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Katsaus toiseen 

toimintavuoteen: Keuruu 

 

Voi ma a  va nhuutee n  –  o h je lma n pä ä mä ä rä nä  on ed is tä ä  iä kkä iden k ot ona  a su mista  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 i nos isä l t ö is tä  l i i kunta t o im inta a  ja  u l koi l ua .  

Kunta ry hmä  2  (Ala vu s ,  Ha nk o,  Juuka ,  Keu ruu,  Ko kemä ki ,  L i per i ,  Lovi i sa ,  Nur mes ,  R a nua ,  

Ähtä r i  sekä  Ha a pa jä rv i ,  Kä rsä mä ki ,  Py hä jä rv i  ja  Re is jä rv i  (peruspa lve luku nta yhty mä  

Se lä nne) )  a lo i t t i  to i min ta nsa  syks yl lä  2 0 1 1 .  Tä l lö in  kun na t  tek ivä t  a lkuka r to i t uksen  

iä kkä iden terve ys l i ik unna n  t i la s ta .  Sa mo ja  a s io i ta  kys yt t i in  v uo den 2 0 1 3  vuos iseura n na ssa .  

Tä ssä  ju lka isu ssa  es i te tä ä n keske is iä  tun nusl uku ja  Keuruul ta  vuos ina  2 0 1 0 -20 1 3 .  L isä ks i  

a nneta a n ko mme nt te j a  kehi t tä mi s ty ö n t uek s i .  

Iäkkäiden terveysliikuntaan liittyvä koulutus 

Ikäinstituutin koulutuksiin osallistuttiin vuonna 
2013 seuraavasti: VoiTas -kouluttajakoulutukseen 
osallistui yksi henkilö sosiaali- ja terveystoimesta. 
Muistisairaudet ja liikunta -koulutukseen osallistui 
yksi henkilö liikuntatoimesta ja yksi henkilö 
järjestöistä. 

Keuruun paikalliset kouluttajat järjestivät yhden 
Kunnon Hoitaja -koulutuksen ja yhden muun 
omaisille ja vertaisohjaajille suunnatun koulutuksen 
(Kuntosalikaveri). Edelliseen vuoteen nähden 
koulutusten määrä on hieman laskenut. (Kuvio 1). 
Koulutuksiin osallistui 15 henkilöä sosiaali- ja 
terveystoimesta, kaksi henkilöä järjestöistä ja neljä 
muualta. 

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

 

Yleistä kunnasta 
 Yhteistyöryhmän puheenjohtajana toimii osastonhoitaja Merja Ahonen, liikuntakoordinaattorina 

vapaa-aikatoimen päällikkö Heli Peltola, sosiaali- ja terveystoimen koordinaattorina hoitaja Leena 

Suonto ja järjestökoordinaattorina Marjukka Latosuo Keurusseudun Invalidit ry:stä. 

 Yhteistyöryhmä arvioi vuosiseurannassa omaa toimintaansa ja kehittämistyötä yleensä. 

Yhteistyöryhmän toiminnan ja kehittämistyön toisen vuoden arvioitiin onnistuneen hyvin. 

Itsearvioinnit olivat samanlaiset myös ensimmäisenä toimintavuonna.  

 Keuruulla ei ole koordinoitua terveysliikunnan vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden verkostoa.  

 Iäkkäiden terveysliikunta mainittiin kunnan strategisissa asiakirjoissa, lisäksi valmisteilla oli kunta- 

ja palvelustrategia 2017 ja hyvinvointikertomuksen päivitys. 

 Iäkkäille tarjottiin senioriliikuntakortteja ja muita terveysliikuntaan liittyviä etuisuuksia, kuten 

veteraaneille ilmaiset uimahallikäynnit sekä kansalaisopiston opintosetelit. 

 Paikallislehdet kirjoittivat kunnan Voimaa vanhuuteen -toiminnasta yhteensä 60 kertaa. Toimintaa 

oli esitelty kahtena verkkojulkaisuna. Kunnassa on käytössä liikuntakalenteri. 
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Iäkkäiden liikuntaneuvonta 

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

 vuo 

Vuonna 2013 järjestettiin kaksi iäkkäiden 
terveysliikuntaan liittyvää neuvontatoimintaa. 
Seniori-ikäisille suunnattua liikuntaneuvontaa 
annettiin senioripäivän tapahtumassa ja Pysy 
pystyssä -viikon yleisöpäivänä. Aiheina oli 
liikunnan ja muistin merkitys, kuntosaliopastus 
sekä henkilökohtainen ohjaus ja testaus. 
Edelliseen vuoteen nähden toiminta oli hiukan 
vähentynyt (Kuvio 3). 

Neuvonta oli yksilö- ja ryhmämuotoista. 
Neuvonnassa kävi yhteensä 34 henkilöä.  

 

Taulukko 1. Kohderyhmän iäkkäille tarkoitetut 
liikuntaryhmät sektoreittain Keuruulla vuonna 2013 

 Ryhmiä Osallistujia 

Sosiaali- ja 
terveystoimi 

 
16   116  

Liikuntatoimi  15   117  

Järjestöt  5   91  

Muu  5   51  

Yhteensä  41   375  

 

 

Ohjattu liikuntatoiminta  

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

 

Vuonna 2013 Keuruulla oli 75 vuotta täyttäneitä 
henkilöitä yhteensä 1320 (SOTKAnet). Tästä ikäluokasta 
joka toisen arvioidaan olevan toiminta- ja 
liikkumiskyvyltään heikentynyt. Tällöin Keuruulla olisi 
vuonna 2013 ollut yksi ohjattu liikuntaryhmä 
kohderyhmän 16 iäkästä kohden. Kuntaryhmän 
keskiarvo vuonna 2013 oli 43 (2012: 43).  

