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TAVOITTEENA ON:
Terveysliikunnan hyvien 
toimintatapojen käyttöönotto ja 
soveltaminen järjestöjen, julkisen ja 
yksityisen sektorin yhteistyönä 
kunnissa.  
• Toimintakyvyn ylläpitäminen ja 

parantaminen
• Iäkkäille entistä tasa-arvoisemmat 

liikkumismahdollisuudet
• Osallisuuden lisääntyminen

KOHDERYHMÄ:
Kotona asuvat, toimintakyvyltään 
heikentyneet ikääntyneet (75+), joilla 
on  
• Liikkumisvaikeuksia 
• Alkavia muistiongelmia 
• Alakuloa tai yksinäisyyden 

kokemusta
• Riskejä lisäävä elämäntilanne
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Iäkkäiden terveysliikunta Ylöjärven strategisissa 
asiakirjoissa
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Voimaa vanhuuteen -ohjelman hyvät toimintatavat

Ikäihmisten liikuntaraati

Vertaisohjatut jumpparyhmätTehoharjoittelu kuntosalilla

LiikuntaneuvontaLiikkumiskyvyn testaus Ulkoiluystävät, kimppakävelyt

Etäohjattu jumppa



IkäinstituuttiIkäinstituutti

Iäkkäiden liikuntatoiminnassa mukana olevat järjestöt, 
yhdistykset ja muut toimijat

Taho Liikunta-
ryhmät

Ulkoilu Tiedotta-
minen

Tapahtu-
mat

Koulutus

Eläkkeensaajat ry X

Eläkeliitto ry X X

Eläkeläiset ry X X

Kansallinen 
senioriliitto X
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Ylöjärvi tukee järjestöjä liikuntatoiminnan 
järjestämisessä 

• Yli 65-vuotiailla on 
mahdollisuus lunastaa 
itselleen senioriliikuntakortti  
(65€), mikä oikeuttaa 
kuntosalin ja uimahallin 
käyttöön

Sekä kunnan  että 
hyvinvointialueen on edistettävä 
hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämistyötä tekevien 
järjestöjen toimintaedellytyksiä ja 
vaikutusmahdollisuuksia 
hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisessä.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon 
järjestämisestä (612/2021,6 § ja 7 §)
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• Liikuntatoimintaa tähän kartoitukseen ilmoitti 
järjestävänsä kunnan liikuntatoimi, sosiaali- ja 
terveystoimi, kansalaisopisto sekä kaksi 
järjestöä

• Toimintakyvyltään heikentymässä oleville 
ikäihmisille suunnattuja liikuntaryhmiä oli 24 ja 
yleisin toimintamuoto oli voima-
tasapainoharjoittelu (10 ryhmää)

• Osallistujia oli yhteensä 273, joista naisia 
199 (73%) ja miehiä 74 (27%)

• Pääsääntöisesti ryhmiä ohjasi ammattilainen, 
neljässä ohjaajana toimi vertaisohjaaja 

• Osassa voima-tasapainoryhmiä oli mahdollisuus 
testaukseen ja henkilökohtaiseen 
harjoitusohjelmaan

• Kahteen ryhmään oli järjestetty kuljetus  

Liikuntaryhmät

0 2 4 6 8 10

Kuntojumppa

Tuolijumppa

Vesijumppa

Voima-tasapainoryhmä kuntosalissa

Voima-tasapainoryhmä liikuntatilassa

Jooga

Taekwon-Do

Ulkoliikunta

Liikuntaryhmät 2021

Toiminta Ryhmien määrä

Liikkumiskyvyn testaus 4

Henkilökohtainen 
harjoitusohjelma

2

Annetaan ravitsemustietoa 3

Kuljetus järjestetty 2

Kerätään asiakaspalautetta 12
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Liikuntapaikat ja ulkoilu

• Kunnassa toimii yksi ohjattu 
ulkoliikuntaryhmä

• Ulkoiluystävätoimintaa koordinoi SPR

Kunnassa on ikääntyneille sopivat

• seniorikuntosali

• uimahalli

• esteetön kävelyreitti

• lähiliikuntapaikka

• kuntoportaat

• Räikän rannassa on senioripuisto 
sekä talvisin tykkilumilatu 
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Liikuntaneuvonta
• Ylöjärvellä on mahdollisuus 

yksilölliseen liikuntaneuvontaan 
liikuntahallilla. Toiminnasta vastaa 
liikuntatoimi

• Neuvontaan ohjaudutaan lähetteellä, 
ammattilaisen ohjaamana, esitteiden ja 
ilmoitusten perusteella tai asiakas 
hakeutuu omatoimisesti 

