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Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö 

Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on 

edistää toimintakyvyltään heikentyneiden 

ikäihmisten liikkumiskykyä, elämänlaatua ja 

kotona asumista terveysliikunnan keinoin. 

Voimaa vanhuuteen -ohjelman taustalla on 

tutkimustieto voima- ja tasapainoharjoittelun 

hyödyistä ikäihmiselle sekä valtioneuvoston 

periaatepäätökset. Käytännön työtä ohjaavat 

Ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveys-

liikunnan laatusuositukset (STM & OPM 

oppaita 2004:6). Ohjelman rahoittajina ovat 

Raha-automaattiyhdistys, opetus- ja kulttuuri-

ministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö.  

Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa on mukana 

38 kuntaa, jotka on valittu ohjelmaan kolmessa 

vaiheessa. Valintakriteereinä ovat olleet mm. 

iäkkäiden suuri osuus kunnan asukkaista sekä 

poikkisektorinen yhteistyö. Kunnat ovat 

sitoutuneet kehittämistyöhön Ikäinstituutin 

kanssa tehdyllä sopimuksella. Iitti kuuluu 

ensimmäiseen kuntaryhmään, joka valittiin 

mukaan kolmivuotiseen kehittämistyöhön 

vuonna 2010. Kehittämistyön eri vaiheita ovat 

olleet alkukartoitus ja suunnitelmien 

laatiminen, hyvien toimintatapojen käyttöön-

otto sekä toiminnan juurtuminen.  

Voimaa vanhuuteen -kuntiin on perustettu 

poikkisektorinen iäkkäiden terveysliikunnan 

yhteistyöryhmä, jossa on edustus sosiaali- ja 

terveystoimesta, liikuntatoimesta ja 

järjestösektorilta. Käytännön kehittämistyöstä 

vastaavat kultakin sektorilta valitut kunta-

koordinaattorit yhdessä yhteistyöryhmän 

kanssa. Kehittämistyötä on tuettu kohde-

kunnissa Ikäinstituutin mentoroinnilla, johon 

on sisältynyt kuntakohtaista ohjausta, 

koulutusta, viestintätukea ja verkostopäiviä. 

Mentorointi jatkui 31.5.2014 asti. 

Katsauksen tiedot on kerätty 

vuosiseurantakyselyistä, yhteistyöryhmien 

itsearvioinneista sekä muistioista. Tuloksia 

peilataan alkukartoitukseen sekä kehittämis-

suunnitelman tavoitteisiin. 

 

Iitissä 

- 75 vuotta täyttäneitä oli vuoden 2013 

lopussa 803 (11,5 %). Lukumäärä on 

lisääntynyt kolmessa vuodessa noin 40 

hengellä (2010: 764 eli 10,9 %). 

- Voimaa vanhuuteen -yhteistyöryhmässä on 

nimetty eri sektoreiden koordinaattorit: 

o perusturvajohtaja (työryhmän pj) 

o liikunnanohjaaja (liikuntatoimen 

koordinaattori) 

o kotihoidon koordinaattori, PHSOTEY 

(sosiaali- ja terveystoimen kunta-

koordinaattori) 

o Iitin ladun edustaja (järjestö-

koordinaattori) 

- Yhteistyöryhmään ovat lisäksi kuuluneet 

Ehtookodin, kansalaisopiston, yhteis-

neuvoston, kyläyhdistyksen ja vapaa-

aikatoimen edustajat. Työryhmä kokoontui 

muutaman kerran vuodessa.  

- Ikäihmisten liikunta on kirjattu Iitin kunnan 

terveysliikunnan toimenpideohjelma 

vuosille 2010-2020.  

- Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö on 

toteutettu ilman erillistä hankerahoitusta. 
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Koulutus 

Iitissä hyödynnettiin Ikäinstituutin järjestämiä, 

mentorointisopimukseen kuuluvia koulutuksia. 

Paikkakunnalle saatiin Voimaa vanhuuteen -

työn aikana kaksi uutta voima- ja tasapaino-

harjoittelun kouluttajaa (yksi liikuntatoimeen, 

yksi sosiaali- ja terveystoimeen) sekä yksi 

ulkoiluystäväkouluttaja (järjestö). Lisäksi yksi 

henkilö liikuntatoimesta osallistui Liikunta-

neuvontaa ikäihmisille -koulutukseen.  

