huhtikuu 2019

Vuosiseuranta 2018
Suonenjoki
Asukasluku: 7226, 75 vuotta täyttäneitä: 1035 (14,2 %), Lähde: Sotkanet 2017

Suonenjoki valittiin mukaan Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan
vuonna 2016. Ohjelmassa on tällä hetkellä 48 kuntaa (Kuvio 1).
Tässä koosteessa esitetään yhteenveto kunnan Voimaa vanhuuteen -työn etenemisestä ja vuoden 2018 liikuntatoiminnasta

sekä kehittämisehdotuksia viimeiselle mentorointiohjelman vuodelle.

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

1. Yleistä
•
•

Kunta tukee järjestöjä kouluttamalla, tilajärjestelyin sekä tiedottamisessa.
Ikäihmisiä on kuultu liikuntaan liittyvissä asioissa kunnan ja
järjestöjen yhteistapaamisissa.

Onnistumisia:
✓ Voimaa vanhuuteen -ohjelman tiimoilta yhteistyö eri toimijoiden välillä on lisääntynyt ja ennalta ehkäisevä ja
ikäihmisten toimintakykyä ylläpitävä toiminta on vahvistunut
✓ kuntaan saatu useita penkkilenkkejä.
Kehittämiskohteita/ kuntalaisten toiveita
✓ Senioriliikuntakortin käyttöönotto ja maksuttomia tiloja
iäkkäiden liikuntaan.
✓ Esteetön kuntosali.

2. Voimaa vanhuuteen -työryhmä
Eija Komulainen, sosiaalijohtaja, yhteistyöryhmän pj.
Niina Miilunpohja, vapaa-ajanohjaaja
Eeva-Liisa Oikarinen, sosiaalitoimen fysioterapeutti
Johanna Halonen terveyskeskuksen fysioterapeutti
Heli Kanninen, kuntatekniikan päällikkö
Arja Eeva, vanhuspalvelupäällikkö
Maijariitta Karhulahti, kulttuuriohjaaja (sij. Tiina Tanskanen)
Kirsti Häkkinen, kansalaisopiston rehtori
Ismo Laine, järjestöjen edustaja, vanhusneuvosto
Lisäksi laajennettuun yhteistyöryhmään kuuluu edustajia kunnan
muilta sektoreilta, järjestöistä ja seurakunnasta.

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

3. Ohjattu liikuntatoiminta
Kotona asuville, toiminta- ja liikkumis-kyvyltään
heikentyneille iäkkäille (pääsääntöisesti 75+)
suunnattuja ohjattuja liikuntaryhmiä oli 44 ja
osallistujia 690 (taulukko1). (Vuonna 2017 oli 40
ryhmää ja osallistujia 660).
Osallistujista 80% (553) oli edelleen naisia. Suurin osa osallistujista (529) oli alle 80-vuotiaita.

Taulukko 1. Kohderyhmän iäkkäille tarkoitetut liikuntaryhmät sektoreittain vuonna 2018.

Liikuntatoimi
Sosiaali- ja terveystoimi
Kansalaisopisto
Järjestöt
Yhteensä

Ryhmiä
22
12
9
1
44

Osallistujia
360
130
190
10
690

Uusia ryhmiä kokeiltiin ja käynnistettiin:
• Uusi Starttaa syksyyn -kuntosaliryhmä (2 krt/vko) käynnistettiin sosiaali- ja terveystoimen ja
liikuntatoimen yhteistyönä. Ryhmässä on tehty alku- ja lopputestaukset. Jatkoharjoittelu on järjestetty ammattilaisen ohjauksessa 1krt/vko.
• Liikuntatoimessa käynnistettiin uusi viikoittainen tasapainoryhmä. Pienryhmässä 9 osallistujaa.
• Kokkolammentien kimppakävelyryhmä käynnistettiin vapaaehtoisen vetämänä. Ryhmä toimi
syksyllä 4 kertaa, mutta ei vielä muodostunut pysyväksi toiminnaksi.
• Liikuntapalveluissa kehiteltiin syksyllä 2018 uutta pelipoppooryhmää, joka käynnistyi säännöllisenä toimintana 2019 vuoden puolella.
• Korttelijumppa on vakiinnuttanut paikkansa, yhteistyössä soten ja kulttuuritoimen kanssa.
Onnistumisia: On lähdetty rohkeasti kokeilemaan uutta. Toiminnasta on tiedotettu kohdennetusti
tiettyjen asuintalojen ikäihmisille. Esitteiden jakaminen suoraan postilaatikoihin on tavoittanut
ikäihmisiä.
Kehittämiskohteita:
✓
Kimppakävelyryhmien saaminen säännölliseksi toiminnaksi.
✓ VertaisVeturien osaamisen vahvistaminen kuntosaliharjoittelun ohjaamiseen.
✓ Miten tavoittaa myös miehiä liikuntatoiminnan pariin?
✓ Miten tavoittaa tehoharjoittelujaksolle oikeaa kohderyhmää?
✓ Liikuntaryhmissä tulisi antaa myös tietoa ravitsemuksesta harjoittelun tukena.

