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Pihtipudas oli mukana Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa vuosina 2016-2019. Ohjelmassa kehitetään lii-
kuntatoimintaa kotona asuville iäkkäille (pääosin 75+), joilla on alkavia toimintakyvyn ongelmia, mutta 
jotka eivät ole hoivapalvelujen piirissä. Kunnan yhteistyöryhmä on saanut Ikäinstituutilta maksutonta 
koulutusta, materiaalia ja mentorointitukea. 
 
Pihtiputaalla kehittämistyö on onnistunut erinomaisesti.  
• Työryhmässä on ollut edustajia monipuolisesti eri 

sektoreilta, myös useista järjestöistä. Työryhmä on 
ollut sitoutunut ja aktiivinen tehden mm. aloitteita 
kunnan päättäjille.  

• Voimaa vanhuuteen -toiminnalle on ollut oma bud-
jetti, jota on käytetty mm. vertaisohjaajien koulutta-
miseen ja välineisiin.  

• Ikäihmisiä on kuultu, ja liikuntaraadissa esitettyjä eh-
dotuksia on viety käytäntöön.  

• Kunnan päättäjät ovat olleet kiinnostuneita Voimaa 
vanhuuteen -työn etenemisestä ja ikäihmisten lii-
kunta on kirjattu kunnan hyvinvointikertomukseen, 
liikuntaohjelmaan ja Voimaa vanhuuteen -kehittä-
missuunnitelmaan.  

 
Kolmen vuoden aikana on saatu paljon aikaan. 
• Ikäihmisten liikuntaan liittyvä osaaminen on lisään-

tynyt ja vertaisohjaajia sekä ulkoiluystäviä on koulu-
tettu.  

• Liikuntaryhmiä ja liikkuvia ikäihmisiä on saatu lisää.  
• Uutta toimintaa ovat tehoharjoittelujaksot kuntosa-

lilla, digijumppa, kuntosalikaveri- ja muu vertaisoh-
jattu liikuntatoiminta sekä yksilöllinen ulkoiluystävä-
toiminta.  

• Kuntaan on saatu senioripuisto. 
 
Kaikki uudet toimintamallit ovat vakiintuneet ja myös poikkisektorinen yhteistyö aiheen parissa jatkuu. 
Haasteena on edelleen ikäihmisille soveltuvan kuntosalin puuttuminen sekä resurssipula ja tehtävänku-
vien muuttumiset. 
 
Voimaa vanhuuteen -työn tuloksista kerrotaan yksityiskohtaisemmin seuraavilla sivuilla.  

 

Voimaa vanhuuteen -kooste 2016-2019 

Pihtipudas 

 
Asukasluku: 4032, 75 vuotta täyttäneitä: 607 (15,1 %), Lähde: Sotkanet 2019 
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1. Ohjattu liikuntatoiminta 
 
Vuonna 2019 kotona asuville, toiminta- ja liikku-
miskyvyltään heikentyneille iäkkäille (pääsään-
töisesti 75+) suunnattuja ohjattuja liikuntaryhmiä 
oli 32 ja osallistujia 433 (taulukko1).  Osallistu-
jista naisia oli 303 ja miehiä 130. Yli 40 % osallis-
tujista oli 80 vuotta täyttäneitä.  
 
Ryhmien määrä on tuplaantunut vuoden 2016 
alkutilanteeseen verrattuna (16). Etenkin kunto-
sali-, tuolijumppa, voima-tasapaino- sekä kunto-
jumpparyhmiä on saatu lisää. (Kuvio 1). Myös lii-
kuntaryhmien laatu on parantunut. Etenkin tes-
taaminen sekä ravitsemustiedon ja henkilökoh-
taisten harjoitusohjelmien antaminen on lisäänty-
nyt. (Taulukko 2).  Vuonna 2019 liikkumiskykyä 
on testattu 19 ryhmässä 257 henkilöltä. Testien 
perusteella liikkumiskyky on parantunut 174 hen-
kilöllä (68 %), pysynyt ennallaan 65 henkilöllä 
(25 %) ja heikentynyt 18 henkilöllä (7 %).  

