
 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pihtipudas valittiin mukaan Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan vuon-
na 2016. Ohjelmassa on tällä hetkellä mukana yhteensä 30 kuntaa 
(kuvio1.) Kolmivuotisen kehittämistyön käynnistyessä kuntien 
poikkisektoriset yhteistyöryhmät tekivät alkukartoituksen iäkkäi-
den terveysliikunnan tilasta. Samoja asioita kysyttiin vuoden 2017 
vuosiseurannassa. Tässä koosteessa esitetään yhteenveto kuntan-
ne Voimaa vanhuuteen -työn etenemisestä. 

 

1. Yleistä 
 Iäkkäiden terveysliikuntaa ei ole mainittu kunnan strategisis-

sa asiakirjoissa. Aihe huomioidaan valmisteilla olevissa Wii-
taunionin hyvinvointikertomuksessa ja liikuntaohjelmassa.  

 Julkinen sektori tukee järjestöjä iäkkäiden liikuntatoiminnan 
järjestämisessä: toiminta-avustukset, edulliset tai maksutto-
mat tilat, kuljetustuki, kouluttaminen, liikuntavälineiden han-
kinta tai lainaaminen, neuvonta ja tuki, tiedottaminen.    

 Iäkkäille ei ole tarjolla senioriliikuntakortteja, mutta 
Viitaseudun opiston kursseihin voi saada opintoseteliavustuk-
sia. Lisäksi tarjolla on maksuton tasapainoryhmä. 

 Kunnassa on vapaa-aikatoimen koordinaattori, mutta ei eri-
tyisliikunnan ohjaajaa. 

 Kunnassa on muutamia iäkkäille soveltuvia seniorikuntosali-
laitteita Sopukan palvelukeskuksessa.  

 Koulukeskuksen lähiliikuntapaikka sopii myös iäkkäille. Kun-
nassa on myös esteetön kävelyreitti. 

 Kunnassa järjestettiin Ikäihmisten liikuntaraati lokakuussa. 
Ikäihmisten osallisuus liikuntaan liittyvien asioiden kehittä-
misessä on toteutettu myös kuulemalla vanhusneuvostoa.  

 
2. Voimaa vanhuuteen -työryhmä 
 Kokoontuu muutaman kerran vuodessa.  
 Työryhmässä on edustus Eläkeliitosta, Eläkkeensaajista, Elä-

keläisistä, sydänyhdistyksestä, vanhusneuvostosta sekä kun-
nan eri sektoreilta.   

 Työlle on budjetoitu vuodelle 2018 oma toiminta-avustus.  
 Keski-Suomen Voimaa vanhuuteen -kuntien kanssa on tehty 

yhteistyötä yhteisten tapaamisten muodossa. 
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Vuosiseuranta 2017 
Pihtipudas 
 
Asukasluku: 4 202, 75 vuotta täyttäneitä: 574 (13,7 %), Lähde: Sotkanet 2016 

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 (oranssi) ja vuonna 2017 
valitut kunnat (sininen) 
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3. Ohjattu liikuntatoiminta 
 
Kotona asuville, toiminta- ja liikkumiskyvyltään hei-
kentyneille iäkkäille suunnattuja ohjattuja liikunta-
ryhmiä järjestettiin 23 ja niihin osallistui 391 henkilöä. 
Naisia oli 256 ja miehiä 135. Reilu kolmannes osallistu-
jista oli 80 vuotta täyttäneitä.  
 
Sosiaali- ja terveystoimi järjesti eniten ryhmiä (14). 
Viitaseudun opisto järjesti viisi ryhmää , järjestöt kol-
me ja liikuntatoimi yhden ryhmän. (Taulukko 1.)  
 
 
Eniten järjestettiin voima-tasapainoryhmiä ja kunto-
jumppaa. Edelliseen vuoteen verrattuna liikuntaryhmät 
lisääntyivät seitsemällä. (Kuvio 2).  
 
Yksi uusi ryhmä oli voima- ja tasapainoharjoittelun in-
tensiiviryhmä, jossa harjoitellaan kahdesti viikossa nou-
sujohteisesti. Testitulokset osoittivat, että kolmen kuu-
kauden tehokas harjoittelu tuotti tuloksia. Liikkumisky-
ky parani yhdeksällä osallistujalla ja yhdellä tulokset 
pysyivät ennallaan. Ryhmä on järjestetty liikuntatoimen, 
kuntoutuksen ja päivätoiminnan yhteistyöllä.    
 

