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Pihtipudas valittiin mukaan Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan vuonna 
2016 (kuvio 1). Tässä koosteessa esitetään yhteenveto kunnan Voi-
maa vanhuuteen -työn etenemisestä vuonna 2018 sekä annetaan 
kehittämisehdotuksia viimeiselle mentorointiohjelman vuodelle. 

 

1. Yleistä 
• Kunta tukee järjestöjä monin tavoin iäkkäiden liikuntatoi-

minnan järjestämisessä: toiminta-avustukset, edulliset tai 
maksuttomat tilat, kouluttaminen, liikuntavälineiden han-
kinta tai lainaaminen, neuvonta ja tuki, tiedottaminen.  

• Voimaa vanhuuteen -toiminnalle on oma budjetti, jota käy-
tetään mm. vertaisohjaajien koulutuksiin ja välineisiin. 

• Ikäihmisiä on kuultu liikuntaan liittyvissä asioissa päättä-
jäinfoissa.  

 

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

Eläkeläisistä, sydänyhdistyksestä, vanhusneuvostosta sekä 
kunnan eri sektoreilta.   

• Tehnyt mm. aloitteita kunnanhallitukselle. 
• Arvioi oman toimintansa onnistuneen erittäin hyvin  

vuonna 2018 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuvio 1. Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan 
valitut kunnat (yhteensä 48), vuonna 
2016 (oranssi) ja vuonna 2017 (sininen) 
ja 2018 valitut (punainen). 

Vuosiseuranta 2018 
Pihtipudas 
 
Asukasluku: 4053, 75 vuotta täyttäneitä: 582 (14,4 %), Lähde: Sotkanet 2018 

Onnistumisia:  
✓ Monisektorinen, sitoutunut ja aktiivinen työryhmä  
✓ VV-toiminnalle on osoitettu oma budjetti 
✓ Kunnan päättäjille tiedotetaan VV-toiminnasta ja he 

ovat myös kiinnostuneet aiheesta. 
Kehittämiskohteita  

✓ Myös kauempana asuvilla tulisi olla mahdollisuus 
kuljetukseen tehoryhmään päästäkseen. 

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. 
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3. Ohjattu liikuntatoiminta 
 
Kotona asuville, toiminta- ja liikkumiskyvyltään 
heikentyneille iäkkäille (pääsääntöisesti 75+) 
suunnattuja ohjattuja liikuntaryhmiä oli 32 ja 
osallistujia 387 (taulukko1).  Osallistujista naisia 
oli 281 ja miehiä 106. Yli kolmannes osallistujista 
oli 80 vuotta täyttäneitä. Ryhmien määrä lisääntyi 
yhdeksällä vuoteen 2017 verrattuna. Eniten jär-
jestettiin kuntosaliryhmiä (kuvio 2). 
 
 
Uutta toimintaa 

• Uusia 10 viikon tehoharjoitteluryhmiä on 
saatu käyntiin. Ryhmät järjestetään päi-
vätoiminnan, fysioterapian ja liikuntatoi-
men tiiviillä yhteistyöllä. 

• Vertaisohjaajat ovat alkaneet vetää kun-
tosali- ja taloyhtiöryhmiä sekä ryhtyneet 
henkilökohtaisiksi liikuntakavereiksi. 

• Asumispalveluiden ja vertaisohjaajien 
järjestämä kimppakävelyryhmä.  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
4. Ulkoilu 

• Iäkkäiden ulkoilutoimintaa Pihtiputaalla koordinoi sosiaali- ja terveystoimi. Ulkoiluystävätoi-
mintaa vastaa käynnistellään.   

• Pihtiputaalla osallistuttiin Vie vanhus ulos -kampanjaan järjestämällä ulkoilutapahtuma, johon 
osallistui 80 henkilöä. Myös muutama kunnan päättäjä tarttui haasteeseen ja ulkoili ikäihmisten 
kanssa.  

• Eri sektoreiden yhteistyöllä järjestettiin myös kolme muuta ulkoilutapahtumaa:  
Rollaattoriruuhka, haravointitalkoot sekä senioripuiston avajaiset. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Sektori Ryhmiä Osallistujia 

Sosiaali- ja terveystoimi 18 222 

Sivistystoimi 4 52 

Järjestöt 2 51 

Liikuntatoimi 3 33 

Muut 5 29 

Yhteensä 32 387 

Taulukko 1. Kohderyhmän iäkkäille tarkoitetut liikuntaryh-
mät sektoreittain vuonna 2018. 

