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Petäjävesi valittiin mukaan kolmivuotiseen Voimaa vanhuuteen -
ohjelmaan vuonna 2016. Tässä koosteessa on yhteenveto ohjelman ete-
nemisestä vuonna 2017 

 

1. Voimaa vanhuuteen yhteistyöryhmä 
 

 Kokoontuu 2-3 kuukauden välein.   
 Yhteistyöryhmässä on edustajia vanhuspalvelusta, liikunta- ja va-

paa-aika sekä kulttuuri- ja sivistystoimesta, Keski-Suomen Muis-
tiyhdistyksen Petäjäveden alaosastolta ja Vanhusneuvostosta. Tä-
män lisäksi yhteistyössä on eri tavoin mukana Petäjäveden Eläk-
keensaajat ry, Eläkeliiton Petäjäveden osasto, Petäjäveden Kansalli-
set seniorit, Petäjäveden seurakunta, Vammaisneuvosto, Ylä-
Kintauden kyläyhdistys ja Pengerjoen kyläyhdistys.  

 Työryhmä arvioi ensimmäisen vuoden kehittämistyön ja yhteistyö-
ryhmän toiminnan onnistuneen asteikolla 1-5, arvosanalla kolme.  

 Onnistumiseksi koetaan eri toimijoiden saaminen saman pöydän ääreen  
 Järjestöt ovat lähteneet toimintaan innokkaasti mukaan. Haasteena 

vielä sisällyttää kohderyhmälle suunnattu liikuntatoiminta pysyväksi 
osaksi järjestötoimintaa sekä uusien toimijoiden kannustaminen mu-
kaan. 

 Ylimmiltä virkamiehiltä ja luottamushenkilöiltä saadaan pääsääntöisesti 
kiitosta ja työ nähdään tärkeänä. Haasteeksi on koettu henkilöstöresurs-
sit.  

 

2. Koulutuksiin osallistuminen 
 

Petäjäveden edustajat ovat osallistuneet ja hyödyntäneet Voimaa vanhuu-
teen -ohjelman tarjoamia maksuttomia koulutuksia vuonna 2017 loppuun 
mennessä: 
 Virikkeitä iäkkäiden liikunnanohjaukseen, 3 osallistuja 
 Liikuntaneuvontaa ikäihmisille, 3 osallistujaa 
 Voitas -kouluttajakoulutus, 1 osallistuja 
 

Petäjävedellä ei järjestetty paikallisia koulutuksia vuonna 2017  
 Voimaa vanhuuteen verkostossa pyrittiin tuomaan tietoa ja materiaaleja 

järjestöjen käyttöön 
 

3. Ohjattu liikuntatoiminta 
 

Kotona asuville, toiminta- ja liikkumiskyvyltään heikentyneille iäkkäille 
suunnattuja ohjattuja liikuntaryhmiä järjestettiin 10 ja niihin osallistui 
noin 84 henkilöä,  
joista naisia oli 69 %.  Vuonna 2016 ryhmiä ilmoitettiin olevan 13 ja niihin osallistui 201 henkilöä  
 Vuosiseurannasta puuttui osa järjestöjen sekä liikunta- ja sivistystoimen ryhmistä.  

 
 
 

Vuosiseuranta 2017 
Petäjävesi 
Asukasluku on 3920, joista 75 vuotta täyttäneitä 9,9 %  (Lähde: Sotkanet 2017) 
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Voimaa vanhuuteen -ohjelma 
Työ kohdennetaan kotona tai palveluasunnoissa asuville iäkkäille (pääosin 75+), joilla on alkavia toimintakyvyn ongel-
mia ja jotka eivät pääsääntöisesti ole hoivapalvelujen piirissä. Kunnat saavat Ikäinstituutilta maksutonta mentorointi-
tukea ottaakseen käyttöön liikuntaneuvonnan, voima- ja tasapainoharjoittelun ja ulkoilun hyviä toimintatapoja.  
Mukana on tällä hetkellä 30 kuntaa. 2016 valitut kunnat (oranssi), 2017 valitut kunnat (sininen).  
Voimaa vanhuuteen -ohjelmaa koordinoi Ikäinstituutti STM:n ja OKM:n tuella •  www.voimaavanhuuteen.fi 
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4. Ulkoilu 
 

Petäjävedellä on koulutettu joitakin vuosia sitten ulkoiluystäviä, mutta yhteistyöryhmässä koetaan tar-
vetta toiminnan uudelleen aktivointiin. Kesällä 2017 valmistui kirkonkylälle virikepuisto, missä on ul-
kokuntoilulaitteita tasapainoharjoitteluun. Vastaava puisto valmistui myös Kintaudelle. Ulkoliikunta-
ryhmiä on järjestetty mm. hautausmaa kävelyn sekä Kintauden kyläkävelyn muodossa.  
 