Yhteistyöryhmän jäsenet osallistuivat 

aktiivisesti myös Voimaa vanhuuteen -

verkostopäiviin ja alueseminaareihin, mikä on 

edistänyt oppimista ja kokemusten vaihtoa. 

Uusien kouluttajien myötä paikallisia 

koulutuksia on järjestetty runsaasti. Voimaa 

vanhuuteen -työn aikana (2011-2013) Iitissä on 

pidetty kahdeksan ikäihmisten terveys-

liikuntaan liittyvää koulutusta (kuvio 1.) 

Koulutuksiin on osallistunut yhteensä 43 

henkilöä. Suurin osa näistä on Ulkoiluystäviä, 

mutta myös VertaisVetureita ja Kunnon 

Hoitajia on koulutettu runsaasti. 

Kouluttajat koordinoivat vapaaehtois- ja 

vertaisohjaajien verkostoa ja järjestävät heille 

yhteisiä tapahtumia. Esimerkiksi joulun alla 

heille tarjottiin joulupuuro, ja samalla 

keskusteltiin kuluneen vuoden tapahtumista ja 

ideoitiin tulevaa. 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Paikalliset koulutukset Iitissä 

 

Yhteenveto koulutuksista 

Ikäinstituutin tarjoamia koulutuksia olisi voinut 

hyödyntää enemmänkin, jotta koulutusvastuu 

jakaantuisi useammalle henkilölle. Paikallisia 

koulutuksia on kuitenkin järjestetty vuosittain 

ja ne ovat luoneet vahvan perustan 

onnistuneelle kehittämistyölle. Koulutukset 

ovat olleet ilmaisia vapaaehtoistoimijoille. 

Yhteistyöryhmän arvion mukaan iäkkäiden 

terveysliikuntaan liittyvän tietämyksen 

lisääntyminen on onnistunut hyvin (4, 

asteikoilla 1-5).  

VertaisVetureita ja Ulkoiluystäviä tarvitaan 

vielä enemmän, joten koulutukset jatkuvat 

hanketyön päätyttyäkin.  
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Liikuntaneuvonta 

Liikuntaneuvonnalla tarkoitetaan palvelua, 

jonka pääasiallisena sisältönä on antaa 

asiakkaalle neuvontaa ja ohjausta liikkumiseen 

liittyen yksilöllisesti tai ryhmässä. Liikunta-

neuvontatoiminnolla tarkoitetaan yksittäistä 

neuvontapaikkaa tai -tahoa. 

Iitissä on luotu toimiva liikuntaneuvontamalli. 

Liikunnanohjaajan antamaan neuvontaan 

pääsee lääkärin tai hoitajan kirjoittamalla 

lähetteellä ja tiedot kirjataan potilastieto-

järjestelmään. Henkilökohtaisessa tapaami-

sessa asetetaan tavoitteet ja luodaan liikunta-

suunnitelma. Liikunnan toteutumista myös 

seurataan vuoden ajan.  

Liikuntaneuvonta on tarkoitettu kaikenikäisille 

ja neuvontaa saaneiden ikäihmisten lukumäärä 

on toistaiseksi ollut melko pieni (kuvio 2). 

Varsinaisen liikuntaneuvontavastaanoton 

lisäksi neuvontaa antavat fysioterapeutit osana 

omaa työtään. 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Liikuntaneuvontaa saaneet iäkkäät 

 

Yhteenveto liikuntaneuvonnasta 

Yhteistyöryhmän arvion mukaan liikunta-

neuvonnan lisääntyminen on onnistunut hyvin 

(4, asteikoilla 1-5). Liikuntaneuvonnan 

ennaltaehkäisevä vaikutus on ymmärretty 

Iitissä ja toimivaksi todettu liikunta-

neuvontamalli on vakiintunut. Lähete-

käytännöstä on saatu hyvää palautetta niin 

lääkäreiltä kuin asiakkailtakin. Ikäihmisten 

mukaan saamiseksi toimintaa aiotaan kehittää 

niin, että kotihoidonohjaajille annetaan 

lähetteitä, joilla he voivat ohjata asiakkaita 

liikuntaneuvojalle.

