
 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 terveysliikuntaa ei ole mainittu kunnan stra-
tegisissa asiakirjoissa, mutta valmisteilla on kaupungin 
tuloskortti, johon asia sisältyy. 

 Ikäihmisten osallisuus liikuntatoiminnan kehittämisessä 
on toteutettu asiakaskyselyjen avulla. 

 Julkinen sektori tukee järjestöjä iäkkäiden liikuntatoi-
minnan järjestämisessä:  
 Iäkkäiden liikuntatoiminta kuuluu vuosittaisen toi-

minta-avustuksen piiriin korotettuna. Lisäksi kulttuu-
ritoimi myöntää kohdennettua avustusta. 

 Sosiaali- ja terveystoimi järjestää koulutusta järjes-
töille. 

 Erityisliikuntaa tarjoavat yhdistykset saavat kunnan 
tiloja käyttöönsä ilman korvausta. 

 Kunnassa on erityisliikunnanohjaaja.  
 Kunnassa on iäkkäille soveltuva seniorikuntosali, uima-

allas ydinkeskustassa, lähiliikuntapaikka sekä erityisesti 
iäkkäille suunnattu esteetön kulttuurikävelyreitti. Kun-
takeskuksissa on liikuntasali, mutta osa saleista ei ole es-
teettömiä. 

 Salossa on käytössä 40€/vuosi maksava senioriliikunta-
kortti, joka oikeuttaa ohjattuihin liikuntaryhmiin (ei vesi-
liikuntaryhmiin) sekä kuntosalin ja uimahallin vapaa-
seen käytön.  
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Alkukartoitus 2016 
Salo 
 
Asukasluku: 53 794, 75 vuotta täyttäneitä: 5 627 (10,4 %), 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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Kuvio 2. Kohderyhmän iäkkäille tarkoitettu 
ohjattu liikuntatoiminta vuonna 2016 
 

u m

2. Ohjattu liikuntatoiminta 
 
Kotona asuville, toiminta- ja liikkumis-
kyvyltään heikentyneille iäkkäille (pääsään-
töisesti 75+) suunnattuja ohjattuja liikunta-
ryhmiä järjestettiin 118 ja niihin osallistui 
2141 henkilöä.  Naisia oli 1457 ja miehiä 684. 
Eniten ohjattuja liikuntaryhmiä järjestivät 
liikuntatoimi (55 ryhmää) ja sosiaali- ja ter-
veystoimi/lääkinnällinen kuntoutus (48 
ryhmää). Järjestöt järjestivät 15 ryhmää 
(Taulukko 1).  
 

 
Suosituimpia harjoittelumuotoja olivat kun-
tosaliryhmä ja kuntojumppa. Luokkaan muu 
sisältyvät mm. venyttely, pelit, motoriset har-
joitteet sekä useamman teeman ryhmät. (Ku-
vio 2.) Ryhmät kokoontuivat yleensä kerran 
viikossa (116 ryhmää) ja olivat määräaikaisia 
(102 ryhmää). Suosituimmat harjoituskertojen 
kestot olivat 60 minuuttia (52 ryhmää) ja 45 
minuuttia (21 ryhmää). Muut ryhmät olivat 
pidempikestoisia. Ohjattujen ryhmien lisäksi 

kuntosaleilla oli vuoroja omatoimiselle harjoit-
telulle (7 vuoroa). 
 
 
Ikäihmisiä ohjattiin liikuntatoimintaan mm. aikuisneuvolakäyntien yhteydessä sekä kaikille 80-
vuotiaille tehtävien hyvinvointikyselyjen avulla.  

 
 
Liikuntatoiminnan laatu (118 ryhmässä) 
 Liikkumiskykyä testattiin 44 ryhmässä. Ne olivat lähinnä sosiaali- ja terveystoimen ryhmiä.  
 Henkilökohtaisia harjoitusohjelmia tehtiin 43 ryhmässä.  
 Ravitsemustietoa annettiin 15 ryhmässä.  
 Maksuttomia ryhmiä oli 50.  
 Kuljetus järjestettiin 45 ryhmälle. Kela-taksi hoitaa kuljetuksen sosiaali- ja terveystoimen 

(lääkinnällinen kuntoutus) ryhmiin. Naapurit ja tuttavat osallistuivat kuljetukseen parissa 
ryhmässä. 

