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Katsaus toiseen 

toimintavuoteen: Lahti 

 

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  ja  

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  tu nn u sluku ja  

La hdesta  vuos i na  2 0 11 -2 01 3 .  L isä ks i  a nneta a n kom ment te ja  kehi t tä m is t yö n tuek s i .  

Iäkkäiden terveysliikuntaan liittyvä koulutus 

Ikäinstituutin koulutuksiin osallistuttiin vuonna 
2013 seuraavasti: VoiTas -kouluttajakoulutus  
(1 hlö), Liikuntaneuvontaa ikäihmisille (3 hlöä) ja 
Muistisairaudet ja liikunta (1 hlö). 

Lahden paikalliset kouluttajat järjestivät yhden 
Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -koulutuksen ja kolme 
muuta koulutusta (opintopiirin, liikuntakummi ja 
vapaaehtoisten koulutus). Edellisvuosiin nähden 
koulutusten määrä oli vähentynyt. (Kuvio 1). 
Koulutuksiin osallistui 31 henkilöä järjestöistä ja 
kahdeksan henkilöä muualta.  Kuvio 1. Iäkkäiden terveysliikuntaan liittyvän 

koulutuksen lukumäärät Lahdessa vuosina 2011-2013 

 

Yleistä kunnasta 
 Voimaa vanhuuteen -yhteistyöryhmän puheenjohtajana toimii kaupunginvaltuutettu Kaarina Suhonen, 

liikuntakoordinaattorina terveysliikuntasuunnittelija Hanna Heikkinen, sosiaali- ja terveystoimen 

koordinaattorina kuntoutuspäällikkö Pirkko Heinonen ja järjestökoordinaattorina ikäkorttelitoiminnan-

ohjaaja Eine-Tuulikki Rantamaula. Ryhmässä on laaja edustus kunnan muilta sektoreilta ja järjestöistä. 

 Yhteistyöryhmä arvioi vuosiseurannassa omaa toimintaansa ja kehittämistyötä yleensä. Yhteistyöryhmän 

toiminnan arvioitiin onnistuneen melko hyvin ja toisen kehittämisvuoden erittäin hyvin. Vuonna 2012 

molemmat arvioinnit olivat heikkoja. 

 Iäkkäiden terveysliikunnan vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden verkostoa ei koordinoitu keskitetysti, sen 

sijaan liikuntakummien välittämisestä vastasi seurakunta, Harjulan setlementti ry koordinoi omaa 

vapaaehtoistoimintaansa ja Kumppanuus -hankkeella oli oma koordinointinsa.  

 Iäkkäiden terveysliikunta mainittiin kunnan strategisissa asiakirjoissa. Valmisteilla oli terveysliikunnan 

toimenpideohjelma, joissa iäkkäiden terveysliikunta tullaan mainitsemaan. 

 Iäkkäille ei tarjottu senioriliikuntakortteja, mutta tarjolla oli muita terveysliikuntaan liittyviä etuisuuksia, 

kuten tuettuja uimahalli- ja kuntosalikäyntejä eläkeläishinnoin. 

 Paikallislehdet kirjoittivat kunnan Voimaa vanhuuteen -toiminnasta yhteensä neljä kertaa.  Valtakunnalliset 

lehden kirjoittivat viisi kertaa. Lisäksi toimintaa esiteltiin yhdeksän kertaa radiossa ja kolmesti 

verkkojulkaisuna. Kunnassa oli paikalliset Voimaa vanhuuteen-sivut ja toimintaa esiteltiin myös sosiaalisessa 

mediassa.  
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Iäkkäiden liikuntaneuvonta 

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

 vuo 

Vuonna 2013 järjestettiin yhdeksän iäkkäiden 
terveysliikuntaan liittyvää neuvontatoimintaa. 
Liikuntatoimen toteuttama liikuntaneuvonta annettiin 
urheilukeskuksessa, hiihtostadionin tiloissa. 
Kauppakeskuksien yhteydessä olevat kaupungin 
Terveyskioskit ohjasivat asiakkaita motivoivalla 
haastattelulla liikunnalliseen elämäntapaan. Sosiaali- ja 
terveystoimen lääkinnällinen kuntoutus järjesti 
seitsemän neuvontatoimintaa, joihin kuului liikkumis- ja 
toimintakyvyn arvio, tasapainoharjoittelun ohjausta, 
kotiharjoitteita ja liikuntasuunnitelmia. Neuvonta oli 
luonteeltaan yksilö- ja ryhmätoimintaa. 

Alkukartoitukseen nähden neuvontatoiminnan määrä 
oli kunnassa laskenut. (Kuvio 3). Liikuntaneuvontaa sai 
yhteensä 10501 henkilöä. 

Taulukko 1. Kohderyhmän iäkkäille tarkoitetut 
liikuntaryhmät sektoreittain Lahdessa vuonna 2013 

 Ryhmiä Osallistujia 

Järjestöt  130   2250  

Liikuntatoimi  51   1441  

Sosiaali- ja 
terveystoimi 

 
16   243  

Muu  69   1065  

Yhteensä  266   4999  

 

 

Ohjattu liikuntatoiminta  

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

 

Vuonna 2013 Lahdessa oli 75 vuotta täyttäneitä 
henkilöitä yhteensä 9303 (SOTKAnet). Tästä ikäluokasta 
joka toisen arvioidaan olevan toiminta- ja 
liikkumiskyvyltään heikentynyt. Tällöin Lahdessa olisi 
vuonna 2013 ollut yksi ohjattu liikuntaryhmä 
kohderyhmän 17 iäkästä kohden. Kuntaryhmän 
keskiarvo vuonna 2013 oli 39 (2011: 43).  

