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Katsaus toiseen 

toimintavuoteen: Liperi 

 

Voi ma a  va nhuuteen  –oh je l ma n pä ä mä ä rä nä  on ed is tä ä  iä kkä iden 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 t o i t uksen  

iä kkä iden tervey s l i i kun na n t i la s ta  2 0 1 0 .  Sa moja  a s io i ta  kysy t t i i n  vu oden  2 0 13  

vuos i seura n na ssa .  Tä ssä  ju lka is ussa  es i t e tä ä n keske is iä  tunn usluk uja  L iper is tä  vuos i na  

2 0 1 0-2 01 3 .  L isä ks i  a nneta a n ko mme nt te ja  k ehi t tä m is ty ön t ueks i .  

Iäkkäiden terveysliikuntaan liittyvä koulutus 

Ikäinstituutin koulutuksiin osallistuttiin vuonna 2013 seuraavasti:  

- VoiTas -kouluttajakoulutus (1 hlö) 
- Senioritanssin ohjauksen kouluttajakoulutus (2 hlöä)  
- Senioritanssin ohjauksen jatkokurssi (3 hlöä).  

Kouluttajat jatkoivat jo aiempina vuosina hyvin käynnistynyttä paikallista kouluttamista. Vuonna 2013 Liperissä 
järjestettiin yksi Kunnon Hoitaja -koulutus, johon osallistui 10 henkilöä sosiaali- ja terveystoimesta.  

Kunnon Hoitajia on koulutettu jo vuosina 2010- 2012 kaikkiaan yli kaksi sataa ja Ulkoiluystäviä 30. VertaisVeturi 
–koulutukseen osallistui vuonna 2012 yhteensä seitsemän vapaaehtoista. 

Yleistä kunnasta 
 
 Yhteistyöryhmän puheenjohtajana toimi vapaa-aikasihteeri, liikuntatoimen koordinaattorina 

erityisliikunnan fysioterapeutti, terveystoimen koordinaattorina Ikäkeskuksen fysioterapeutti ja 

järjestösektorin koordinaattorina Kansallisten Senioreiden edustaja. 

 Yhteistyöryhmän toiminnan onnistuminen arvioitiin melko hyväksi. Yhteistyöryhmän oman 

toiminnan arvioinnin mukaan toisen toimintavuoden kehittämistyö onnistui melko hyvin. 

Edellisenä toimintavuonna yhteistyöryhmän toiminta oli hyvä, kehittämistyö onnistui melko hyvin. 

 Iäkkäiden terveysliikunnan vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden verkostoa koordinoi erityis- ja 

terveysliikunnan kehittämisryhmä liikuntatoimen vetämänä.  

 Iäkkäiden terveysliikunta mainittiin kunnan erityisliikunnan kehittämissuunnitelmassa ja 

vanhuspalvelun kehittämisstrategiaohjelmassa.  

 Iäkkäille ei tarjottu senioriliikuntakortteja, mutta tarjolla oli muita terveysliikuntaan liittyviä 

etuisuuksia, kuten päivätoiminnan kuljetuspalvelut ja uimahallimaksujen tukeminen  

 Paikallislehdet kirjoittivat kunnan Voimaa vanhuuteen -toiminnasta yhteensä viisi kertaa.  

Toimintaa esiteltiin kerran radiossa. Kunnassa on käytössä paikallinen VV-sivu ja liikuntakalenteri. 

3.7.2014 
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Iäkkäiden liikuntaneuvonta 

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

 vuo 

Vuonna 2013 järjestettiin yhdeksän iäkkäiden 
terveysliikuntaan liittyvää neuvontatoimintaa:  
Palvelutalossa toteutettua 75 vuotta täyttäneiden 
ja toimintakyvyltään heikentyneiden henkilöiden 
ryhmäneuvontaa, hyvinvointiryhmätapaamisia 
75 vuotta täyttäville ja yksilöohjausta 
hyvinvointia edistävien kotikäyntien yhteydessä 
sekä omaishoitajatapaamisissa. 

Alkukartoitukseen nähden neuvontatoiminta on 
kunnassa lisääntynyt. (Kuvio 3). Neuvonnassa 
kävi yhteensä 141 henkilöä. 

Taulukko 1. Kohderyhmän iäkkäille tarkoitetut 
liikuntaryhmät sektoreittain Liperissä vuonna 2013 

 Ryhmiä Osallistujia 

Liikuntatoimi  11   130  

Järjestöt  8   216  

Sosiaali- ja 
terveystoimi 

 
7   75  

Muu  11   157  

Yhteensä  37   578  

 

 

Ohjattu liikuntatoiminta  

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

 

Vuonna 2013 Liperissä oli 75 vuotta täyttäneitä 
henkilöitä yhteensä 954 (SOTKAnet). Tästä ikäluokasta 
joka toisen arvioidaan olevan toiminta- ja 
liikkumiskyvyltään heikentynyt. Tällöin Liperissä olisi 
vuonna 2013 ollut yksi ohjattu liikuntaryhmä 
kohderyhmän 13 iäkästä kohden. Kuntaryhmän 
keskiarvo vuonna 2013 oli 22 (2012: 43).  

 

Liikuntatoiminnan laatu 

- Liikuntaryhmistä yksi kokoontui kahdesti viikossa, 
36 ryhmää kokoontui kerran viikossa.  

- Asiakaspalautetta kerättiin 29 ryhmässä.  
- Liikkumiskyvyn testaus tehtiin viidessä ryhmässä. 
- Jatkoharjoitteluun ohjattiin 27 ryhmässä.  
- Ryhmissä oli keskimäärin 12 iäkästä osallistujaa. 

