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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 

kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveys-

ministeriö.  

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. 

Hämeenlinna kuuluu ensimmäiseen kunta-

ryhmään, joka valittiin mukaan kolmi-

vuotiseen kehittämis-työhön vuonna 2010. 

Kehittämistyön eri vaiheita ovat olleet 

alkukartoitus ja suunnitelmien laatiminen, 

hyvien toimintatapojen käyttöönotto sekä 

toiminnan juurtuminen.  

Voimaa vanhuuteen -kuntiin on perustettu 

poikkisektorinen iäkkäiden terveysliikunnan 

yhteistyöryhmä, jossa on edustus sosiaali- ja 

terveystoimesta, liikuntatoimesta ja järjestö-

sektorilta. Käytännön kehittämistyöstä 

vastaavat kultakin sektorilta valitut kunta-

koordinaattorit yhdessä yhteistyöryhmän 

kanssa. Kehittämistyötä on tuettu kohde-

kunnissa Ikäinstituutin mentoroinnilla, johon 

on sisältynyt kuntakohtaista ohjausta, koulu-

tusta, viestintä-tukea ja verkostopäiviä. 

Mentorointi jatkui 31.5.2014 asti. 

Katsauksen tiedot on kerätty vuosiseuranta-

kyselyistä, yhteistyöryhmien itsearvioinneista 

sekä muistioista. Tuloksia peilataan alku-

kartoitukseen sekä kehittämissuunnitelman 

tavoitteisiin. 

 

Hämeenlinnassa 

 75 vuotta täyttäneitä oli vuoden 2013 
lopussa 6848 (10,1 %). Lukumäärä on 
lisääntynyt kolmessa vuodessa noin 300 
hengellä (2010: 6549 eli 9,8 %). 

 Yhteistyöryhmän asiantuntijaryhmään 
ovat kuuluneet erityisliikunnan ohjaaja, 
kotihoidon fysioterapeutti, suunnittelija 
hyvinvointi-palvelujen 
kehittämisyksiköstä sekä ulkoiluystävä-
kouluttaja eläkeläisjärjestöstä. 
Laajempaan ohjausryhmään ovat lisäksi 
kuuluneet edustajat mm. 
liikuntatoimesta, Vapaaehtoiskeskus 
Pysäkiltä, terveys-keskuksesta, 

vanhusneuvostosta ja seurakunnasta. 
Ydinryhmä kokoontui suunnilleen kerran 
kuukaudessa ja ohjausryhmä n. neljä 
kertaa vuodessa 

 Ikäihmisten liikunta on kirjattu 
Ikäihmisten lautakunnan 
palvelusuunnitelmaan 2014 - 2017. 
Suunnitelmaa laadittaessa nostettiin 
esille Ikäihmisten liikuntaraadissa 
(8.4.2013) esiin tulleita 
kehittämisehdotuksia.  

 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö on 
toteutettu ilman erillistä hankerahoitusta
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Koulutus 

Hämeenlinnalaiset osallistuivat aktiivisesti 

Ikäinstituutin mentorointisopimukseen 

kuuluviin koulutuksiin. Paikkakunnalle saatiin 

Voimaa vanhuuteen -työn aikana 11 uutta 

voima- ja tasapainoharjoittelun kouluttajaa 

(kaksi liikuntatoimeen, viisi sosiaali- ja 

terveystoimeen, kaksi järjestöihin ja kaksi 

muille tahoille) sekä kolme uutta 

ulkoiluystäväkouluttajaa (yksi sosiaali- ja 

terveystoimeen ja kaksi järjestöihin).  

Lisäksi osallistuttiin seuraaviin koulutuksiin  

 Liikuntaneuvontaa ikäihmisille: 2 henkilöä  

(1 järjestö, 1 sosiaali- ja terveystoimi)  

 Liikunta ja Muistisairaudet: 5 henkilöä  

(1 liikuntatoimi, 4 sosiaali- ja 

terveystoimi) 

 Senioritanssin ohjauksen peruskurssi:  

7 henkilöä (2 liikuntatoimi, 5 järjestöt) 

 Senioritanssin ohjauksen jatkokurssi:  

2 henkilöä (liikuntatoimi)  

 Ikäihmisten liikunta ja ravitsemus: 4 

henkilöä (2 järjestöt, 2 sosiaali- ja 

terveystoimi). 

