Voimaa vanhuuteen kärkihankkeen
-seurantakyselyn yhteenveto 12/2017
Kysely lähetettiin kunnille, jotka olivat hyödyntäneet koulutuksia.
54/60 vastausta

Al

2.3.2018

Kärkihankkeen päämäärä
Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi -kärkihankkeen
päämääränä on, että kuntiin on vakiintunut poikkisektorinen
toimintatapa, jonka avulla ikäihmisten liikunnan fyysistä
aktiivisuutta edistäviä hyviä käytäntöjä voidaan ottaa
käyttöön vanhusväestön tarpeiden mukaisesti.
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Voimaa vanhuuteen -hyvät käytännöt
Työtapana:
Voimaa vanhuuteen -poikkisektorinen toimintamalli sekä
löytävän vanhustyön menetelmät kohderyhmän tavoittamiseksi
•
•
•
•
•
•
•

Ikäihmisten liikuntaraadit
Matalan kynnyksen liikuntaneuvonta
Tehoharjoittelujakso kuntosalilla ja jatkoryhmiin ohjaus
Liikkumiskyvyn testaus
Ulkoilun hyvät käytännöt (useita malleja)
Vertaisohjattu liikuntatoiminta (useita malleja)
Olosuhteet ja liikkumisympäristöt
– www.varttuneidenlahiliikuntapaikat.fi
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Osaamisen askeleet Voimaa vanhuuteen -kärkikunnissa
Levittäminen
Juurtuminen
Liikkuen Läpi
Elämän -seminaari

Syventäminen
Yhdessä
oppiminen
Tunnistaminen
Sitoutuminen

Rekisteröityminen

Kärkiseminaari ja
kouluttajakoulutukset

Paikalliset
ohjaajakoulutukset

Alueelliset
Voimaa
vanhuuteen
-työpajat

Hyvät
käytännöt
käyttöön

Hyvien
käytäntöjen
soveltaminen
ja kiinnittäminen rakenteisiin

Alueelliset
oppimisverkostot
Verkko-oppimisympäristö

POIKKISEKTORINEN
YHTEISTYÖ
VIESTINNÄLLISET
TOIMENPITEET
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JATKUVA
ARVIOINTI

Kaikki Pohjois-Savon ja Etelä-Karjalan kunnat mukana Voimaa
vanhuuteen -työssä!
Kärkikunta
VV3 -kunta
VV2 -kunta
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Koulutettu 200 voima- ja tasapainoharjoittelun ja ulkoilun
osaajaa, joilla on valmiudet tukea Hyvien käytäntöjen
käyttöönottoa ja poikkisektorista yhteistyötä
3/4 kunnista on osallistunut johonkin koulutukseen (61/84)
Tavoitettu poikkisektorisesti osallistujia koulutuksiin
Palautteiden mukaan koulutusmateriaali on laadukasta ja sitä jaetaan runsaasti
Kouluttajat ovat kouluttaneet 75 paikallista vertaisohjaajaa
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YHTEENVETO: Miten kunnat ovat ottaneet käyttöön VV –hyviä käytäntöjä?

Poikkisektorinen
yhteistyöryhmä

Käytössä/x
kunnassa

Valmisteilla/ x
kunnassa

32

21

Ikäihmisten liikuntaraati 15

20

Liikuntaympäristöjen
kehittäminen

18

16

Tehoharjoittelu ja
jatkoryhmiin ohjaus

32

20

Vertaisohjattu liikunta
(useita malleja)

15

21

Ulkoiluystävätoiminta

20

19

Vie vanhus ulos kampanja

46 (tieto
verkkosivuilta)
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Kysely kärkikunnille
12/2017, jotka ovat
ehtineet hyödyntää
koulutusta: 60/54

52 kuntaa on ottanut
käyttöönsä ainakin
yhden hyvän käytännön

Haasteet hyvien käytäntöjen käyttöönotossa
(Tiedon lähde: Kysely kärkikunnille hyvien toimintatapojen käyttöönotosta (12/2017)
•

•
•

•
•
•
•
•

Yhteistyö: työryhmän kokoamiseen tarvitaan lisäpanostusta, sote-uudistus tuo omat haasteensa,
yhteistyö ei vielä ole kunnolla käynnistynyt, toimintojen yhteensovittaminen ja kokonaiskoordinointi,
sote-puolen saaminen mukaan (=kuntayhtymä)
Kuljetukset: kyytiongelmat suurin este tehoharjoittelujaksoille, kuljetuskustannukset
Resurssit: Ajan puute, päätökset vaativat usein rahaa, haastavaa kesken vuotta, VV-työtä tehdään
muiden töiden lomassa (ajankäyttö), tiedottaminen, vertaisohjaajia ja vapaaehtoisia on vaikea löytää,
pieni kunta: yhdistystoimijoiden vähäisyys, samat toimijat monessa mukana
Oikean kohderyhmän löytäminen: taajamien ulkopuolella asuvien tavoittaminen, järjestelmällinen
tunnistamisen ja seulonnan vaikeus, kattava tavoittaminen
Olemme vielä alkuvaiheessa: hidas eteneminen, jäykähköt rakenteet, paljon pohdittavaa ja
päätettävää, koulutukset vielä kesken
Iso kaupunki: lukuisia toimijoita
Asenne –haasteet
Tiloihin liittyvät asiat: esim. uusi liikuntakeskus rakenteilla, taloyhtiöissä ei ole kerhohuonetta

