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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. Kemiönsaari 

kuuluu ensimmäiseen kuntaryhmään, joka 

valittiin mukaan kolmivuotiseen kehittämis-

työhön vuonna 2010. Kehittämistyön eri 

vaiheita ovat olleet alkukartoitus ja 

suunnitelmien laatiminen, hyvien toiminta-

tapojen 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, 

koulutusta, viestintätukea ja verkostopäiviä. 

Mentorointi jatkui 31.5.2014 asti. 

Katsauksen tiedot on kerätty vuosi-

seurantakyselyistä, yhteistyöryhmien itse-

arvioinneista sekä muistioista. Tuloksia 

peilataan alkukartoitukseen sekä kehittämis-

suunnitelman tavoitteisiin. 

 

Kemiönsaaressa 

- 75 vuotta täyttäneitä oli vuoden 2013 

lopussa 975 (13,9 %).  Lukumäärä on 

lisääntynyt kolmessa vuodessa noin 30 

hengellä (2010: 942 eli 13,1 %). 

- Yhteistyöryhmän ydinryhmään ovat 

kuuluneet vapaa-aikatoimen johtaja, 

liikunnanohjaaja, vanhustenhuollon 

päällikkö sekä eläkeläisjärjestön edustaja 

(Dragsfjärds pensionärer). Ohjausryhmään 

on lisäksi kuulunut edustajia mm. 

kunnanhallituksesta ja lautakunnista, 

teknisestä toimesta, terveyskeskuksen eri 

yksiköistä, seurakunnasta sekä eläkeläis-

järjestöistä. Ohjausryhmä kokoontui 

muutaman kerran vuodessa.  

- Ikäihmisten liikunta on kirjattu kunnan 

Terveysliikuntastrategiaan.   

- Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö on 

toteutettu ilman erillistä hankerahoitusta. 

Toiminta on rahoitettu kunnan budjetista. 
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Koulutus 

Kemiönsaarelaiset osallistuivat Ikäinstituutin 

mentorointisopimukseen kuuluviin koulutuk-

siin. Paikkakunnalle saatiin Voimaa 

vanhuuteen -työn aikana kolme uutta voima- 

ja tasapainoharjoittelun kouluttajaa  

(1 liikuntatoimi, 2 sosiaali- ja terveystoimi). 

Lisäksi kolme henkilöä osallistui Liikunta-

neuvontaa ikäihmisille -koulutukseen  

(2 liikuntatoimi, 1 sosiaali- ja terveystoimi).  

Yhteistyöryhmän jäsenet osallistuivat 

aktiivisesti myös Voimaa vanhuuteen -

verkostopäiviin ja alueseminaareihin. 

Koulutuksiin ja verkostopäiviin osallistuminen 

on edistänyt oppimista ja kokemusten vaihtoa. 

Uusien kouluttajien myötä paikallisia 

koulutuksia on järjestetty. Voimaa vanhuuteen 

-työn aikana (2011–2013) Kemiönsaaressa on 

pidetty viisi ikäihmisten terveysliikuntaan 

liittyvää koulutusta. Koulutuksiin on 

osallistunut yhteensä 55 henkilöä. Näistä 39 oli 

Kunnon Hoitajia ja 16 VertaisVetureita. (Kuvio 

1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Paikalliskoulutuksiin osallistuneet 2011–2013 

 

Yhteenveto koulutuksista 

Hoitohenkilökunnan ja vertaisohjaajien 

koulutus on tukenut ikäihmisten terveys-

liikunnan kehittämistä kunnassa. Yhteistyö-

ryhmän arvion mukaan iäkkäiden terveys-

liikuntaan liittyvän tietämyksen lisääntyminen 

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

 

”Tässä on tapahtunut todella paljon kolmen 

vuoden aikana. Alussa oli vaikea saada iäkkäät 

ihmiset ymmärtämään liikunnan tärkeydestä. 

Nyt on ryhmät täysiä ja lisää pitäisi perustaa.” 

Kunnon Hoitaja -koulutukset jatkuvat samalla 

tavalla varsinaisen Voimaa vanhuuteen -työn 

päätyttyäkin. VertaisVetureiden kouluttaminen 

on pääpainopisteenä vuonna 2014. 
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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. 

Kemiönsaaressa ei ole ollut tarjolla varsinaista 

liikuntaneuvontapalvelua ja yhteistyöryhmä 

arvioikin, että liikuntaneuvonnan lisäänty-

minen on onnistunut heikosti (2, asteikoilla 1-

5). Ongelmana on ollut löytää sopiva malli, sillä 

kunnan asukasmäärä on pieni ja välimatkat 

ovat pitkiä. Liikuntaneuvonta on suunniteltu 

aloitettavaksi vuonna 2014.  

