Jyväskylä

Tilannekatsaus vuodesta 2019

Jyväskylä on mukana Voimaa vanhuuteen mentorointiohjelmassa 2018-2021
Mentorointiohjelmassa jatkuu hallituksen Voimaa
vanhuuteen -kärkihankkeessa 2017-2018 alkanut toiminta
ikäihmisten terveysliikuntamahdollisuuksien edistämiseksi.
Tavoitteena on lisätä ikäihmisille:
•
•
•
•

Voima- ja tasapainoharjoittelua
Liikuntaneuvontaa
Ulkoilua
Vertaisohjattua liikuntatoimintaa

Jyväskylässä ohjelma toteutetaan poikkisektorisena yhteistyönä,
missä on mukana laajasti kunnan eri sektoreita sekä yhdistyksiä
ja järjestöjä.
Vuonna 2019 aloitettiin Jyväskylässä suunnittelemaan
yhteistyössä eri toimijoiden kanssa liikuntapolkua, missä
ikäihmisten osalta palveluiden kuvauksessa otetaan huomioon
toimintakyky.

Kohderyhmänä kotona asuvat,
toimintakyvyltään heikentymässä
olevat ikäihmiset (75+)

Kunnat saavat Ikäinstituutilta
työnsä tueksi materiaalia ja
maksuttomia koulutuksia

Julkisen sektorin ja järjestöjen
poikkisektorisella yhteistyöllä.
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Alkutapaamisessa (2019) luotiin näkymiä, ikäihmisen, yhteistyön ja kunnan
näkökulmasta mentorointiohjelman jälkeisestä toivotusta tulevasta

Liikuntatoimintaa
ikäihmisille
Jyväskylässä järjestettiin edellisen
vuoden tapaan monipuolista
liikuntatoimintaa.
Ikäihmisten liikuntaryhmiä järjestivät
•
•
•
•
•

Liikuntapalvelut
Kansalaisopisto
Terveyspalvelut
Ikääntyneiden palvelut
Järjestöt

Uutta toimintaa on mm.

• Ulkoliikuntaryhmät
• Hyvinvointikeskuksen Asahi
• Senioreiden peliryhmä
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Voima- ja tasapainoharjoittelua
järjestävät
Liikuntapalvelut
• Seniorikuntosalin tehostartti
• Suunnattu heikompikuntoisille aloittelijoille
• Kaksi kertaa viikossa nousujohtoista harjoittelua
• Maksuton
• Kuntosalin starttikurssi
• Viiden kerran kokonaisuus, mikä on suunnattu uusille kuntosaliharjoittelua aloitteleville, hyväkuntoisille senioreille
• Tasapaino- ja voimajumppa
• Senioreille suunnattuja jumppia, joista osa suunnattu
toimintakyvyltään heikentyneille ikäihmisille.

Terveyspalvelut

• Voima-tasapaino- ja kuntosaliryhmiä senioreille, veteraaneille,
toimintakyvyltään rajoitteisille ja pitkäaikaissairaille
• Harjoittelua kerran viikossa 10 viikon tai pidemmissä jaksoissa

Ikääntyneiden palvelut

• Voima-tasapaino- ja kuntosaliharjoittelua osissa hyvinvointikeskuksia
ja kuntouttavassa päivätoiminnassa

Kansalaisopisto

• Senioreille suunnattuja kuntoliikunta- ja kuntosaliharjoitteluryhmiä

Vuona 2018 Jyväskylässä oli 65 vuotta
täyttäneillä lonkkamurtumia 165 kpl (0,7%)
Valtakunnallinen k.a. 0,7%.

Yhden lonkkamurtuman hoito maksaa
n. 30 000 € /1. v.
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Vertaisohjattu
liikuntatoiminta
• Jyväskylässä on koulutettu vapaaehtoisia
liikuntaryhmiin sekä luotsitoimintaan
• Liikuntaluotseja 40
• Vertaisohjaajia 13

• Liikuntaluotsia voi pyytää kaveriksi esim. kävelylle,
kuntosalille tai hiihtolenkille. Toimintaan
sitoudutaan vapaaehtoisena omien aikataulujen
mukaisesti ja luotsattavia voi ottaa silloin kuin
itselle sopii.
• Järjestöjen ja yhdistysten lisäksi on senioreille
suunnattuja vertaisohjattuja liikuntaryhmiä
liikuntapalveluissa 6.

