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Katsaus toiseen 

toimintavuoteen: Pyhäjärvi 

 

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  on  to i mi nta k yvyl tä  he iken ty neet  i kä ihm ise t ,  j o i l l e  jä r je s te tä ä n 

kun nis sa  l i ikun ta 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 lkoi l ua .  

Kunta ry hmä  2  (Ala vu s ,  Ha nko,  Ju uka ,  Keu ruu,  Ko kemä ki ,  L iper i ,  Lovi i sa ,  Nur mes ,  R a nua ,  

Ähtä r i  sekä  Ha a pa jä rv i ,  Kä rsä mä ki ,  Pyhä jä rv i  ja  Re is jä rv i  (peruspa lve lukun ta yhty mä  

Se lä nne) )  a lo i t t i  t o i min ta nsa  s yks yl lä  2 0 1 1 .  Tä l lö in  k un na t  tek ivä t  a lk uka r to i t uksen  

iä kkä iden terveys l i i k unn a n t i la s ta  vuo nn a  2 01 0 .  Sa moja  a s io i ta  kysyt t i i n  vuode n  2 0 13  

vuos i seura n na ssa .  Tä ssä  ju lka isu ssa  es i te t ä ä n keske i s iä  tu nnu s luku ja  Py hä jä rve l tä  v uos i na  

2 0 1 0-2 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 ei osallistuttu 
vuonna 2013. 

Pyhäjärven paikalliset kouluttajat järjestivät 
VertaisVeturi -koulutuksen. Edelliseen 
toimintavuoteen nähden koulutusten määrä 
oli pysynyt samana. (Kuvio 1). Koulutukseen 
osallistui yhteensä seitsemän vapaaehtoista 
järjestön edustajaa tai yksityishenkilöä. 

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

 

Yleistä kunnasta 
 
 Yhteistyöryhmässä liikuntatoimen koordinaattorina on ollut vapaa-ajanohjaaja, sosiaali- ja 

terveystoimen koordinaattorina kotihoidon ohjaaja, järjestökoordinaattorina Eläkeliiton edustaja 

 Yhteistyöryhmän toiminnan onnistuminen arvioitiin hyväksi. Yhteistyöryhmän oman toiminnan 

arvioinnin mukaan toisen toimintavuoden kehittämistyö onnistui hyvin. Itsearvioinnit olivat hyviä 

myös ensimmäisenä toimintavuonna.  

 Iäkkäiden terveysliikunnan vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden verkostoa koordinoi Pyhäjärven 

Voimaa vanhuuteen – hanke sekä Lions club ry. 

 Iäkkäiden terveysliikuntaa mainittiin kunnan terveyden ja hyvinvoinnin suunnitelmassa sekä 

strategisissa asiakirjoissa. Valmisteilla oli kaupungin strategiset tavoitteet. 

 Iäkkäille tarjottiin senioriliikuntakortteja ja muita terveysliikuntaan liittyviä etuisuuksia, kuten 

maksuton kuntosali kahdesti viikossa ja maksuton liikuntaryhmä kerran viikossa. 

 Paikallislehdet kirjoittivat kunnan Voimaa vanhuuteen -toiminnasta yhteensä neljä kertaa.  

Toimintaa esiteltiin kerran televisiossa.  

2.7.2014 
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Iäkkäiden liikuntaneuvonta 

Kuvio 3. Iäkkäiden liikuntaneuvonta 
Pyhäjärvellä, neuvontatoiminta lukumäärinä 
vuosina 2010-2013 

 vuo 

Vuonna 2013 järjestettiin yksi iäkkäiden 
terveysliikuntaan liittyvä neuvontatoiminta. 
Liikuntaneuvonta toimi osana 
seniorineuvolaa kerran viikossa, ohjaajalla 
oli liikuntaneuvojan koulutus.  

Neuvontatoiminnan määrä on kunnassa 
pysynyt samalla tasolla kuin edellisenä 
toimintavuonna (Kuvio 3). Neuvonnassa 
kävi yhteensä 20 henkilöä. 

Taulukko 1. Kohderyhmän iäkkäille tarkoitetut 
liikuntaryhmät sektoreittain Pyhäjärvellä vuonna 2013 

 Ryhmiä Osallistujia 

Liikuntatoimi  4   71  

Sosiaali- ja 
terveystoimi 

 
3   34  

Järjestöt  1   25  

Muu  7   115  

Yhteensä  15   245  

 

 

Ohjattu liikuntatoiminta  

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

 

Vuonna 2013 Pyhäjärvellä oli 75 vuotta täyttäneitä 
henkilöitä yhteensä 774 (SOTKAnet). Tästä 
ikäluokasta joka toisen arvioidaan olevan toiminta- 
ja liikkumiskyvyltään heikentynyt. Tällöin 
Pyhäjärvellä olisi vuonna 2013 ollut yksi ohjattu 
liikuntaryhmä kohderyhmän 26 iäkästä kohden. 
Kuntaryhmän keskiarvo vuonna 2013 oli 22 (2012: 
43).  