 
Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa kehitettyä uutta toimintaa 

• Tehoharjoitteluryhmät kuntosalilla 10 viikon ajan, yksi ryhmä keväällä ja yksi syksyllä.  
• Etäohjattu digijumppa. 
• Koulutettujen vertaisohjaajien vetämät kuntosali- ja taloyhtiöryhmät sekä henkilökohtainen lii-

kuntakaveritoiminta. 
• Ateriapalvelun asiakkaille jaettavat liikuntakortit. 

 

Sektori Ryhmiä Osallistujia 

Sosiaali- ja terveystoimi 21 262 

Sivistystoimi 6 70 

Järjestöt 4 98 

Muut 1 3 

Yhteensä 32 433 

  2016 2019 

Liikkumiskyvyn testaus 8 19 

Henkilökohtainen harjoitusohjelma 0 6 

Ravitsemustiedon antaminen 7 17 

Maksuton ryhmä 11 24 

Kuljetus ryhmään 1 2 

Jatkoharjoitteluun ohjaus 6 20 

Asiakaspalautteen kerääminen 3 8 

Onnistumisia: 
✓ VV-kohderyhmää on tavoitettu ryhmiin hyvin, sillä yli 40 % osallistujista on 80 vuotta täyt-

täneitä. Testaustilaisuudet sekä infopäivät ovat olleet erinomaisia tavoittamisen paikkoja.  
✓ Ravitsemustietoa jaetaan useissa ryhmissä. 
✓ Liikuntapalveluketju toimii tehoharjoittelusta jatkoryhmiin.  
✓ Koulutettujen vertaisohjaajien ansiosta liikuntatoimintaa on voitu lisätä. 
✓ Harjoittelu tuottaa tuloksia. Liikkumiskyky parani tai pysyi ennallaan 93 %:lla testatuista.  

Kehittämiskohteita:  
✓ Ikäihmisille soveltuva kuntosali puuttuu kunnasta edelleen.  

 

Taulukko 1. Kohderyhmän iäkkäille tarkoitetut liikuntaryh-
mät sektoreittain vuonna 2019. 

Kuvio 1. Kohderyhmän iäkkäiden liikuntaryhmien harjoitusmuodot 2016-2019. 
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Taulukko 2. Liikuntaryhmien laatu vuonna 2016 ja 2019. 
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2. Ulkoilu 
• Iäkkäiden ulkoiluystävätoiminta saatiin käyntiin vuonna 2019.  Sitä koordinoi päivätoiminta.    
• Tiistaisin järjestetään ulkoilupäivä vuorotellen Sopukan palvelukeskuksen osastolla tai vuode-

osastolla vapaaehtoisten ulkoiluystävien voimin. Ulkoilijoita on yhteensä lähes 30. 
• Vie vanhus ulos -kampanjaan on osallistuttu vuosittain. Vuonna 2019 järjestettiin opastettu hau-

tausmaakierros yhteistyössä seurakunnan, ulkoiluystävien, 4H-kerhon, päättäjien, Pihtipudas-
seuran ja yrittäjien kanssa.  

• Eri sektoreiden yhteistyöllä järjestettiin myös kolme muuta ulkoilutapahtumaa.  
 

 
 

3. Liikuntaneuvonta 
Varsinaista liikuntaneuvontaa ei vuonna 2019 järjestetty. Aiempina vuosina on kokeiltu sekä ryhmä-
muotoista että yksilöllistä neuvontaa, mutta niihin on ollut vaikea löytää osallistujia. Terveyskeskuksen 
fysioterapeuteilta voi kuitenkin varata ajan fysioterapeuttiseen tutkimukseen ja saada sen perusteella 
henkilökohtaista liikuntaneuvontaa.  
 

