
Ikäinstituutti

Liikkumaan ohjaus ja
liikuntaneuvonta
Kooste Voimaa vanhuuteen -oppimisverkostotapaamisiin 
osallistuneiden kuntien kokeiluista



IkäinstituuttiIkäinstituutti

▪ Koti- ja etäjumppa
▪ Ulkoiluystävät 
▪ Kuntosalikaverit
▪ Ulkoilu

OMAEHTOINEN LIIKKUMINEN

▪ Liikuntatoimi 
▪ SOTE 
▪ Kansalaisopisto
▪ Taloyhtiöt 
▪ Kyläyhdistykset
▪ Eläkeläis- ja 

kansanterveysjärjestöt
▪ Liikuntaseurat

LIIKUNTARYHMÄT

Säännöllinen
liikkuminen

▪ Liikkumissuunnitelma 
ja liikuntakokeilut

▪ Yksilöllinen/ 
ryhmäneuvonta

▪ Liikunnan puheeksi 
ottaminen

▪ Yleinen liikuntatiedon 
jakaminen

Liikkumaan ohjaus
ja liikuntaneuvonta

Terveytensä kannalta liian 
vähän liikkuvien ikäihmisten 
tavoittaminen yhteistyöllä

Tavoittaminen ja
asiakasohjaus

Ikäihmisen liikuntapolku

Ikäinstituutti



Ikäinstituutti

Liikuntalukkarin  täydentäminen

• Tieto kootusti yhdessä paketissa: yhdistysten, 
kansalaisopiston, kunnan ja yritysten ryhmät.

• Lisättiin tietoja
― Maksullisuus, ilmoittautuminen
― Liikuntapaikkojen osoitetiedot
― Järjestäjien yhteystiedot
― Terveyskeskuksen fysioterapiaryhmiin 

pääsystä

• Ajan tasalla oleva liikuntalukkari löytyy aina 
kunnan nettisivuilta.

• Lukujärjestyksen jakelu laajaa mm. kaupat, 
terveyskeskus, apteekki, kirkko, palvelutalo jne.

• Toimii myös ammattilaisten työvälineenä 
liikuntatoimintoihin ohjaamisessa.

Hattula



Ikäinstituutti

Kuva: Pirkko Mäkelä 

• Vanhustenviikolla infotilaisuus iäkkäiden 
liikunnasta.

• Paikkana ikäihmisten lähitori Setori.

• Iäkkäät saivat tietoa liikunnasta, oman 
hyvinvoinnin ylläpitämisestä, kannustusta 
liikkumiseen ja tietoa kaupungin tarjoamista 
palveluista.

• Tilaisuudessa oli mahdollisuus tehdä oma 
liikkumissuunnitelma ammattilaisen opastuksella.

• Jatkossa tilaisuuksia järjestetään neljä kertaa 
vuodessa eri teemoilla liikuntapalveluiden ja 
terveyskeskuksen kuntoutuspalveluiden 
yhteistyöllä.

Liikkumissuunnitelman tekoa infotilaisuudessa

Nokia
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• Uutena palveluna maksuton liikuntaneuvonta           
yli 65-vuotiaille.

• Ohjautuminen ottamalla itse yhteyttä tai 
ammattilaisten kautta (vanhus- ja vammaispalvelun 
asiakasohjaus/fysioterapeutti tai tk:n fysioterapeutti/ 
sairaanhoitaja).

• Ajanvarauksella 1-4 kontaktia.

• Alkuhaastattelu puhelimitse, liikuntaneuvojan 
tapaaminen, starttiliikuntaryhmä, jatko muissa 
liikuntaryhmissä tai omatoimisesti.

• Neuvonnan jälkeen puolet jatkaneet harjoittelua  
liikuntaryhmissä, puolet omatoimisesti.

Liikuntaneuvonnan vastaanotto
Laukaa
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Liikkuva minä -opintopiiri

• Liikunnanohjaaja ohjasi kahta opintopiiriä.

• Kokoontumiset kerran viikossa, 14 viikkoa.

• Osallistujat löydettiin eläkeläisjärjestöjen, 
kyläyhdistysten, marttojen ja diakonin kautta,  
bingokerhosta sekä lehti-ilmoittelulla ja -jutulla.

• Omalla kylätalolla järjestettävään toimintaan helppo 
lähteä mukaan.