• Tapaamisia on tarpeen mukaan 
useampi. Asiakkaille tehdään 
henkilökohtainen suunnitelma ja 
mahdollinen seuranta puhelimitse. 
Osalle riittää vain 1-3 tapaamista

• Vuonna 2021 noin 60 ikäihmistä sai 
liikuntaneuvontaa, joista puolet oli 
miehiä ja puolet naisia 

Liikuntaneuvonta 
yhdyspinnoilla – ohjeistus sote-
uudistuksen valmisteluun ja 
toimenpanoon. (OKM)

Liikuntaneuvonnan 
valtakunnalliset suositukset

https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/27b7289a-592d-4fa5-9393-9347fe280685/ddf24850-b3b3-4dc6-a467-909ef44646ef/JULKAISU_20220616071802.pdf
https://liikkuvaaikuinen.fi/wp-content/uploads/2021/03/Liikuntaneuvonnan_suositukset_FINAL.pdf
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Yhteistyö ja viestintä

• Kuntaan on perustettu Voimaa 
vanhuuteen -yhteistyöryhmä

• Toiminnasta tiedotetaan 
• kunnan verkkosivuilla
• kunnan omassa tiedotuslehdessä 
• sähköpostilistoilla
• somekanavilla
• paikallislehdessä

Ei Kyllä

Päättäjätapaamiset X

Kunnan Voimaa vanhuuteen -
esite

X

Ikäihmisten liikuntakalenteri, 
minkä tahojen tiedot koottu?

X

Kunnan verkkosivujen Voimaa 
vanhuuteen -sivut

X

Kunnan tiedotuslehti X

Sähköpostilistat X

Yhteistyöjärjestöjen 
viestintäkanavat (mm. 
verkkosivut, jäsenposti)

X

Kunnan somekanavat (esim. 
Facebook, Twitter ja Instagram)

X

Liikuntakalenteri X



Kehittämisehdotuksia
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Kehittämisehdotuksia
Ylöjärvellä on hyvät lähtökohdat ikäihmisten liikunnan kehittämiselle. Kunnassa on kohtalaisen paljon 
liikuntaryhmiä tosin pääosin liikuntatoimen, soten tai työväenopiston järjestämänä. 

• Yhteistyötä eri  järjestöjen kanssa voisi vielä lisätä. Esim. järjestöfoorumissa voisi ideoida uutta 
toimintaa ja yhteistyötä. Mukaan kannattaa kutsua kaikki ikäihmisiä kohtaavat järjestöt, yhdistykset ja 
muut kohderyhmää tavoittavat toimijat.

• Alueellista toimintaa sekä lisää resursseja järjestöihin saisi kouluttamalla vapaaehtoisia ryhmien 
ohjaajiksi. Kunnan ammattilaisten kannattaa hyödyntää Ikäinstituutin ilmainen kouluttajakoulutus ja 
saada paikkakunnalle laajempi kouluttajaverkosto sekä sitä kautta osaavia liikunnan vertais- ja 
vapaaehtoistoimijoita myös keskusta-alueen ulkopuolelle.

• Vapaaehtoistoiminnan koordinointiin ja tukeen tulisi satsata ja varata työaikaresursseja. 

Ylöjärvellä on järjestetty liikuntaraati vuonna 2017, mutta järjestöt kokevat, että ikäihmisten mielipiteitä ei 
ole kuultu riittävästi.

• Ikäihmisten ja järjestötoimijoiden osallisuuteen liikuntatoiminnan kehittämisessä kannattaa panostaa 
ja pohtia uuden liikuntaraadin toteuttamista esim. alueellisesti. 

Liikuntaryhmien sisältöä voisi vielä kehittää

• Testausta ja henkilökohtaisten harjoitusohjelmien tekoa sekä tietoa ravitsemuksesta harjoittelun 
tukena kannattaa lisätä. Ravitsemustietoa lisää Gerontologinen ravitsemus ry www.gery.fi

https://www.youtube.com/watch?v=JUdRhheeA6w&t=8s
https://www.gery.fi/
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Kehittämisehdotuksia
Ulkoiluapua tarjotaan jonkin verran sitä tarvitseville ja toiminnasta vastaa Ylöjärven SPR.

• Yhteistä koordinointia, uusien ulkoiluystävien kouluttamista ja toiminnasta tiedottamista tulisi 
kehittää, jotta ulkoiluapua tarvitsevat pääsevät toiminnan piiriin.

• Ohjattuja ulkoiluryhmiä lähelle ikäihmisten asuinpaikkaa olisi tärkeää lisätä, sillä ulkoilun 
terveysvaikutukset ovat kiistattomat. Ulkoiluryhmiä oli vain yksi vuonna 2021.