2.3.2018

8

Kohderyhmän tavoittaminen ja vaikutukset
Parhaiten kunnat olivat tavoittaneet 75+ väestöä sekä niitä joilla on alkavia
toimintakyvyn ongelmia
• 13% kunnista on tavoittanut hyvin 75+ iäkkäitä
• 11% kunnista tavoittanut hyvin alkavia toimintakyvyn ongelmia omaavia
15 kuntaa ilmoittaa tavoittaneensa hyvin tai kohtalaisesti kaikkia kohderyhmää
kuvaavia iäkkäitä (75+, vähän liikkuvat, alkavia toimintakyvyn ongelmia, haastava
elämäntilanne, heikompi taloudellinen asema)
Hyvän käytännön vaikutuksista ikäihmisten hyvinvointiin
ja terveyteen hankkeen aikana ei ole vielä käytettävissä tietoa
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Voimaa vanhuuteen -käytännöt pysyviksi kärkikunnissa
Tarve on
olemassa,
kiinnostus
herää ja kunta
rekisteröityy.

Vahvistamme osaamista.
Tunnistamme vähän
liikkuvat 75+ ja
perustamme poikkisektorisen työryhmän.

Tavoitamme 75+
vähän liikkuvat.
Perustamme heille
liikuntaryhmiä ja
rakennamme
yhteistyössä
toimivan liikunnan
palveluketjun.

Kokemukset ja
tieto leviävät.
Opimme yhdessä ja
vakuutamme hyvillä
tuloksilla päättäjät.

Voimaa vanhuuteen toimintatavat juurtuvat
kuntamme terveyden
edistämisen
rakenteisiin ja
ikäihmisten hyväksi.

OSAAMINEN

KUNNAT
2017 valmistelu

käynnistäminen

työvaihe kunnissa

työvaihe alueverkostossa

pysyvä toiminta 2018

IKÄINSTITUUTTI
Sitouttaminen

Hyvät käytännöt käyttöön

Tulokset näkyviksi

•
•
•
•

• Paikalliset ohjaajakoulutukset
• Moodle verkko-oppimisympäristönä
• Työn tueksi –”postit”
• Facebook-ryhmä
• Some-nostot

• Alueelliset Voimaa
Vanhuuteen –työpajat
• Liikkuen Läpi Elämän
-seminaari 20.–21.3.2018
• Loppukartoitus

Kärkiseminaari
Voimasanomat
Voimameilit
Verkostoviestintä

Startti
•
•

Alkukartoitus
Kouluttajakoulutukset
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Kärkikunnat 2017-2018
Alavieska
Asikkala
Askola
Espoo
Eurajoki
Forssa
Haapavesi
Hankasalmi
Harjavalta
Hattula
Hausjärvi
Helsinki
Hollola
Huittinen
Hyrynsalmi
Hyvinkää
Imatra
Juupajoki
Jyväskylä

Kaavi
Kalajoki
Kangasala
Kannonkoski
Kannus
Kauhajoki
Kauniainen
Keitele
Kihniö
Kitee
Kivijärvi
Koski Tl
Kristiinankpi
Kuhmo
Kuhmoinen
Kärkölä
Kyyjärvi
Laitila
Lapinjärvi

Lapinlahti
Nokia
Lappeenranta Nurmijärvi
Lempäälä
Oulu
Liminka
Oulainen
Lohja
Paltamo
Loimaa
Parkano
Marttila
Pertunmaa
Masku
Pielavesi
Merikarvia Pietarsaari
Miehikkälä Pirkkala
Muhos
Polvijärvi
Muurame
Puolanka
Myrskylä
Puumala
Mäntsälä
Pöytyä
MänttäRaisio
Vilppula
Rauma
Naantali
Rautalampi
Nakkila
Rautavaara
Nivala
Riihimäki

Ruovesi
Rusko
Rääkkylä
Sauvo
Seinäjoki
Sievi
Siilinjärvi
Somero
Sotkamo
Sulkava
Suomussalmi
Säkylä
Taivassalo
Tampere
Tervo
Teuva
Turku
Tuusniemi
Tuusula

Yhteensä 107 kuntaa 28.2.2018 mennessä
2.3.2018

Uusikaupunki
Vaasa
Vantaa
Varkaus
Vesanto
Vesilahti
Vieremä
Viitasaari
Virolahti
Virrat
Ylivieska
Ylöjärvi
Äänekoski

Kärkikunnat lilalla
Mentorointiohjelman kunnat oranssilla
(STEA)

12