Kunnassa ei vielä ole liikuntakalenteria, johon 

olisi koottu kaikkien tahojen järjestämä 

liikuntatoiminta. Tammikuussa 2013 

järjestetyssä Ikäihmisten liikuntaraadissa oli 

kuitenkin puhetta, että kotiin jaettavaan 

iäkkäiden infoesitteeseen sisällytetään tietoa 

liikuntatoiminnasta. Raadissa ideoitiin myös, 

että liikuntaneuvontaa saisi terveys-

keskuksesta ja palveluohjaajilta. 

 

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 

säännöllistä. Tärkeää on välttää 

liikkumattomuutta. Voimaa vanhuuteen -

ohjelmassa painotetaan voima- ja tasapaino-

sisältöisten ryhmätoimintojen kehittämistä. 

Kemiönsaaressa kohderyhmälle suunnattujen 

liikuntaryhmien lukumäärä on pysynyt samalla 

tasolla Voimaa vanhuuteen -työn aikana (kuvio 

2). Osallistujamäärät ovat hieman lisääntyneet. 

Vuonna 2013 ryhmiä oli kuusi (2010: 7) ja 

osallistujia 94 (2010: 56).  

Vuonna 2013 Kemiönsaaressa oli 75 vuotta 

täyttäneitä henkilöitä yhteensä 975 

(SOTKAnet). Tästä ikäluokasta joka toisen 

arvioidaan olevan toiminta- ja liikkumis-

kyvyltään heikentynyt. Tällöin Kemiönsaaressa 

olisi vuonna 2013 ollut yksi ohjattu 

liikuntaryhmä kohderyhmän 81 iäkästä kohden 

(2010: 67). Kuntaryhmän keskiarvo on yksi 

ryhmä/27 kohderyhmän iäkästä (2010:53). 

Näiden ryhmien lisäksi Kemiönsaaressa 

järjestetään Orkidea-ryhmiä, joissa liikkuvat 

pääosin nuoremmat ja paremmassa kunnossa 

olevat eläkeläiset.  

Liikuntatoimi järjesti kaikki ryhmät. Tarjolla oli 

kuntosaliharjoittelua, voima-tasapainoryhmiä, 

tuolijumppaa sekä vesivoimistelua (kuvio 3). 

Ohjaajana toimii liikunnanohjaaja apunaan 

koulutetut Kunnon Hoitajat ja VertaisVeturit, 

jotka auttoivat osallistujia kotoa lähtiessä, 

taksimatkan aikana sekä kuntosalilla. Vertais- 

ja vapaaehtoisohjaajia oli toiminnassa mukana 

yhteensä 11 (2010: 0). 
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Kuvio 2. Toimintakyvyltään heikentyneiden  Kuvio 3. Liikuntatoiminnan sisältö vuonna 2013 

iäkkäiden liikuntaryhmät 2010–2013  

 

Liikuntatoiminnan laatu 

Ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveys-

liikunnan laatusuositukset sekä Voimaa 

vanhuuteen -liikuntaryhmien laatukriteerit 

ohjeistavat ryhmäliikunnan toteutusta.  

 Liikuntaryhmät kokoontuivat kerran 

viikossa.  

 Liikkumiskyvyn testaus tehtiin kolmessa 

ryhmässä. 

 Jatkoharjoitteluun ohjattiin kahdessa 

ryhmässä.  

 Vesivoimisteluun osallistui 35 ikäihmistä. 

Muissa ryhmissä oli keskimäärin 12 iäkästä 

osallistujaa. 

 Ryhmissä ei kerätty asiakaspalautetta. 

 Alle 20 osallistujaa viidessä ryhmässä 

Yksikään ryhmä ei täyttänyt kaikkia 

liikuntatoiminnan laatukriteerejä.  Kunta-

ryhmässä 1 kriteerit täyttäviä liikuntaryhmiä oli 

54 yhteensä 493 liikuntaryhmästä. Vaikka 

ryhmät kokoontuivatkin vain kerran viikossa, 

oli osallistujilla mahdollisuus harjoitella 

kahdesti viikossa, kun he osallistuivat 

useampaan ryhmään.  

Erityisesti liikkumiskyvyn testausta on lisätty 

Voimaa vanhuuteen -toiminnan myötä (2010: 

0). Ryhmissä testatuista 34 henkilöstä tulos 

parani 62 %:lla ja pysyi ennallaan 24 %:lla 

osallistujista. Tulos heikkeni 15 %:lla 

osallistujista. 

