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Tarpeet ja tavoitteet 
Kehittämistyön taustalla oli tarve selkiyttää liikuntapalvelujen, 
sosiaali- ja terveyspalvelujen, järjestöjen ja yksityisten toimijoi-
den työnjakoa ikääntyneille järjestettävissä liikuntapalveluissa. 
Tavoitteena oli järjestää ikääntyneille liikuntapalveluja ja oh-
jata heidät toimintakykynsä mukaisiin ryhmiin. Tavoitteena oli 
ikääntyneen mutkaton ja esteetön liikuntapolku.

Toteutus
Käytännön kehittämistyöhön nimetty projektiryhmä on arvioinut ja 
suunnitellut ikääntyneiden liikuntaa kokonaisvaltaisesti ja sopinut 
työnjaosta kunkin toimijan tehtävien ja tavoitteiden pohjalta. 
Projektiryhmässä on ollut edustajat Sastamalan kaupungin liikun-
tapalveluista, kotihoidosta ja fysioterapiasta. Liikuntapalvelut on 
vastannut vertaisohjaaja - ja ulkoiluystävä - koulutuksista. Sosiaali- 
ja terveyspalvelut on vastannut Kunnon Hoitaja -koulutuksista. 
Yksityiset yritykset ja järjestöt ovat olleet yhteistyökumppaneina 
liikuntaryhmien toteutuksessa. Projektiryhmä laati ikääntyneen 
kuntopolun, jossa sovittiin, miten ikääntyneet ohjataan toiminta-
kyvyn mukaan heille sopiviin ryhmiin. Liikuntapolun mutkattomana 
pitämiseksi projektiryhmä on jatkuvasti kiinteässä yhteistyössä 
yksityisten liikuntapalvelujen tuottajien ja yhdistysten kanssa.

Tuloksia
Kiinteän yhteistyön ansiosta päällekkäistä toimintaa on karsittu, 
liikuntaa järjestävien tahojen roolit ovat selkiytyneet ja ikäänty-
neet osallistuvat heille sopiviin ryhmiin.  Ohjaajakoulutukset ovat 
lisääntyneet ja sitä kautta myös ikääntyneiden liikuntaryhmät 
ovat lisääntyneet.  Hyvinvointia edistävien kotikäyntien tulokset 
osoittavat, että 80-vuotiaiden liikunta on lisääntynyt.  Sastamalan 
kaupunki teki päätöksen maksuttomista kunto- ja liikuntasalivuo-
roista 65 vuotta täyttäneille. Ilmaisen kuntosalikortin on lunastanut 
yhteensä 117 ikääntynyttä. Sosiaali- ja terveyspalvelujen kunto-

salia käyttää viikoittain 60 - 70 ikääntynyttä. Liikuntapalvelujen ja 
sosiaali- ja terveyspalvelujen avaintoimijoiden työnkuviin on lisätty 
vertaisohjaajien VertaisVeturi -koulutukset ja vanhustyön ammat-
tilaisten Kunnon Hoitaja -koulutukset, toiminnan suunnittelu ja 
koordinointi.

Johtopäätöksiä
Voimaa vanhuuteen -hankkeen tärkein saavutus Sastamalassa 
on liikuntapalvelujen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen mutka-
ton yhteistyö ja toimiva työnjako ikääntyneiden hyvinvoinnin ja 
toimintakyvyn edistämisessä sekä ikääntyneen toimivan kunto-
polun kehittäminen.  Yhteistyötä jatketaan sopimalla avaintoimi-
joiden suunnittelupäivät vähintään kaksi kertaa vuodessa.

Kuntamme on mukana valtakunnallisessa Voimaa vanhuuteen - iäkkäiden terveysliikuntaohjelmassa (2010-2014). Ohjelman päämääränä on edistää kotona asuvien, toimintakyvyl-
tään heikentyneiden ikäihmisten (75+) itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua liikuntaneuvonnan, ohjatun lihasvoima- ja tasapainoharjoittelun sekä arkiliikuntamahdollisuuksien ja 
ulkoilun avulla. Ohjelmaa koordinoi Ikäinstituutti Raha-automaattiyhdistyksen, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön tuella. www.voimaavanhuuteen.fi

Yhteystiedot
Palvelukoordinaattori Marita Pitkänen
Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut
puh. 040-507 2543
sähköposti: etunimi.sukunimi@sastamala.fi
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Mutkattomasti yhdessä!


