
 

 

   

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan valittiin vuonna 2016 
yhteensä 18 kuntaa (kuvio1.) Kolmivuotisen kehittämis-
työn käynnistyessä kuntien poikkisektoriset yhteistyö-
ryhmät kartoittivat iäkkäiden terveysliikunnan tilaa ja 
kohderyhmälle tarjottua ohjattua liikuntatoimintaa kun-
nissaan vuonna 2016. Tässä koosteessa esitetään yhteen-
veto kuntanne alkukartoituksesta. 

 
1. Yleistä 
 
 Iäkkäiden terveysliikunta on mainittu kaupungin tavoite-

kortissa, perusturvaliikelaitos Saarikan suunnitelmissa 
sekä eri palvelualueiden asiakirjoissa. Kunnassa on valmis-
teilla hyvinvointikertomus ja -suunnitelma, joihin iäkkäi-
den terveysliikunta tulee sisältymään. 

 Kunnassanne on kuultu ikäihmisiä liikuntaan liittyvissä 
asioissa iäkkäiden tapahtumissa, info- ja keskustelutilai-
suuksissa, kansalaisraadeissa sekä vanhusneuvostossa.  
Lisäksi eläkeläisjärjestöt tuovat iäkkäiden mielipiteet kun-
nalle kuultavaksi. 

 Kunta tukee järjestöjen liikuntatoimintaa myöntämällä 
avustuksia, tarjoamalla liikuntatiloja sekä Saarikka anta-
malla järjestöille ja yhdistyksille asiantuntija-apua.  

 Kunnassa on erityisliikunnanohjaaja. 
 Iäkkäille (65 -vuotta täyttäneet/sairaseläkkeellä olevat) on 

tarjolla senioriliikuntakortti, mikä oikeuttaa kuntosalin 
käyttöön sekä alennukseen uimahallin sisäänpääsymak-
susta harjoittelukerran yhteydessä. Kortin hinta on 
60€/vuosi.  Senioriliikuntakortin on hankkinut 170 koh-
deryhmään kuuluvaa henkilöä, mutta kortin käyttöä ei 
seurata.  

 Kunnassa on iäkkäille soveltuva seniorikuntosali ja uima-
allas. 

 Kunnassa on tehty asukkaille jaettava liikuntakalenteri 
iäkkäiden liikuntatoiminnasta. 

Alkukartoitus 2016 
Saarijärvi 
 
Asukasluku: 9 915, 75 -vuotta täyttäneitä 13,5%: Lähde: Sotkanet 2015 

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

Kuvio 1. Vuonna 2016 Voimaa  
vanhuuteen -ohjelmaan valitut 
kunnat 
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2. Ohjattu liikuntatoiminta 
 
Kotona asuville, toiminta- ja liikkumiskyvyltään 
heikentyneille iäkkäille (pääsääntöisesti 75+) 
suunnattuja ohjattuja liikuntaryhmiä järjestettiin 
29 kpl ja niihin osallistui 666 henkilöä vuonna 
2016. 
 
Naisia liikkui ryhmissä 475 henkilöä ja miehiä 
191. Suurimman osan liikuntaryhmistä järjestivät 
liikunta- (12) ja sivistystoimi (11). Ohjattua ryh-
mämuotoista liikuntatoimintaa järjestivät myös 
järjestöt (4)sekä Saarijärven vanhusneuvosta ja 
Pajupuron nuoriso- ja kyläseura. (Taulukko 1).  
 
Ohjatut liikuntaryhmät olivat jatkuvia (18) sekä 
määräaikaisia (11). Kaikki ryhmät kokoontuivat 
kerran viikossa. Harjoituskertojen kestot vaih-
telivat 45 minuutista (11) 60 minuuttiin (10). 
Seitsemän tuolijumpparyhmää oli kestoltaan 
30 minuuttia. Yksi palloiluryhmä kokoontui  
2 tuntia kerrallaan. Suosituinta ohjattua liikun-
taa oli tuolijumppa sekä vesivoimistelu 
(Kuvio 1). 
 
Vapaa-aikatoimen ja kansalaisopiston ryhmät 
on suunnattu pääsääntöisesti hyväkuntoisille ja 
aktiivisille ikääntyneille. Perusturvaliikelaitos 
Saarikka ohjaa ja etsii asiakkaita liikunnan piiriin,  
mutta järjestää itse pääsääntöisesti lääkinnällistä 
kuntoutusta. Päiväkeskuksessa on asiakkailleen 
päivittäin lihaskunto- ja tasapainoharjoittelua.  
 
