluk u ja  

Kouv ola s ta  vu os i na  2 0 1 1 -2 0 13 .  L isä ks i  a nn eta a n kom ment te ja  ke hi t tä m is ty ön tueks i .  

Iäkkäiden terveysliikuntaan liittyvä koulutus 
Ikäinstituutin koulutuksiin osallistuttiin vuonna 
2013 seuraavasti: Liikuntaneuvontaa ikäihmisille (4 
hlöä), Senioritanssin ohjauksen peruskurssi (5 
hlöä). 

Kouvolan paikalliset kouluttajat järjestivät kolme 
VertaisVeturi -koulutusta, yhden Ulkoiluystäväksi 
iäkkäälle -koulutuksen ja neljä muuta koulutusta 
(Vertaisohjaajien ideapäivä). Edellisvuosiin nähden 
koulutusten määrä oli kasvanut. (Kuvio 1). 
Koulutuksiin osallistui 101 henkilöä järjestöistä, 36  
henkilöä muualta ja kaksi sosiaali- ja 
terveystoimesta.  Kuvio 1. Iäkkäiden terveysliikuntaan liittyvän 

koulutuksen lukumäärät Kouvolassa vuosina 2011-2013 

 

Yleistä kunnasta 
 
 Yhteistyöryhmän kokoonpanoa ja toimintaa täsmennettiin vuoden 2013 aikana. Puheenjohtaja on  

yhteisötyön palvelujen palvelupäällikkö, sosiaali- ja terveystoimen koordinaattorina varhaisen tuen 

palveluiden palvelupäällikkö, liikuntatoimen koordinaattorina liikuntapalvelujen palveluvastaava, 

järjestökoordinaattoreina oli Eläkeliiton ja Marttojen edustajat. Työryhmässä on erikseen nimetty 

projektikoordinaattori, joka vastaa mm. monista käytännön tehtävistä ja on tiivis linkki 

Ikäinstituutin ja paikallisen työryhmän välillä.  

 Yhteistyöryhmän toiminnan onnistuminen arvioitiin hyväksi. Työryhmän oman toiminnan 

arvioinnin mukaan toisen toimintavuoden kehittämistyö onnistui myös hyvin. Vuonna 2012 

vastaavat arviot olivat hyviä. 

 Iäkkäiden terveysliikunnan vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden verkostoa koordinoi Voimaa 

vanhuuteen -hanke yhteistyössä liikuntapalvelujen liikuntakoordinaattorin kanssa.  

 Iäkkäiden terveysliikunta mainittiin: Kouvolan arvokirja 2010, Ikäihmisten 

palveluverkkosuunnitelma. 

 Iäkkäille ei tarjottu senioriliikuntakortteja eikä muita terveysliikuntaan liittyviä etuisuuksia. 

 Paikallislehdet kirjoittivat kunnan Voimaa vanhuuteen –toiminnasta yhteensä viisi kertaa.  

Toimintaa esiteltiin kerran radiossa. Kunnassa oli paikalliset VV-sivut, paikallinen VV-esite ja 

liikuntakalenteri. 
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Iäkkäiden liikuntaneuvonta 

Kuvio 3. Iäkkäiden liikuntaneuvonta Kouvolassa, 
neuvontatoiminta lukumäärinä vuosina 2011-2013 

 vuo 

Vuonna 2013 järjestettiin 9 iäkkäiden terveysliikuntaan 
liittyvää neuvontatoimintaa, joista 8 oli LIIKUN -kohti 
hyvinvointia - hankkeen toimintaa. Liikuntaneuvontaa 
oli tarjolla liikuntaneuvojan vastaanottopisteessä, 
senioriliikunnan pisteessä, kirjastossa ja 
kokoontumistiloissa. Liikunnanohjaajan vetämä 
neuvonta oli enimmäkseen ryhmämuotoista, kaksi 
ryhmistä oli yksilömuotoisia. Neuvontatoimintaan 
kuului matalan kynnyksen palvelua, henkilökohtaista ja 
yleistä neuvontaa, kotivoimisteluohjeita ja -ohjelmia, 
liikkumissuunnitelmia, liikuntaryhmien esittelyä ja 
testejä. Alkukartoitukseen nähden neuvontatoiminnan 
määrä oli kunnassa lisääntynyt voimakkaasti. (Kuvio 3). 
Liikuntaneuvontaa sai yhteensä 206 henkilöä. 