 Jatkoharjoitteluun ohjattiin 47 ryhmässä. 
 Asiakaspalautetta kerättiin 50 ryhmässä.  
 Liikuntaryhmien ohjaajat olivat useimmin liikunnan tai kuntoutuksen ammattilaisia (79 

ryhmässä). Yksinomaan vertaisohjaajien ohjaamia ryhmiä oli 33. 
 Kunnassa järjestetään vertaisohjaajavetoista Pirteyttä päiviin -toimintaa, jota liikuntapalve-

lut koordinoi. Vertaisohjaajaverkoston toimintaa tuetaan koulutuksella.  
 Vertais- ja vapaaehtoisohjaajia arvioidaan olevan 23 henkilöä liikuntatoimen ryhmissä, seit-

semän järjestöjen ja kuusi sosiaali- ja terveystoimen ryhmissä.  
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3. Ulkoilu 
 
Kunnassa sosiaali- ja terveystoimi koordinoi iäkkäiden avustettua ulkoilua. Ikäkeskuksen toi-
minnanohjaaja kouluttaa ulkoiluystäviä ja koordinoi toimintaa. 
 
Ulkoiluapu 
Ulkoiluavustajia oli 50. Viikoittaista ulkoiluapua sai 50 kohderyhmän iäkästä 
 

Ulkoliikuntaryhmät 
Kunnassa järjestettiin kolme ulkoliikuntaryhmää vuonna 2016. Lisäksi yhdessä ryhmässä har-
joiteltiin sekä sisällä että ulkona. 
 

4. Liikuntaneuvonta 
 
 Yksilöllistä liikuntaneuvontaa järjestivät lääkinnällinen kuntoutus, vanhuspalveluiden kun-

toutus sekä liikuntapalvelut. Lisäksi ryhmille järjestettiin terveyskasvatusluentoja. 
 Lääkinnällisen kuntoutuksen neuvonta tapahtui terveyskeskuksessa, jonne asiakkaat tuli-

vat lähetteellä, ammattilaisen ohjaamana, liikkumisreseptillä tai ottamalla itse yhteyttä. 
Neuvontaan kuului useampia käyntikertoja, jonka aikana asiakkaalle tehtiin harjoittelu- tai 
liikuntasuunnitelma.  

 Vanhuspalveluiden kuntoutus antoi neuvontaa asiakkaan kotona hyvinvointikäyntien yh-
teydessä. Neuvonta oli kertaluontoista ja siinä käsiteltiin liikunta-, ravitsemus ja muistiasi-
oita.  

 Liikuntapalveluiden neuvontaan tultiin lähetteellä tai ottamalla itse yhteyttä. Neuvontaan 
sisältyi useimmin useita käyntikertoja ja siinä ohjattiin sopivan liikuntamuodon löytämi-
seen ja terveyden ylläpitämiseen. 

 Liikuntaneuvontaan osallistui vuonna 2016 yhteensä 454 ikäihmistä, joista naisia 328 ja 
miehiä 126. 

 Liikuntaneuvojat olivat koulutukseltaan fysioterapeutteja, kuntohoitajia, toimintaterapeut-
teja tai liikunnanohjaajia. 

 
 

5. Koulutus 
 
 Salossa järjestettiin vuonna 2016 neljä ikäihmisten terveysliikuntaan liittyvä koulutusta, 

joihin osallistui yhteensä 73 henkilöä.  
 Ikäkeskus Majakka järjesti yhden Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -koulutuksen, joka suunnattiin 

iäkkäille ja vapaaehtoistoimijoille. Koulutukseen osallistui viisi vapaaehtoista, jotka pääsi-
vät koulutuksen jälkeen ulkoilemaan ympärivuorokautisen yksikön asukkaiden kanssa ja 
perustamaan kävelypysäkin. 