• Keskustelua, pohdintatehtäviä ja jumppaa, välillä 
myös ulkona lähiympäristöä hyödyntäen.

• Opintopiirin jälkeen liikunnanohjaaja on lähettänyt 
osallistujille kannustuskirjeitä ja jumppaohjelmia. 
Korona-aikana yhteyttä on pidetty myös puhelimitse.

Loimaa



Ikäinstituutti

Kuva: Pauliina Rökman

• Osallistujat löydettiin erityisliikunnanohjaajan, 
terveydenhoitajan ja fysioterapeutin kontakteilla.

• Toteutus liikuntatoimen ja fysioterapian yhteistyöllä.

• Hyödynnettiin Ikäinstituutin liikuntaneuvontamateriaaleja. 

• Seitsemän tapaamista. Teemoina mm. liikuntapäiväkirja, 
liikuntasuositukset, kaupungin liikuntatarjonta, 
liikkumiskyvyn testaaminen, liikkumissuunnitelman 
laatiminen ja ravitsemus. 

• Monipuolista liikuntaa mm. kuminauha- ja punttijumppa, 
porraskävely, ulkokuntolaitteilla harjoittelu, tutustuminen 
kuntosaliin, sauvakävely.

• Ryhmämuotoinen neuvonta osoittautui toimivaksi, sillä 
ryhmäläiset innostivat toisiaan liikkumaan.

Ryhmämuotoinen liikuntaneuvonta
Hanko
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Senioreiden elintapaohjausryhmä
Mikkeli

• Pilotissa 7 osallistujaa, kesto 6kk.

• Ohjautuminen diabeteshoitajan/elintapaohjaajien kautta tai 
kaverin vinkistä. Kriteereinä oma innostus, vähäinen 
liikkuminen, tyypin 2 diabetes tai tules-oireet. Kartoitus 
alkuhaastattelulla.

• 2kk tehokuntosalijakso, harjoittelu 2x/vko. Jatkoharjoittelu 
1x/vko ohjatulla kuntosalivuorolla ja/tai senioriliikunta-
vuorolla ulkona. Alku-, väli- ja lopputestaukset: 0–2–4–6kk.

• Luennot mm. ravitsemuksesta, unesta ja kivusta 1x/kk.

• Osallistujien kommentteja: ”ryhmä auttaa innostumaan”, 
”voimat lisääntyneet”, ”kivut vähentyneet”.

• Hyväksi havaitut elintapaohjausryhmät jatkuvat. 
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Liikuntaneuvonnan työnjako

Terveyskeskus
Toimintakyvyltään 

heikentynyt ikäihminen / 
sairaus, leikkaus tai muu 

toimintakykyyn vaikuttava 
tapahtuma

Kuntoneuvola / 
kuntoutussuunnitelma

Fysioterapeutin 
vastaanotto, jonne 
lääkärin lähetteellä.

Yksilö- tai 
ryhmäkuntoutus
Fysioterapeutti ja 
erityisliikunnan-
koordinaattori

VideoVisit
Fysioterapeutti ohjaa 

etäyhteydellä

Liikuntaneuvonta
Erityisliikunnan 
koordinaattori

Ei palveluiden piirissä
Liikunnan vasta aloittava 

tai rohkaisua / 
kannustusta tarvitseva 

ikäihminen

Matalan kynnyksen 
liikuntaryhmät

Ikäihmisten 
liikunnanohjaaja

Starttikurssit
Vesiliikunta
Kuntosali

Soveltava kuntosali
Henkilöille, jotka 
tarvitsevat apua 

kuntosalilaitteiden 
käytössä ja siirtymisissä.

Omatoiminen liikkuja
Kempele opisto

Yhdistykset
Yritykset

Vertaisohjaajat
Virkistysuimala Zimmari
Kempelehallin kuntosali

Ulkoliikuntapaikat

Kempele
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Muita onnistuneita liikkumaan ohjaukseen ja 
liikuntaneuvonnan kokeiluja

• Liikuntaneuvonnan laadun parantaminen 
→ tuotettu ammattilaisen palveluopas. 

• Liukuesteet hakeneet kutsuttiin liikunta-
ja ravitsemusneuvontatilaisuuteen.

• Avoin liikkumiskyvyn testaustilaisuus 
ikäihmisille.

• Liikkumiskyvyn testausta ja neuvontaa 
rokotuspäivissä ja muissa tapahtumissa.