 

Toiminta- ja liikkumiskyvyltään heikentyneille 75 
vuotta täyttäneille iäkkäille suunnattuja ohjattuja 
liikuntaryhmiä järjestettiin 37, lisäys 
alkutilanteeseen oli 26 ryhmää. (Kuvio 2). Liperissä 
liikuntatoimi ja muut toimijat, kuten vertaisohjatut 
ryhmät, järjestivät eniten ryhmiä. Järjestöillä oli 
kahdeksan ryhmää. Yhteensä 37 ryhmässä (vuonna 
2012: 33) oli 578 osallistujaa (2012: 474). (Taulukko 
1). 

Ulkoilu 

Liikuntatoimi ja sosiaali- ja terveystoimi koordinoivat kunnassa iäkkäiden avustettua ulkoilua. Säännöllistä 
ulkoiluapua sai yhteensä 15 kohderyhmän iäkästä (vuonna 2012: 10). Ohjattuja ulkoliikuntaryhmiä oli kaksi. 
 
Ulkoiluavustajia oli 18 henkilöä (vuonna 2012: 18) ja he olivat vapaaehtoisia. Ulkoiluavustajat edustivat 
eläkeläisjärjestöjä, muita vapaaehtoisjärjestöjä ja yksityishenkilöitä. 
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Tapahtumat 

Kunnassa järjestettiin 10 iäkkäiden terveysliikuntaan liittyvää tapahtumaa vuonna 2013. Tapahtumat käsittelivät 
liikuntaa, terveyttä, kodin esteettömyyttä ja iäkkään asukkaan oikeuksia sekä ulkoiluhaasteeseen vastaamista (Vie 
vanhus ulos). Osaan tapahtumista oli järjestetty ilmainen linja-autokuljetus. Kunnassa järjestettiin myös 
Sydänviikon tapahtumia ja ikäihmisten liikuntaraati. Tapahtumiin osallistui arviolta 813 henkilöä. 

Kehittämistyön tueksi 

Liperissä on onnistuneesti lisätty liikuntaryhmiä kohderyhmän iäkkäille, yksi ryhmä kohderyhmän 13 iäkästä 
kohden, mikä on selvästi parempi kuin kuntaryhmän keskiarvo. Ryhmäkoko on jo suurimmassa osassa alle 20 
henkilöä.  Asiakaspalautteen kerääminen on lisääntynyt edellisvuodesta (vuonna 2012  8/33 ryhmästä). 
Jatkoharjoitteluun ohjaaminen on myös lisääntynyt (vuonna 2012  7/33 ryhmästä). Liikkumiskyvyn testaaminen 
on sitä vastoin vähentynyt. 

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. Kuntaryhmässä 2 kriteerit täyttäviä liikuntaryhmiä oli vain yksi yhteensä 342 
liikuntaryhmästä. 

Liikuntatoiminnan laatua tulisi edelleen kehittää kriteerien suuntaisesti, etenkin liikkumiskyvyn testausta tulisi 
lisätä. Myös esimerkiksi määräaikaisesti kahdesti viikossa kokoontuvia ryhmiä, ns. intensiiviryhmiä olisi hyvä 
olla tarjolla. Jatkoharjoittelu voisi sen jälkeen toteutua kerran viikossa vertaisohjaajan vetämässä ryhmässä. 
Liperissä toimii jo 10 vertaisohjaajan vetämää ryhmää. Haasteena on saada vertaisohjaajia mukaan ryhmien 
ohjaajiksi myös toimintakyvyltään heikentyneille. Vertaisohjaajien koulutuksissa kannustamme hyödyntämään 
Ikäinstituutin kiintiöpaikkoja koulutuksiin, mm. VoiTas tavata – Virikepäivä vertaisohjaajille (Tampere lokakuu 
2014). Koulutusmatkakuluihin on hyvä varata myös rahoitus. 

VoiTas -kouluttajien paikallisia koulutuksia ammattilaisille ja vapaaehtoisille on järjestetty jo runsaasti aiempina 
vuosina. Etenkin hoitohenkilökunnan osaamista on lisätty kiitettävästi KunnonHoitaja -koulutuksilla. 
Senioritanssin ohjaajiakin on kunnassa jo runsaasti. 

Liikuntaneuvonta on lisääntynyt hienosti. Yksilöllistä liikuntaneuvontaa järjestää pääosin sosiaali- ja 
terveystoimi. Liikuntakalenteri jaetaan joka kotiin ja joihinkin apteekkeihin. Lisäksi yleistä liikuntatietoa on 
saatavilla taajamien infopisteissä ja Konttilan neuvontakeskuksessa. Paikallislehden kanssa on tehty hyvää 
yhteistyötä, kun Kunnon eväät liikuntaohjeita on julkaistu säännöllisesti lehdessä. Työnjakoa ja ikäihmisten 
ohjaamista yksilölliseen liikuntaneuvontaan kannattaa kehittää eri sektoreiden yhteistyönä. Haasteena on laaja 
kunta, jotta kyläkeskusten ikäihmiset saavat neuvontaa. Nykyistä ryhmämuotoista liikuntaneuvontaa on hyvä 
kehittää. Ohjaustyössä kannattaa hyödyntää Ikäinstituutin koulutusmateriaalia, mm. uutta Liikunta ja 
ravitsemus – ohjaajan opaskirja. 

Ikäihmisten liikuntatapahtumia järjestettiin yli kaksinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna. ( 2012 neljä 
tapahtuma, 260 osallistujaa). Tapahtumissa tavoitettiin onnistuneesti ikäihmisiä. Niiden järjestämisessä tehtiin 
tuloksellista yhteistyötä eri sektoreiden toimijoiden kesken. 

Kehittämistyö on hyvässä vauhdissa. Hienoa, että se palkittiin Liperin sosiaali- ja terveystoimen Hyvä käytäntö -
palkinnolla 2013. 
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