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Katsaus toiseen 

toimintavuoteen: Kokemäki 

 

Voi ma a  va nhuuteen  –oh je l ma n pä ä mä ä rä nä  on ed is tä ä  iä kkä i den kot ona  a su m ista  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 .  

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 l ka isu ssa  es i te tä ä n keske is iä  t un n usluk uja  Ko kemä el tä  vuos ina  2 0 1 0 -2 0 13 .  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: VoiTas-kouluttajakoulutukseen 
osallistui kaksi henkilöä sosiaali- ja 
terveystoimesta.  

Kokemäen paikalliset kouluttajat järjestivät kaksi 
Kunnon Hoitaja - ja kaksi Ulkoiluystäväksi 
iäkkäälle -koulutusta. Aiempina vuosina 
koulutuksia ei järjestetty. (Kuvio 1). Koulutuksiin 
osallistui 21 henkilöä sosiaali- ja terveystoimesta ja 
10 vertaisohjaajaa.  

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

 

Yleistä kunnasta 
 Yhteistyöryhmän puheenjohtajana toimi vanhustyön päällikkö, liikuntakoordinaattorina vapaa-

aikatoimen johtaja, sosiaali- ja terveystoimen koordinaattorina fysioterapeutti ja 

järjestökoordinaattorina Kokemäen Kova-Väen edustaja.  

 Yhteistyöryhmän toiminnan onnistuminen arvioitiin hyväksi. Yhteistyöryhmän oman toiminnan 

arvioinnin mukaan toisen toimintavuoden kehittämistyö onnistui hyvin. Ensimmäisenä 

toimintavuonna vastaavat arviot olivat toiminnan osalta heikko ja kehittämistyön osalta 

tyydyttävä. 

 Kunnassa ei ole iäkkäiden terveysliikunnan vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden verkostoa.  

 Iäkkäiden terveysliikunta mainittiin kunnan strategisissa asiakirjoissa ja valmisteilla oli 

vanhusstrategian päivitys. 

 Kokemäellä oli käytössä palvelusetelit rintamaveteraaneille. 

 Paikallislehdet kirjoittivat kunnan Voimaa vanhuuteen -toiminnasta yhteensä 10 kertaa, 

valtakunnalliset lehdet kahdesti ja radiossa toimintaa esiteltiin myös kahdesti. Kunnassa oli 

käytössä paikalliset VV-sivut ja liikuntakalenteri. Toimintaa esiteltiin sosiaalisessa mediassa. 
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Iäkkäiden liikuntaneuvonta 

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

 vuo 

Vuonna 2013 järjestettiin kolme iäkkäiden 
terveysliikuntaan liittyvää neuvontatoimintaa.  
Pääasialliset käyttäjäryhmät olivat parkinson-
potilaat ja sotaveteraanit. Neuvonnan 
toteuttamispaikkoina oli Inva-tupa ja paikallinen 
järjestöjen kokoustila. Edelliseen toimintavuoteen 
nähden neuvontatoiminta pysyi määrällisesti 
samalla tasolla (Kuvio 3). 

Neuvonta oli ryhmämuotoista. Neuvonnassa 
kävi yhteensä 32 henkilöä. 

Taulukko 1. Kohderyhmän iäkkäille tarkoitetut 
liikuntaryhmät sektoreittain Kokemäellä vuonna 2013 

 Ryhmiä Osallistujia 

Sosiaali- ja 
terveystoimi 

 
11   102  

Liikuntatoimi  6   113  

Järjestöt  2   32  

Muu  1   13  

Yhteensä  20   260  

 

 

Ohjattu liikuntatoiminta  

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

 

Vuonna 2013 Kokemäellä oli 75 vuotta täyttäneitä 
henkilöitä yhteensä 956 (SOTKAnet). Tästä ikäluokasta 
joka toisen arvioidaan olevan toiminta- ja 
liikkumiskyvyltään heikentynyt. Tällöin Kokemäellä 
olisi vuonna 2013 ollut yksi ohjattu liikuntaryhmä 
kohderyhmän 24 iäkästä kohden. Kuntaryhmän 
keskiarvo vuonna 2013 oli 22 (2012: 43).  

 

Liikuntatoiminnan laatu 

- Liikuntaryhmistä viisi kokoontui kahdesti viikossa, 
15 ryhmää kerran viikossa.  

- Asiakaspalautetta ei kerätty kirjallisesti. Suullista 
palautetta pyydettiin.  

- Liikkumiskykyä testattiin neljässä ryhmässä. 
- Jatkoharjoitteluun ohjattiin 15 ryhmässä.  
- Ryhmissä oli keskimäärin 13 iäkästä osallistujaa. 

