
 

 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan valittiin vuonna 2016 yh-
teensä 18 kuntaa (kuvio1.) Kolmivuotisen kehittämistyön 
käynnistyessä kuntien poikkisektoriset yhteistyöryhmät kar-
toittivat iäkkäiden terveysliikunnan tilaa ja kohderyhmälle 
tarjottua ohjattua liikuntatoimintaa kunnissaan vuonna 
2016. Tässä koosteessa esitetään yhteenveto kuntanne alku-
kartoituksesta. 

 

1. Yleistä 
 

 Iäkkäiden terveysliikuntaa ei ole mainittu kuntanne  
strategisissa asiakirjoissa. Suunnitteilla on, että asia saa-
taisiin ensi valtuustokaudella kunnan strategiaan ja  
hyvinvointikertomukseen. 

 Ikäihmisten osallisuus liikuntaan liittyvien asioiden ke-
hittämisessä on toteutettu kuulemalla vanhusneuvostoa, 
esim. kuntalaisillat ja hyvinvointikeskushanke. 

 Julkinen sektori tukee järjestöjä iäkkäiden liikuntatoi-
minnan järjestämisessä:  
- Liikuntatoimi käy pyydettäessä järjestöjen kokoon-

tumisissa puhumassa liikunnasta ja ohjaamassa lii-
kuntatuokioita.  

- Liikuntatoimi ja päivätoiminta järjestävät yhteisiä 
liikuntatapahtumia järjestöjen kanssa. 

 Kunnassa on vapaa-aikatoimen koordinaattori, mutta ei 
erityisliikunnan ohjaajaa. 

 Iäkkäille ei ole tarjolla senioriliikuntakortteja, mutta 
Viitaseudun opiston kursseihin voi saada opintosete-
liavustuksia.  

 Kunnassa on muutamia iäkkäille soveltuvia seniorikun-
tosalilaitteita Sopukan palvelukeskuksessa. Terveyskes-
kuksen fysioterapian kuntosali on pääasiassa potilas- ja 
terapiakäytössä.  Laitteiden laina-aika on umpeutumas-
sa, joten ikäihmisille soveltuvaa kuntosalia tarvitaan. 

 Koulukeskuksen lähiliikuntapaikka sopii myös iäkkäille.  
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Alkukartoitus 2016 
Pihtipudas 
 
Asukasluku: 4 221, 75 vuotta täyttäneitä: 554 (13,1 %), Lähde: Sotkanet 2015 

Voimaa vanhuuteen -työ kohdenne-
taan kotona tai palveluasunnoissa 
asuville iäkkäille (pääosin 75+), 
joilla on alkavia toimintakyvyn on-
gelmia ja jotka eivät pääsääntöisesti 
ole hoivapalvelujen piirissä. 

Kuvio 1. Vuonna 2016 Voimaa  
vanhuuteen -ohjelmaan valitut 
kunnat 
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2. Ohjattu liikuntatoiminta 
 
Kotona asuville, toiminta- ja liikkumis-kyvyltään 
heikentyneille iäkkäille (pääsääntöisesti 75+) 
suunnattuja ohjattuja liikuntaryhmiä järjestettiin 
16 ja niihin osallistui 221 henkilöä.  
  
Naisia oli 153 ja miehiä 68. Sosiaali- ja terveystoimi 
järjesti eniten ryhmiä (9). Viitaseudun opisto jär-
jesti neljä ryhmää ja järjestöt kolme ryhmää.  
(Taulukko 1.) Suosituinta ohjattua liikuntaa oli 
voima- ja tasapainoharjoittelu (kuvio 2).  
 
 

 
Liikuntaryhmistä 14 oli määräaikaisia ja kaksi oli 
jatkuvia. Ryhmien harjoittelumäärät vaihtelivat: 
kerran viikossa kokoontui 9 ryhmää, joka toinen 
viikko 4 ryhmää, kahdesti viikossa 2 ryhmää ja 
seitsemän kertaa viikossa 1 ryhmä. Seitsemän 
ryhmän liikunta kesti puoli tuntia, muiden kesto oli 
45-90 minuuttia. Liikuntatoimintaa tultiin usein 
kuntoutuksen, päivätoiminnan ja seniori-
työryhmän ohjaamina. 

Kuvio 2. Kohderyhmän iäkkäille tarkoitettu  
ohjattu liikuntatoiminta vuonna 2016 

 
 
Liikuntatoiminnan laatu (16 ryhmässä) 
 Liikkumiskykyä testattiin kahdeksassa ryhmässä.  
 Henkilökohtaisia harjoitusohjelmia ei tehty.  
 Ravitsemustietoa annettiin seitsemässä ryhmässä.  
 Maksuttomia ryhmiä oli 11.  
 Kuljetus järjestettiin Sopukan päiväkeskuksen ryhmälle. Muihin ryhmiin kuljettiin kimppa-

kyydein.  
 Jatkoharjoitteluun ohjattiin kuudessa ryhmässä. 
 Asiakaspalautetta kerättiin kolmessa ryhmässä.  
 Liikuntaryhmien ohjaajat olivat useimmin hoitotyön, sosiaalityön, liikunnan tai kuntoutuk-

sen ammattilaisia. Vertaisohjaajia oli kolme.  
 Kunnassa ei ole iäkkäiden terveysliikunnan vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden verkostoa.  
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3. Ulkoilu 
 
Ulkoiluapu 
Kunnassa ei ole nimettyä koordinointitahoa iäkkäiden ulkoiluun. Ulkoiluapua tarjoaa Pihtipu-
taan 4H-yhdistys. Yhdistyksen neljä koulutettua avustajaa ulkoilivat iäkkäiden kanssa 1-2 ker-
taa viikossa. Asiakkaat maksoivat itse palvelusta. Viikoittaista ulkoiluapua sai seitsemän kohde-
ryhmän iäkästä.  
 

