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Katsaus toiseen 

toimintavuoteen: Savitaipale 

 

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 .  

Voi ma a  va nhuute e 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 lkuka 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  

Sa vi ta ipa lee l ta  vuos i na  2 0 1 1 -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: Liikuntaneuvontaa ikäihmisille (3 
hlöä). 

Savitaipaleen paikalliset kouluttajat eivät 
järjestäneet koulutusta vuonna 2013. Edellisvuosiin 
nähden koulutusten määrä oli palannut vuoden 
2011 tasolle. (Kuvio 1).  

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

 

Yleistä kunnasta 
 
 Voimaa vanhuuteen -yhteistyöryhmään kuuluvat liikuntatoimenohjaaja, fysioterapeutti Eksoten 

kotihoidosta, järjestöjen edustaja sekä Eksoten Voimaa vanhuuteen -koordinaattori. 

 Yhteistyöryhmä arvioi vuosiseurannassa omaa toimintaansa ja kehittämistyötä yleensä. Yhteistyöryhmän 

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

arviot olivat yhteistyöryhmän toiminnan osalta tyydyttävä ja kehittämistyön osalta heikosti. 

 Iäkkäiden terveysliikunnan vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden jaksamisesta huolehditaan järjestämällä heille 

kertaus- ja virkistyspäiviä.   

 Iäkkäiden terveysliikuntaa ei mainittu kunnan strategisissa asiakirjoissa, kuitenkin valmisteilla oli 

hyvinvointistrategia. 

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

kuten alennus eläkeläisten salivuoroista. 

 Paikallislehdet kirjoittivat kunnan Voimaa vanhuuteen -toiminnasta yhteensä kaksi kertaa.  Toimintaa 

esiteltiin kerran verkkojulkaisussa.  

30.6.2014 

  



 

 

  

2                                            Ikäinstituutti: Voimaa vanhuuteen –ohjelma 2014 

Iäkkäiden liikuntaneuvonta 

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

 vuo 

Vuonna 2013 järjestettiin kolme iäkkäiden 
terveysliikuntaan liittyvää neuvontatoimintaa. 
Järjestöjen toteuttaman liikuntaneuvonnan 
toteutuspaikkoina oli liikuntahalli ja ikääntyneitten 
ulkoliikuntapaikka. Liikuntaneuvontaan tultiin oma-
aloitteisesti, kutsukirjeellä tai neuvonta kuului 
kuntoremonttikurssin sisältöön. Neuvonta oli 
luonteeltaan yksilö- tai ryhmätoimintaa. 

Alkukartoitukseen nähden liikuntaneuvonnan määrä oli 
kasvanut (Kuvio 3). Liikuntaneuvontaa sai yhteensä 18 
henkilöä. 

 

Taulukko 1. Kohderyhmän iäkkäille tarkoitetut 
liikuntaryhmät sektoreittain Savitaipaleella vuonna 2013 

 Ryhmiä Osallistujia 

Sosiaali- ja 
terveystoimi 

 
13   198  

Järjestöt  6   99  

Yhteensä  19   297  

 

 

Ohjattu liikuntatoiminta  

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

 

Vuonna 2013 Savitaipaleella oli 75 vuotta täyttäneitä 
henkilöitä yhteensä 656 (SOTKAnet). Tästä ikäluokasta 
joka toisen arvioidaan olevan toiminta- ja 
liikkumiskyvyltään heikentynyt. Tällöin Savitaipaleella 
olisi vuonna 2013 ollut yksi ohjattu liikuntaryhmä 
kohderyhmän 17 iäkästä kohden. Kuntaryhmän 
keskiarvo vuonna 2013 oli 39 (2011: 43).  

 

Liikuntatoiminnan laatu 

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

- Asiakaspalautetta kerättiin yhdessä ryhmässä.  
- Liikkumiskyvyn testaus tehtiin 14 ryhmässä. 
- Jatkoharjoitteluun ohjattiin 14 ryhmissä.  
- Ryhmissä oli keskimäärin 16 iäkästä osallistujaa. 