 

Ohjattu liikuntatoiminta 

Ikääntyneiden liikuntasuosituksissa neuvotaan 

harjoittamaan lihasvoimaa, tasapainoa ja 

notkeutta 2-3 kertaa viikossa. Kestävyys-

kunnon säilyttämiseksi tulisi liikkua reippaasti 

yhteensä 2 tuntia 30 minuuttia viikossa tai 

rasittavasti yhteensä 1 tunti 15 minuuttia 

viikossa. Vähäinenkin liikkuminen on hyväksi 

toimintakyvylle ja terveydelle, kunhan se on  



 

 
  Ikäinstituutti: Voimaa vanhuuteen -ohjelma                                        5 

 

säännöllistä. Tärkeää on välttää liikkumat-

tomuutta. Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa 

painotetaan voima- ja tasapainosisältöisten 

ryhmätoimintojen kehittämistä. 

Iitissä kohderyhmälle suunnatut liikuntaryhmät 

ovat lisääntyneet selvästi Voimaa vanhuuteen -

työn aikana (kuvio 3). Myös osallistujamäärät 

ovat kasvaneet. Vuonna 2013 ryhmiä oli 9 

(2010: 1) ja osallistujia 120 (2010: 20). 

Vuonna 2013 Iitissä oli 75 vuotta täyttäneitä 

henkilöitä yhteensä 803 (SOTKAnet). Tästä 

ikäluokasta joka toisen arvioidaan olevan 

toiminta- ja liikkumiskyvyltään heikentynyt. 

Tällöin Iitissä olisi vuonna 2013 ollut yksi  

 

 

ohjattu liikuntaryhmä kohderyhmän 45 iäkästä 

kohden (2010: 382). Kuntaryhmän keskiarvo 

on yksi liikuntaryhmä 27:ä kohderyhmän 

iäkästä kohden (2010:53).  

 

Liikuntatoimi järjesti suurimman osan ryhmistä 

(8). Tarjonta oli hyvin monipuolista mm. 

kuntosaliharjoittelua, vesivoimistelua ja kunto-

jumppaa (kuvio 4.) Lisäksi Ehtookodilla 

pidettiin tuolijumppaa. Liikunnanohjaaja toimi 

ohjaajana suurimmassa osassa ryhmiä, 

muutamassa ryhmässä vertaisohjaajat olivat 

apuohjaajina. Kaksi ryhmää (kuntosali, tuoli-

jumppa) oli kokonaan vertaisohjaajien 

ohjaamia. Vertais- ja vapaaehtoisohjaajia oli 

toiminnassa mukana yhteensä kolme (2010: 0).  

 

 

 

 

 

Kuvio 3. Liikuntaryhmien määrä Iitissä 2010–2013        Kuvio 4. Liikuntatoiminnan sisältö vuonna 2013 

 

Liikuntatoiminnan laatu 

Ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveys-
liikunnan laatusuositukset sekä Voimaa 
vanhuuteen -liikuntaryhmien laatukriteerit oh-
jeistavat ryhmäliikunnan toteutusta. Keskeiset 
kriteerit ovat: ryhmäkoko alle 20 henkilöä, 
kokoontuminen vähintään kaksi kertaa viikos-
sa, palaute osallistujilta, toiminta- ja liikkumis-
kyvyn arviointi ja ohjaus jatkoharjoitteluun. 

 Liikuntaryhmät kokoontuivat kerran 
viikossa.  

 Liikkumiskyvyn testausta ei tehty. 

 Osallistujia ei ohjattu jatkoharjoitteluun.  

 Ryhmissä oli keskimäärin 13 iäkästä 
osallistujaa. 

 Kaikissa ryhmissä oli alle 20 osallistujaa. 

 Ryhmissä ei kerätty asiakaspalautetta. 

Iitissä ei ole käytössä senioriliikuntakorttia, 
mutta ikäihmisillä on alennetut hinnat 
liikuntaryhmiin ja kuntosalikortteihin. Kunta 
tukee järjestöjen Voimaa vanhuuteen -työtä 
tarjoamalla ulkoiluystäväkoulutusta järjestöjen 
ja seurojen aktiiveille. Lisäksi kunta ja järjestöt 
järjestävät yhteistyöllä erilaisia ulkoilu-
tapahtumia. 
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Yhteenveto liikuntatoiminnasta 

Yhteistyöryhmän oman arvion mukaan voima- 

ja tasapainosisältöisen liikunnan lisääntyminen 

on onnistunut tyydyttävästi (2, asteikolla 1-5). 

Voima-tasapainoryhmiä on järjestetty ja 

kuntosaliryhmät ovat olleet erittäin suosittuja. 

Kuntosaliohjausta kaivataan vielä lisää.  

Toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten 

tavoittaminen ryhmiin on osoittautunut 

haastavaksi. He eivät koe pärjäävänsä Ravi-

linnan kuntosalilla ja se on myös joidenkin 

mielestä liian kaukana. Jatkossa heikompi-

kuntoisten ryhmä tultaneen käynnistämään 

palvelukeskuksen liikuntatilassa. Ryhmäläisiä 

pyritään löytämään hyvinvointia edistävien 

kotikäyntien avulla. 

Kuntaan tarvitaan myös matalan kynnyksen 

liikuntaryhmiä vähän liikkuville ja toiminta-

kyvyltään heikentyneille. Lisäksi kyläyhdistyksiä 

ja järjestöjä aktivoidaan järjestämään tauko-

jumppaa yms. liikuntatuokioita. 

 

Ulkoilu 

Ulkoilutoiminnan lisääminen on ollut yksi 

tavoite Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa. 

Pyrkimyksenä on, että tarjolla on sekä 

yksilöllistä ulkoiluapua että ohjattuja 

ulkoiluryhmiä. Iitissä ulkoiluystäväkoulutusta 

on järjestetty vuodesta 2011 lähtien. 

Kouluttajana on toiminut Iitin Ladun edustaja, 

mutta vapaa-aikatoimi on auttanut 

järjestelyistä. Osallistujat ovat olleet 

vapaaehtoisia, omaisia, koululaisia ja 

hoitohenkilökuntaan kuuluvia.   

Yhteistyöryhmän oman arvion mukaan 

ulkoilun lisääntyminen on onnistunut erittäin 

hyvin (5, asteikoilla 1-5). Vuonna 2013 

säännöllistä ulkoiluapua sai 14 kohderyhmän 

iäkästä (2012: 10). Ulkoiluavustajia oli 10 

(2010:8). Ulkoiluystäväkouluttaja koordinoi ja 

avustaa ulkoilutettavien löytämisessä.  

Iitissä on yksi kohderyhmän iäkkäille 

tarkoitettu ulkoiluryhmä, Käs`kynkkää -kävely. 

Siihen osallistui 15 henkilöä. Kävelyryhmä 

järjestetään vapaa-aikapalvelujen ja Iitin 

Eläkkeensaajien yhteistyöllä. Valittavana on 

kaksi eripituista reittiä. Ulkoiluystävät ovat 

apuna kävelyillä samoin kuin ulkoilu-

tapahtumissa.    

Vie vanhus ulos -kampanjaan on osallistuttu 

aktiivisesti. Vuonna 2013 Metsäkeskus antoi 

Iitin vapaa-aikatoimelle, Iitin Ladulle ja Iitin 

Eläkkeensaajille rahalahjoituksen, joka 

käytetään erilaisiin ulkoilutapahtumiin.  

Yksityishenkilötkin ovat huomanneet ulkoilun 

tärkeyden. Eräs henkilö lahjoitti potku-

kelkkansa palvelutalon käyttöön ulkoilutuksia 

varten. Suurin osa ulkoiluystävistä ulkoiluttaa 

kuntakeskuksen iäkkäitä. Jatkossa ulkoilu-

ystäviä tarvittaisiin myös taajaman ulko-

puolella. 
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Muuta 

Liikuntapaikat 

Liikuntapaikkojen määrä pysyi melko samana 
kehittämisvuosina (taulukko 1). Liikuntaryhmät 
ovat kokoontuneet kylätaloilla ja koulujen 
liikuntasaleissa. Ohjattua kuntosaliharjoittelua 
on ollut palvelukeskuksella ja vapaa-

aikapalveluiden kuntosalilla. Ulkoiluolosuhteita 
on parannettu lisäämällä penkkejä ja 
madaltamalla katukivetyksiä. Ravilinnan 
peruskorjauksen yhteydessä liikuntatiloihin 
pääsystä tulee aiempaa esteettömämpi. 

 
Taulukko 1. Liikuntapaikkojen määrä 2010 ja 2013 

 Vuonna 2010 Vuonna 2013 
Kuntosalit 2 3 
Liikuntasalit  2 8 
Muut liikuntatoimintaan sopivat tilat  8 6 
Iäkkäille sopivat lähiliikuntapaikat tai ulkoilureitit 1 1 
Uima-altaat tai terapia-altaat 1 1 
 

Tapahtumat  

Iitissä järjestettiin lukuisia ikäihmisten 
terveysliikuntaan liittyviä tapahtumia kolmi-
vuotisen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyön 
aikana. Yhteensä 17 tapahtumaan osallistui 
643 henkilöä. Ulkoilutapahtumia oli eniten 
(11). Niissä oli ohjelmana mm. ohjattuja 
kävelylenkkejä ja lumikenkäilyä. Ulkoilu-

ystävien kanssa järjestettiin tempauksia, joissa 
ulkoiltiin palvelutalon asukkaiden kanssa. 
Lisäksi järjestettiin luentoja ja vertaisohjaajien 
tapaamisia. Tapahtumien järjestämisessä on 
tehty onnistuneesti yhteistyötä eri sektoreiden 
toimijoiden kanssa. 

