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Katsaus toiseen 

toimintavuoteen: Parikkala 

 

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 .  

Voi ma a  va nhuutee n  -oh je lma n kun ta ry hmä  3  (Lemi ,  Luu mä ki ,  Pa r ik ka la ,  Ra ut jä rv i ,  

Ruo ko la ht i ,  Sa v i ta ip a le ,  Ta ipa lsa a r i  (E te lä - Ka r ja la n  Sos ia a l i -  ja  te rveysp i i r i n  E KSOTE  

kun na t ) ,  Kouvo la ,  La ht i ,  P ieksä mä k i  ja  Va lkea kos ki )  a lo i t t i  to i minta nsa  kevä ä l lä  2 01 2 .  

Tä l lö i n  kun na t  tek iv ä t  a lk uka r to i t ukse n i ä kkä iden terveys l i ik unna n t i la s ta  vuo n n a  2 0 11 .  

Sa moja  a s io i ta  kys y t t i in  vu oden 2 0 1 3  vuos i seura n na ssa .  Tä ssä  ju lka isu ssa  es i te tä ä n 

keske is iä  tu nnu sluk uja  Pa r ik ka la s ta  vu os i na  2 0 1 1 -20 1 3 .  L isä ks i  a n neta a n k om ment te ja  

kehi t tä mis t yö n tuek s i .  

Iäkkäiden terveysliikuntaan liittyvä koulutus 

Ikäinstituutin koulutuksiin osallistuttiin vuonna 
2013 seuraavasti: Liikuntaneuvontaa ikäihmisille (1 
hlö). 

Parikkalan paikalliset kouluttajat järjestivät yhden 
Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -koulutuksen. 
Edellisvuosiin nähden koulutusten määrä oli 
pysynyt samana. (Kuvio 1). Koulutukseen osallistui 
kaksi henkilöä järjestöistä, yksi henkilö 
liikuntatoimesta, yksi henkilö sosiaali- ja 
terveystoimesta ja neljä henkilöä muualta.  Kuvio 1. Iäkkäiden terveysliikuntaan liittyvän 

koulutuksen lukumäärät Parikkalassa vuosina 2011-
2013 

 

Yleistä kunnasta 
 
 Voimaa vanhuuteen -yhteistyöryhmään kuuluvat liikunnanohjaaja, fysioterapeutti Eksoten kotihoidosta, 

järjestöjen edustaja sekä Eksoten Voimaa vanhuuteen -koordinaattori. 

 Yhteistyöryhmän toiminnan onnistuminen arvioitiin hyväksi. Yhteistyöryhmän oman toiminnan arvioinnin 

mukaan toisen toimintavuoden kehittämistyö onnistui melko hyvin. Vuonna 2012 molemmat arviot olivat 

melko hyviä. 

 Iäkkäiden terveysliikunnan vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden verkostoa, ulkoiluystävätoimintaa, koordinoi 

sosiaali- ja terveystoimi sekä järjestöistä Lions ja SPR.  

 Iäkkäiden terveysliikunta mainittiin kunnan liikuntastrategiassa 2013-2016. Valmisteilla ei ollut strategisia 

asiakirjoja, joissa iäkkäiden terveysliikunta voitaisiin mainita. 

 Iäkkäille ei tarjottu senioriliikuntakortteja, mutta tarjolla oli muita terveysliikuntaan liittyviä etuisuuksia, 

kuten maksuttomat ohjatut liikuntaryhmät ja eläkeläishinnat kuntosalille ja uimahalliin. 

 Paikallislehdet kirjoittivat kunnan Voimaa vanhuuteen -toiminnasta yhteensä kolme kertaa, mm. 

Ulkoiluystäväkoulutuksesta ja Vie vanhus ulos -kampanjasta.  

 Ryhmäliikuntaesite on jaossa kirjastoissa, kaupoissa ja terveysasemilla 

1.7.2014 
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Iäkkäiden liikuntaneuvonta 

Vuonna 2013 ei järjestetty erillistä iäkkäiden terveysliikuntaan liittyvää neuvontatoimintaa. Alkukartoituksessa 
2011 oli yksi ryhmämuotoinen neuvontatoiminta, jossa neuvontaa sai 30 henkilöä eläkeläisjärjestön 
ryhmätilaisuudessa.  

Vuonna 2013 kyläyhdistysten tai päivätoiminnan ryhmille pidetyissä infotilaisuuksissa jaettiin myös yleistä 
liikuntatietoa. Liikuntaneuvontaa annettiin myös ryhmänohjausten ja kotikäyntien yhteydessä. Lääkäri voi 
lähettää asiakkaan fysioterapeutin vastaanotolle saamaan ohjeita.  

Taulukko 1. Kohderyhmän iäkkäille tarkoitetut 
liikuntaryhmät sektoreittain Parikkalassa vuonna 2013 

 Ryhmiä Osallistujia 

Liikuntatoimi  6   106  

Muu  1   11  

Yhteensä  7   117  

 

 

Ohjattu liikuntatoiminta  

Kuvio 2. Kohderyhmän iäkkäille tarkoitetut 
liikuntaryhmät Parikkalassa vuosina 2011-2013 
lukumäärinä 

 

Vuonna 2013 Parikkalassa oli 75 vuotta täyttäneitä 
henkilöitä yhteensä 859 (SOTKAnet). Tästä ikäluokasta 
joka toisen arvioidaan olevan toiminta- ja 
liikkumiskyvyltään heikentynyt. Tällöin Parikkalassa 
olisi vuonna 2013 ollut yksi ohjattu liikuntaryhmä 
kohderyhmän 61 iäkästä kohden. Kuntaryhmän 
keskiarvo vuonna 2013 oli 39 (2011: 43).  