 

Liikuntatoiminnan laatu 

- Liikuntaryhmistä 23 kokoontui kahdesti viikossa tai 
useammin ja 243 ryhmää kokoontui kerran viikossa.  

- Asiakaspalautetta kerättiin 51 ryhmässä.  
- Liikkumiskyvyn testaus tehtiin 31 ryhmässä. 
- Jatkoharjoitteluun ohjattiin 25 ryhmissä.  
- Ryhmissä oli keskimäärin 19 iäkästä osallistujaa. 

Toiminta- ja liikkumiskyvyltään heikentyneille 75 
vuotta täyttäneille iäkkäille suunnattuja ohjattuja 
liikuntaryhmiä järjestettiin 266, lisäys 
alkutilanteeseen oli 96 ryhmää. (Kuvio 2). Lahdessa 
järjestöt järjestivät eniten ryhmiä. Yhteensä 266 
ryhmässä (vuonna 2011: 170) oli 4999 osallistujaa 
(2011: 2391). (Taulukko 1). 

Ulkoilu 

Kunnassa iäkkäiden avustettua ulkoilua koordinoi liikuntatoimi ja seurakunta. Eläkeläis-, kansanterveys- ja 
vammaisjärjestöt ja muut vanhuspalveluita tuottavat järjestöt koordinoivat omaa ulkoiluun liittyvää 
toimintaansa. 

Säännöllistä ulkoiluapua sai yhteensä 71 kohderyhmän iäkästä (vuonna 2012: 54). Ohjattuja ulkoliikuntaryhmiä oli 
yhdeksän. Ulkoiluavustajia oli 49 henkilöä (vuonna 2012: 47) ja he olivat vapaaehtoisia. Ulkoiluavustajat edustivat 
eläkeläisjärjestöjä, vanhuspalveluja tuottavia järjestöjä, seurakuntaa tai Harjulan setlementti ry:tä. 
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Tapahtumat 

Kunnassa järjestettiin 30 iäkkäiden terveysliikuntaan liittyvää tapahtumaa vuonna 2013. Ulkoilutapahtumia 
järjestettiin 13 (esim. haravointitalkoot, penkkien valloitukset ja kaupungintalon puutarhajuhlat) ja 
liikuntatapahtumia oli kolme. Muita tapahtumia olivat kuusi Terveysstartti syksyyn -kirjastokierrosta, kuusi 
teemaluentoa (mm. Ryhdinkartoitus ja Pirteyttä kotijumppiin) sekä Päijät-Hämeen sosiaalipoliittinen foorumi, 
jossa esillä oli VV-hankkeen pöytä. Lisäksi kansanterveys- ja vammaisjärjestöt, yhdistykset ja yritykset järjestivät 
toritapahtuman. Tapahtumiin osallistui arviolta 4337 henkilöä. 

Kehittämistyön tueksi 

Lahdessa järjestetään runsaasti liikuntaryhmiä, joihin myös toiminta- ja liikkumiskyvyltään heikentyneet 
ikäihmiset voivat osallistua. Vuonna 2013 ryhmiä oli 266 (2011: 170). Väkilukuun suhteutettuna lukumäärä on 
todella suuri ja selvästi parempi kuin Voimaa vanhuuteen -kunnissa keskimäärin. Ryhmiä järjestivät 
monipuolisesti eri tahot, järjestöt kaikkein eniten. Myös ryhmien sisältö oli monipuolista - tarjolla oli mm. 
kuntosaliharjoittelua, vesijumppaa ja tanssia. 

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.  

Lahdessa on paljon ryhmiä, joissa useat em. kriteerit täyttyvät. Mikään ryhmä ei kuitenkaan täyttänyt kaikkia 
kriteerejä. Jatkossa kannattaakin kiinnittää huomiota siihen, että entistä useampi ryhmä harjoittelisi kahdesti 
viikossa ja että testaustoimintaa lisättäisiin. Asiaa voisi edistää esimerkiksi ohjaajia kouluttamalla. Kunnallanne 
on edelleen käyttämättä ilmaisia paikkoja Ikäinstituutin VoiTas -kouluttajakoulutukseen (iäkkäiden voima- ja 
tasapainoharjoittelu). Ne kannattaa hyödyntää viimeisen kehittämisvuoden aikana. 

Ulkoilutoimintaan on Lahdessa panostettu hienosti. Yksilöllistä ulkoiluapua on tarjolla seurakunnan sekä 
useiden järjestöjen kautta. Järjestöillä on vertaisohjaajavetoisia sauvakävelyryhmiä ja liikuntatoimi järjestää 
Penkkien valloitus -ulkoilutapahtumia, joihin tavoitellaan yli 75-vuotiaita tai liikkumiskyvyltään heikentyneitä 
ikäihmisiä. 

Liikuntaneuvontaa on saatavilla monissa eri paikoissa. Lääkärin tai hoitajan lähetteellä pääsee 
liikunnanohjaajan neuvontavastaanotolle ja fysioterapeutit antavat neuvontaa ja harjoitteluohjeita kotihoidon ja 
palvelutalojen asiakkaille. Terveyskioskissa keskitytään ennaltaehkäisyyn ja motivoidaan asiakkaita terveellisiin 
elintapoihin.    
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