
 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan valittiin vuonna 2016 yh-
teensä 18 kuntaa (kuvio1.) Kolmivuotisen kehittämistyön 
käynnistyessä kuntien poikkisektoriset yhteistyöryhmät kar-
toittivat iäkkäiden terveysliikunnan tilaa ja kohderyhmälle 
tarjottua ohjattua liikuntatoimintaa kunnissaan vuonna 
2016. Tässä koosteessa esitetään yhteenveto kuntanne alku-
kartoituksesta. 

 

1. Yleistä 
 

 Iäkkäiden terveysliikunta on mainittu Kiuruveden kau-
pungin 65 -ohjelmassa. Valmisteilla on Ikääntyneen vä-
estön hyvinvointipoliittinen ohjelma. 

 Ikäihmisten osallisuus liikuntaan liittyvien asioiden ke-
hittämisessä on toteutettu liikuntatoimen pienimuotoi-
silla kyselyillä. 

 Julkinen sektori tukee järjestöjä iäkkäiden liikuntatoi-
minnan järjestämisessä edullisilla liikuntatilojen mak-
suilla, terveysliikunta-avustuksin, mm. erityisuimakortti. 

 Kunnan erityisliikunnanohjaajan palvelut ovat myös jär-
jestöille. 

 Iäkkäille on tarjolla senioriliikuntakortti, jonka voi saada 
65-vuotiaat.  
- kortti maksaa 110€/vuosi ja se oikeuttaa uimahallin ja 
kuntosalipalvelujen käyttöön ennen klo 17.00 
- kortin on lunastanut 17 ikäihmistä 
- kortin käyttöä seurataan uimahallin kävijämäärän tilas-
toilla 

 Kunnassa iäkkäiden liikuntatoiminnasta tiedotetaan ko-
tiin jaettavassa kansalaisopiston ja liikuntatoimen kalen-
terissa.  

 Kunnassa on uimahalli sekä kuntosali, jossa huomioitu 
ikäihmiset ja liikuntarajoitteiset. Palvelutalon seniorisali 
ei ole yleisessä käytössä. Keskustan ulkoliikuntareitti, ns. 
penkkilenkki on jo viimeistelyä vaille valmis.  
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Alkukartoitus 2016 
Kiuruvesi 

Asukasluku: 8600, 75 vuotta täyttäneitä: 1120 (13 %), Lähde: Sotkanet 2015 

Voimaa vanhuuteen -työ kohdenne-
taan kotona tai palveluasunnoissa 
asuville iäkkäille (pääosin 75+), 
joilla on alkavia toimintakyvyn on-
gelmia ja jotka eivät pääsääntöisesti 
ole hoivapalvelujen piirissä. 

Kuvio 1. Vuonna 2016 Voimaa  
vanhuuteen -ohjelmaan valitut 
kunnat 
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2. Ohjattu liikuntatoiminta 
 
Kotona asuville, toiminta- ja liikkumis-
kyvyltään heikentyneille iäkkäille (pääsään-
töisesti 75+) suunnattuja ohjattuja liikunta-
ryhmiä järjestettiin 46 ja niihin osallistui 489 
henkilöä.  
  
Naisia oli 309 ja miehiä 180. Liikuntatoimen 
ryhmiä oli eniten ja niissä liikkui eniten 
ikäihmisiä. Sosiaali- ja terveystoimen ryhmiä 
oli 15, ryhmäkoot olivat pieniä.  Järjestöillä oli 
yhteensä 10 ryhmää. (Taulukko 1.) 
 
 
Suosittuja liikuntaryhmiä olivat kuntojumppa, kuntosali sekä vesivoimistelu. Ryhmään ”muut” 
kuuluivat erilaiset peliryhmät sekä 14 päivätoiminnan toimintakykyryhmää, joissa harjoiteltiin 
eri tavoin pienryhmässä (kuvio 2).  
 

Liikuntaryhmistä 31 oli jatkuvia. Päivätoimin-
nan ryhmät olivat määräaikaisia, 12 viikon jak-
soja.  Lähes kaikki ryhmät (40 ryhmää) kokoon-
tuivat kerran viikossa.  Järjestöillä oli yksi ryh-
mä, jossa harjoitteluvuoro oli kerran kuussa ja 
yksi ryhmä, joka harjoitteli kaksi kertaa kuu-
kaudessa. 
Yleisin harjoituskerran kesto oli 60 min 
(35 ryhmää).  Kolme erityisliikunnan peliryh-
mää harjoitteli 90 min. 

Kuvio 2. Kohderyhmän iäkkäille tarkoitettu  
ohjattu liikuntatoiminta vuonna 2016 

 
 
 
Liikuntatoiminnan laatu (46 ryhmässä) 
 Liikkumiskykyä testattiin 18 (pääosin päivätoiminnan ryhmissä)  
 Henkilökohtaisia harjoitusohjelmia ei tehty.  
 Ravitsemustietoa annettiin 14 päivätoiminnan ryhmässä.  
 Maksuttomia ryhmiä oli 17 (järjestöt ja erityisliikunta).  
 Kuljetus järjestettiin 14 päivätoiminnan ryhmään.  
 Jatkoharjoitteluun ohjattiin 17 ryhmässä. 
 Asiakaspalautetta kerättiin yhdeksässä (9) ryhmässä.  
 Liikuntaryhmien ohjaajat olivat useimmin liikunnan tai kuntoutuksen ammattilaisia (33 

ryhmää). Vertaisohjaajien ryhmiä oli 12.  
 Kunnassa ei ole iäkkäiden terveysliikunnan vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden verkostoa. 