Taulukko 1. Kohderyhmän iäkkäille tarkoitetut 
liikuntaryhmät sektoreittain Kouvolassa vuonna 2013 

 Ryhmiä Osallistujia 

Järjestöt  35   521  

Liikuntatoimi  18   195  

Sosiaali- ja 
terveystoimi 

 
2   47  

Muu  22   270  

Yhteensä  77   1033  

 

 

Ohjattu liikuntatoiminta  

Kuvio 2. Kohderyhmän iäkkäille tarkoitetut 
liikuntaryhmät Kouvolassa vuosina 2011-2013 
lukumäärinä 

 

Vuonna 2013 Kouvolassa oli 75 vuotta täyttäneitä 
henkilöitä yhteensä 9127 (SOTKAnet). Tästä ikäluokasta 
joka toisen arvioidaan olevan toiminta- ja 
liikkumiskyvyltään heikentynyt. Tällöin Kouvolassa 
olisi vuonna 2013 ollut yksi ohjattu liikuntaryhmä 
kohderyhmän 59 iäkästä kohden. Kuntaryhmän 

keskiarvo vuonna 2013 oli 39 (2011: 43).  

 

Liikuntatoiminnan laatu 

- Liikuntaryhmistä yksi kokoontui neljä kertaa 
viikossa, yksi ryhmä kahdesti viikossa, 70 ryhmää 
kerran viikossa, neljä ryhmää joka toinen viikko ja 
yksi ryhmä kerran kuussa.  

- Asiakaspalautetta kerättiin 15 ryhmässä.  
- Liikkumiskyvyn testaus tehtiin 12 ryhmässä. 
- Jatkoharjoitteluun ohjattiin kaikissa ryhmissä.  
- Ryhmissä oli keskimäärin 13 iäkästä osallistujaa. 

 

Toiminta- ja liikkumiskyvyltään heikentyneille 75 
vuotta täyttäneille iäkkäille suunnattuja ohjattuja 
liikuntaryhmiä järjestettiin 77, lisäys 
alkutilanteeseen oli neljä ryhmää. (Kuvio 2). 
Kouvolassa järjestöt, liikuntatoimi ja muut toimijat 
(kuten paikallinen Voimaa vanhuuteen -hanke) 
järjestivät eniten ryhmiä. Yhteensä 77 ryhmässä 

(vuonna 2011: 73) oli 1033 osallistujaa (2011: 
852). (Taulukko 1). 

Ulkoilu  
 
Kouvolassa toimi eläkejärjestöjä, vapaa-aika- ja 
liikuntajärjestöjä, jotka organisoivat omaa 
ulkoilutoimintaa.  

Säännöllistä ulkoiluapua sai yhteensä 250 kohderyhmän iäkästä (vuonna 2012: 60). Ohjattuja ulkoliikuntaryhmiä 
ei ollut, mutta yhden liikuntaryhmän harjoituksiin kuului myös ulkoliikunta. Ulkoiluavustajia oli 200 henkilöä 
(vuonna 2012: 40) ja he olivat vapaaehtoisia. Ulkoiluavustajat edustivat sosiaali- ja terveystoimea, 
eläkeläisjärjestöjä, kansanterveys- ja vammaisjärjestöjä, muita vapaaehtoisjärjestöjä, seurakuntaa tai 
yksityishenkilöitä. 
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Tapahtumat 