 
Kuvio 2. Kohderyhmän iäkkäille tarkoitettu  
ohjattu liikuntatoiminta vuonna 2016 ja 2017 

 
Liikuntatoiminnan laatu (23 ryhmässä) 

 Vähintään kahdesti viikossa kokoontui kaksi ryhmää 
 Liikkumiskykyä testattiin 11 ryhmässä.    
 Seurantatestit tehtiin 53 henkilölle. Liikkumiskyky parani 31 henkilöllä ja pysyi samana 20 henkilöl-

le. Ainoastaan kahden henkilön liikkumiskyky heikkeni. 
 Henkilökohtainen harjoitusohjelma tehtiin kahdessa ryhmässä.  
 Ravitsemustietoa annettiin 11 ryhmässä.  
 Maksuttomia ryhmiä oli 15.  
 Kuljetus järjestettiin Sopukan päiväkeskuksen ryhmälle. Päivätoiminnan ryhmiin sivukylillä kuljet-

tiin kimppakyydein.  
 Jatkoharjoitteluun ohjattiin 14 ryhmässä. 
 Asiakaspalautetta kerättiin kuudessa ryhmässä.  
 Liikuntaryhmien ohjaajat olivat useimmin hoitotyön, sosiaalityön, liikunnan tai kuntoutuksen am-

mattilaisia. Vertaisohjaajia oli mukana kolmessa ryhmässä.  
 Kunnassa on iäkkäiden terveysliikunnan vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden verkosto. Toimintaa 

koordinoi Seniorityöryhmä.  

 
 

Edelliseen vuoteen verrattuna liikuntatoiminnan laatu on parantunut lähes jokaisella osa-alueella. 
Etenkin jatkoharjoitteluun ohjaamista ja ravitsemustiedon antamista on lisätty. Myös vertaisohjaajien 
toimintaa on alettu koordinoida. 
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4. Ulkoilu 
 
Ulkoiluapu 
Iäkkäiden ulkoilutoimintaa kunnassa koordinoivat 4H-yhdistys sekä sosiaali- ja terveystoimi. 4H-
yhdistyksen koulutetut avustajat ulkoilivat iäkkäiden kanssa viikoittain. Lisäksi lentopalloseura Plokin 
tytöt ja vapaaehtoiset ulkoiluavustajat ovat käyneet ulkoilemassa palvelukeskuksen asukkaiden kanssa.  
 
Ulkoliikuntaryhmät 
Kunnassa ei järjestetty ulkoliikuntaryhmiä vuonna 2017. 
 
Vie vanhus ulos -kampanja 
Pihtiputaalla osallistuttiin Vie vanhus ulos -kampanjaan Senioreiden ulosmarssilla. Ulkoilemaan pääsi-
vät senioreiden lisäksi päiväkeskuksen, palvelukeskuksen, kotihoidon sekä vuodeosaston asiakkaat.  
 

5. Liikuntaneuvonta 
 
Pihtiputaalla käynnistyi syksyllä ryhmämuotoinen liikuntaneuvonta, jonne tultiin ammattilaisten oh-
jaamana tai esitteiden ja ilmoitusten innoittamana itse hakeutuen. Liikuntaneuvontaryhmään kuului 10 
henkilöä, ja se kokoontui palvelutalolla kolme  kertaa fysioterapeutin johdolla. Osallistujille tehtiin liik-
kumiskykytesti ja sen pohjalta liikkumissuunnitelma.  
 
Tämän lisäksi neuvontaa annettiin tietoiskunomaisesti seurantalolla. Paikalla oli 40 henkilöä.  
 

 

6. Koulutus 
 
Pihtiputaan edustajat osallistuivat aktiivisesti Voimaa vanhuuteen -ohjelman tarjoamiin maksuttomiin 
koulutuksiin vuonna 2017. 

- Voitas-kouluttajakoulutus, 3 osallistujaa 
- Liikuntaneuvontaa ikäihmisille, 2 osallistujaa 
- Virikkeitä iäkkäiden liikunnanohjaukseen, 10 osallistujaa 
- Voimaa vanhuuteen -verkostopäivät, 2 osallistujaa 

 
Paikallisia koulutuksia järjestettiin seuraavasti: 

- VertaisVeturi -koulutus, johon osallistui yhteensä 16 henkilöä. Koulutus järjestettiin terveyskes-
kuksen kuntoutuksen, liikuntatoimen ja päivätoiminnan yhteistyöllä. 

- Pyörätuolin käsittelykurssi, 5 osallistujaa. Koulutus järjestettiin päivätoiminnan ja 4H-
yhdistyksen yhteistyöllä. 
 