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 Hämeenlinnassa on 

pidetty 40 ikäihmisten terveysliikuntaan 

liittyvää koulutusta. Koulutuksiin on 

osallistunut yhteensä 492 henkilöä. Suurin 

osa näistä on Kunnon Hoitajia, mutta myös 

Ulkoiluystäviä ja VertaisVetureita on 

koulutettu runsaasti (kuvio 1.)  

Vapaaehtoiskeskus Pysäkki koordinoi Vertais- 

ja vapaaehtoistoimijoiden verkostoa. 

Vertaisohjaajille on myös järjestetty Veturit 

varikolla -täydennyskoulutuspäiviä. Lisäksi 

fysioterapiaopiskelijat tekivät Tasapaino-

harjoituksia vertaisohjaajien käyttöön - opin-

näytetyön, josta löytyy eritasoisia 

tasapainoliikkeitä. Vertaisohjaajat voivat 

hyödyntää liikekortteja omissa ryhmissään.  

 

Kuvio 1. Paikalliset koulutukset Hämeenlinnassa 2011 - toukokuu 2014 
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Yhteenveto koulutuksista 

Hämeenlinnassa panostettiin vahvasti uusien 

kouluttajien saamiseen. Ikäinstituutin 

mentorointiin kuuluvien ilmaisten koulutus-

paikkojen lisäksi kaupunki kustansi usean 

Ikäihmisten hoito ja hoiva -yksikön fysio-

terapeutin osallistumisen kouluttaja-

koulutukseen. Iso kouluttajarinki ja paikalliset 

koulutukset ovat luoneet vahvan perustan 

onnistuneelle kehittämistyölle. Yhteistyö-

ryhmän arvion mukaan iäkkäiden 

terveysliikuntaan liittyvän tietämyksen 

lisääntyminen on onnistunut hyvin (4, 

asteikoilla 1-5). 

Kunnon Hoitaja-, VertaisVeturi- ja Ulkoilu-

ystäväkoulutukset jatkuvat kertauspäivineen 

varsinaisen Voimaa vanhuuteen -työn 

päätyttyäkin. Vertaisohjaajia etsitään 

järjestökentän ja vanhusneuvoston kautta 

sekä lehti-ilmoituksin. Kunnon Hoitaja -

koulutusta suunnitellaan järjestettäväksi 

myös seurakunnan diakoneille.

 

 

Liikuntaneuvonta 

Liikuntaneuvonnalla tarkoitetaan palvelua, 

jonka pääasiallisena sisältönä on antaa 

asiakkaalle neuvontaa ja ohjausta 

liikkumiseen liittyen yksilöllisesti tai 

ryhmässä. Liikuntaneuvontatoiminnolla 

tarkoitetaan yksittäistä neuvontapaikkaa tai -

tahoa. 

Hämeenlinnassa ikäihmisten liikunta-

neuvontaa on annettu pääsääntöisesti 

kertaluonteisesti erilaisissa ryhmä-

tilaisuuksissa. Ikäihmisten hoito ja hoiva -

yksikön fysioterapeutti on vieraillut mm. 

senioriliikunnan pisteessä, seurakuntatalossa, 

palvelutaloissa sekä järjestöjen tilaisuuksissa 

kertomassa liikunnan merkityksestä sekä 

harjoittelumahdollisuuksista.   

Liikuntaneuvontatoimintojen lukumäärä on 

vaihdellut vuosittain. Eniten sitä oli tarjolla 

vuonna 2012 (kuvio 2). Kolmen vuoden 

kehittämistyön aikana liikuntaneuvontaa on 

saanut yhteensä 919 henkilöä.  

Liikunta ja terveysalan ammattilaiset ovat 

antaneet liikuntaneuvontaa osana omaa 

työtään esimerkiksi liikuntaryhmien ja 

kotikäyntien yhteydessä, infotilaisuuksissa 

sekä terveystoimen vastaanotolla. Tiedot 

ikäihmisten liikuntatarjonnasta on koottu 

liikuntakalenteriin. Lisäksi tietoa on jaettu 

lehti-ilmoituksilla, ilmoitustauluilla, netti-

sivuilla, infotilaisuuksissa sekä puskaradion 

välityksellä. 

