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Katsaus toiseen 

toimintavuoteen: Luumäki 

 

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 .  

Voi ma a  va nhuutee n  -oh je lma n kun ta ry hmä  3  (Lemi ,  Luu mä ki ,  Pa r ik ka la ,  Ra ut jä rv i ,  

Ruo ko la ht i ,  Sa v i ta ip a le ,  Ta ipa 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  E KSOTE  

kun na t ) ,  Kouvo la ,  La ht i ,  P ieksä mä k i  ja  Va lkea kos ki )  a lo i t t i  to i minta nsa  kevä ä l lä  2 01 2 .  

Tä l lö i n  ku nna t  tek iv ä t  a lk uka r to i t ukse n i ä kkä iden terveys l i ik u nna n t i la s ta .  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  

Luumä el tä  vuo s ina  2 0 1 1 - 20 1 3 .  L isä ks i  a nne ta a n kom ment te ja  keh i t tä mis työ n tue ks i .  

Iäkkäiden terveysliikuntaan liittyvä koulutus 

Ikäinstituutin koulutuksiin osallistuttiin vuonna 
2013 seuraavasti: VoiTas -kouluttajakoulutus (1 
hlö) ja Senioritanssin ohjauksen peruskurssi (3 
hlöä). 

Luumäen paikalliset kouluttajat eivät järjestäneet 
koulutusta. Edellisvuoteen nähden koulutusten 
määrä oli laskenut. (Kuvio 1).   

Kuvio 1. Iäkkäiden terveysliikuntaan liittyvän 
koulutuksen lukumäärät Luumäellä vuosina 2011-2013 

 

Yleistä kunnasta 
 
 Voimaa vanhuuteen -yhteistyöryhmään kuuluvat liikunnanohjaaja, fysioterapeutti Eksoten kotihoidosta, 

Luumäen palvelukeskuksen fysioterapeutti, senioriedustaja sekä Eksoten Voimaa vanhuuteen -

koordinaattori. 

 Yhteistyöryhmä arvioi vuosiseurannassa omaa toimintaansa ja kehittämistyötä yleensä. Yhteistyöryhmän 

toiminnan arvioitiin onnistuneen melko hyvin, samoin toisen kehittämisvuoden. Vuonna 2012 toiminnan 

onnistuminen arvioitiin melko hyväksi ja kehittämistyö tyydyttäväksi. 

 Iäkkäiden terveysliikunnan vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden verkostoa ei koordinoitu.  

 Iäkkäiden terveysliikunta mainittiin kunnan strategisissa asiakirjoissa. Valmisteilla ei ollut strategisia 

asiakirjoja, joissa iäkkäiden terveysliikunta voitaisiin mainita. 

 Iäkkäille oli tarjolla senioriliikuntakortti, joka oikeutti Kangasvarren kuntosalin ja Taavettihallin käyttöön.  

 Paikallislehdet kirjoittivat kunnan Voimaa vanhuuteen -toiminnasta yhteensä kaksi kertaa. 
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Iäkkäiden liikuntaneuvonta 

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

 vuo 

Vuonna 2013 järjestettiin kaksi iäkkäiden 
terveysliikuntaan liittyvää neuvontatoimintaa. 
Liikuntaneuvontaa annettiin terveyskeskuksessa ja 
liikuntahallissa. Neuvonta oli yksilö- ja ryhmämuotoista.  
Neuvontatoimintaan kuului ikääntyneiden liikunnan ja 
ravitsemuksen esittelyä sekä ohjaus ja neuvonta 
liikuntaryhmiin.  

Alkukartoitukseen nähden neuvontatoiminnan määrä 
oli kunnassa lisääntynyt, vuonna 2011 
liikuntaneuvontaa ei järjestetty (Kuvio 3). 
Liikuntaneuvontaa sai yhteensä 51 henkilöä. 

Taulukko 1. Kohderyhmän iäkkäille tarkoitetut 
liikuntaryhmät sektoreittain Luumäellä vuonna 2013 

 Ryhmiä Osallistujia 

Liikuntatoimi  4   60  

Järjestöt  2   30  

Sosiaali- ja 
terveystoimi 

 
1   9  

Yhteensä  7   99  

 

 

Ohjattu liikuntatoiminta  

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

 

Vuonna 2013 Luumäellä oli 75 vuotta täyttäneitä 
henkilöitä yhteensä 704 (SOTKAnet). Tästä ikäluokasta 
joka toisen arvioidaan olevan toiminta- ja 
liikkumiskyvyltään heikentynyt. Tällöin Luumäellä olisi 
vuonna 2013 ollut yksi ohjattu liikuntaryhmä 
kohderyhmän 50 iäkästä kohden. Kuntaryhmän 
keskiarvo vuonna 2013 oli 39 (2011: 43).  

