
 

 

 

 Ikäinstituutti: Voimaa vanhuuteen –ohjelma 2014                                 1 

 

Katsaus toiseen 

toimintavuoteen: Loviisa 

 

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  2  (Ala vu s ,  Ha nk o,  Juuka ,  Keu r uu,  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 terve ys l i ik unna n  t i la s ta .  Sa mo ja  a s io i ta  kys yt t i in  v uo den 2 0 1 3  vuos iseura n na ssa .  

Tä ssä  ju lka is ussa  es i te tä ä n keske is iä  tun nusl uku ja  Lovi i sa s ta  vuos i na  2 0 1 0 -2 01 3 .  L isä ks i  

a nneta a n ko mme nt te j a  kehi t tä mi s ty ön t uek s i .  

Iäkkäiden terveysliikuntaan liittyvä koulutus 

Ikäinstituutin koulutuksiin osallistuttiin vuonna 
2013 seuraavasti: Muistisairaudet ja liikunta -
koulutukseen osallistui yksi henkilö. 

Loviisan paikalliset kouluttajat järjestivät kaksi 
Kunnon Hoitaja - koulutusta ja yhden 
Ulkoiluystäväksi iäkkäälle - koulutuksen. 
Ensimmäiseen toimintavuoteen nähden 
koulutusten määrä oli pysynyt jokseenkin samalla 
tasolla. (Kuvio 1). Koulutuksiin osallistui 22 
henkilöä sosiaali- ja terveystoimesta sekä neljä 
vapaaehtoista.  

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

 

Yleistä kunnasta 
 
 Yhteistyöryhmän puheenjohtajana on toiminut senioripalveluiden päällikkö, sosiaali- ja 

terveystoimen koordinaattorina seniorikeskuksen kuntohoitaja, liikuntatoimen koordinaattorina 

vapaa-aikatoimen päällikkö sekä järjestöjen edustaja Nivelyhdistyksestä. 

 Yhteistyöryhmän oman toiminnan arvioinnin mukaan toisen toimintavuoden kehittämistyö 

onnistui hyvin, samansuuntaisesti kuin ensimmäisenä toimintavuonna.  

 Iäkkäiden terveysliikunnan vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden (ulkoiluystävät) verkostoa 

koordinoivat kunnan sosiaali- ja terveystoimi sekä paikallinen Folkhälsan.  

 Iäkkäiden terveysliikunta mainittiin kunnan strategisissa asiakirjoissa ja valmisteilla oli raportti 

senioriasumisen palvelurakenteesta. 

 Iäkkäille ei tarjottu senioriliikuntakortteja, mutta tarjottiin muita terveysliikuntaan liittyviä 

etuisuuksia, kuten liikuntatoimen järjestämät vappu- ja syyssäpinät. 

 Paikallislehdet kirjoittivat kunnan Voimaa vanhuuteen -toiminnasta yhteensä kahdeksan kertaa. 

Toimintaa esiteltiin kerran verkkojulkaisussa ja sosiaalisessa mediassa. Kunnassa oli käytössä 

liikuntakalenteri. 

14.5.2014 
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Iäkkäiden liikuntaneuvonta 

Kuvio 3. Iäkkäiden liikuntaneuvonta Loviisassa, 
neuvontatoiminta vuosina 2010-2013 

 vuo 

Vuonna 2013 järjestettiin yksi iäkkäiden 
terveysliikuntaan liittyvä neuvontatoiminta 
(Kuvio 3). Senioripalvelukeskukseen kutsuttiin 
kaikki 68-vuotiaat, joilla ei ole säännöllistä 
kontaktia terveyspalveluihin. Terveydenhoitajan 
antamaa yksilöllistä liikuntaneuvontaa sai 
yhteensä 10 henkilöä. Liikuntaneuvonnan sisältöä 
on koulutusten myötä kehitetty yksilöllisen 
liikuntaneuvonnan suuntaan.  

Lisäksi eri ammattiryhmien työhön sisältyy 
liikuntaneuvonta asiakastapaamisissa.  

Taulukko 1. Kohderyhmän iäkkäille tarkoitetut 
liikuntaryhmät sektoreittain Loviisassa vuonna 2013 

 Ryhmiä Osallistujia 

Järjestöt  19   273  

Liikuntatoimi  12   284  

Sosiaali- ja 
terveystoimi 

 
12   170  

Yhteensä  43   727  

 

 

Ohjattu liikuntatoiminta  

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

 

Vuonna 2013 Loviisassa oli 75 vuotta täyttäneitä 
henkilöitä yhteensä 1658 (SOTKAnet). Tästä ikäluokasta 
joka toisen arvioidaan olevan toiminta- ja 
liikkumiskyvyltään heikentynyt. Tällöin Loviisassa olisi 
vuonna 2013 ollut yksi ohjattu liikuntaryhmä 
kohderyhmän 19 iäkästä kohden. Kuntaryhmän 
keskiarvo vuonna 2013 oli yksi ryhmä 22 iäkästä kohden 
(2012: 43).  

 

Liikuntatoiminnan laatu 

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

- Asiakaspalautetta ei kerätty.  
- Liikkumiskyvyn testaus tehtiin kahdessa ryhmässä. 
- Jatkoharjoitteluun ohjattiin 12 ryhmässä.  
- Ryhmissä oli keskimäärin 17 iäkästä osallistujaa. 