Kuvio 2. Liikuntaneuvontatoiminnot vuosina 

2010–2013
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Yhteenveto liikuntaneuvonnasta 

Ikäihmisten liikuntaneuvontaa tulisi 

Hämeenlinnassa vielä kehittää. Järjestöjen 

tilaisuuksissa tavoitetaan suuri joukko 

kohderyhmää, mutta ryhmämuotoisen 

neuvonnan rinnalle kaivataan myös 

yksilöllistä neuvontaa. Yhteistyöryhmän 

arvion mukaan liikuntaneuvonnan lisään-

tyminen on onnistunut melko hyvin (3, 

asteikoilla 1-5). 

Jatkossa erityisryhmien liikunnanohjaaja sekä 

Ikäihmisten hoidon ja hoivan fysioterapeutti 

kehittävät alueellista liikuntaneuvonnan 

toimintamallia yhdessä asiakasohjausyksikön 

kanssa. Suunnitelmissa on, että kaupunki 

jaetaan viiteen eri osaan ja jokaiseen osaan 

tulee oma palveluohjaaja. Alueilla järjes-

tetään tapahtumia ja luentoja, joihin 

kutsutaan järjestöjen jäseniä sekä muita 

ikäihmisiä.  
 

Ohjattu liikuntatoiminta 

Ikääntyneiden liikuntasuosituksissa neuvo-

taan 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 

säännöllistä. Tärkeää on välttää liikkumatto-

muutta. Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa 

painotetaan voima- ja tasapainosisältöisten 

ryhmätoimintojen kehittämistä. 

Hämeenlinnassa kohderyhmälle suunnatut 

liikuntaryhmät ovat lisääntyneet selvästi 

Voimaa vanhuuteen -työn aikana (kuvio 3). 

Myös osallistujamäärät ovat monin-

kertaistuneet. Vuonna 2013 ryhmiä oli 117 

(2010: 27) ja osallistujia 1820 (2010: 373). 

Tosin alkutilanteessa kaikkien järjestöjen 

ryhmistä ei kerätty tietoa.   

Vuonna 2013 Hämeenlinnassa oli 75 vuotta 

täyttäneitä henkilöitä yhteensä 6848 

(SOTKAnet). Tästä ikäluokasta joka toisen 

arvioidaan olevan toiminta- ja liikkumis-

kyvyltään heikentynyt. Tällöin Hämeen-

linnassa olisi vuonna 2013 ollut yksi ohjattu 

liikuntaryhmä kohderyhmän 29 iäkästä 

kohden (2010: 121). Kuntaryhmän keskiarvo 

on yksi liikuntaryhmä 27:ä kohderyhmän 

iäkästä kohden (2010:53).  

 

Ryhmien järjestäminen on jakaantunut 

tasaisesti eri sektoreille, mutta järjestöjen 

ryhmissä liikkuu selvästi eniten ikäihmisiä 

(taulukko 1). 

Tarjolla on ollut hyvin monipuolisesti 

erisisältöisiä liikuntaryhmiä eri puolilla 

kaupunkia. Eniten on järjestetty kuntosali-

ryhmiä, mutta myös ulkoliikuntaa, voima-

tasapainoharjoittelua ja vesivoimistelua. 

(Kuvio 4.) 

Keskeisimpiä ryhmätoimintoja ovat olleet 

 Voimaa vanhuuteen -kuntosaliryhmät 

(Ikäihmisten hoito ja hoiva) 

 VoiTas -ryhmät (Hämeenlinnan liikunta-

hallit) 

 VoiTas -ryhmät (Vapaaehtoiskeskus 

Pysäkki) 

 Eläkeläisjärjestöjen järjestämät liikunta- 

ja peliryhmät 

 Taloyhtiöiden liikuntaryhmät 
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Kuvio 3. Liikuntaryhmien määrä    Kuvio 4. Liikuntatoiminnan sisältö vuonna 2013 

Hämeenlinnassa 2010–2013 

 

Taulukko 1. Liikuntaryhmien ja niihin osallistuneiden henkilöiden lukumäärä sektoreittain 

 
 

Sosiaali- ja 
terveystoimi 

Liikuntatoimi Järjestöt Muut toimijat Yhteensä 

Ryhmiä 25 22 42 28 117 

Osallistujia 151 304 1104 261 1820 

 

 

Liikuntatoiminnan laatu 

Ikääntyneiden ihmisten ohjatun 

terveysliikunnan laatusuositukset sekä 

Voimaa vanhuuteen -liikuntaryhmien laatu-

kriteerit ohjeistavat ryhmäliikunnan 

toteutusta. Keskeiset kriteerit ovat: ryhmä-

koko alle 20 henkilöä, kokoontuminen 

vähintään kaksi kertaa viikossa, palaute 

osallistujilta, toiminta- ja liikkumiskyvyn 

arviointi ja ohjaus jatkoharjoitteluun. 