 

Toiminta- ja liikkumiskyvyltään heikentyneille 75 
vuotta täyttäneille iäkkäille suunnattuja ohjattuja 
liikuntaryhmiä järjestettiin 19, lisäys 
alkutilanteeseen oli 12 ryhmää. (Kuvio 2). 
Savitaipaleella sosiaali- ja terveystoimi järjesti 
eniten ryhmiä. Järjestöt järjestivät kuusi ryhmää. 
Yhteensä 19 ryhmässä (vuonna 2011: 7) oli 297 
osallistujaa (2011: 85). (Taulukko 1). 

Ulkoilu 

Kunnassa iäkkäiden avustettua ulkoilua koordinoi SPR. Säännöllistä ulkoiluapua sai yhteensä 52 kohderyhmän 
iäkästä (vuonna 2012: 48). Ohjattuja ulkoliikuntaryhmiä ei ollut. Ulkoiluavustajia oli 20 henkilöä (vuonna 2012: 4) 
ja he olivat vapaaehtoisia. Ulkoiluavustajat edustivat muita vapaaehtoisjärjestöjä. 
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Tapahtumat 

Kunnassa järjestettiin neljä iäkkäiden terveysliikuntaan liittyvää tapahtumaa vuonna 2013. Kahdessa 
ulkoilutapahtumassa ohjelmaan kuului lähiliikuntapaikan esittelyä ja neuvontaa sekä vertaisveturien 
kokoontuminen kuntorastiteemalla. Voimaa naisille - ja Voimaa ukoille - tapahtumissa jaettiin tietoa voima- ja 
tasapainoharjoittelusta, tarjottiin kuntotestejä ja annettiin kotiharjoitusohjeita. Näiden tapahtumien lopuksi oli 
jumppa. Tapahtumiin osallistui arviolta 97 henkilöä. 

Kehittämistyön tueksi 

Savitaipaleella on onnistuttu lisäämään liikuntaryhmiä toiminta- ja liikkumiskyvyltään heikentyneille iäkkäille. 
Vuonna 2013 ryhmiä oli 19 (2011: 7). Väkilukuun suhteutettuna luku on selvästi parempi kuin Voimaa 
vanhuuteen -kunnissa keskimäärin. Terveysaseman fysioterapia järjesti valtaosan ryhmistä, mutta myös 
eläkeläis- ja kansanterveysjärjestöt liikuttivat ikäihmisiä. Neljässä ryhmässä ohjaajina toimivat koulutetut 
vertaisohjaajat, VertaisVeturit. 

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.  

Savitaipaleella on paljon ryhmiä, joissa useat em. kriteerit täyttyvät. Yksi ryhmä (Sydänyhdistyksen 
kuntosaliryhmä) täytti kaikki kriteerit. Jatkossa muissakin ryhmissä kannattaisi alkaa kerätä palautetta 
osallistujilta. Ikäihmisten ääni on tärkeää saada kuuluviin liikuntatoimintaa kehitettäessä. Liikkumiskyvyn 
testaus on otettu tavaksi useassa ryhmässä. Testitulokset osoittavat, että liikkumiskyky parani 99 %:lla 
osallistujista (n=205) ja lopuillakin se pysyi ennallaan. Liikkumiskykyä seurataan testein myös kotihoidossa, 
avopuolella ja vuodeosastolla.  

Ikäihmisten ulkoiluun on Savitaipaleella kiinnitetty huomiota jo pidempään. SPR:n vapaaehtoiset ulkoilevat 
kotona ja palvelutaloissa asuvien ikäihmisten kanssa. Ohjattuja ulkoiluryhmiä ei vielä ole. Uuden 
lähiliikuntapaikan käyttöä voisi tehostaa esimerkiksi kouluttamalla vertaisohjaajia, jotka vetäisivät siellä 
viikoittain ohjattuja tuokioita. 

Liikuntaneuvontaa annettiin vuonna 2013 vain pienelle joukolle ikäihmisiä.  Yhteistyöryhmällä on kuitenkin 
suunnitelmia systemaattisen neuvonnan käynnistämiseksi.  Liikuntaneuvonnan järjestämiseen ohjeistavat 
Terveydenhuoltolaki, Vanhuspalvelulaki ja sitä tukevat laatusuositukset. 

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