 

2.1 Liikuntatoiminnan laatu (29 ryhmää) 

 Liikkumiskykyä testattiin vain yhdessä ryhmässä.  
 Henkilökohtaisia harjoitusohjelmia ei tehty.  
 Ravitsemustietoa ei annettu.  
 Järjestöjen ryhmät sekä sa vapaa-aikatoimen ja kansalaisopiston ryhmistä oli asiakkaille 

maksuttomia (17). 
 Kuljetusta ryhmiin ei järjestetty. 
 Jatkoharjoitteluun ohjattiin 13 ryhmässä.  
 Asiakaspalautetta kerättiin 20 ryhmässä. 
 Liikuntaryhmiä ohjasi liikunnan tai kuntoutuksen ammattilaiset (16), vertaisohjaajat (6) tai 

eri toimijat esim. hoitotyön ammattilaiset yhdessä (7)  
 Kunnassa on iäkkäiden terveysliikunnan vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden verkosto, mitä 

koordinoi eläkeläisjärjestöt sekä vanhusneuvosto. 
 

Kuvio 2. Kohderyhmän iäkkäille tarkoitettu 
ohjattu liikuntatoiminta vuonna 2016 
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3. Ulkoilu 
 
Kunnassa ei ole nimettyä koordinointitahoa iäkkäiden ulkoiluun. Ulkoiluapua on tarvittaessa 
tarjolla Saarikan palvelupisteiden tai järjestöjen toimintana. Vuonna 2016 viikoittaista ulkoi-
luapua sai 50 kohderyhmän iäkästä ja ulkoiluavustajina toimi 75 henkilöä.  
 
 

3.1. Ulkoliikuntaryhmät 
 
Kunnassa ei järjestetty ulkoliikuntaryhmiä vuonna 2016. 
 
 

4. Liikuntaneuvonta 
 
Liikuntaneuvontaa järjestettiin liikuntatoimen toteuttamana kuntosalilla sekä sosiaali- ja ter-
veystoimessa fysioterapian vastaanotoilla. Lisäksi liikuntaneuvontaa annettiin tarvittaessa lii-
kunta- ja keilahallilla sekä palvelutalolla.  

 Kuntosalille tullaan ammattilaisen ohjaamana tai esitteiden perusteella. Liikuntaneu-
vonta on yksilötoimintaa ja luonteeltaan kertaluonteisia. Tarvittaessa laaditaan henkilö-
kohtainen kuntosaliharjoitusohjelma, jonka kustannukset iäkkäälle ovat 20€. 

 Sosiaali- ja terveystoimen liikuntaneuvontaan ohjaudutaan ammattilaisten kautta. Yksi-
löllinen liikuntaneuvonta toteutetaan fysioterapeutin vastaanotolla ja kohdennetaan 
riskiryhmiin kuuluville. Heille annetaan myös jatko-ohjausta. Ryhmämuotoinen liikun-
taneuvonta on kestoltaan 12 kk, siihen sisältyi liikkumissuunnitelma, liikuntaan tutus-
tumista ja liikkumiskyvyn seurantaa. 

 Saarikan fysioterapia järjestää avoimet liikuntaneuvontapäivät kunnassa kaksi kertaa 
vuodessa. Tavoitteena on terveysliikunnan lisääminen erityisesti vähän liikkuvilla ja ris-
kiasiakkailla. Tapahtumassa kuntoutuksen sekä liikunnan ammattilaiset kertovat kun-
nan liikuntamahdollisuuksista.  

Liikuntaneuvontaan osallistui yhteensä 80 henkilöä. Liikuntaneuvojat olivat koulutuksel-
taan liikunnanohjaajia, fysioterapeutteja, kuntohoitajia, terveydenhoitajia, sairaanhoitajia 
tai lähihoitajia. 

 
 

5. Koulutus 
 
Kunnassa ei järjestetty iäkkäiden terveysliikuntaan liittyvää koulutusta vuonna 2016.  
 
 

6. Iäkkäiden terveysliikunnasta tiedottaminen 
 
Pääsääntöisesti jokainen taho vastaa toimintansa tiedottamisesta itsenäisesti. Vapaa-
aikatatoimi tiedottaa Aarresaaren toiminnasta esitteillä, paikallislehdessä sekä verkkosivuil-
laan. Sosiaali- ja terveystoimi ohjaa omat asiakkaansa palvelujen piiriin. Kansalaisopistolla on 
oma esite sekä verkkosivut. Järjestöt vastaavat tiedottamisesta itsenäisesti. 
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Yhteyshenkilöt: 
Esko Pekkanen, vapaa-aikasihteeri   esko.pekkanen@saarijarvi.fi 
yhteistyöryhmän puheenjohtaja 
 