 

Toiminnan esittely ja näkyvyys mediassa 

Iitin Voimaa vanhuuteen -työtä on esitelty eri 
medioissa vuosien 2011–2013 aikana yhteensä 
yhdeksän kertaa. Näkyvyyttä saatiin lähinnä 
paikallislehdissä. Jutuissa on kerrottu mm. 
ulkoiluystäväkoulutuksista, ulkoilutapahtumis-
ta, sauvakävelyn ennätysletkasta sekä Vie 
vanhus ulos -kampanjasta.  

Liikuntatoiminnasta tiedotetaan paikallis- 
lehdessä ja kunnan internetsivuilla. Lisäksi 
liikuntaryhmiä mainostetaan tapahtumissa, 
järjestöjen tapaamisissa ja liikuntaneuvonnan 
yhteydessä. 

Kunnat ovat päässeet esittelemään 
toimintaansa myös Voimaa vanhuuteen -
ohjelman tilaisuuksissa ja julkaisuissa. 
Joulukuussa 2013 järjestetyssä Ikäihmisten 
liikunnan foorumissa Iitin liikuntaneuvonta-
mallia esiteltiin sekä suullisessa esityksessä 
että posterissa. Moni kuulija kehui 
palautteessaan mallia ja aikoi ottaa siitä oppia 
omalla paikkakunnallaan. Esitykset ovat 
luettavissa Voimaa vanhuuteen -ohjelman 
verkkosivuilla.  
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Yhteistyöryhmän toiminta 

Yhteistyöryhmä arvioi vuosiseurannassa omaa 

toimintaansa ja kehittämistyötä yleensä. 

Lisäksi syksyllä 2012 tehtiin väliarviota (SWOT-

menetelmä) suunnan tarkistamiseksi. 

Kehittämistyön arvioitiin onnistuneen kahtena 

ensimmäisen vuotena melko hyvin (3, 

asteikolla 1-5) ja vuonna 2013 hyvin (4).  

Yhteistyöryhmän toiminnassa nähtiin pientä 

vaihtelua. Viimeisenä vuonna se onnistui 

erittäin hyvin (5). Poikkisektorisen yhteistyön 

arvioitiin kehittyneen hyvin Voimaa 

vanhuuteen -työn aikana erittäin hyvin. 

Yhteistyö eri tahojen välillä on parantunut ja 

toisten järjestämistä toiminnoista tiedetään 

paremmin. Tekemiseen on myös saatu 

näkyvyyttä ja laatua. 

Kunnan päättäjät ovat olleet jonkin verran 

kiinnostuneita Voimaa vanhuuteen -työstä. 

ikäihmisten liikuntaa tukevia päätöksiä on 

tehty. Esimerkiksi tekniset palvelut ottavat 

päätöksenteossaan huomioon esteettömyyden 

madaltamalla katukivetyksiä. 

Yhteistyöryhmän toiminnan jatko sellaisenaan 

Voimaa vanhuuteen -työn päätyttyä on vielä 

epävarmaa. Eri tahojen yhteistyö kuitenkin 

jatkuu tapahtumien merkeissä ja uusia 

toimintoja ideoimalla. 

Iitissä on alustavaa kiinnostusta jatkaa 

kehittämistyötä Ikäihmisten liikunnan 

toimenpideohjelman mukaisesti ja laajentaa 

kohderyhmää sekä eläkkeelle siirtyviin 60+ 

ikäihmisiin että hoivan piirissä jo oleviin 

ikäihmisiin. Liikuntaneuvonnan kautta aiotaan 

tavoittaa eläkkeelle siirtyviä henkilöitä ja 

kannustaa heitä liikuntaharrastuksen 

aloittamiseen ja lisäämiseen. 

Voimaa vanhuuteen -työ Iitissä on 

käynnistynyt hyvin. Tästä on hyvä jatkaa 

kehittämistä.  
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