 Liikuntaryhmistä 19 kokoontui kaksi 

kertaa viikossa.  

 Asiakaspalautetta kerättiin 48 ryhmässä.  

 Liikkumiskyvyn testaus tehtiin 28 

ryhmässä. 

 Jatkoharjoitteluun ohjattiin 37 ryhmässä.  

 Ryhmissä oli keskimäärin 16 iäkästä 

osallistujaa. 

 Alle 20 osallistujaa 90 ryhmässä 

Kaikki keskeiset liikuntatoiminnan laatu-

kriteerit täytti 16 ryhmää (2012:9). Nämä 

ryhmät olivat Ikäihmisten hoidon ja hoivan 

sekä liikuntahallien järjestämiä. Kunta-

ryhmässä 1 kriteerit täyttäviä liikuntaryhmiä 

oli 54 yhteensä 493 liikuntaryhmästä. 

Erityisesti liikkumiskyvyn testausta on lisätty 

Voimaa vanhuuteen -toiminnan myötä (2010: 

17). Ryhmissä testatuista 190 henkilöstä tulos 

parani 60 %:lla ja pysyi ennallaan 29 %:lla 

osallistujista. Tulos heikkeni 11 %:lla 

osallistujista. 

Hämeenlinnassa ryhmiä ohjasivat useim-

miten liikunnan tai kuntoutuksen ammat-

tilaiset (58 ryhmässä), mutta myös vertais-

ohjaajat kunnostautuivat useiden ryhmien 

ohjaajina. Vuonna 2013 pelkästään vertaisten 

ohjaamia ryhmiä oli yhteensä 52. Niitä 

järjestivät erilaiset järjestöt, taloyhtiöt sekä 

Vapaaehtoiskeskus Pysäkki. Vertaiset 

ohjasivat etenkin ulkoliikuntaryhmiä, tuoli-

jumppaa, voima-tasapainoryhmiä sekä 

pelejä. Lisäksi vertaiset toimivat muutamassa 

ryhmässä ammattilaisten apuna. Vertais- ja 

Kuvio 5. Liikuntatoiminnan sisältö. 
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vapaaehtoisohjaajia oli toiminnassa mukana 

yhteensä 77 (2010:29). 

Ikäihmisten liikkumista tuetaan Hämeen-

linnassa myös rahallisesti. Kaupungissa on 

ollut käytössä senioriliikuntakortti jo Voimaa 

Vanhuuteen -työn alkaessa. Kortin voivat 

hankkia 70 euron hintaan 70 vuotta 

täyttäneet henkilöt, ja sillä pääsee maksutta 

kaupungin uimahalleihin ja kuntosaleille. 

Kaupunki tarjoaa ikäihmisille myös 

maksuttomia liikuntatiloja ja maksutonta 

koulutusta. Lisäksi tilaajaorganisaatio 

myöntää 500 euron Mini-pilottirahoitusta 

järjestöille uuden toiminnan toteuttamiselle. 

 

Yhteenveto liikuntatoiminnasta 

Toimintakyvyltään heikentyneille ikäihmisille 

on saatu runsaasti lisää ohjattuja liikunta-

ryhmiä Voimaa vanhuuteen -työn aikana. 

Ryhmien sisältöä on myös muokattu 

laatukriteerien mukaiseksi — useat ryhmät 

kokoontuvat kahdesti viikossa ja niihin 

sisältyy myös liikkumiskyvyn arviointi. 

Tavoitteellinen harjoittelu on tuottanut myös 

tuloksia. Lähes kaikkien testattujen liikkumis-

kyky parani tai pysyi ennallaan.  

Tarjolla on monipuolisesti erisisältöisiä 

ryhmiä eri tahojen järjestämänä. Työnjaosta 

on sovittu: sosiaali- ja terveystoimi sekä 

erityisliikunnan ohjaaja vastaavat heikompi-

kuntoisten ryhmistä, järjestöt ja vapaa-

ehtoiset parempikuntoisten ryhmistä. Yhteis-

työryhmän oman arvion mukaan voima- ja 

tasapainosisältöisen liikunnan lisääntyminen 

on onnistunut erinomaisesti (5, asteikolla 1-

5). Keskeiset ryhmätoimintamallit ovat 

vakiintuneet pysyviksi käytännöiksi. 