 
 

4. Koulutus ja verkostotyö 
Pihtiputaalaiset ovat hyödyntäneet kolmen vuoden aikana Voimaa vanhuuteen -ohjelman maksuttomia 
koulutuksia seuraavasti  

• Voitas-kouluttajakoulutus   3 hlö 
• Liikuntaneuvontaa ikäihmisille   2 hlö 
• Liikunta ja ravitsemus    3 hlö 
• Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttajakoulutus 3 hlö 
• Virikkeitä iäkkäiden liikunnanohjaukseen   14 hlö 

 
Lisäksi yhteistyöryhmän edustajat ovat osallistuneet aktiivisesti valtakunnallisiin ja alueellisiin semi-
naareihin ja verkostotilaisuuksiin.  
 
Paikallisia koulutuksia järjestettiin seuraavasti 

• VertaisVeturi-koulutus (2 krt)   26 hlö 
• Ulkoiluystäväksi iäkkäälle (1 krt)    9 hlö 
• Pyörätuolin käsittelykoulutus vertaisohjaajille (3 krt) 12 hlö 

  

Onnistumisia:  
✓ Ulkoilutoiminta ulkoiluystävien avulla on saatu käyntiin. 
✓ Ulkoilutapahtumat tuovat eri toimijat ja sukupolvet yhteen. 

Kehittämiskohteita: 
✓ Ulkoiluystävätoimintaa olisi hyvä olla tarjolla myös kotona asuville ikäihmisille.  

Kehittämiskohde:  
Liikuntaneuvonnan järjestäminen kunnassa olisi tärkeää. Keskeistä on miettiä, miten neuvontaan 
ohjaudutaan ja miten liikunnan aloittamista tai muutosta tuetaan. Ikäihmisille ei välttämättä tar-
vitse omaa erillistä neuvontaa. 
 

Onnistumisia: 
✓ Vertaisia ja vapaaehtoisia on saatu mukaan ja heille järjestetään yhteisiä tapaamisia neljä 

kertaa vuodessa. Lisäksi he saavat kouluttajilta vinkkejä, liikuntavälineitä ja muuta tukea 
tarpeen mukaan.   

Kehittämiskohteita 
✓ Paikallisia VertaisVeturi- ja Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -koulutuksia kannattaa järjestää so-

pivin väliajoin, jotta saadaan uusia vapaaehtoisia mukaan. 
✓ Kannattaa hyödyntää Ikäinstituutin järjestämiä kouluttajien täydennyskoulutuksia.  
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5. Tapahtumat ja viestintä 
Vuonna 2019 Pihtiputaalla järjestettiin yhteensä 24 ikäihmisten liikuntaan liittyvää tapahtumaa. Niihin 
osallistui 831 ikäihmistä.  Päivätansseja järjestettiin seitsemän kertaa eri puolilla kuntaa. Myös liikku-
miskyvyn testauspäiviä järjestettiin seitsemän kertaa. Lisäksi järjestettiin mm. erilaisia kisailuja yh-
dessä lasten ja nuorten kanssa, Mummofestarit, ulkoilutapahtumia sekä liikuntapäiviä. Kolmen vuoden 
aikana järjestettiin yhteensä 76 tapahtumaa, joihin osallistui 2750 ikäihmistä  

 
Voimaa vanhuuteen -toiminta näkyy säännöllisesti paikallislehdessä, kunnan verkkosivuilla ja sosiaali-
sessa mediassa. Myös päättäjille tiedotetaan säännöllisesti toiminnan etenemisestä. Ikäihmisten liikun-
takalenteriin on koottu tiedot Viitaseudun opiston, päiväkeskuksen, päivätoiminnan, työkeskuksen, ver-
taisohjaajien, fysioterapian sekä liikuntatoimen ryhmistä. 
 

 
 
 
Yhteyshenkilöt: 
Kati Laine-Rissanen, hyvinvointikoordinaattori, kati.laine-rissanen@pihtipudas.fi 
Riitta Höykinpuro, päivätoimintojen ohjaaja, riitta.hoykinpuro@pihtipudas.fi  
Heli Starck, Pihtiputaan mentori, Ikäinstituutti, heli.starck@ikainstituutti.fi 
 
 
 

Onnistumisia: 
✓ Tapahtumia järjestetään eri puolilla kuntaa, jotta kaikilla olisi mahdollisuus osallistua.  
✓ Huumori on mukana sekä tapahtumissa että viestinnässä.  