Ulkoliikuntaryhmät 
Kunnassa ei järjestetty ulkoliikuntaryhmiä vuonna 2016. 
 
 

4. Liikuntaneuvonta 
 
Liikuntaneuvontaa järjestettiin terveyskeskuksessa ja sinne tultiin lääkärin lähetteellä tai am-
mattilaisen ohjaamana. Neuvonta oli yksilötoimintaa ja siihen kuului useampia käyntikertoja. 
Osallistujille tehtiin liikkumiskykytesti, jonka perusteella laadittiin liikkumissuunnitelma. Liik-
kumiskyky testattiin myös seurantakäynnillä. Tarvittaessa ohjattiin ryhmiin. 
 
Neuvontaa annettiin vuonna 2016 kolmelle naiselle ja yhdelle miehelle. Osallistujat olivat alle 
80-vuotiaita. Liikuntaneuvoja oli fysioterapeutti tai kuntohoitaja. 
 

 

5. Koulutus 
 
Iäkkäiden terveysliikuntaan liittyviä koulutuksia ei järjestetty vuonna 2016. 

 
6. Iäkkäiden terveysliikunnasta tiedottaminen 
 
Liikuntatoimi ja päivätoiminta tiedottavat paikallislehdelle, kuntoutusyksikölle, seniori-
työryhmälle ja muille tahoille toiminnasta ja tapahtumista. Nämä vievät tietoa eteenpäin "omil-
leen". Paikallislehti on mukana ilmoituksin sekä julkaisemalla liikuntatoimen ja päivätoiminnan 
tekemiä puffijuttuja.  
 
Kunnassa ei ole asukkaille jaettavaa liikuntakalenteria iäkkäiden liikuntatoiminnasta. 
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Yhteyshenkilöt: 

 Riitta Höykinpuro päivätoimintojen ohjaaja, riitta.hoykinpuro@pihtipudas.fi 
Voimaa vanhuuteen -yhteistyöryhmän puheenjohtaja 

 Kati Laine-Rissanen, vapaa-aikatoimen koordinaattori, kati.laine-rissanen@pihtipudas.fi 
Voimaa vanhuuteen -yhteistyöryhmän sihteeri 

 Heli Starck, Pihtiputaan mentori, Ikäinstituutti, heli.starck@ikainstituutti.fi 
 

 
 
 

7. Kehittämiskohteet Voimaa vanhuuteen -työlle 
 
Pihtiputaalla on hyvät lähtökohdat ikäihmisten liikunnan kehittämiselle. Kunnassa on kohta-
laisen paljon liikuntaryhmiä ikäihmisten määrään suhteutettuna. Moni ryhmä kokoontuu 
kuitenkin vain kerran viikossa tai harvemmin. Kouluttamalla vertaisia ja vapaaehtoisia ryh-
mien ohjaajiksi voidaan kokoontumisia järjestää useammin ja perustaa uusia ryhmiä.  
 
Kuntosaliharjoittelu on tehokkain tapa lihasvoiman lisäämiseen. Pihtiputaalla on vain yksi 
kuntosaliryhmä, joten lisää tarvitaan. Kuntosaliharjoittelu voidaan toteuttaa 2-3 kuukauden 
mittaisilla intensiivijaksoilla, joissa harjoitellaan kahdesti viikossa. Jakson jälkeen osallistu-
jat ohjataan jatkoharjoitteluun muihin ryhmiin esim. järjestöihin. Hyviä tuloksia voidaan 
saada myös kerran viikossa kokoontuvissa ryhmissä, mikäli harjoittelu on säännöllistä ja 
nousujohteista. Jotta tehokasta harjoittelua voidaan järjestää, tarvitaan Pihtiputaalle kaikille 
avoin ja ikäihmisille soveltuva kuntosali. 
 
Ikäihmisten liikkumiskykyä testataan useassa ryhmässä. On myös tärkeää, että testituloksia 
hyödynnetään tekemällä osallistujille henkilökohtainen harjoitusohjelma.  
 
Asiakaspalautetta kerätään toistaiseksi vain kolmessa ryhmässä. Palautteen kerääminen 
kannattaa ottaa tavaksi kaikissa ryhmissä. Ikäihmisten osallisuutta liikuntatoiminnan kehit-
tämisessä voidaan lisätä myös liikuntaraatien avulla. 

 
Ulkoilutoimintaa saadaan lisättyä kouluttamalla ulkoiluystäviä henkilökohtaiseksi avuksi ja 
ulkoiluryhmien vetäjiksi. Ulkoiluryhmät voivat olla esim. porukkalenkkejä tai voima-
tasapainoryhmiä lähiliikuntapaikassa. 

 
Kunnassa on jo mahdollisuus saada liikuntaneuvontaa terveyskeskuksen fysioterapiassa, 
mutta käyntejä on ollut toistaiseksi vähän. Neuvontaan ohjaamista kannattaa vielä monipuo-
listaa sekä resursoida työpanosta, jotta liikuntaneuvontaa voitaisiin antaa systemaattisesti ja 
laajemmin. Näin mahdollisimman moni ikäihminen saa tukea liikunnan aloittamiseen tai li-
säämiseen.  
 
Liikuntakalenteri, johon on koottu kaikkien tahojen järjestämä ikäihmisten liikuntatoiminta, 
helpottaa liikunnan puheeksi ottamista ja liikuntatoimintaan ohjaamista. 