Ulkoilu 

Ulkoilutoiminnan lisääminen on ollut yksi 

tavoite Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa. 

Pyrkimyksenä oli saada sekä yksilöllistä 

ulkoiluapua että ohjattuja ulkoiluryhmiä. 

Hämeenlinnassa ulkoiluystäväkoulutusta on 

järjestetty vuodesta 2012 lähtien kolmen 

kouluttajan voimin. Koulutuksia on järjestetty 

Vapaaehtoiskeskus Pysäkillä sekä Rengolla ja 

Lammilla.   

 Vuonna 2013 säännöllistä ulkoiluapua sai 

200 kohderyhmän iäkästä (2012: 600)  

 Ulkoiluavustajia oli mukana toiminnassa 

51 (2012: 30) 

Ulkoiluavustajia on saatu eläkeläis-

järjestöistä, urheiluseuroista, seurakunnasta 

sekä yksityissektorilta. Lisäksi yksityishenkilöt 

ovat tarjonneet apuaan. Toiminnan 

koordinoinnista vastasivat Vapaaehtois-

keskus Pysäkki, seurakunta sekä eläkeläis-

järjestöt. Pysäkillä on rekisteri ulkoilu-

ystävistä. Ulkoiluapua kaipaava toimittaa 

hakemuksen Pysäkille ja hänelle etsitään 

sopiva ulkoiluystävä. Hämeenlinnassa on 

osallistuttu aktiivisesti myös vuosittaiseen Vie 

vanhus ulos -kampanjaan. 

Ohjattuja ulkoiluryhmiä on saatu lisää 

Voimaa vanhuuteen -työn aikana. Vuonna 

2013 niitä oli jo 18 (2010: 1). Ulkoiluryhmiä 

pitivät etenkin järjestöt, mutta myös 

taloyhtiöt, vapaaehtoiskeskus ja liikunta-

toimi. Useimmat ryhmistä keskittyivät piha-

peleihin, mutta osa myös sauva- tai 

kimppakävelyyn. Ryhmiin osallistui 475 

henkilöä. Yhteistyöryhmän oman arvion 

mukaan ulkoilun lisääntyminen on 

onnistunut hyvin (4, asteikoilla 1-5).  
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Muuta 

Liikuntapaikat 

Hämeenlinnassa on onnistuttu saamaan 

uudenlaisia tiloja ikäihmisten liikunta-

käyttöön. Taloyhtiöiden kertotiloihin tai 

muihin yhteisiin tiloihin on hankittu liikunta-

välineitä, joita käytetään ahkerasti vertais-

ohjaajien vetämissä ryhmissä. Myös palvelu-

talojen ruokasaleihin ja aulatiloihin on 

hankittu liikuntavälineitä, joita kuka tahansa 

pääse helposti käyttämään. 

Renkoon saatiin testamenttivaroilla hankittua 

ikäihmisille soveltuvat kuntosalilaitteet. 

Raitaharjun palvelukodissa sijaitseva kunto-

sali nimettiin Hiljan KuntoKammariksi. Kunto-

sali on järjestöjen ja kaupungin omien 

ryhmien ahkerassa käytössä.  

 

Tapahtumat 

Hämeenlinnassa järjestettiin lukuisia 

ikäihmisten terveysliikuntaan liittyviä 

tapahtumia kolmivuotisen Voimaa 

vanhuuteen -kehittämistyön aikana. 

Yhteensä 33 tapahtumaan osallistui 1411 

henkilöä. Ulkoilutapahtumia oli eniten (12), 

mutta lisäksi pidettiin useita seminaareja 

sekä muita tilaisuuksia, joissa Voimaa 

vanhuuteen -toimintaa esiteltiin. Vuonna 

2013 pidettiin lisäksi Puutarhatreffejä sekä 

Ikäihmisten liikuntaraati, jossa kerättiin 

kokemuksia ja kehittämisehdotuksia liikunta-

toiminnan, -neuvonnan ja olosuhteiden 

osalta. Tapahtumien järjestämisessä on tehty 

onnistuneesti yhteistyötä eri sektoreiden 

toimijoiden kanssa. 