Kunta osallistui vuonna 2017 Vie vanhus ulos- kampanjaan, minkä aikana kirjattiin 244 ulkoilukertaa. 
 Petäjävedellä ei ole koordinoitua ulkoiluaputoimintaa 
 

5. Liikuntaneuvonta 
 

Petäjävedellä ei ole tarjolla yksilöllistä liikuntaneuvontaa, mihin liittyy yksilöllinen suunnitelma, seuran-
ta ja mahdolliset mittaukset. Palveluohjauksen yhteydessä on mahdollisuus käydä liikuntaan liittyviä 
asioita yhdessä läpi.  
 

6. Voimaa vanhuuteen -työstä tiedottaminen 
 

Voimaa vanhuuteen -työstä on kerrottu erityisesti paikallislehdessä, missä on julkaistu esim. Kunnon 
eväät- jumppaohjeita, tiedotettu uusista ryhmistä, tapahtumista ja liikuntahaaste-kortista. 
 Käytännössä tiedottaminen on ollut vanhuspalveluiden kuntoutusohjaajan vastuulla 
 Kunnassa ei ole ikäihmisille suunnattua liikuntakalenteria, missä olisi koottuna eri tahojen järjestämä 

liikuntatoiminta 
 

7. Katsaus Voimaa vanhuuteen -työn etenemiseen 
 

Petäjävedellä lähti Voimaa vanhuuteen -työ hyvin käyntiin. Toiminnan etenemistä on ehkä osittain vai-
keuttanut useammat kunnan henkilöstössä tapahtuneet vaihdokset. Ikäinstituutin maksuttomia koulu-
tuksia on hyödynnetty jonkin verran ja saatu siten lisää osaamista iäkkäiden liikuntatoiminnan ohjaa-
miseen. Petäjävedellä ei ole järjestetty ikäihmisten liikuntaraatia, vaan kuuleminen on tapahtunut Voi-
maa vanhuuteen verkostoissa sekä vammais- ja vanhusneuvoston välityksellä. Kunnassa on järjestetty 
useita Voimaa vanhuuteen tapahtumia kuten mm. ystävänpäivätanssit, laskiaisrieha, unelmien liikun-
tapäivä, muistojen kävely, kalareissu, Mustikan olympialaiset sekä toimintakykymessut, mitkä tavoitti-
vat yli 300 vierailijaa ja toteutettiin yhteistyössä yli 30 toimijatahon kanssa. 
Kunnassa on alkanut voima- ja tasapainoryhmä, missä harjoitellaan kuntosalissa kaksi kertaa viikossa 
sisältäen alku- ja lopputestit. Voimaa vanhuuteen -ohjelman myötä koetaan yleisen liikuntatietouden 
sekä kuntosaliharjoittelun aloittamisen tai harrastuksen pariin palaamisen lisääntyneen. Uusien toi-
mintojen kautta on jo nyt saatu kontakteja sellaisiin ikäihmisiin, jotka eivät ole vielä palveluiden piiris-
sä. Erityisen tyytyväisiä ollaan yhteistyöstä paikallislehden kanssa, mikä on sujuvaa ja minkä kautta 
tavoitetaan ikäihmisiä tai heidän lähipiiriään laajasti.  
 

 Kehittämiskohteet 
 Järjestöyhteistyö on lähtenyt hyvin käyntiin. Jatkuvuuden kannalta on hyvä pohtia kunnan tarjo-

amia tukitoimia ja resursseja yhdistysten liikuntatoiminnan järjestämiseen sekä miten organisoida 
iäkkäiden terveysliikunnan vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden verkosto. 

 Kunnassa olisi hyvä kehittää liikuntaneuvontaa vielä vahvemmin esim. terveysaseman kanssa. 
 Liikuntatoiminnan laatuun tulisi vielä kiinnittää huomiota (testaus, henkilökohtaiset harjoitusoh-

jelmat, ryhmäkoko, jatko-ohjaus omatoimiseen tai vertaisryhmäharjoitteluun).  
 Ryhmään ohjatutuvuutta ja tietoisuuden lisäämistä auttaisi kunnan liikuntakalenteri, missä olisi 

koottuna kaikkien eri toimijoiden ikäihmisille suunnattu liikuntatoiminta tai niitä tarjoavien tahojen 
yhteystiedot  

 Koulutetuille ulkoiluystäville ja sen toiminnan koordinoinnille koetaan olevan tarvetta.  
 Kunnassa on kuultu vammais- ja vanhusneuvostoa, missä usein toimii aktiiviset kuntalaiset.  Liikun-

taraadin kautta pyritään tavoittamaan niitä ikäihmisiä, jotka kuuluvat Voimaa vanhuuteen kohde-
ryhmään ja joiden ”ääni” jää usein kuulematta.   

 Toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi sekä kehittämistyön lisäämiseksi, Petäjävedellä olisi hyvä 
miettiä yhteistyössä kunnan eri sektoreiden sekä järjestöjen kanssa liikunnan palveluketjumallia. 
Sen avulla voidaan selkiyttää työnjakoa, huomioiden toimintakyvyltään erilaiset asiakasryhmät sekä 
luoda näin uusia resursseja kuntaan ja sitouttaa eri toimijat vastuualueensa liikuntatoiminnan järjes-
tämiseen.  

 