Kunnassa oli liikuntaneuvontaa, mitä toteutetaan liikuntahallilla. 

• Jos kuntaan ei ole vielä tehty yhteistä eri sektoreiden välistä palveluketjun kuvausta, kannattaa 
se suunnitella yhdessä eri toimijoiden kanssa. 

• Ikäihmisille suunnattua liikuntaneuvontaa tulisi lisätä siellä, missä ikäihmiset arjessaan liikkuvat 
ja asioivat. Iäkkäille on hyvä aina laatia henkilökohtainen liikkumissuunnitelma, jota seurataan 
ja päivitetään. Näin mahdollisimman moni ikäihminen saa tukea liikunnan aloittamiseen tai 
lisäämiseen. 

Kunnan liikuntatoiminnasta tiedottamisesta vastasi jokainen sektori erikseen omilla tiedotteillaan. 

• Liikuntakalenteri, johon on koottu eri tahojen järjestämä ikäihmisten liikuntatoiminta 
yhteystietoineen ja ryhmäkuvauksineen, helpottaa liikunnan puheeksi ottamista ja 
liikuntatoimintaan ohjaamista.
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Voima- tasapainoharjoittelu on tärkein yksittäinen keino
ehkäistä kaatumisia

• Monipuolinen liikuntaharjoittelu vähentää kaatumisten 
määrää 34 %; tasapaino-, toiminnallinen- ja voimaharjoittelu
Sherrington ym. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019

• Puolet iäkkäiden kaatumismurtumista on ehkäistävissä 
voima- ja tasapainoharjoittelulla. 
Sherrington ym. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019

• Yhden lonkkamurtuman hinta on noin 30 000 € (30 258 €). 
Terveytemme.fi (THL). PERFECT-hankkeen tuloksia: 
Lonkkamurtumapotilaiden 365 päivän hoitokustannukset Suomessa 2011–
2013, vakioitu (eur/potilas) 

2021 Ylöjärvellä oli 34 
lonkkamurtumaa 
(ilmaantuvuus vastaavan 
ikäisestä väestöstä 0,5 %), 
koko maan ilmaantuvuus 
0,6 %) (Sotkanet 2021)
→ Kustannus  1 020 000 €
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Koulutuksella lisää osaamista ja liikuntaa
Ulkoiluystäväksi iäkkäälle E-koulutus
Koulutuspäivät 15.9., 21.9., 28.9. 2022 + evaluointi 15.3.2023
Ohjelma

Virikkeitä iäkkäiden ulkoliikuntaan, Seinäjoki
28.9.2022 Ohjelma

Virikkeitä iäkkäiden liikunnanohjaukseen 1, Kuopio
29.9.2022 Ohjelma

Työkaluja kuntosaliharjoitteluun ja ikäihmisten ohjaamiseen, Jyväskylä
29.9.2022 Ohjelma

Senioritanssi ohjaus I – peruskurssi, Kuopio
30.9.-1.10.2022 Ohjelma

Liikunta ja muistisairaudet, Etä-koulutus
5.10.2022 Ohjelma

Senioritansseja istuen ja seisten, Etä-koulutus
6.10.2022 Ohjelma

Virtaa ja voimaa vedestä, Seinäjoki
7.10.2022 Ohjelma

Liikuntaneuvontaa ikäihmisille, Helsinki
11.10.2022 Ohjelma

Senioritanssi Startti, Helsinki
12.10.2022 Ohjelma

Ikäihmisten liikunta ja ravitsemus, Etä-koulutus
13.10.2022 – 10.11.2022 Ohjelma
Suoritus omaan tahtiin verkkoympäristössä.

Voitas-kouluttajakoulutus, iäkkäiden voima- ja 
tasapainoharjoittelu, Seinäjoki
25.10.-26.10.2022 Ohjelma

Helppoja senioritansseja vuosien varrelta, Jyväskylä
27.-28.10.2022 Ohjelma

Kunnon Hoitaja -kouluttajakoulutus, hybridikoulutus
27.10. -23.11.2022 Ohjelma

Iloa istumatansseista -tukea tuolista, Kuopio
28.10.2022 Ohjelma

Lempeää liikuntaa istumajoogan keinoin, Tampere
3.11.2022 Ohjelma

Ulkoiluystäväksi iäkkäälle Etä-koulutus
10.11., 17.11. ja 24.11.2022 Ohjelma

Voitas-kouluttajakoulutus, ikäihmisten voima-ja
tasapainoharjoittelu, Espoo
15.11.-16.11.2022, Ohjelma