Keväällä 2014 pidettiin vielä Voimaa 

vanhuuteen -päätöstilaisuus Poltinahon 

seurakuntatalolla. Tilaisuudessa kultiin 

tärkeää tietoa ikäihmisten liikunnasta ja 

ravitsemuksesta sekä kuultiin Voimaa 

vanhuuteen -toimintaan osallistuneiden ikä-

ihmisten sekä toimintaa ohjanneiden ja 

järjestäneiden vertaisohjaajien ja 

ammattilaisten näkemyksiä ja kehittämis-

ehdotuksia.  

 

Toiminnan esittely ja näkyvyys mediassa 

Hämeenlinnan Voimaa vanhuuteen -työtä on 

esitelty eri medioissa vuosien 2011–2013 

aikana yhteensä 23 kertaa. Näkyvyyttä saatiin 

lähinnä paikallislehdissä (13 kertaa) ja 

verkkojulkaisuissa (8 kertaa). Jutuissa on 

kerrottu liikuntaraadista, ulkoiluystävä-

koulutuksesta, taloyhtiötoiminnasta, kimppa-

kävelystä sekä muista toimintamalleista.  

Kunnat ovat päässeet esittelemään 

toimintaansa myös Voimaa vanhuuteen -

ohjelman tilaisuuksissa ja julkaisuissa. 

Joulukuussa 2013 järjestetyssä Ikäihmisten 

liikunnan foorumissa Hämeenlinnan liikunta-

hallien ja muistiyhdistyksen järjestämää 

muistisairaiden liikuntaryhmää esiteltiin 

suullisessa esityksessä ja taloyhtiöiden 

liikuntaryhmiä posterissa. Moni kuulija 
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ilmoitti palautteessaan soveltavansa malleja 

omalla paikkakunnallaan. Molemmat 

esitykset ovat luettavissa Voimaa vanhuuteen 

-ohjelman verkkosivuilla. Lisäksi Innokylän 

verkkosivuille on viety kuvaus Hämeenlinnan 

taloyhtiötoiminnasta.  

 

Yhteistyöryhmän toiminta 

 

Yhteistyöryhmä arvioi vuosiseurannassa 

omaa toimintaansa ja kehittämistyötä 

yleensä. Lisäksi syksyllä 2012 tehtiin 

väliarviota (SWOT-menetelmä) suunnan 

tarkistamiseksi. Kehittämistyön arvioitiin 

onnistuneen kahtena ensimmäisenä vuotena 

hyvin ja vuonna 2013 erittäin hyvin (5, 

asteikolla 1- 5).  

 

Yhteistyöryhmän toiminnassa nähtiin pientä 

vaihtelua. Poikkisektorisen yhteistyön 

arvioitiin kehittyneen hyvin Voimaa 

vanhuuteen -työn aikana.  

 

Kunnan päättäjät ovat olleet kiinnostuneita 

Voimaa vanhuuteen -työstä. Etenkin 

luottamushenkilöiltä ja vanhusneuvostolta on 

saatu positiivista palautetta. 

 

Yhteistyöryhmän toiminta jatkuu varsinaisen 

Voimaa vanhuuteen -työn päätyttyäkin. 

Ohjausryhmä kokoontuu kahdesti vuodessa 

ja asiantuntijaryhmä tätä tiiviimmin. 

Ohjausryhmän kokoonkutsujana toimii 

hyvinvointipalvelujen kehittämisyksikön 

suunnittelija.  

 

Hämeenlinnassa on kiinnostusta jatkaa 

kehittämistyötä Ikäihmisten liikunnan 

toimenpideohjelman mukaisesti ja laajentaa 

kohderyhmää sekä eläkkeelle siirtyviin 60+ 

ikäihmisiin että hoivan piirissä jo oleviin 

ikäihmisiin.  

Voimaa vanhuuteen -työ on onnistunut 

Hämeenlinnassa todella ansiokkaasti. 

Osoituksena siitä Ikäinstituutti antoi 

Hämeenlinnalle "Hyvä kello kauas kuuluu" - 

palkinnon joulukuussa 2013. Tästä on hyvä 

jatkaa!  

 

 Liikkuva vanhuus - yhteinen asiamme 

Voimaa vanhuuteen -ohjelma  

Ikäinstituutti 

Asemapäällikönkatu 7 

00520 Helsinki  

  

p. (09) 6122 160  

www.voimaavanhuuteen.fi 
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