 

Toiminta- ja liikkumiskyvyltään heikentyneille 75 
vuotta täyttäneille iäkkäille suunnattuja ohjattuja 
liikuntaryhmiä järjestettiin 20, lisäys 
alkutilanteeseen oli kolme ryhmää. (Kuvio 2). 
Kokemäellä sosiaali- ja terveystoimi ja liikuntatoimi 
järjestivät eniten ryhmiä. Järjestöillä oli kaksi  
ryhmää. Yhteensä 20 ryhmässä (vuonna 2012: 13) 
oli 260 osallistujaa (2012: 241). (Taulukko 1). 

Ulkoilu 

Säännöllistä ulkoiluapua sai yhteensä 50 kohderyhmän iäkästä (vuonna 2012: 50). Ohjattuja ulkoliikuntaryhmiä 
ei ollut. Kunnassa ei koordinoida iäkkäiden avustettua ulkoilua 
 
Ulkoiluavustajia oli neljä henkilöä (vuonna 2012: kolme), ja he olivat vapaaehtoisia tai tehtävään palkattuja 
työntekijöitä. Ulkoiluavustajat edustivat sosiaali- ja terveystoimea tai yksityishenkilöitä. 
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Tapahtumat 

Kunnassa järjestettiin viisi iäkkäiden terveysliikuntaan liittyvää tapahtumaa vuonna 2013. Ulkoilutapahtumassa 
oli ohjattua sauvakävelyä ja liikuntatapahtumassa vesiliikuntaa, jonka tavoitteena oli saada liikkeelle ihmisiä 
lapsista vaareihin erilaisiin vesiliikuntamuotoihin tutustuen. Lisäksi kunnassa järjestettiin Voimaa vanhuuteen -
messut, Vanhusten viikon -tapahtumia ja ikäihmisten liikuntaraati. Tapahtumiin osallistui arviolta 664 henkilöä. 

Kehittämistyön tueksi 

Vuonna 2013 Kokemäellä on lähtenyt hyvin käyntiin vanhustyön ammattilaisten kouluttaminen. Paikalliset 
koulutukset luovat hyvää pohjaa ikäihmisten liikunnan kehittämistyölle. Kunnon Hoitaja -koulutuksilla 
lisätään iäkkäitä kohtaavien hoitotyöntekijöiden valmiuksia liikunnan puheeksi ottamiseen ja liikuntaan 
aktivoimiseen. Hienoa, että myös iäkkäiden ulkoilumahdollisuuksien kohentumiseksi tehdään työtä 
kouluttamalla Ulkoiluystäviä. Iäkkäiden ulkoiluun voisi tulevaisuudessa resurssien mukaan kiinnittää vielä 
enemmän huomiota. Kannustamme perustamaan esimerkiksi ulkoiluryhmiä, joita jo koulutetut 
Ulkoiluystävät voisivat mahdollisesti vetää.  

Vuonna 2013 Kokemäellä oli 20 (2012: 13) liikuntaryhmää toiminta- ja liikkumiskyvyltään heikentyneille. 
Ryhmätoiminta on Kokemäellä hieman lisääntynyt, mikä on positiivista. Yksi tapa saada vielä uusia ryhmiä 
perustettua voisi olla vertaisohjaajakoulutuksen käynnistäminen. Vertaisten vapaaehtoisten löytyminen ei 
ole helppoa, mutta siihen kannattaa panostaa.  

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. Kokemäellä on ryhmiä, joissa osa kriteereistä täyttyi. 
Toistaiseksi ei ole ryhmiä, joissa kaikkia kriteerit täyttyvät. Toimintaa olisi hyvä kehittää kriteerien 
suuntaisesti ja lisätä erityisesti liikkumiskyvyn testausta ja kirjallisen asiakaspalautteen keräämistä. 

Iäkkäille on annettu liikuntaneuvontaa ryhmämuotoisesti. Tulevaisuudessaolisi hyvä olla tarjolla myös 
yksilöllistä neuvontaa. Kannattaa hyödyntää ilmaiset kiintiöpaikat Ikäinstituutin Liikuntaneuvontaa 
ikäihmisille - koulutukseen. Koulutuksen antia ja materiaaleja voi hyödyntää paikallisen liikuntaneuvonnan 
edelleen kehittämisessä.  

Tapahtumissa oli tavoitettu hyvin ikäihmisiä. Erityisesti Voimaa vanhuuteen – messuilla vieraili paljon 
iäkkäitä ja messujen järjestäjät saivat osallistujilta positiivista palautetta. Tapahtumat ovat hyvä tapa 
tavoittaa niin ikäihmisiä kuin heidän omaisiaan sekä vanhustyön ammattilaisia ja välittää tietoa liikunnan 
hyödyistä. 

 

 

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