 

Liikuntatoiminnan laatu 

- Liikuntaryhmistä kaksi kokoontui kahdesti viikossa, 
39 ryhmää kerran viikossa.  

- Asiakaspalautetta kerättiin 13 ryhmässä.  
- Liikkumiskyvyn testaus tehtiin kuudessa ryhmässä. 
- Jatkoharjoitteluun ohjattiin 14 ryhmässä.  
- Ryhmissä oli keskimäärin 9 iäkästä osallistujaa. 

 

Toiminta- ja liikkumiskyvyltään heikentyneille 75 
vuotta täyttäneille iäkkäille suunnattuja ohjattuja 
liikuntaryhmiä järjestettiin 41, lisäys 
alkutilanteeseen oli 33 ryhmää. (Kuvio 2). 
Keuruulla sosiaali- ja terveystoimi ja liikuntatoimi 
järjestivät eniten ryhmiä. Järjestöillä oli viisi  
ryhmää. Yhteensä 41 ryhmässä (vuonna 2012: 33) 
oli 375 osallistujaa (2012: 515). (Taulukko 1). 

Ulkoilu 

Kunnan viriketoiminnan ohjaaja yhteistyössä yksityishenkilön kanssa koordinoi iäkkäiden avustettua ulkoilua. 
Säännöllistä ulkoiluapua sai yhteensä 20 kohderyhmän iäkästä (vuonna 2012: 40). Ohjattuja ulkoliikuntaryhmiä 
oli yksi. 
 
Ulkoiluavustajia oli 25 henkilöä (vuonna 2012: 33) ja he olivat vapaaehtoisia tai tehtävään palkattuja 
työntekijöitä. Ulkoiluavustajat edustivat sosiaali- ja terveystoimea, eläkeläisjärjestöjä, muita vapaaehtoisjärjestöjä 
ja yksityishenkilöitä. 
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Tapahtumat 

Kunnassa järjestettiin kolme iäkkäiden terveysliikuntaan liittyvää tapahtumaa vuonna 2013. Kahdessa 
ulkoilutapahtumassa oli mahdollista osallistua kulttuurikävelyyn, johon kuului hartaus- ja jumppahetket, sekä 
urheilukentän rollaattorimarssiin. Liikuntatapahtumassa jaettiin tietoa tasapainosta ja kaatumisen 
ennaltaehkäisystä. Testien lisäksi esittelyssä oli lonkkahousuja ja liukuesteitä. Tapahtumiin osallistui arviolta 235 
henkilöä. 

Kehittämistyön tueksi 

Keuruulla on onnistuneesti lisätty liikuntaryhmiä toiminta- ja liikkumiskyvyltään heikentyneille iäkkäille. 
Vuonna 2013 ryhmiä oli 41 (2012: 33). Väkilukuun suhteutettuna lukumäärä on selvästi parempi kuin 
Voimaa vanhuuteen - kunnissa keskimäärin. Sosiaali- ja terveystoimi sekä liikuntatoimi järjestivät eniten 
ryhmiä. Myös järjestöt ja kansalaisopisto järjestivät liikuntatoimintaa. Joitakin ryhmiä ohjaavat koulutetut 
vertaisohjaajat. Palvelutalo Seiponrannan uusi kuntosali on mahdollistanut uusia ryhmiä palvelutalon ja 
Lehtiniemen palvelukotien asukkaille, päiväkeskusasiakkaille sekä muille lähialueella asuville vanhuksille. 
Myös kerrostalojen kerhohuoneille ja pyykkitupiin on perustettu uusia ryhmiä vuonna 2013. 

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.  

Keuruulla on paljon ryhmiä, joissa useat kriteerit täyttyvät. Ainoastaan kaksi ryhmää täytti kaikki em. 
kriteerit. Jatkossa kannattaakin kehittää toimintaa edelleen laatusuositusten suuntaisesti. Erityisesti kaksi 
kertaa viikossa kokoontuvia voima-tasapainoharjoitteluryhmiä olisi hyvä lisätä. 

Ulkoilutoimintaa koordinoi viriketoiminnan ohjaaja yhdessä yksityishenkilön kanssa. Ulkoiluavustajat ovat 
olleet mukana tapahtumissa. Jatkossa olisi hyvä kouluttaa lisää ulkoiluystäviä mukaan toimintaan. 

Tapahtumissa jaettiin tietoa ikäihmisten liikunnasta ja tavoitettiin kohderyhmän iäkkäitä. Tapahtumien 
järjestämisessä on tehty onnistuneesti yhteistyötä eri sektoreiden toimijoiden kanssa. 

Liikuntaneuvonnan toteutuminen on ollut vielä vähäistä. Voimaa vanhuuteen - yhteistyöryhmällä on 
kuitenkin suunnitelmia sen lisäämiseksi. Liikuntaneuvontaa tulisi olla tarjolla eri muodoissa; liikuntatiedon 
jakamista, liikunnan puheeksiottamista ja yksilöllisen liikuntasuunnitelman laatimista. 

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

 

Sosiaali- ja terveysministeriö 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 