Ikäihmisten liikkumista tuetaan 

Kemiönsaaressa myös rahallisesti. Kunnassa on 

ollut käytössä senioriliikuntakortti (Long Living) 

jo Voimaa Vanhuuteen -työn alkaessa. 

Eläkeläiset voivat hankkia kortin 0,50 euron 

hintaan. Kortilla saa kahden euron alennuksen 

yksityisillä liikuntapaikoilla (kuntosalit Actiwell 

ja Rehab Center, Kasnäs kylpylä ja kuntosali, 

Bjärkas golf, hiihtotunneli Paippi sekä 

laskettelukeskus Meri Teijo).  Kunta tukee 

järjestöjen Voimaa vanhuuteen -työtä 

avustuksilla sekä tarjoamalla tiloja ja 

koulutuksia.  

 

Yhteenveto liikuntatoiminnasta 

Liikuntaryhmien sisältö on kehittynyt Voimaa 

vanhuuteen -työn aikana laatukriteerien 

suuntaisesti. Ryhmät harjoittelevat nyt 

pidempään, tehokkaammin ja osassa ryhmistä 

tehdään myös alku- ja lopputestit. 

Alkutilanteessa testejä ei tehty lainkaan. 
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VoiTas-ryhmiin järjestettiin aluksi kuljetus, 

mutta myöhemmin osallistujat ovat 

järjestäneet ja maksaneet matkansa itse. 

Liikuntatoimi maksaa bussikuljetuksen 

vesivoimisteluun.  

Yhteistyöryhmä arvioi, että voima- ja 

tasapainosisältöisen liikunnan lisääntyminen 

on onnistunut erittäin hyvin (5, asteikoilla 1-5). 

Ryhmien järjestäminen on nyt kokonaan 

liikuntatoimen vastuulla. Liikunta tulisikin 

saada entistä paremmin osaksi myös 

järjestöjen toimintaa. Myös koulutetut Kunnon 

Hoitajat voisivat vetää liikuntatuokioita 

palvelutaloissa. Yhteistyöryhmä mainitseekin, 

että tarkoitus on tiivistää yhteistyötä 

eläkeläisjärjestöjen sekä vanhusneuvoston 

kanssa. 

 

Ulkoilu 

Säännöllinen ulkoilu kuuluu hyvään 

vanhuuteen. Se virkistää mieltä, parantaa 

liikkumisvarmuutta ja auttaa säilyttämään 

itsenäisyyttä. Yli puolella 75 vuotta 

täyttäneistä naisista ja yli kolmanneksella 

miehistä on vaikeuksia suoriutua puolen 

kilometrin kävelystä. Haastavat reitit, 

tasapainovaikeudet, kaatumisen pelko ja 

kävelykaverin puute ovat usein ulkoilun 

esteenä. 

Ulkoilutoiminnan lisääminen on ollut yksi 

tavoite Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa. 

Pyrkimyksenä oli saada sekä yksilöllistä 

ulkoiluapua että ohjattuja ulkoiluryhmiä. 

Kemiönsaaressa ulkoilutoimintaan ei vielä ole 

panostettu, ja yhteistyöryhmä arvioikin, että 

ulkoilun lisääntyminen on onnistunut 

tyydyttävästi (2, asteikoilla 1-5). 

Ulkoilutoimintaa ei ole järjestetty resurssien 

puutteen vuoksi, mutta mahdollisesti siihen 

keskitytään myöhemmin. Apuna voisi olla 

esimerkiksi Ulkoiluystävä-koulutusten järjestä-

minen, jolloin vapaaehtoiset voisivat toimia 

sekä kotona että laitoksissa asuvien 

ikäihmisten ulkoiluapuna. 

 

Muuta 

Liikuntapaikat 

Kemiönsaaressa ikäihmisten harjoitteluun 

sopivien liikuntapaikkojen lukumäärä on 

pysynyt suurin pirtein ennallaan (taulukko 1). 

Kunnan oma kuntosali on varattu Voitas-

ryhmille päiväsaikaan. Lisäksi käytössä ovat 

yksityiset kuntosalit sekä palvelukodin tilat.   

 
Taulukko 1. Ikäihmisten harjoitteluun sopivat liikuntatilat 2010 ja 2013.  

 Vuonna 
2010 

Vuonna 
2013 

Kuntosalit  4 4 
Liikuntasalit  8 7 
Muut liikuntatoimintaan sopivat tilat  3 6 
Iäkkäille sopivat lähiliikuntapaikat tai ulkoilureitit  0 0 
Uima-altaat tai terapia-altaat 1 1 
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Tapahtumat 

Kemiönsaaressa järjestettiin muutamia 

ikäihmisten terveysliikuntaan liittyviä tapah-

tumia kolmivuotisen Voimaa vanhuuteen -

kehittämistyön aikana. Kaksi tapahtumista oli 

ulkoilupäiviä, joissa järjestöjen vapaaehtoiset 

ulkoilivat yhdessä vanhainkotien asukkaiden 

kanssa. Lisäksi järjestettiin yksi iso seminaari.  