Vertaisohjaajia on toiminnassa 3-5. Yhteistyötä tehdään tarvittaessa seurakunnan, SPR:n ja 
erityisliikunnan kanssa esim. kutsumalla vapaaehtoisia avuksi erilaisiin tapahtumiin. 
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3. Ulkoilu 
 
Ulkoiluapu 
Kunnassa ei ole nimettyä koordinointitahoa iäkkäiden ulkoiluun. Ulkoiluapua on tarvittaessa 
tarjolla SPR:n ystäväpalvelulla ja seurakunnalla, mutta ei järjestettyä säännöllistä toimintaa. 
 
Ulkoliikuntaryhmät 
Kesällä liikuntatoimi järjestää säännöllisiä ulkoilutuokioita palvelutalojen asukkaille. Ohjattuja 
säännöllisiä ulkoiluryhmiä ei ollut. 
 
 

4. Liikuntaneuvonta 
 
Liikuntaneuvonnan vastaanottoa ikäihmisille ei ole tarjolla. 
Erityisliikunnanohjaaja vierailee yhdistysten kokoontumisissa kertomassa liikuntatoiminnasta. 
Yleisölle suunnatuissa massatapahtumissa jaetaan myös liikuntatietoa. 
 

 

5. Koulutus 
 
Iäkkäiden terveysliikuntaan liittyviä koulutuksia ei järjestetty vuonna 2016. 

 
6. Iäkkäiden terveysliikunnasta tiedottaminen 
 
Kansalaisopiston ja liikuntatoimen yhteinen kurssikalenteri jaetaan joka talouteen. 
Lisäksi ilmoituksia on Kiuruvesi-lehdessä sekä kaupungin verkkosivuilla ja ilmoitustauluilla. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 

  
Voimaa vanhuuteen -ohjelmaa rahoittavat Veikkaus/STEA ja opetus- ja kulttuuriministeriö   •  www.voimaavanhuuteen.fi 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yhteyshenkilöt: 

 Lassi Myllylä, liikuntasihteeri, lassi.myllyla@kiuruvesi.fi 
Kiuruveden yhteistyöryhmän puheenjohtaja 

 Minna Ruotsalainen, erityisliikunnanohjaaja, minna.ruotsalainen@kiuruvesi.fi 
Kiuruveden yhteistyöryhmän liikuntatoimen koordinaattori 

 Manu Leppikangas, manu.leppikangas@ylasavonsote.fi 
Kiuruveden yhteistyöryhmän sosiaali- ja terveystoimen koordinaattori 

 Marketta Venäläinen, marketta.venalainen@gmail.com 
Kiuruveden yhteistyöryhmän järjestökoordinaattori, Kiuruveden Eläkeliiton yhdistys 
 

 Minna Säpyskä-Nordberg, minna.sapyska-nordberg@ikainstituutti.fi 
Kiuruveden mentori, Ikäinstituutti, 

 
 
 

7. Kehittämiskohteet Voimaa vanhuuteen -työlle 
 
Kiuruvedellä on hyvät lähtökohdat - tilat ja mahdollisuudet - ikäihmisten liikunnan kehittä-
miselle. Kunnassa on erityisliikunnanohjaaja, jonka osaamista kannattaa hyödyttää myös 
Voimaa vanhuuteen -kohderyhmän hyväksi. Järjestöihin tulisi saada lisää liikuntaryhmiä. 
Kouluttamalla vertaisia ja vapaaehtoisia saadaan lisää osaavia ohjaajia ja voidaan perus-
taa uusia ryhmiä. Kannattaa hyödyntää ohjelman tarjoamat kouluttajakoulutukset, jotta kun-
taan saadaan lisää vertaisohjaajia järjestöihin. 
 
Kuntosaliharjoittelu on tehokkain tapa lihasvoiman lisäämiseen. Kuntosaliharjoittelu voi-
daan toteuttaa 2-3 kuukauden mittaisilla intensiivijaksoilla, joissa harjoitellaan kahdesti vii-
kossa. Jakson jälkeen osallistujat ohjataan jatkoharjoitteluun muihin ryhmiin esim. järjestöi-
hin. Hyviä tuloksia voidaan saada myös kerran viikossa kokoontuvissa ryhmissä, mikäli har-
joittelu on säännöllistä ja nousujohteista. Kunnan kuntosaleilla voisi käynnistää useampia-
kin ryhmiä nykyisten viiden ryhmän lisäksi. 
 
Ikäihmisten liikkumiskykyä testataan jo sosiaali- ja terveystoimen ryhmissä ja liikunta-
toimen VoiTas-ryhmissä. On myös tärkeää, että testituloksia hyödynnetään tekemällä osal-
listujille henkilökohtainen harjoitusohjelma.  
 
Asiakaspalautteen keräämistä eri toimijoiden liikuntaryhmissä tulisi lisätä nykyisestä. 
Ikäihmisten osallisuutta liikuntatoiminnan kehittämisessä voidaan lisätä myös liikunta-
raatien avulla. 

 
Ohjattuja ulkoiluryhmiä kotona asuville, kohderyhmän iäkkäille olisi hyvä saada lisää. Ul-
koilun hyödyt ikäihmisille ovat kiistattomat. Ulkoiluryhmät voisivat hyödyntää Kiuruveden 
penkkilenkkiä.  Vapaaehtoisia kouluttamalla saadaan ulkoiluystäviä henkilökohtaiseksi 
avuksi ja ulkoiluryhmien vetäjiksi. Toiminnan koordinoinnista kannattaa sopia eri järjes-
täjätahojen kanssa. 
 
Kunnassa tulisi lisätä matalan kynnyksen liikuntaneuvontaa, jotta tavoitetaan liian vähän 
liikkuvia, kohderyhmän iäkkäitä. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni ikäihminen saa 
tukea liikunnan aloittamiseen tai lisäämiseen.  
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