 

Liikuntatoiminnan laatu 

- Liikuntaryhmät kokoontuivat kerran viikossa.  
- Asiakaspalautetta kerättiin yhdessä ryhmässä.  
- Liikkumiskyvyn testaus tehtiin kahdessa 

ryhmässä. 
- Jatkoharjoitteluun ohjattiin kahdessa ryhmässä.  
- Ryhmissä oli keskimäärin 16 iäkästä osallistujaa. 

 

Toiminta- ja liikkumiskyvyltään heikentyneille 
75 vuotta täyttäneille iäkkäille suunnattuja 
ohjattuja liikuntaryhmiä järjestettiin 15, lisäys 
alkutilanteeseen oli 12 ryhmää. (Kuvio 2). 
Pyhäjärvellä muut toimijat (opisto ja 
naisvoimistelijat) järjestivät eniten ryhmiä. 
Järjestöillä oli yksi ryhmä. Yhteensä 15 
ryhmässä (vuonna 2012: 3) oli 245 osallistujaa 
(2012: 48). (Taulukko 1). 

Ulkoilu 

Liikuntatoimi koordinoi kunnassa iäkkäiden avustettua ulkoilua. Säännöllistä ulkoiluapua sai 
yhteensä 19 kohderyhmän iäkästä (vuonna 2012: 18). Ohjattuja ulkoliikuntaryhmiä ei ollut. 
 
Ulkoiluavustajia oli 19 henkilöä (vuonna 2012: 17) ja he olivat vapaaehtoisia. Ulkoiluavustajat 
edustivat seurakuntaa, eläkeläisjärjestöjä tai kansanterveys- ja vammaisjärjestöjä. 
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Tapahtumat 
Kunnassa järjestettiin yhdeksän iäkkäiden terveysliikuntaan liittyvää tapahtumaa vuonna 2013: 
Vertaisohjaajia palkittiin Voimaa vanhuuteen - vapaaehtoistyöntekijöiden pikkujoulussa, jonka 
ohjelmaan kuului senioritanssi-intro sekä kynttiläuinti. Ulkoiluystävät asiakkaidensa kanssa ja 
uunituoreet VoiTas-ohjaajat viettivät kesäpäivän idyllisellä Korhosenniemen tilalla VoiTas-
mielikuvajumpan, laulun ja soiton kera. Liikuntatoimen, eläkeläisjärjestöjen ja sosiaali- ja 
terveystoimen järjestämään ystävänpäiväkävelyyn kuului alkuverryttely, lenkkeilyä ulkoiluystävien 
johdolla ja lämmin mehu ja kahvi. Ikääntyvien yliopiston kaikille avoin luento käsitteli liikunnan 
merkitystä hyvinvointiin. Lisäksi kunnassa järjestettiin ikäihmisten liikuntaraati. Tapahtumiin 
osallistui arviolta 391 henkilöä. 

Kehittämistyön tueksi 

Vuoden 2013 aikana Pyhäjärven toiminta- ja liikkumiskyvyltään heikentyneille iäkkäille 
kohdennetut liikuntaryhmät moninkertaistuivat ja yhä useamman iäkkään oli mahdollista liikkua 
ohjatusti ryhmässä. Hienoa työtä!  

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 
ryhmiä, joissa osa kriteereistä täyttyy. Ryhmäliikuntaa on hyvä edelleen kehittää laatukriteerien 
suunnassa, mm. liikkumiskyvyn testaamista tulisi lisätä. 

Iäkkäille oli järjestetty liikuntaneuvontaa. Jatkossa neuvontatoiminnan kehittämiseen kannattaa 
panostaa vielä pontevammin. Terveydenhuoltolaki, Vanhuspalvelulaki ja sitä tukevat 
laatusuositukset ohjeistavat neuvonnan järjestämiseen. 

Iäkkäiden ulkoilun on Pyhäjärvellä edelleen hyvin hoidettu: Liikuntatoimen koulutus- ja 
koordinointityö yhdessä järjestön kanssa on onnistunut ansiokkaasti. Kannustamme jatkamaan 
toimintaa edelleen. Teillä on jo paljon koulutettuja ulkoiluystäviä. Olisiko heidän mahdollista 
perustaa ulkoiluryhmiä? Hienoa, että huolehditte myös ulkoiluystävien ja vertaisohjaajien 
jaksamisesta ja täydennyskoulutuksesta. 

Tapahtumia oli paljon ja niihin osallistui melkoinen määrä ihmisiä. Tapahtumat ovat oiva tapa 
tehdä yhteistyötä eri sektoreiden välillä. Lisäksi tapahtumat tavoittavat ikäihmisiä ja heidän 
omaisiaan sekä vanhustyön ammattilaisia ja niissä voidaan helposti jakaa tietoa liikunnan 
hyödyistä ja paikkakunnan liikuntatarjonnasta.  

 

 

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