 Liikuntatoimi järjesti vertaisohjaajille kolme koulutusta: ensiapukurssin, liikuntavinkki-
kurssin sekä Ikiliikuttajan vertaisohjaajakoulutus. Ensiapukurssille ja liikunnanohjaajien 
liikuntavinkkeihin osallistui molempiin 23 henkilöä liikuntatoimesta. Ikiliikuttajan ver-
taisohjaajakoulutukseen osallistui 12 henkilöä liikuntatoimesta ja 10 järjestöistä. Liikunta-
toimen koulutusten järjestämisessä tehtiin yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimen ja järjes-
töjen kanssa. 
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6. Iäkkäiden terveysliikunnasta tiedottaminen 
 
Joka kotiin jaettavaan liikuntaoppaaseen on koottu kunnassa järjestettävä liikuntatoiminta, 
myös ikäihmisten ryhmät. Lisäksi toiminnasta tiedotetaan kaupunkitiedotteessa, verkkosivuilla 
ja paikallislehden menovinkit -palstalla. Jokainen taho vastaa toimintansa tiedottamisesta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yhteyshenkilöt: 

 Hannele Lyytinen, vanhuspalveluiden päällikkö, hannele.lyytinen@salo.fi 
Voimaa vanhuuteen -yhteistyöryhmän puheenjohtaja 

 Saku Nikkanen, liikuntapalveluiden esimies vs, saku.nikkanen@salo.fi 
Voimaa vanhuuteen -yhteistyöryhmän liikuntatoimen koordinaattori 

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

 
 

7. Kehittämiskohteet Voimaa vanhuuteen -työlle 
 
Salossa on hyvät lähtökohdat kolmivuotiselle Voimaa vanhuuteen -työlle. Erilaisia sekä am-
mattilaisten että vertaisohjaajien vetämiä liikuntaryhmiä on runsaasti tarjolla. Suurin osa 
ryhmistä kokoontuu kerran viikossa. Liikkumiskyvyn parantamiseksi tulee kuitenkin harjoi-
tella vähintään kahdesti viikossa. Olisi tärkeää järjestää myös muutaman kuukauden mittai-
sia tehoharjoitteluryhmiä kuntosalilla toimintakyvyltään heikentyneille, mutta vielä kiikun 
kaakun kotona pärjääville ikäihmisille.  
  
Järjestöjen osuutta liikuntaryhmien järjestämisessä saadaan lisättyä kouluttamalla niihin 
vertaisohjaajia. Järjestöjen avulla liikuntatoimintaa voidaan järjestää kunnan eri kolkilla. Si-
vukylillä kannattaa ottaa käyttöön myös erilaiset pienryhmät, kuten olohuone- tai tupajum-
pat.  
 
Liikuntaryhmien laatuun kannattaa kiinnittää huomiota. Liikkumiskyvyn testien avulla voi-
daan laatia henkilökohtaisia harjoitusohjelmia ja seurata harjoittelun vaikutuksia. Asiakaspa-
lautetta kerätään toistaiseksi alle puolessa Salon ryhmistä. Palautteen kerääminen on hyvä 
ottaa tavaksi kaikissa ryhmissä. Ikäihmisten osallisuutta liikuntatoiminnan kehittämisessä 
voidaan lisätä myös liikuntaraatien avulla. 
 
Ulkoiluystäviä on koulutettu ja ulkoiluapua on tarjolla. Ulkoiluryhmiä oli kuitenkin vain kol-
me. Niitä kannattaa järjestää eri puolilla kuntaa ja ottaa myös lähiliikuntapaikka ryhmäkäyt-
töön.  
  
Voimaa vanhuuteen -ohjelman ilmaiset koulutukset tuovat lisää osaamista sekä ammattilai-
sille että vertaisohjaajille. Niitä kannattaa hyödyntää. 
 

 