 

Liikuntatoiminnan laatu 

- Liikuntaryhmät kokoontuivat kerran viikossa.  
- Asiakaspalautetta ei kerätty.  
- Liikkumiskyvyn testaus tehtiin yhdessä ryhmässä. 
- Jatkoharjoitteluun ohjattiin yhdessä ryhmissä.  
- Ryhmissä oli keskimäärin 14 iäkästä osallistujaa. 

 

Toiminta- ja liikkumiskyvyltään heikentyneille 75 
vuotta täyttäneille iäkkäille suunnattuja ohjattuja 
liikuntaryhmiä järjestettiin seitsemän, vähennys 
alkutilanteeseen oli viisi ryhmää. (Kuvio 2). 
Luumäellä liikuntatoimi järjesti eniten ryhmiä. 
Järjestöt järjestivät kaksi ryhmää. Yhteensä 
seitsemässä ryhmässä (vuonna 2011: 12) oli 99 
osallistujaa (2011: 148). (Taulukko 1). 

Ulkoilu 

Kunnassa iäkkäiden avustettua ulkoilua koordinoi sosiaali- ja terveystoimi. Säännöllistä ulkoiluapua sai yksi 
kohderyhmän iäkäs (vuonna 2012: 0). Ohjattuja ulkoliikuntaryhmiä ei ollut. Ulkoiluavustajia oli viisi henkilöä 
(vuonna 2012: 0) ja he olivat vapaaehtoisia. Ulkoiluavustajat edustivat yksityishenkilöitä.  
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Tapahtumat 

Kunnassa järjestettiin yksi iäkkäiden terveysliikuntaan liittyvä tapahtuma vuonna 2013. Liikuntatoimen ja sosiaali- 
ja terveystoimen järjestämässä liikuntatapahtumassa jaettiin ikääntyneitä koskevaa liikunta- ja ravitsemustietoutta. 
Lisäksi ohjattiin kuntosali- ja tasapainoharjoittelua. Tapahtumaan osallistui arviolta 26 henkilöä. 

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.  

Vuonna 2013 Luumäellä oli seitsemän (2011: 12) liikuntaryhmää toiminta- ja liikkumiskyvyltään heikentyneille. 
Ryhmiä järjestivät niin liikuntatoimi, järjestöt kuin kotihoitokin ja tarjonta oli monipuolista: kuntosaliharjoitte-
lua, vesivoimistelua ja tuolijumppaa. Kaksi ryhmistä oli vertaisohjaajien vetämiä. Ryhmät eivät vielä täyttäneet 
em. kriteereitä. Jatkossa kannattaakin yrittää järjestää myös kahdesti viikossa kokoontuvia liikuntaryhmiä 
esimerkiksi muutaman kuukauden intensiivijaksoina. 

Liikuntaneuvonnan järjestämiseen ohjeistavat Terveydenhuoltolaki, Vanhuspalvelulaki ja sitä tukevat 
laatusuositukset. Luumäellä ikäihmisille olikin tarjolla liikuntaneuvontaa terveysaseman fysioterapiassa. 
Neuvonta kuuluu olennaisesti myös kotihoidon palveluihin. Lisäksi liikuntatapahtumissa ja -ryhmissä 
annettiin neuvontaa. Ikäinstituutin materiaaleja, mm. kaikkiin Voimaa vanhuuteen -kuntiin jaettua uutta 
Ikäihmisten liikunta ja ravitsemus -opasta kannattaa hyödyntää säännöllisen matalan kynnyksen 
liikuntaneuvonnan järjestämisessä.  

Luumäellä on tarjolla ulkoiluapua kohderyhmän iäkkäille. Toimintaa saisi tehostettua ulkoiluystäviä 
kouluttamalla. Kunnassa ei ole vielä lainkaan ulkoiluystäväkouluttajia. Ikäinstituutin mentorointisopimukseen 
kuuluvat ilmaiset koulutuspaikat kannattaisikin hyödyntää viimeisen kehittämisvuoden aikana.  Voima- ja 
tasapainoharjoittelun kouluttajia on jo kolme, ja tälle vuodelle onkin suunnitteilla ainakin VertaisVetureiden 
koulutuksia. 

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

 

Sosiaali- ja terveysministeriö 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 


