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Katsaus toiseen 

toimintavuoteen: Pieksämäki 

 

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 sluk u ja  

P ieksä mä el tä  vu os i na  2 0 1 1 - 2 01 3 .  L isä ks i  a nneta a n ko mme nt te ja  k ehi t tä m is ty ön t ueks i .  

Iäkkäiden terveysliikuntaan liittyvä koulutus 

Ikäinstituutin koulutuksiin osallistuttiin vuonna 
2013 seuraavasti: Muistisairaudet ja liikunta (2 
hlöä). 

Pieksämäen paikalliset kouluttajat järjestivät kaksi 
Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -koulutusta ja kaksi 
muuta koulutusta (Vertaisohjaajien ideapäivä). 
Edellisvuosiin nähden koulutusten määrä oli 
kasvanut. (Kuvio 1). Koulutuksiin osallistui 23 
henkilöä järjestöistä ja 15 henkilöä muualta.  

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

 

Yleistä kunnasta 
 
 Yhteistyöryhmän puheenjohtajana toimi vanhus- ja vammaispalvelujohtaja, sosiaali- ja 

terveystoimen koordinaattorina fysioterapeutti, liikuntakoordinaattorina erityisliikunnan 

fysioterapeutti ja järjestökoordinaattorina Neuvoks toimintakeskuksen edustaja.  

 Yhteistyöryhmän toiminnan onnistuminen arvioitiin melko hyväksi. Yhteistyöryhmän oman 

toiminnan arvioinnin mukaan toisen toimintavuoden kehittämistyö onnistui myös melko hyvin.  

Vuonna 2012 vastaavat arviot olivat yhteistyöryhmän osalta melko hyvä ja kehittämistyö osalta 

tyydyttävä. 

 Iäkkäiden terveysliikunnan vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden verkostoa ei koordinoitu.  

 Iäkkäiden terveysliikunta mainittiin kunnan strategisissa asiakirjoissa ja valmisteilla oli 

vanhuspalvelustrategian ja hyvinvointisuunnitelman päivitykset. Näissä iäkkäiden terveysliikunta 

voitaisiin mainita entistä painokkaammin. 

 Iäkkäille tarjottiin senioriliikuntakortteja, muttei muita terveysliikuntaan liittyviä etuisuuksia. 

 Paikallislehdet kirjoittivat kunnan Voimaa vanhuuteen -toiminnasta yhteensä kolme kertaa.  

Valtakunnalliset lehdet kirjoittivat kerran. Toimintaa esiteltiin kerran radiossa. 
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Iäkkäiden liikuntaneuvonta 

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

 vuo 

Vuonna 2013 järjestettiin yksi iäkkäiden 
terveysliikuntaan liittyvä neuvontatoiminta. 
Liikuntatoimen toteuttamaa liikuntaneuvontaa annettiin 
uimahallissa. Pääasiallinen kohderyhmä oli työikäiset, 
mutta myös 75 vuotta täyttäneet. Neuvontaan mentiin 
ammattilaisen ohjaamana tai esitteiden ja ilmoitusten 
perusteella. Neuvonta oli luonteeltaan yksilötoimintaa ja 
siinä opastettiin kunnon, kiinnostuksen ja saatavuuden 
pohjalta sopivaan liikuntaan. 

Alkukartoitukseen nähden neuvontatoiminnan määrä 
oli kunnassa hieman vähentynyt (Kuvio 3). 
Liikuntaneuvontaa sai yhteensä neljä henkilöä. 

Taulukko 1. Kohderyhmän iäkkäille tarkoitetut 
liikuntaryhmät sektoreittain Pieksämäellä vuonna 2013 

 Ryhmiä Osallistujia 

Sosiaali- ja 
terveystoimi 

 
10   130  

Järjestöt  3   47  

Liikuntatoimi  2   37  

Muu  1   11  

Yhteensä  16   225  

 

 

Ohjattu liikuntatoiminta  

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

 
Vuonna 2013 Pieksämäellä oli 75 vuotta täyttäneitä 
henkilöitä yhteensä 2469 (SOTKAnet). Tästä ikäluokasta 
joka toisen arvioidaan olevan toiminta- ja 
liikkumiskyvyltään heikentynyt. Tällöin Pieksämäellä 
olisi vuonna 2013 ollut yksi ohjattu liikuntaryhmä 
kohderyhmän 77 iäkästä kohden. Kuntaryhmän 
keskiarvo vuonna 2013 oli 39 (2011: 43).  

 

Liikuntatoiminnan laatu 

- Liikuntaryhmistä yksi kokoontui kahdesti viikossa ja 
15 ryhmää kokoontui kerran viikossa.  