• kuntoliikuntaa, kuntosaliharjoittelua ja venyttely/lihashuoltoyhmä
• Vertaisohjatussa liikuntatoiminnassa aloitettiin
kortteliliikunnan käynnistäminen järjestämällä kaksiosainen
Infotilaisuus. Tilaisuuksissa käytiin läpi senioreiden
liikuntasuosituksia infografin pohjalta sekä voima- ja
tasapainoharjoittelua.
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Kunnan ammattilaiset sekä
vertaisohjaajat osallistuivat
koulutuksiin sekä yhteisiin
verkostotapaamisiin
• Liikuntaneuvontaa ikäihmisille
• Ikäihmisten liikunta ja ravitsemus
• Virikkeitä ikääntyneiden
liikunnanohjaukseen
• Voimaa ja tasapainoa vedestä vanhuksille
• Maakunnallinen oppimisverkosto
• Starttiseminaari
• Voimaa vanhuuteen -hyvät käytännöt
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Jyväskylässä ulkoiltiin
monipuolisesti
• Senioreiden luontoliikuntapäivät
Mämminiemessä
• Kesällä jumpattiin ulkokuntosaleilla ja
kesäjumpissa
• Liikuntaluotsien kävelylenkit
• Ikääntyneiden luontopolkukävelyt
• Hyvinvointikeskuksilla kimppakävelyjä
• Kaupungin eri kohteisiin oli mahdollisuus
osallistua kulttuurikävelyillä
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Vie vanhus ulos -kampanjaan kirjattiin
Jyväskylästä 101 ulkoilukertaa
• Jyväskylän Voimaa Vanhuuteen -luontoretki
toteutettiin Ladun Majan esteettömällä reitillä.
• Ulkoilutapahtuman järjestivät yhteistyössä
liikunta-, kulttuuri- ja vanhuspalvelut, KeskiSuomen omaishoitajat, liikuntaluotsit ja
Vaparin vapaaehtoiset.
• Tapahtumaan oli järjestetty neljä maksutonta
kuljetusta eri puolilta kaupunkia. Osa kyydeistä
kohdistettiin palvelutalossa asuville senioreille.
• Luontoretkeen osallistui noin 100 henkilöä,
joista Voimaa vanhuuteen kohderyhmää oli
noin kolmannes.
• Päivä oli onnistunut. Osallistujien palaute oli,
että ilman järjestettyä retkeä ei metsään
lähteminen olisi ollut mahdollista.
Nyt sai liikkua yhdessä.
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Liikuntaneuvonta ja
liikkumaan ohjaus
• Maksutonta liikuntaneuvontaa on mahdollisuus saada
seitsemässä eri toimipisteessä.
• Liikuntaneuvontaan pääsee lääkärin, sairaanhoitajan tai
jonkin muun ammattihenkilön lähetteellä tai ottamalla
itse yhteyttä.
• Tapaamisia on 3-4, joissa tehdään yksilöllinen liikkumissuunnitelma ja tarvittaessa toimintakykymittaukset.
Mahdollisuus liikuntalajien kokeiluun.
• Vuonna 2019 liikuntaneuvonnassa kävi yli 65-vuotiaita
asiakkaita 78.