Vuonna 2013 pidettiin Ikäihmisten liikuntaraati 

-keskustelutilaisuus, johon osallistui kuusi 

ikäihmistä eri puolilta kuntaa. He esittivät 

erilaisia kehittämisehdotuksia kunnassa 

järjestettävään liikuntaneuvontaan ja -

toimintaan.    

 

Toiminnan esittely ja näkyvyys mediassa 

Kemiönsaaren Voimaa vanhuuteen -työtä on 

esitelty eri medioissa vuosien 2011–2013 

aikana yhteensä 11 kertaa. Näkyvyyttä saatiin 

lähinnä paikallislehdissä (seitsemän kertaa) ja 

verkkojulkaisuissa (neljä kertaa). Jutuissa on 

kerrottu mm. Voitas-ryhmistä, liikunta-

kavereista ja ulkoilupäivästä. Toiminnasta 

tiedotetaan myös kunnan kotisivuilla, lehti-

ilmoituksilla sekä järjestöjen tapaamisissa. 

Tiedottaminen on ollut tärkeää, sillä 

lehtijuttujen jälkeen muutama iäkäs on itse 

ottanut yhteyttä ja halunnut mukaan 

toimintaan.  

Kunnat ovat päässeet esittelemään 

toimintaansa myös Voimaa vanhuuteen -

ohjelman tilaisuuksissa ja julkaisuissa. 

Joulukuussa 2013 järjestetyssä Ikäihmisten 

liikunnan foorumissa Kemiönsaaren VoiTas-

ryhmien toimintaa esiteltiin sekä suullisessa 

esityksessä että posterissa. Moni kuulija 

ilmoitti palautteessaan soveltavansa mallia 

omalla paikkakunnallaan. Molemmat esitykset 

ovat luettavissa Voimaa vanhuuteen -ohjelman 

verkkosivuilla. 

 

Yhteistyöryhmän toiminta 

Yhteistyöryhmä arvioi vuosiseurannassa omaa 

toimintaansa ja kehittämistyötä yleensä. 

Lisäksi syksyllä 2012 tehtiin väliarviota (SWOT-

menetelmä) suunnan tarkistamiseksi. Sekä 

kehittämistyön että yhteistyöryhmän toimin-

nan arvioitiin onnistuneen hyvin (4, asteikolla 

1- 5) kaikkina kolmena vuonna (kuvio 3). 

Poikkisektorisen yhteistyön arvioitiin kehitty-

neen erittäin hyvin Voimaa vanhuuteen -työn 

aikana. Yhteistyötä on tehty myös Hangon 

Voimaa vanhuuteen -yhteistyöryhmän kanssa 

mm. vierailukäyntien ja keskustelujen 

merkeissä. 

 

Kunnan päättäjät ovat olleet kiinnostuneita 

Voimaa vanhuuteen -työstä. Etenkin 

kunnanhallituksen, -valtuuston, peruspalvelu-

lautakunnan sekä vapaa-aikalautakunnan 

jäsenet ovat olleet kiinnostuneita ja tietävät 

myös toiminnan sisällöstä. 
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Toiminta on onnistuttu jalkauttamaan kunnan 

normaaliin toimintaan, joten ne jatkuvat 

varsinaisen Voimaa vanhuuteen -työn 

päätyttyäkin. Sekä osanottajat, virkamiehet ja -

naiset että päättäjät ovat erittäin tyytyväisiä 

toimintaan ja sen hyviin tuloksiin.  

Yhteistyöryhmän toiminta jatkuu varsinaisen 

Voimaa vanhuuteen -työn päätyttyäkin  

 

 

entiseen malliin. Kemiönsaaressa on myös 

kiinnostusta jatkaa kehittämistyötä Ikä-

ihmisten liikunnan toimenpideohjelman 

mukaisesti ja laajentaa kohderyhmää sekä 

eläkkeelle siirtyviin 60+ ikäihmisiin että hoivan 

piirissä jo oleviin ikäihmisiin. 60+ -ryhmälle 

onkin jo paljon liikuntatoimintaa tarjolla.  

Voimaa vanhuuteen -työ Kemiönsaaressa on jo 

hyvässä vauhdissa. Tästä on hyvä jatkaa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3. Oman toiminnan arviointi
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