- Asiakaspalautetta kerättiin 15 ryhmässä.  
- Liikkumiskyvyn testaus tehtiin 14 ryhmässä. 
- Jatkoharjoitteluun ohjattiin 15 ryhmässä.  
- Ryhmissä oli keskimäärin 14 iäkästä osallistujaa. 

 

Toiminta- ja liikkumiskyvyltään heikentyneille 75 
vuotta täyttäneille iäkkäille suunnattuja ohjattuja 
liikuntaryhmiä järjestettiin 16, vähennys 
alkutilanteeseen oli neljä ryhmää. (Kuvio 2). 
Pieksämäellä sosiaali- ja terveystoimi järjesti eniten 
ryhmiä. Järjestöt järjestivät kolme ryhmää. 
Yhteensä 16 ryhmässä (vuonna 2011: 20) oli 225 
osallistujaa (2011: 276). (Taulukko 1). 

Ulkoilu 

Kunnassa iäkkäiden avustettua ulkoilua koordinoi Mielenterveysseuran perustama Neuvokas toimintakeskus. 
Säännöllistä ulkoiluapua sai yhteensä 40 kohderyhmän iäkästä (vuonna 2012: 40). Ohjattuja ulkoliikuntaryhmiä ei 
ollut. Ulkoiluavustajia oli 30 henkilöä (vuonna 2012: 15) ja he olivat vapaaehtoisia. Ulkoiluavustajat edustivat 
eläkeläisjärjestöjä, seurakuntaa tai yksityistä sektoria. 
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Tapahtumat 

Kunnassa järjestettiin kaksi iäkkäiden terveysliikuntaan liittyvää tapahtumaa vuonna 2013. Voimaa vanhuuteen -
alueseminaarin aiheena oli iäkkäät liikkeelle yhteisvoimin. Tilaisuudessa oli luentoja ikäihmisten liikunnasta ja 
hyvistä toimintatavoista järjestönäkökulmasta. Virkeyttä kaikille -terveysmessuilla järjestöt ja muut toimijat 
esittelivät toimintaansa. Mukana oli paikallinen Voimaa vanhuuteen -hanke. Luennot käsittelivät mm. ulkoilua 
kaverin kanssa. Tapahtumiin osallistui arviolta 520 henkilöä. 

 

Kehittämistyön tueksi 

Vuonna 2013 Pieksämällä paikallisten koulutusten järjestäminen lisääntyi. Koulutusten edelleen 
järjestäminen on tärkeää, sillä paikalliset koulutukset luovat hyvää pohjaa ikäihmisten liikunnan 
kehittämistyölle laajalla rintamalla. Koulutustyötä voisi laajentaa myös vanhustyön ammattilaisille 
järjestämällä Kunnon Hoitaja -koulutuksia.  

Vuonna 2013 Pieksämäellä oli 16 (2011: 20) liikuntaryhmää toiminta- ja liikkumiskyvyltään heikentyneille, 
yksi ohjattu ryhmä noin 77 kohderyhmän iäkästä kohti. Ryhmiä tarvitaan kuntaanne vielä lisää, että 
useammalla iäkkäällä pieksämäkeläisellä olisi mahdollisuus toimintakykyä edistävään ja tukevaan 
ryhmäliikuntaan.  

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. Teillä on hienosti paljon ryhmiä, joissa useat kriteerit 
täyttyvät. Kaksi kertaa viikossa kokoontuvia intensiiviryhmiä voisi olla enemmän. 

Ikäihmisille on tarjolla liikuntaneuvontaa, mutta se on toistaiseksi tavoittanut heitä vähän. Tulevaisuudessa 
liikuntaneuvontaa olisi hyvä saada tehostettua. Liikuntaneuvonnan järjestämiseen ohjeistavat 
Terveydenhuoltolaki, Vanhuspalvelulaki ja sitä tukevat laatusuositukset. 

Hienoa, että Pieksämäellä on ulkoilua koordinoiva taho ja iäkkäiden on mahdollista saada ulkoiluapua. 
Teillä on jo paljon ulkoiluystäviä. Olisiko heidän mahdollista aloittaa ulkoiluryhmien vetäminen, jolloin 
vielä useampi iäkäs voisi ulkoilla. 

Tapahtumat ovat hyvä keino tavoittaa iäkkäitä ja heidän omaisiaan sekä vanhustyön ammattilaisia ja jakaa 
tietoa liikunnan hyödyistä. Kannustamme järjestämään niitä jatkossakin. 

 

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

 

Sosiaali- ja terveysministeriö 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 