Seija Nieminen-Lahti, varhaisen tuen palveluvastaava  seija.nieminen-lahti@saarikka.fi 
sosiaali- ja terveystoimen koordinaattori 
 

Hannu Liimatainen, koulutussuunnittelija   hannu.liimatainen@saarijarvi.fi 
kulttuuri- ja sivistystoimen koordinaattori 
 

Eija Viitanen, vanhusneuvoston sihteeri   eija.viitanen@saarijarvi.fi 
järjestökoordinaattori  
 

Saija Ylönen, Suomen Punainen Risti   saija.ylonen@redcross.fi 
järjestökoordinaattori 
      

Saila Hänninen, suunnittelija    saila.hanninen@ikainstituutti.fi 
Saarijärven mentori, Ikäinstituutti 

7. Kehittämiskohteet Voimaa vanhuuteen -työlle 

 

Saarijärvellä on hyvät tilat ja mahdollisuudet - ikäihmisten liikunnan kehittämiselle.  Tällä hetkellä 
liikuntatoimi ja kansalaisopisto järjestävät liikuntaa pääsääntöisesti hyväkuntoisille ja aktiivisille 
ikäihmisille. Kunnassa on erityisliikunnanohjaaja, jonka osaamista kannattaa hyödyntää myös 
Voimaa vanhuuteen -kohderyhmän hyväksi.   
 

Järjestöjen osuutta liikuntaryhmien järjestämisessä saadaan lisättyä kouluttamalla niihin vertaisoh-
jaajia. Järjestöjen avulla liikuntatoimintaa voidaan järjestää laajemmin kunnan eri alueilla. Keskusta-
alueen ulkopuolella, sivukylillä kannattaa ottaa käyttöön myös erilaiset pienryhmät, kuten olohuone- 
tai tupajumpat. Kunnan ammattilaisten kannattaa hyödyntää Ikäinstituutin ilmaiset kouluttajakoulu-
tukset. 
 

Suurin osa ryhmistä kokoontuu kerran viikossa. Olisi tärkeää järjestää myös muutaman kuukauden 
mittaisia tehoharjoitteluryhmiä kuntosalilla toimintakyvyltään heikentyneille, mutta vielä kotona 
pärjääville ikäihmisille.  Parhaimmat harjoitteluvaikutukset saadaan, kun voimaa ja tasapainoa har-
joitetaan vähintään kahdesti viikossa. Hyviä tuloksia voidaan saada myös kerran viikossa kokoontu-
vissa ryhmissä, mikäli harjoittelu on säännöllistä ja nousujohteista.  

 Liikuntaryhmien sisältöä ja laatua kannattaa edelleen kehittää.  
 liikkumiskyvyn testaus olisi hyvä ottaa ryhmissä käyttöön  
 henkilökohtaisten harjoitusohjelmien tekemistä tulisi lisätä 
 kuntosaliharjoittelun intensiivijaksoja sekä niistä jatko-ohjausta muihin ryhmiin kehittää 

 

Kunnassa oli tarjolla ulkoiluapua, mutta ei ohjattuja ulkoiluryhmiä. Ulkoilutoimintaa saadaan lisät-
tyä toiminnan koordinoinnilla sekä kouluttamalla ulkoiluystäviä henkilökohtaiseksi avuksi ja ulkoi-
luryhmien vetäjiksi. Ulkoiluryhmät voivat olla esim. porukkalenkkejä, jotka kokoontuvat eri puolella 
kuntaa keskeisillä paikoilla. Ulkoiluympäristöjä kannattaa kehittää ikäihmisten toiveiden mukaisesti 
esim. lisäämällä penkkejä keskeisille kulkureiteille. 
 

Liikuntaneuvontaa oli kunnassa jo tarjolla, mutta asiakasohjautuvuutta ja tiedottamista olisi hyvä 
kehittää. Näin mahdollisimman moni ikäihminen saa tukea liikunnan aloittamiseen tai lisäämiseen. 
 

Asiakaspalautetta kerätään jo useassa ryhmässä.  Kunnassa on järjestetty tilaisuuksia, joissa ikäänty-
neillä on ollut mahdollisuus keskustella kunnan palveluista.  Ikäihmisten osallisuutta liikuntatoi-
minnan kehittämisessä voidaan lisätä myös liikuntaraatien avulla. 
 

Liikuntatoiminnan tiedottamisesta vastasi jokainen sektori erikseen. Yhteinen liikuntakalenteri, 
johon on koottu kaikkien eri tahojen järjestämä ikäihmisten liikuntatoiminta yhteystietoineen ja 
ryhmäkuvauksineen, helpottaa liikunnan puheeksi ottamista ja liikuntatoimintaan ohjaamista. 
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