• Kuntouttava päivätoiminta sekä hyvinvointikeskukset
ovat antaneet liikkumisen ohjausta omissa ryhmissään.
Liikuntatoiminnasta tiedotetaan mm. Jyväskylä Liikkuumaanliitteessä, kaupungin Internet-sivuilla, some-kanavilla, esitteillä.
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Mitä muuta 2019
• Ikäihmisten liikunta oli esillä
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vanhustenviikon tapahtumissa
Yhdessä yli ikärajan -tapahtumissa
Seniorimessuilla
Rokotuspäivillä
Luustopäivillä
80-vuotiaiden infotilaisuuksissa
Kuntouttavan päivätoiminnan asiakas- ja omaisiltapäivissä
Henkilöstön perehdytystilaisuuksissa
Verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa

• Sporttikortti +55
• Kortti on kohdennettu 55+ vuotiaille ja tavoitteena saada myös
ikäihmisiä kokeiluun mukaan.
• Sporttikortti 55+ mahdollistaa kaksi kertaa kokeilun maksutta
liikunta- ja urheiluseuroissa. Nyt mukana on noin 20 toimijaa.

• Vuonna 2019 järjestettiin vertaisohjaaja- ja useampi yhden
illan liikuntaluotsikoulutus sekä ikääntyneidenpalvelualueen
työntekijöille voitas valmentaja -koulutus.
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Ideoita ja suunnitelmia
vuodelle 2020
• Senioreiden terveysliikuntasuunnitelma ja palveluketjun
työstäminen loppuun, sen testaus ja käyttöönotto.
• Tehoharjoittelun kehittäminen hyvinvointikeskuksissa

• Kortteliliikuntatoiminnan kehittäminen AVI-rahoituksen
avulla. -> alueellinen toiminta
• Järjestöjen aktivoiminen ja kannustaminen toimintaan
mukaan
•
•
•
•

Järjestökäynnit
Kumppanuspöytä
Vanhusneuvosto
Huomioimien järjestöavustuksissa

• Ikäinstituutin maksuttomista koulutuksista
tiedottaminen laajasti eri toimijoille -> osaamisen ja
tietoisuuden lisääminen
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Jyväskylän Voimaa vanhuuteen -yhteistyöryhmä
LIIKUNTAPALVELUT
Kirsi Pelo-Arkko
kirsi.pelo-arkko@jyvaskyla.fi
Lotta Lepoaho
lotta.lepoaho@jyvaskyla.fi
TERVEYSPALVELUT
Kari Mastokangas
kari.mastokangas@jyvaskyla.fi
Marja Lehtoranta
marja.lehtoranta@jyvaskyla.fi
Kata Isotalo
kata.isotalo@jyvaskyla.fi
KANSALAISOPISTO
Anu Vainio
anu.vainio@jyvaskyla.fi
KESKI-SUOMEN
SAIRAANHOITOPIIRI
Liisa Lumiaho
liisa.lumiaho@ksshp.fi
KESKI-SUOMEN LIIKUNTA
Jyrki Saarela
Jyrki.saarela@kesli.fi

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT
Eila Ahvenainen
eila.ahvenainen@jyvaskyla.fi
Maarit Raappana
maarit.raappana@jyvaskyla.fi
Sari Antila
sari.h.antila@jyvaskyla.fi
SPR YSTÄVÄTOIMINTA
Päivi Polvi
ystava.jkl@punainenristi.fi
KESKI-SUOMEN OMAISHOITAJAT
Pirjo Isännäinen
p.isannainen@gmail.com
Elina Sironen
keskisuomenoh.elina@gmail.com
KESKI-SUOMEN MUISTIYHDISTYS
Ulla Halonen
ulla.halonen@ksmuisti.fi
Saara Ojala
saara.ojala@ksmuisti.fi

ELÄKELÄISJÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖVERKOSTO
Sirpa Teräväinen
sirpateravainen15@gmail.com
MONIKKO RY
Alina Ahtamo
monikko.ry@gmail.com
POHJOISEN KORPILAHDEN
YHTEISTYÖYHDISTYS RY
Paula Määttä
pamaatta@gmail.com
Anneli Kuusinen-Laukkala
kuusianne@gmail.com
JASO ASUNNOT
Anne Räty
anne.raty@jasoasunnot.com

Saila Hänninen
Jyväskylän kuntamentori
saila.hanninen@ikainstituutti.fi

www.voimaavanhuuteen.fi

