Katsaus ensimmäiseen
toimintavuoteen: Ranua
Voimaa vanhuuteen -ohjelman kuntaryhmä 2 (Alavus, Hanko, Juuka, Keuruu, Kokemäki,
Liperi, Loviisa, Nurmes, Ranua, Ähtäri sekä Haapajärvi, Kärsämäki, Pyhäjärvi ja Reisjärvi
(peruspalvelukuntayhtymä Selänne)) aloitti toimintansa syksyllä 2011. Tällöin kunnat
tekivät alkukartoituksen iäkkäiden terveysliikunnan tilasta. Samoja asioita kysyttiin
vuoden 2012 vuosiseurannassa. Tässä julkaisussa esitetään keskeisiä tunnuslukuja Ranualta
vuosina 2010-2012. Lisäksi annetaan kommentteja kehittämistyön tueksi.

Ohjattu liikuntatoiminta toiminta- ja liikkumiskyvyltään heikentyneille iäkkäille
Toiminta- ja liikkumiskyvyltään heikentyneille
75 vuotta täyttäneille iäkkäille suunnattuja
ohjattuja liikuntaryhmiä järjestettiin kuusi,
alkutilanteeseen nähden ryhmiä oli yhtä monta.
(Kuvio 1). Ranualla muu toimija (yksityinen
kuntosali) ja sosiaali- ja terveystoimi järjestivät
liikuntaryhmät. Yhteensä kuudessa ryhmässä oli
58 osallistujaa. (Taulukko 1).

Liikuntaryhmät kokoontuivat kerran viikossa.
Asiakaspalautetta ei kerätty. Liikkumiskyvyn arviointia
ja jatkoharjoitteluun ohjausta tehtiin kolmessa ryhmässä.
Ryhmissä oli keskimäärin 10 iäkästä osallistujaa.
Taulukko 1. Toiminta- ja liikkumiskyvyltään heikentyneille
iäkkäille tarkoitetut liikuntaryhmät sektoreittain Ranualla
vuonna 2012
Ryhmiä
Muut
Sosiaali- ja
terveystoimi
Yhteensä

Osallistujia

3

39

3

19

6

58

Vuonna 2012 Ranualla oli 75 vuotta täyttäneitä henkilöitä
yhteensä 431 (SOTKAnet). Tästä ikäluokasta joka toisen
arvioidaan olevan toiminta- ja liikkumiskyvyltään
heikentynyt. Tällöin Ranualla olisi vuonna 2012 ollut
yksi ohjattu liikuntaryhmä kohderyhmän 36 iäkästä
kohden. Kuntaryhmän keskiarvo vuonna 2012 oli 43.
Kuvio 1. Toiminta- ja liikkumiskyvyltään heikentyneille
iäkkäille tarkoitetut liikuntaryhmät Ranualla vuosina
2010-2012 lukumäärinä

Iäkkäiden terveysliikuntaan liittyvä koulutus
Ikäinstituutin koulutuksiin osallistuttiin vuonna
2012 seuraavasti: VoiTas -kouluttajakoulutus
(1 hlö), Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttajakoulutus (6 hlöä) ja Liikuntaneuvontaa
ikäihmisille (1 hlö).
Ranuan paikalliset kouluttajat järjestivät kuusi
KunnonHoitaja -koulutusta ja yhden
Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -koulutuksen. Vuoteen
2010 nähden koulutuksia oli seitsemän enemmän.
(Kuvio 2). Koulutuksiin osallistui 43 henkilöä
sosiaali- ja terveystoimesta, kahdeksan henkilöä
järjestöistä ja yksi henkilö liikuntatoimesta.

Kuvio 2. Iäkkäiden terveysliikuntaan liittyvän koulutuksen
lukumäärät Ranualla vuosina 2010-2012
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Iäkkäiden liikuntaneuvonta
Iäkkäiden liikuntaneuvontaa ei järjestetty vuosina 20102012.

Tapahtumat
Kunnassa järjestettiin kolme iäkkäiden terveysliikuntaan
liittyvää tapahtumaa vuonna 2012: VV-hankkeen
aloitusseminaari ja kaksi ulkoilutapahtumaa, kuten
vapaaehtoisten ulkoilupäivä. Tapahtumassa käynnistettiin
ulkoiluystävätoiminta. Tapahtumiin osallistui arviolta 222
henkilöä.

Kehittämistyön tueksi
Liikuntasuositusten mukaan iäkkäiden tulisi harjoittaa voimaa ja tasapainoa vähintään kahdesti viikossa.
Ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveysliikunnan laatusuositukset ohjeistavat ryhmäliikunnan toteutusta.
Näistä suosituksista olemme valinneet viisi kriteeriä, joiden osalta tarkastelemme kuntien liikuntaryhmiä:
ryhmäkoko alle 20 henkilöä, kokoontuminen vähintään kaksi kertaa viikossa, palaute osallistujilta,
toiminta- ja liikkumiskyvyn arviointi ja ohjaus jatkoharjoitteluun. Kuntaryhmässä 2 kriteerit täyttäviä
liikuntaryhmiä oli neljä yhteensä 263 liikuntaryhmästä.
Ranualla järjestettiin vuonna 2012 kuusi liikuntaryhmää kohderyhmän iäkkäille. Erityisen hienoa oli se,
että kaikkiin ryhmiin oli järjestetty kuljetus ja että sosiaali- ja terveystoimen ohella myös yksityinen
kuntosali järjesti kuntosaliryhmiä iäkkäille. Liikuntaryhmät eivät vielä täyttäneet kaikki viittä
laatusuosituksien mukaista kriteeriä. Jatkossa kannattaa lisätä kahdesti viikossa kokoontuvien ryhmien
lukumäärää ja ottaa asiakaspalautteen kerääminen tavaksi. Intensiivisten ryhmien lisäksi tarvitaan esim.
vertaisohjaajien vetämiä jatkoryhmiä. Liikuntatoimintaa kehitettäessä kannattaa huomioida Voimaa
vanhuuteen -ohjelmassa laaditut liikkumiskyvyn testaussuositukset sekä liikuntaryhmän laatukriteerit.
Yksilöllisen liikuntaneuvonnan käynnistämiseksi tarvitaan vielä työtä ja eri tahojen yhteistyötä.
Toiminnan kehittämisessä kannattaa hyödyntää Ikäinstituutin liikuntaneuvontakoulutuksen oppeja ja
materiaaleja.
Olette hyödyntäneet Ikäinstituutin koulutuksia hyvin ja kouluttaneet niin ammattilaisia kuin
vapaaehtoisiakin ikäihmisten terveysliikunnan osaajiksi. Koulutusten ansiosta ulkoiluystävätoiminta on
lähtenyt hienosti käyntiin. Loputkin koulutuskiintiöt, etenkin VoiTas-kouluttajakoulutukseen, kannattaa
hyödyntää, jotta voitte järjestää koulutuksia jatkossakin.
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