Liikuntaneuvontaa ikäihmisille, Etä-koulutus
29.11.2022, Ohjelma

Virikkeitä iäkkäiden liikunnanohjaukseen, 2, Helsinki
1.12.2022, Ohjelma

Koulutuskalenteri syksy 2022 - kevät 2023

https://www.ikainstituutti.fi/event/ulkoiluystavaksi-iakkaalle-e-kouluttajakoulutus-5/
https://www.ikainstituutti.fi/event/virikkeita-iakkaiden-ulkoliikuntaan-seinajoki/
https://www.ikainstituutti.fi/event/virikkeita-iakkaiden-liikunnanohjaukseen-1-kuopio/
https://www.ikainstituutti.fi/event/tyokaluja-kuntosaliharjoitteluun-ja-ikaihmisten-ohjaamiseen/
https://www.ikainstituutti.fi/event/senioritanssin-ohjaus-i-peruskurssi-kupio/
https://www.ikainstituutti.fi/event/liikunta-ja-muistisairaudet-e-koulutus/
https://www.ikainstituutti.fi/event/senioritansseja-istuen-ja-seisten-verkkokoulutus-e-koulutus/
https://www.ikainstituutti.fi/event/virtaa-ja-voimaa-vedesta-seinajoki/
https://www.ikainstituutti.fi/event/liikuntaneuvontaa-ikaihmisille-helsinki/
https://www.ikainstituutti.fi/event/senioritanssi-startti-helsinki/
https://www.ikainstituutti.fi/event/ikaihmisten-liikunta-ja-ravitsemus-e-koulutus-3/
https://www.ikainstituutti.fi/event/voitas-kouluttajakoulutus-iakkaiden-voima-ja-tasapainoharjoittelu-seinajoki/
https://www.ikainstituutti.fi/event/helppoja-senioritansseja-vuosien-varrelta-jyvaskyla/
https://www.ikainstituutti.fi/event/kunnon-hoitaja-kouluttajakoulutus-hybridikoulutus/
https://www.ikainstituutti.fi/event/iloa-istumatansseista-tukea-tuolista-kuopio/
https://www.ikainstituutti.fi/event/lempeaa-liikuntaa-istumajoogan-keinoin-tampere/
https://www.ikainstituutti.fi/event/ulkoiluystavaksi-iakkaalle-e-kouluttajakoulutus-6/
https://www.ikainstituutti.fi/event/voitas-kouluttajakoulutus-iakkaiden-voima-ja-tasapainoharjoittelu-espoo/
https://www.ikainstituutti.fi/event/liikuntaneuvontaa-ikaihmisille-e-koulutus-4/
https://www.ikainstituutti.fi/event/virikkeita-iakkaiden-liikunnanohjaukseen-2-helsinki/
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2022/05/KOULUTUSKALENTERI_2022_WWW.pdf
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Ylöjärven Voimaa vanhuuteen yhteistyöryhmä
Jonna Kakkori
liikunnanohjaaja, Ikiliikkujahanke
jonna.kakkori@ylojarvi.fi

Irina Hankola
erityisliikunnanohjaaja
irina.hankola@ylojarvi.fi

Minna Vigren
vastaava liikunnanohjaaja
minna.vigren@ylojarvi.fi

Sini Aalto
liikuntapäällikkö
sini.aalto@ylojarvi.fi

Jenni Veijonen
fysioterapeutti
jenni.veijonen@ylojarvi.fi

Leena Äikäs
liikuntaneuvoja
leena.aikas@ylojarvi.fi

Pirjo Susi
asiakasohjaaja (lähitorit, porinapiirit)
pirjo.susi@ylojarvi.fi

Marja Myllymäki
asiakasohjaaja (lähitorit, porinapiirit)
marja.myllymaki@ylojarvi.fi

Esko Morikka
vanhusneuvoston jäsen
esko.morikka@elisanet.fi

Juha Tuominen
hyvinvointilautakunnan edustaja
juha.tuominen@ylojarvi.fi

Jussi Kytömäki
kaupungin valtuutettu, 
kirkkovaltuutettu
jussi.kytomaki@ylojarvi.fi

Kosti Mantonen
Ylöjärven Eläkeläiset ry varapj.
kosti.mantonen@elisanet.fi

Marjukka Valtokari
Ylöjärven Eläkeläiset 
marjukka.valtokari@gmail.com

Matti Pulkkinen
Ylöjärven Seniorit pj.
matti.s.pulkkinen@luukku.com

Risto Ruissalo
Eläkeliiton Ylöjärven yhdistys pj
risto.ruissalo@gmail.com

Kari Halme
Ylöjärven Eläkkeensaajat
kari.jt.halme@gmail.com
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Saila Hänninen
Ylöjärven Voimaa vanhuuteen ohjelman kuntamentori

saila.hanninen@ikainstituutti.fi