Kunnassa järjestettiin yhdeksän iäkkäiden terveysliikuntaan liittyvää tapahtumaa vuonna 2013. Kahdessa 
ulkoilutapahtumassa ohjelmassa oli keppijumppaa, kävelykierros, makkaran paistoa, palaveri 
hyvinvointipisteeseen liittyen ja valtakunnallisena ikääntyneiden ulkoilupäivänä eläkeläisjärjestön jäsenistön 
toteuttamaa ulkoilua. Seurakunta järjesti kesäleirin alueen ikääntyneille. Muita liikuntatapahtumia olivat kunnan 
alueilla tehdyt liikuntatoiminnan kartoitukset, joissa selvitettiin liikuntatarpeita, tiloja, vertaisohjaajia ja 
yhteistyökumppaneita sekä tiedotettiin toiminnasta. Tapahtumiin osallistui arviolta 163 henkilöä. 

Kehittämistyön tueksi 

Kouvolassa järjestöjen ryhmissä eri puolilla Kouvolaa liikkuu yli 500 iäkästä. Vertaisohjaajien vetämiä ryhmiä on 
todella runsaasti (47). Hienoa on, että liikuntaa on viety myös muihin kuin iäkkäiden liikuntakerhoihin, joissa on 
onnistuneesti tavoitettu oikeaa kohderyhmää.  

Osa liikuntaryhmistä täytti jo joitain suositusten mukaisia laatukriteerejä, mm. liikkumiskyvyn testaus oli 11 
liikuntatoimen ja yhdessä VV- hankkeen ryhmässä. Suurin osa ryhmistä kokoontui kerran viikossa. 

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 3 kriteerit täyttäviä liikuntaryhmiä oli 14 yhteensä505 liikuntaryhmästä. 

Jatkossa liikuntatoimintaa kannattaa kehittää laatusuositusten ja kriteerien suuntaisesti, erityisesti liikkumiskyvyn 
testaamista tulisi lisätä. 

Mentorointisopimuksen mukaisia koulutuksia on hyödynnetty hyvin. Senioritanssin ohjaajia on koulutettu neljä 
(+yksi maksullisena). Yksilöllistä ja ryhmämuotoista liikuntaneuvontaa on järjestetty onnistuneesti 
liikuntatoimessa. Hienoa, että myös liikkumissuunnitelma tehdään jo yhdessä toiminnossa. Liikuntaneuvontaa 
ikäihmisille -koulutus lisäsi osaamista ja antoi materiaalia liikuntaneuvonnan järjestämiseen. Ohjaustyössä 
kannattaa hyödyntää Ikäinstituutin muutakin koulutusmateriaalia, mm. kaikkiin VV-kuntiin jaettua Liikunta ja 
ravitsemus – ohjaajan opaskirjaa. 

Paikallisia koulutuksia on järjestetty todella ahkerasti. Erityisesti vertaisohjaajia on koulutettu lisää ja heille on 
järjestetty myös ideapäiviä ja täydennyskoulutusta. Tuloksellista yhteistyötä on tehty paikallisen 
muistiyhdistyksen kanssa ulkoiluystävien kouluttamisessa. Vapaehtoisten osaamista on vahvistettu myös 
muistisairaan kohtaamisessa. 

Ulkoiluapua saakin jo huikeat 250 ikäihmistä eri puolilla Kouvolaa. Erityisesti järjestöjen vapaaehtoiset ovat 
aktiivisia toimijoita. Kouvolan toimijat osallistuivat innokkaasti myös Vie vanhus ulos- haastekampanjaan ja heistä 
monet palkittiin kampanjassa. Metsäkeskuksen rahapalkinto jaettiin myös Kouvolan toimijoiden kesken. 

Myös erilaisia liikuntatapahtumia on runsaasti yhteistyössä eri järjestöjen ja seurakunnan kanssa. 

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

 

Sosiaali- ja terveysministeriö 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 