 

Liikuntatoiminnan laatu 

- Liikuntaryhmät kokoontuivat kerran viikossa.  
- Asiakaspalautetta kerättiin kuudessa ryhmässä.  
- Liikkumiskyvyn testaus tehtiin yhdessä ryhmässä. 
- Jatkoharjoitteluun ei ohjattu ryhmissä. 
- Ryhmissä oli keskimäärin 17 iäkästä osallistujaa.  

Toiminta- ja liikkumiskyvyltään heikentyneille 75 
vuotta täyttäneille iäkkäille suunnattuja ohjattuja 
liikuntaryhmiä järjestettiin seitsemän, yhtä monta 
kuin alkutilanteessa. (Kuvio 2). Parikkalassa 
liikuntatoimi järjesti eniten ryhmiä. Ryhmissä oli 
yhteensä 117 osallistujaa (2011: 45). Joukossa oli 
myös alle 75-vuotiaita. (Taulukko 1). 

Ulkoilu 

Kunnassa iäkkäiden avustettua ulkoilua koordinoi sosiaali- ja terveystoimi, SPR:n Parikkalan osasto ja LC-Saari 
Ladyt. Säännöllistä ulkoiluapua sai yhteensä 50 kohderyhmän iäkästä (vuonna 2012: 0). Ohjattuja 
ulkoliikuntaryhmiä ei ollut. Ulkoiluavustajia oli 20 henkilöä (vuonna 2012: 0) ja he olivat vapaaehtoisia. 
Ulkoiluavustajat edustivat muita vapaaehtoisjärjestöjä tai yksityishenkilöitä. 
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Tapahtumat 

Kunnassa järjestettiin neljä iäkkäiden terveysliikuntaan liittyvää tapahtumaa vuonna 2013. Liikuntatapahtumassa 
annettiin käytännön ohjausta vanhusten tasapaino- ja voimaharjoitteluun kuntosalilla ja kotona. Tilaisuus oli 
vanhusten viikon tapahtuma ja siihen kuului tasapainon testausta ja henkilökohtaista liikuntaneuvontaa. Kolmessa 
tietoiskussa annettiin tietoa ikääntyvän tasapaino- ja lihasvoimaharjoittelusta. Tietoiskussa käsiteltiin myös  
aivoverenkiertohäiriöpotilaan tasapaino- ja lihasvoimaharjoittelua. Tapahtumiin osallistui arviolta 62 henkilöä. 

Kehittämistyön tueksi 

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. Kuntaryhmässä 3 kriteerit täyttäviä liikuntaryhmiä oli 14 yhteensä 505 
liikuntaryhmästä. 

Parikkalassa yksikään ryhmä ei vielä täyttänyt kaikkia edellä mainittuja kriteerejä. Jatkossa kannattaakin lisätä 
liikkumiskyvyn testausta sekä järjestää myös kahdesti viikossa kokoontuvia liikuntaryhmiä. 

Liikuntaryhmiin osallistujien määrä kuitenkin kasvoi (+72) verrattuna 2011 tilanteeseen vaikka liikuntaryhmien 
määrän pysyi ennallaan.  Etenkin kuntosaliryhmissä liikkui selvästi enemmän ikäihmisiä. VoiTas-koulutuksen 
käyneen vertaisohjaajan vetämässä taloyhtiön jumpparyhmässä kokoontui viikoittain 11 henkilöä. 
Liikkumiskyvyn testit teki kunnan fysioterapeutti, mikä osoittautui toimivaksi yhteistyöksi. Liikuntaryhmien 
määrä kunnassa suhteutettuna kohderyhmän iäkkäiden määrään jää alle koko kuntaryhmän keskitason.  

Vertaisohjaajien vetämiä kuntosali- ja kortteliryhmiä toivottiin lisää myös Iäkkäiden liikuntaraadissa keväällä 
2014. Samoin toivottiin tutustumiskäyntejä kuntosalille ja siellä laitteiden käytön opastusta. Ryhmiä voisi saada 
lisää harjoittelua porrastamalla: intensiivijakso ammattilaisen ohjauksessa, josta siirrytään jatkoryhmään 
omatoimiharjoitteluun tai vertaisen johdolla.  

Koulutuksella saatiin hienosti lisää vapaaehtoisia iäkkäiden ulkoilun tueksi. Toivottavasti ulkoliikuntareiteille 
saadaan myös lisää penkkejä, kuten liikuntaraadissa toivottiin.  

Liikuntaneuvonnan järjestämiseen ohjeistavat Terveydenhuoltolaki, Vanhuspalvelulaki ja sitä tukevat 
laatusuositukset. Liikuntaneuvontakoulutus antoi eväitä yksilöllisen neuvonnan järjestämiseen. Ikäinstituutin 
materiaaleja, mm. kaikkiin Voimaa vanhuuteen -kuntiin jaettua uutta Ikäihmisten liikunta ja ravitsemus -opasta 
kannattaa hyödyntää säännöllisen matalan kynnyksen liikuntaneuvonnan järjestämisessä. Kannustamme 
osallistumaan myös mentorointisopimuksen mukaisiin koulutuksiin.  

Sosiaali- ja terveystoimi sekä liikuntatoimi järjestivät onnistuneesti tapahtumia eri puolilla kuntaa, lähellä 
ikäihmistä. Eri kerhojen kokoontumisissa tavoitettiin oikeaa kohderyhmää. Tilaisuuksissa sai kokeilla eri 
harjoitteita ja mm. tasapainorataa. Toivottavasti oman positiivisen kokemuksen myötä moni uskaltautuu 
säännöllisen harjoittelun pariin. 

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

 

Sosiaali- ja terveysministeriö 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 


