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Tarpeet ja tavoitteet 
Liperi-Outokumpu yhteistoiminta-alueen vanhuspoliittisen 
strategian ja vanhuspalvelujen kehittämisohjelman mukaan 
ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa toimintaa tuli vahvistaa. 
Tavoitteena oli antaa vanhustyöntekijöille lisää valmiuksia edistää 
ikäihmisten toimintakykyä ja kuntoutumista Iäkkäiden voima- ja 
tasapainoharjoittelu (VoiTas) –koulutusohjelman mukaisesti sekä 
tukea ikäihmisten kotona asumista. 

Toteutus
Kunnon Hoitaja -koulutukset aloitettiin kaikille vanhustyönte-
kijöille syksyllä 2010 yhteistyössä sote- ja liikuntatoimen VoiTas 
-kouluttajien kanssa. Ennen koulutusta järjestettiin Voimaa 
vanhuuteen -ohjelmasta ja koulutusohjelmasta infotilaisuus, 
jossa oli mukana myös VoiTas-aluekouluttaja. Tilaisuus videoitiin 
ja esitettiin kaikille koulutukseen tulijoille orientaatioksi. Kunnon 
Hoitaja -koulutukset pidettiin neljänä iltapäivänä, välitehtävineen 
kesto oli 18 oppituntia.  Osallistujat saivat kirjalliset materiaalit ja 
työpisteisiin hankittiin yhteisiä kirjoja. Esimiehet olivat sitoutuneet 
kehittämistyöhön ja huomioivat koulutusajankohdat työvuoro-
listoissa. Yhteistyökumppaniksi saatiin Liperin paikallislehti, Koti-
seutu-uutiset, joka julkaisi ”Kunnon eväät” -korttien jumppaliik-
keen kerran viikossa vuoden ajan. 

Tuloksia
Koulutuksiin osallistui koko ikäihmisten parissa työskentelevä 
hoitohenkilökunta. Vuoteen 2015 mennessä on koulutettu 277 
henkilöä. Osallistujat saivat valmiuksia:
- tukea ikäihmisten omatoimisuutta
- ohjata voima- ja tasapainoharjoitteita mm. kotivoimisteluohjelmia
- laatia yksilöllinen liikkumissuunnitelma hoito- ja palvelusuunni-

telmaan
- ohjata iäkkäitä paikallisiin liikuntaryhmiin

”Sain hyviä neuvoja / ohjeita ikäihmisten liikunnasta ja lihasharjoit-
telusta”
”Kunnon eväät liikuntavinkkejä voi tehdä elpymisliikkeenä työn 
lomassa yhdessä asiakkaiden kanssa”

”Leikkasin lehdestä kaikki liikuntavinkit talteen ja laitoin ne kansioon. 
Nyt on kiva ottaa kuva esiin ja tehdä sen mukaan liikkeitä omassa 
kodissa”

johtopäätökset
Kunnon Hoitaja -koulutuksia jatketaan edelleen tarpeen mukaan. 
Esimiehet ovat tärkeässä roolissa tiedottaen kouluttajia koulutus-
tarpeesta. Tarvittaessa kokoonnutaan työpisteissä ideariihi-tyyppi-
sesti VoiTas -kouluttajien kanssa. Tavoitteena on saada aikaan pysy-
vä asenteiden ja toimin-takulttuurin muutos. Ikäihmisten liikunnan 
merkitys huomioidaan entistä paremmin strategia- ja ohjelmatasol-
la. Hallintokuntien välistä yhteistyötä erityisliikunnan kehittämis-
työryhmässä sekä Voimaa vanhuuteen -yhteistyöryhmässä jatke-
taan ikäihmisten liikuntaa suosivan kulttuurin juur-ruttamiseksi.

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
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Yhteistyöllä asiakasta kunnioittaen sekä 
voimavarat huomioon ottaen kohti elämän-
myönteistä ja liikkuvaa tulevaisuutta.” 
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