7. Tapahtumat 
 
Pihtiputaalla järjestettiin 35 ikäihmisten liikuntatapah-
tumaa vuonna 2017. Eniten (14) järjestettiin testausti-
laisuuksia eri puolilla kuntaa. Niihin osallistui yhteensä 
181 ikäihmistä. Myös tansseja (7) järjestettiin monissa 
paikoissa. Liikuntatapahtumia (5) olivat mm. se-
nioriolympialaiset ja hupikisailut. Ulkoilutapahtumia (4) 
järjestettiin keväällä ja syksyllä. Lisäksi järjestettiin mm. 
Hyvän elämän seniorimessut sekä voima- ja tasapaino-
aiheiset infotilaisuudet päättäjille ja hoitohenkilökun-
nalle.  
 

Kuvio 3. Ikäihmisten liikuntaan liittyvät ta-
pahtumat vuonna 2017 
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8. Voimaa vanhuuteen -työstä tiedottaminen 
 
Tiedottamisessa on käytössä monipuolisesti eri viestintävälineitä. Paikallislehden ilmaista tapahtuma-
kalenteria on hyödynnetty tehokkaasti ja myös lehtijuttuja on ollut Voimaa vanhuuteen -teemasta. Säh-
köisiä viestinkanavia, kuten kunnan sosiaalisen median kanavia ja uutiskirjeitä on hyödynnetty.  Viestiä 
on viety tehokkaasti myös seniorityöryhmän, puskaradion ja ilmoitustaulujen avulla. Lisäksi kunnassa 
on asukkaille jaettava liikuntakalenteri iäkkäiden liikuntatoiminnasta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yhteyshenkilöt: 

 Riitta Höykinpuro päivätoimintojen ohjaaja, riitta.hoykinpuro@pihtipudas.fi 
Voimaa vanhuuteen -yhteistyöryhmän puheenjohtaja 

 Tarja Kauppinen, fysioterapeutti, tarja.kauppinen@pihtipudas.fi 
Voimaa vanhuuteen -yhteistyöryhmän jäsen 

 Heli Starck, Pihtiputaan mentori, Ikäinstituutti, heli.starck@ikainstituutti.fi 
 

 
 
 

9. Katsaus Voimaa vanhuuteen -työn etenemiseen 
 
Pihtiputaan Voimaa vanhuuteen -työ on edennyt mallikkaasti.  Ikäinstituutin maksuttomia koulutuksia 
on hyödynnetty ja saatu siten lisää osaamista iäkkäiden liikuntatoiminnan ohjaamiseen. Samalla on 
saatu valmiudet vertaisohjaajien kouluttamiseen. Ensimmäinen vertaisohjaajakoulutus järjestettiin 
syksyllä 2017, jonka jälkeen vertaiset ovat mm. olleet avustajina kuntotesteissä ja tapahtumissa, toi-
mineet sijaisohjaajina ammattilaisten liikuntaryhmissä sekä ryhtyneet taloyhtiöjumpan vetäjäksi tai 
tuttunsa henkilökohtaiseksi jumppakaveriksi. 
 
Ikäihmisille suunnatut liikuntaryhmät ovat lisääntyneet ja myös ryhmien laatuun on kiinnitetty 
huomiota. Aiempaa useammassa ryhmässä testataan liikkumiskykyä, annetaan ravitsemustietoa ja oh-
jataan jatkoharjoitteluun.  
 
Uutena ryhmänä on käynnistynyt kahdesti viikossa kokoontuva voimaharjoittelun intensiiviryhmä, 
jossa harjoitellaan nousujohteisesti. Testitulokset osoittavat, että harjoittelu on parantanut osallistuji-
en liikkumiskykyä.  

 
Ryhmämuotoinen liikuntaneuvonta käynnistyi syksyllä. Ryhmässä saatu vertaistuki, testaukset ja 
henkilökohtainen liikkumissuunnitelma ovat saaneet vähän liikkuvat ikäihmiset lisäämään liikuntaa.  
 
Syksyllä 2017 järjestetyn Ikäihmisten liikuntaraadin ehdotuksia on viety eteenpäin. Esimerkiksi 
liikuntatoiminnasta tiedottamista on tehostettu ja kylien ryhmiin on saatu lisää osallistujia, etenkin 
miehiä. Uusia välineitä voima- ja tasapainoharjoitteluun on saatu hankittua Voimaa vanhuuteen -
toiminnalle osoitetun budjetin turvin.  Päivätanssit ovat saaneet niin suuren suosion, että yhdistykset 
suorastaan kilpailevat järjestämisvastuusta.  
 
Kehittämiskohteet 

 Asiakaspalautteen kerääminen on vielä vähäistä. Se kannattaa ottaa tavaksi kaikissa ryhmissä. 
 Jotta yhä useammalla ikäihmisellä olisi mahdollisuus tehokkaaseen harjoitteluun, tulee kunnan 

kuntosalitarjontaa kehittää. 
 Kotona asuvien ikäihmisten ulkoiluystävätoiminta ja ohjatut ulkoiluryhmät. 

 


