
Voimaa vanhuuteen -työ käyntiin 
Raaseporissa 2022

Nostoja alkukartoituksesta 
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Tietoa Raaseporin liikuntaryhmistä
- Järjestöjen ryhmissä liikkuu paljonikäihmisiä.
- Osallistujista enemmistö 77 % (480)  on naisia, miehiä  23 % (146).
- Kuntosaliharjoittelua sosiaali- ja terveystoimessa 
- Vertaisohjaajien vetämiä ryhmiä on kaksi (2)
- Liikkumiskyvyn testausta on kahdessa ryhmässä
- Ravitsemusohjeita annetaan kolmessa ryhmässä

Liikuntaryhmät sektoreittain ja harjoittelumuodon mukaan
- alkukartoitus syksyn 2021 toiminnasta
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Liikuntatoimi 10 155

Sosiaali- ja terveystoimi 20 150

Järjestöt 13 239

Sivistystoimi/Kulttuuriopisto 7 82

Yhteensä 50 626
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Liikuntaneuvonta 
- toiminta käyntiin AVI-rahalla 2021 loppuun asti, 2022 alkaen kunnan omana toimintana

Liikunnanohjaajan vastaanotolle tullaan

- ammattilaisen ohjaamana, esitteiden perusteella tai ottamalla itse 
yhteyttä neuvontaan

Neuvonta on prosessi

- Useampia käyntikertoja yksilöllisen tarpeen mukaan sekä 
seurantakäynti.

- Yhdessä ikäihmisen kanssa tehdään  liikkumissuunnitelma
kuntotestaus (kävelytesti, pyörätesti + lihaskuntotesti).

- Myös ravintoneuvontaa.

- Ohjaus sopivaan liikuntaryhmään tai liikuntatoimintaan.

Tärkeää on ollut säännöllinen ja sinnikäs tiedotus eri tahoille, mm. 
muille ammattilaisille, jotta osaavat ohjata ikäihmisiä neuvontaan

Syksyllä 2021 neuvontaa sai 28 naista ja 11 miestä.

Kannattaa tutustua

Liikuntaneuvonnan valtakunnalliset suositukset (2021)

Liikuntaneuvonta yhdyspinnoilla, opetus- ja 
kulttuuriministeriön ohjeistus 2022

Ravitsemusopas ikääntyneelle
Näringsguide för äldre personer

https://liikkuvaaikuinen.fi/wp-content/uploads/2021/03/Liikuntaneuvonnan_suositukset_FINAL.pdf
https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/27b7289a-592d-4fa5-9393-9347fe280685/ddf24850-b3b3-4dc6-a467-909ef44646ef/JULKAISU_20220616071802.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/kuluttaja-ja-ammattilaismateriaali/julkaisut/ravitsemusopas_ikaantyneille_web.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/teemat/terveytta-edistava-ruokavalio/sve_material/naringsguide-for-aldre-personer_web-valmis.pdf
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Liikuntaryhmät Ulkoilutoiminta Tiedottaminen Tapahtumat Koulutus

Eläkeläisjärjestöjen 
paikallisyhdistys

Eläkkeensaajat EKL ry x x x

Eläkeläiset ry x x x

Kansallinen senioriliitto ry

Kansanterveysjärjestöjen 
paikallisyhdistys

Sydänyhdistys x

Muistiyhdistys x x

Diabetesyhdistys x x

Reumayhdistys x x

Aivo- ja afasiayhdistys x

Syöpäyhdistys x

Muut paikallistoimijat

Vanhuspalveluja tuottavat 
järjestöt (palvelutalot, -
keskukset)

x x

Omaishoitajayhdistys x

Kylä- ja asukasyhdistykset x

Martat x x x

Suomen Punainen Risti x x x x x

Lions, Rotaryt x

Seurakunta x

Vanhusneuvosto x

• Liikuntaryhmiä sekä ulkoilua on kolmella yhdistyksellä.
• Tiedotusta järjestöjen kautta on melko kattavasti.
• Tapahtumissa on mukana useita yhdistyksiä.

Kehittämiskohteet

• Liikuntaa voisi lisätä useammassa yhdistyksessä
- Koulutuksella lisää osaamista ja tukea järjestöihin

• Kansanterveysjärjestöjä voisi kutsua laajemmin mukaan 
Voimaa vanhuuteen -yhteistyöhön.

• Liikunta- ja urheilujärjestöjä ei ole vielä mukana, niitä 
kannattaa kutsua mukaan Voimaa vanhuuteen –
toimintaan.

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 §)

Järjestöt mukana iäkkäiden terveysliikunnassa Raaseporissa
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Ulkoiluystävätoiminta Raaseporissa

• SPR:lla on tarjolla ulkoiluapua kotona asuville sekä hoivakodeissa oleville 

- 13 henkilöä saanut säännöllistä apua ulkoiluun

• Moni ikäihminen ei voi ulkoilla yksin kaatumisen pelon tai muun syyn vuoksi 

- tarvitaan lisää ulkoiluystäviä kävelykaveriksi ja asiointiavuksi

- toiminnan koordinoinnista ja vapaaehtoisten koulutuksesta olisi
hyvä sopia eri järjestäjien kesken

Lisää osaamista ja osallistumista

• Ulkoiluystäväksi iäkkäälle E-koulutus, 
Koulutuspäivät 15.9., 21.9., 28.9. 2022 + evaluointi 15.3.2023  Ohjelma

• Vie vanhus ulos -kampanja 7.9.-7.10.2022, helppo tapa aloittaa 

https://www.ikainstituutti.fi/event/ulkoiluystavaksi-iakkaalle-e-kouluttajakoulutus-5/
https://www.vievanhusulos.fi/
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Maksuttomat koulutukset VV-kunnille

Virikkeitä iäkkäiden kuntosali- ja kotiharjoitteluun, Jyväskylä
1.9. 2022 ohjelma

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, E-koulutus
5.10.2022 Ohjelma

Senioritansseja istuen ja seisten, E-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, E-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 E-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, E-koulutus
29.11.2022, Ohjelma

Virikkeitä iäkkäiden liikunnanohjaukseen, 2, Helsinki
1.12.2022, Ohjelma

Kts. myös muut Ikäinstituutin koulutukset  Koulutuskalenteri

https://www.voimaavanhuuteen.fi/koulutukset-kunnille/
https://www.ikainstituutti.fi/event/virikkeita-iakkaiden-kuntosali-ja-kotiharjoitteluun-jyvaskyla/
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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Suunnitelmia ja kehittämiskohteita
• Iäkkäiden osallisuuden lisääminen

- Liikuntaraati elokuussa 2022

• Poikkisektorisen yhteistyön tiivistäminen

• Kuntosaliryhmiä ja muuta liikuntatoimintaa suunnitteilla alueille, joissa asuu paljon ikäihmisiä

• Liikuntaryhmien laadun kehittäminen

- liikkumiskyvyn testaus, ravitsemusohjeiden liittäminen osaksi harjoittelua

• Vertaisohjaajien koulutusta ja lisää  liikuntaa järjestöihin

- Vakuutusasioita selvitetty

- Kunta  voisi tukea mm. järjestöedustajien koulutusten matkakustannuksia

• Ulkoiluystävätoiminnan ja ulkoiluryhmien lisääminen

• Viestintä Voimaa vanhuuteen -toiminnasta

- paikallislehti, kaupungin  verkkosivut, eri tapahtumat 



ikainstituutti.fi

@ikainstituutti

ikainstituutti.fi

@ikainstituutti

Raaseporin mentori Minna Säpyskä-Nordberg
minna.sapyska-nordberg@ikainstituutti.fi


