
Tilannekatsaus vuodesta 2019 

Multia



Multia on mukana Voimaa vanhuuteen -
mentorointiohjelmassa 2017-2020

Tavoitteena lisätä ikäihmisille:

• Voima- ja tasapainoharjoittelua

• Liikuntaneuvontaa

• Ulkoilua 

• Vertaisohjattua liikuntatoimintaa 

Julkisen sektorin ja järjestöjen 
poikkisektorisella yhteistyöllä. 

Kohderyhmänä kotona asuvat, 
toimintakyvyltään 

heikentymässä olevat
ikäihmiset (75+)

Kunnat saavat Ikäinstituutilta 
työnsä tueksi materiaalia ja 

maksuttomia koulutuksia 
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Liikuntatoimintaa 
ikäihmisille
• Kunnassa jatkettiin jo olemassa olevaa 

liikuntatoimintaa sekä aloitettiin kaksi uutta 
matalankynnyksen liikuntaryhmää, joissa 
harjoitellaan kerran viikossa kuntosalissa. 

• Liikuntatoimintaa järjestävät;
• Multian kunnan vanhuspalvelut

• Keuruun kaupungin vapaa-aikatoimi

• Kansalaisopisto

• Multian Naisvoimistelijat ry

• Multian Eläkeliitto 

• Ikäihmisten liikuntaryhmät löytyvät nyt 
yhteisestä Voimaa kotiin -liikuntakalenterista 
kunnan Internet-sivuilta sekä paperiversiona 
eri toimipisteistä. 



VoiTas- kuntosaliharjoittelu
Tavoitteellista 

kuntosaliharjoittelua 
tulisi olla tarjolla 

kohderyhmän iäkkäille.  

Tehoharjoittelulla 
voidaan ehkäistä 1/3 

kaatumisista.

Yhden lonkkamurtuman 
hoito maksaa

n. 30 000 € /1. v. 

Multian vanhuspalvelut järjestää maksutonta 
tehoharjoittelua kuntosalissa 
Voimaa kotiin kuntosaliryhmät
• Kuntosaliharjoittelua, jossa tehdään jokaiselle 

yksilöllinen harjoitusohjelma. Sisältää alku- ja 
lopputestit. 

• Harjoittelu kesti 12 viikkoa  ja ryhmä kokoontui kerran 
viikossa.

”Matalan kynnyksen liikuntaryhmät 1 ja 2”
• Ryhmissä tehtiin harjoitteita yksilöllisesti terveydentilan 

sekä toimintakyvyn ja kunnon mukaisesti.
• Ryhmät kokoontuivat 1 x vko
• Jokaiselle tehtiin yksilöllinen harjoitteluohjelma
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Vuonna 2017 oli 65-
vuotta täyttäneillä 
lonkkamurtumia

6 kpl (1,1%) 
Valtakunnallinen k.a. 0,7%. 



• Vie vanhus ulos tapahtuma järjestettiin Leivonmäen
kansallispuistossa. 

• Retkeen osallistui noin 30 ikäihmistä. 
• Retkiläisillä oli mahdollisuus kävellä Harjujärven

esteetön reitti (1,4 km) tai Luupään lenkki (2,2 km).
• Päivä loppui “kesken” ja osallistujat toivoivatkin

pääsevänsä luontoretkelle uudestaan. 

Kampanjaan kirjattiin
Multialta 83 ulkoilukertaa
saavuttaen kolmannen sijan
sarjassa pienet kunnat!
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Retkelle osallistujat lähettivät 
terveisiä Multian kunnan päättäjille

Liikkeelle 
herättely on 

tärkeää!
Poluille 

levähdyspaikkoja

Lisää rahaa 
vanhustyöhön

Opin tietoa  
omasta 

kunnostani
Luonto antaa 

voimaa

Kauniissa 
luonnossa ja 

hyvässä seurassa 
liikunta virkistää

Upeita maisemia 
vaihtelevassa maastossa. 

Maltillisessa vauhdissa 
sai nauttia niistä

Esteetön reitti oli 
kaunis ja 

hyväkuntoinen sekä 
reitit sopivan 

mittaisia

Pitkospuissa vähän 
korjattavaa, 
puunjuurille 

täytettä

Kansalaisopis
ton ryhmiin 
pitäisi saada 

helpompi 
kulku

Ikäihmisissä 
on voimavara

Liikuntapaikkojen 
hyvä ja 

asianmukainen 
kunto tärkeää

Pidetään 
luontokohteista 

huolta!



Majasalmen lenkiltä löytyy uusia 
penkkejä

Vapaaehtoisten kiitospäivä Multian 
frisbeegolf-radalla

Rauhanpuiston aamutreenit 

Multialla ulkoiltiin monipuolisesti
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Voimaa Vanhuuteen-
ohjelma oli mukana
useissa tapahtumissa

• Muistipäivät
• Hyvinvointia omaishoitajille -

iltapäivä
• Ystävänpäivä- ja 

juhannustanssit
• Ahaa -aivotreenit
• Ikis -luennot
• Rollaattoriratsia
• Vanhusten viikon

valokuvasuunnistus

Multian Voimaa vanhuuteen -katsaus 2019



Mitä muuta 2019

• Multialla on onnistuttu aloittamaan 
uutta sekä vakiinnuttamaan jo 
olemassa olevaa toimintaa.

• Kunnassa järjestettiin liikuntaraati, 
missä kuultiin ikäihmisten ajatuksia 
ja toiveita liikuntatoiminnasta.

• Onnistumisena koettiin 
yhteistyöryhmän toiminta ja 
sitoutuminen yhteiseen tavoitteiseen 
kehittää ikäihmisten terveysliikuntaa.

• Haasteena on kohderyhmän 
tavoittaminen ja tiedottaminen sekä 
vapaaehtoisten rekrytointi.  



Ideoita ja suunnitelmia 
vuodelle 2020

• Vertaisohjaajien koulutusta ja toiminnan 
kehittämistä  

• Taloyhtiöjumpan aloittaminen 

• Ulkoiluystävätoiminnan kehittäminen jo 
olemassa olevaan vapaaehtois- ja 
ystävätoimintaan

• Pysäkkilenkkien aloittaminen

• Hyvinvointituvan kehittäminen kirjaston 
tiloissa

• Liikuntaneuvonnan kehittäminen tiiviissä 
yhteistyössä terveyskeskuksen kanssa.
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Multian Voimaa vanhuuteen -yhteistyöryhmä

www.voimaavanhuuteen.fi
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Tiina Arvonen
fysioterapeutti 
tiina.arvonen@multia.fi

Pirkko Nejlik
vapaa-aikasihteeri
pirkko.nejlik@multia.fi

Maire Riikonen
kirjastonhoitaja
maire.riikonen@multia.fi

Rauha Sorsa
SPR Multian osasto
rauha.sorsa@gmail.com

Marjo Dementjeff
lähihoitaja
marjo.dementjeff@multia.fi

Marjaana Pitkänen
erityisliikunnanohjaaja
marjaana.pitkanen@keuruu.fi

Pirkko Halkilahti
Eläkeliiton Multian yhdistys
halkipi1@gmail.com

Tiina Löytömäki
tekninen johtaja
tiina.loytomaki@multia.fi

Hanna-Kaisa Koppelomäki
diakonityöntekijä
hanna-kaisa.koppelomaki@evl.fi

Tuula Laaksonen
Kansalaisopisto, Multian osasto
tuula.laaksonen@keuruu.fi

Jouko Laine
Liikuntaneuvos
jouko1948.laine@gmail.com

Saila Hänninen
Multian kuntamentori

saila.hanninen@ikainstituutti.fi
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