Onnistumisia: 
✓ Ikäjakauman perusteella VV-kohderyhmää on tavoitettu ryhmiin varsin hyvin. Eri puolilla 

kuntaa järjestettävät testauspäivät ovat osoittautuneet erinomaiseksi tavoittamisen tavaksi.  
✓ Innostuneiden vertaisohjaajien ansiosta liikuntatoimintaa on voitu lisätä. 
✓ Kahdesti viikossa toteutettu kuntosaliharjoittelu tuottaa tuloksia. Testien perusteella liikku-

miskyky parani lähes kaikilla osallistujilla (65/69). 
Kehittämiskohteita:  

✓ Kimppakävelyryhmä saatiin hienosti käyntiin. Se olisi hyvä saada pysyväksi toiminnaksi. 
✓ Ikäihmisille hyvin soveltuva kuntosali tarvitaan. 

 

Onnistumisia:  
✓ Ulkoilutapahtumat ovat saaneet eri toimijat ja sukupolvet yhteen. 
✓ Uusi senioripuisto avattiin kesällä. 

Kehittämiskohteita: 
✓ Ulkoiluystävätoimintaa ja kimppakävelyitä olisi tärkeä laajentaa keskustasta kylille. 
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Kuvio 2. Kohderyhmän iäkkäiden liikuntaryhmien harjoi-
tusmuodot 2016-2018. 
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5. Liikuntaneuvonta 
Liikuntaneuvontaa on mahdollisuus saada sekä ryhmämuotoisesti että yksilöllisesti. Molempiin on kui-
tenkin ollut vaikea löytää osallistujia. Seitsemän kertaa kokoontuvaan ryhmäneuvontaan on saatu yh-
teensä yhdeksän osallistujaa kahteen eri ryhmään. He eivät kuitenkaan ole olleet VV-kohderyhmää. 
 
 
 
 
 
 

6. Koulutus ja verkostotyö 
Pihtiputaalaiset osallistuivat aktiivisesti Voimaa vanhuuteen -ohjelman maksuttomiin koulutuksiin ja 
verkostotilaisuuksiin.  

• Liikunta ja ravitsemus    3 hlö 
• Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttajakoulutus 3 hlö 
• Virikkeitä iäkkäiden liikunnanohjaukseen   1 hlö 
• Maakunnallinen työpaja Jyväskylässä  4 hlö 
• Keski-Suomen -oppimisverkosto Pihtiputaalla   7 hlö 

 
Lisäksi Liikkuen läpi elämän -seminaariin Jyväskylässä maaliskuussa 2018 osallistui 5 henkilöä. 
 
Paikallisia koulutuksia järjestettiin seuraavasti 

• VertaisVeturi-koulutus    10 hlö 
• Ulkoiluystäväksi iäkkäälle     9 hlö 
• Pyörätuolin käsittelykoulutus vertaisohjaajille   4 hlö 

  
 

 
 
 
 
7. Tapahtumat 
Ikäihmisten liikuntatapahtumia järjestettiin yhteensä 17. Päivätansseja järjestettiin yhdeksän kertaa eri 
puolilla kuntaa. Lisäksi järjestettiin mm. erilaisia kisailuja yhdessä lasten ja nuorten kanssa.   

 
8. Voimaa vanhuuteen -viestintä 
Voimaa vanhuuteen -toiminta näkyy säännöllisesti paikallislehdessä ja Facebookissa.  Kaupunginhalli-
tuksen jäsenet esittelevät vuorotellen kuukauden liikuntavinkin. 
 
 
 
 
 
Yhteyshenkilöt: 
Kati Laine-Rissanen, vapaa-aikatoimen koordinaattori, kati.laine-rissanen@pihtipudas.fi 
Riitta Höykinpuro, päivätoimintojen ohjaaja, riitta.hoykinpuro@pihtipudas.fi  
Tarja Kauppinen, fysioterapeutti, tarja.kauppinen@pihtipudas.fi  
Heli Starck, Pihtiputaan mentori, Ikäinstituutti, heli.starck@ikainstituutti.fi 
 
 
 

Kehittämiskohde:  
Liikuntaneuvontaa voisi viedä sivukylille, jotta osallistuminen olisi helpompaa. Osallistujia kannat-
taa rekrytoida myös testauspäivistä. Järjestöt voisivat kokeilla tapaamisissaan Liikkuva minä -
opintopiiriä.  
 

Onnistumisia: 
✓ Keski-Suomen urheilugaalassa Pihtiputaan kunnan liikuntatekona palkittiin vertaisohjaaja 

Maija Tervamäki 

Onnistumisia 
✓ Moni eri henkilö on osallistunut VV-ohjelman koulutuksiin, joten osaaminen ei jää vain 

muutaman ammattilaisen harteille.  
✓ Vertaiset ja vapaaehtoiset on innostettu mukaan ja heidän jaksamisestaan myös huolehdi-

taan järjestämällä tapaamisia, koulutuksia ja muuta tukea. 