 

Toiminta- ja liikkumiskyvyltään heikentyneille 75 
vuotta täyttäneille iäkkäille suunnattuja ohjattuja 
liikuntaryhmiä järjestettiin 43, lisäys 
alkutilanteeseen oli 32 ryhmää. (Kuvio 2). 
Loviisassa järjestöt järjestivät eniten ryhmiä. 
Yhteensä 43 ryhmässä (vuonna 2012: 33) oli 727 
osallistujaa (2012: 574). (Taulukko 1). 

Ulkoilu 

Säännöllistä ulkoiluapua sai yhteensä 25 kohderyhmän iäkästä (vuonna 2012: 20). Ulkoiluavustajia oli 19 
henkilöä (vuonna 2012: 17) ja he olivat vapaaehtoisia. Ulkoiluavustajat olivat yksityishenkilöitä.  
Sosiaali- ja terveystoimi ja Folkhälsan koordinoivat kunnassa iäkkäiden avustettua ulkoilua. Ohjattuja 
ulkoliikuntaryhmiä oli viisi. 
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Tapahtumat 

Kunnassa järjestettiin kolme iäkkäiden terveysliikuntaan liittyvää tapahtumaa vuonna 2013: Vanhustenviikon 
seniorijuhla "Hyviä vuosia" oli musiikillinen iltapäivä, vetäjinä Vieno Kekkonen ja Marjatta Leppänen. Tanssi oli 
suosittua ja myös huonokuntoisemmat saivat nauttia tanssin pyörteistä. Valtakunnalliseen ulkoilupäivään 
liittyviä ulkoilutapahtumia oli kuudessa kylässä. Sydänviikolla järjestetyn "Menossa mukana" -seminaarin 
pääesiiintyjä Aira Samulin sai noin 400 ikäihmistä mukaan tapahtumaan. Sairaalan ylilääkäri luennoi liikunnan 
tärkeydestä sydänsairauksissa. Tapahtumiin osallistui arviolta 730 henkilöä. Voimaa vanhuuteen –toimintaa 
esiteltiin myös muiden paikallisten hankkeiden tapahtumissa. 

 

 

Kehittämistyön tueksi 

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. 

Liikuntaryhmien määrä on kasvanut kiitettävästi kehittämistyön aikana, erityisesti järjestöissä ja sosiaali- ja 
terveystoimessa. Voimaa vanhuuteen -kohderyhmää tavoitettiin onnistuneesti ohjatussa kotiharjoittelussa, 
jossa 10 viikon jaksolla iäkkäiden liikkumiskyky parani tai säilyi ennallaan suurimalla osalla osallistujista. 
Liikkumiskyvyn testaus sisältyi vain kahteen sosiaali- ja terveystoimen ryhmään. Liikuntatoimessa 
testaamista ei ollut (2012: 4 ryhmässä). Jatkossa kannattaa kehittää liikuntatoimintaa terveysliikunnan 
laatusuositusten ja Voimaa vanhuuteen -kriteerien suuntaisesti.  

Vertaisohjaajien vetämiä ryhmiä on saatu lisää edellisvuoteen verrattuna: kolme ulkoliikuntaryhmää, yksi 
vesivoimistelu- ja yksi kuntosaliryhmä. Vertaisohjaajien kouluttamiseen ja jaksamisen tukemiseen 
kannattaa hyödyntää Voimaa vanhuuteen -ohjelman tarjoamia koulutuksia.   

Paikallisia koulutuksia jatkettiin edellisvuoden tapaan VoiTas - ja Ulkoiluystäväkouluttajien johdolla. Lisää 
osaajia voima- ja tasapainoharjoittelun ohjaamiseen ja toimintakykyä edistävään työtapaan saatiin 
kotihoitoon ja ulkoiluun. Ulkoiluystäviä on koulutettu onnistuneesti jo kaikkiaan 20. Säännöllistä 
ulkoiluapua saa jo 25 ikäihmistä. Järjestöissä iäkkäät liikkuvat innokkaasti ulkona yhteensä 5 kävely- tai 
sauvakävelyryhmässä eri puolilla Loviisaa.  

Iäkkäiden liikuntaneuvontaa on kehitetty koulutusten myötä yksilölliseen suuntaan.  
Senioripalvelukeskuksen lisäksi eri ammattiryhmät antavat liikuntaneuvontaa mm. asiakastapaamisissa. 
Iäkkäiden liikuntaraadissa 2013 toivottiin myös ammattilaisen vierailuja järjestöjen kokouksiin kertomaan 
liikunnasta ja pitämään liikuntatuokiota. Liikuntaneuvonnan eri tasojen (yleinen tiedon jakaminen, 
yksilöllinen ohjaus, liikkumissuunnitelma ja sen seuranta) järjestämisessä työnjako eri sektoreiden 
toimijoiden kesken on tärkeää.  Yhteistyötä muiden hankkeiden (ERIKU ja Yksillä purjeilla) kanssa 
kannattaa jatkaa. 

Voimaa vanhuuteen -mentorointituki jatkuu vielä 31.3.2015 asti. Kannattaa hyödyntää mm. koulutuksia 
sekä uusia oppi- ja koulutusmateriaaleja. 

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