4. Ulkoilu
•
•
•
•

Iäkkäiden ulkoiluapuna Suonenjoella toimii Ladun paikallisyhdistys ja ViaDia (vapaakirkon diakoniayhdistys). Noin 90 ikäihmistä, pääasiassa palveluasumisen piirissä, sai viikoittaista ulkoiluapua. Ulkoiluystäviä on mukana toiminnassa 58.
Suonenjoella osallistuttiin myös Vie vanhus ulos -kampanjaan Verkkosivuille kirjattiin 191 ulkoilukertaa.
Eri sektoreiden yhteistyöllä järjestettiin kolme ulkoilutapahtumaa. Mukana oli 95 ikäihmistä, tapahtumissa ovat olleet mukana: Diabetesyhdistys, seurakunta, Latu, Martat.
Mukaan haastettiin myös päättäjiä ulkoilemaan yhdessä ikäihmisten kanssa, muutama päättäjä
tarttui haasteeseen ja oli mukana tapahtumassa.

Onnistumisia:
✓ Latu palkittiin Vie vanhus ulos -kampanjassa Ahkerimmat järjestöt -kategoriassa.
✓ Eri puolille kuntaa on saatu sopivan pituisia penkkilenkkejä ja niiden varrelle liikuntaohjeita.
Kehittämiskohteita:
Ulkoiluystäviä kouluttamalla voisi tavoitella uusia ohjattuja ulkoliikuntaryhmiä ja kunnan hyvän
penkkilenkkiverkoston hyödyntämistä.
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5. Liikuntaneuvonta
•

Matalan kynnyksen liikuntaneuvonnan vastaanottoa ikäihmisille ei ole tarjolla.

Kehittämiskohde: Iäkkäille tulisi järjestää matalan kynnyksen liikuntaneuvontaa, jossa he saavat
yksilöllistä liikunta- ja ravitsemusohjausta ja heille laaditaan liikkumissuunnitelma, jota seurataan ja päivitetään.

6. Koulutus ja verkostotyö
•

Vuonna 2018 VoiTas -kouluttajat kouluttivat 12 VertaisVeturia liikuntaryhmien ohjaajiksi.

Voimaa vanhuuteen -ohjelman maksuttomiin koulutuksiin on osallistuttu 2016-2018:
• Liiikuntaneuvontaa ikäihmisille (2016)
2 hlö
• Voitas -kouluttajakoulutus (2017)
3 hlö
• Virikkeitä iäkkäiden liikunnanohjaukseen (2017)
3 hlö
• Senioritanssin ohjaus I (2017)
2 hlö
• Maakunnalliseen työpajaan (2018) Kuopiossa osallistui 3 henkilöä.
• Pohjois-Savon-oppimisverkostoon (2018, Siilinjärvi) osallistui 2 henkilöä.
Liikkuen läpi elämän -seminaariin Jyväskylässä maaliskuussa 2018 osallistui 1 henkilö.
Kehittämiskohteita:
✓ Koulutetut VertaisVeturit voisivat kartuttaa kokemusta kuntosaliharjoittelun ohjaamisesta toimimalla apuohjaajina ammattilaisen kanssa/ammattilainen olisi tiiviimmin tukena.
✓ Kannustamme hyödyntämään vielä vuonna 2019 Voimaa vanhuuteen -ohjelman maksuttomia koulutuksia ammattilaisille ja vapaaehtoisille.

7. Yleisöluennot
•
•

Yleisöluentoja pidettiin kaksi; Liikunnan merkitys ikääntyessä sekä Ikääntynyt liikenteessä,
Osallistujia oli yhteensä 160.
Kansalaisopiston ja Nivelyhdistyksen yhteinen luento oli aiheesta ikääntyminen ja hyvinvointi
(ortopedi Esko Kaartinen). paikalla oli 36 osallistujaa. Sitä oli mahdollisuus seurata verkossa.

8. Voimaa vanhuuteen -viestintä
Paikallinen lehti lähti mukaan Voimaa vanhuuteen -toimintaan.
Kaupunginhallitukselle raportoidaan säännöllisesti Voimaa vanhuuteen -työn etenemisestä.
Onnistuminen:
Yhteistyössä naapurikuntien kanssa julkaistiin Kunnon eväät -korttisarjan viikoittain Sisä-Savo –
lehdessä. Lehdessä oli myös artikkeli liikuntaharjoittelun hyödystä. Lukijat ottivat innokkaasti
vastaan säännöllisen jumppaohjeen.

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