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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. 

Ähtäri kuuluu toiseen kuntaryhmään, joka 

valittiin mukaan kolmivuotiseen kehittämis-

työhön vuonna 2011. 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 31.3.2015 asti. 

Katsauksen tiedot on kerätty vuosiseuranta-

kyselyistä, yhteistyöryhmien itsearvioinneista 

sekä muistioista. Tuloksia peilataan alku-

kartoitukseen sekä kehittämissuunnitelman 

tavoitteisiin. 

 

Ähtärissä 

 75 vuotta täyttäneitä oli vuoden 2014 

lopussa 775 (12,5 %) (2010: 746, 11,5 %). 

 

 Yhteistyöryhmän koordinaattoreina ovat 

toimineet sosiaali- ja terveystoimesta 

vanhuspalvelujohtaja, liikuntatoimesta 

liikuntatoimenjohtaja sekä järjestökoor-

dinaattoreina eläkeläisyhdistysten 

edustajat. Puheenjohtajana toimi 

peruspalvelujohtaja. Yhteistyöryhmään 

kuului lisäksi edustajia mm. 

terveyskuntayhtymästä, Ähtärin 

Veljeskodilta, kaupungin kotihoidosta 

SPR:n Ähtärin osastosta, 

sydänyhdistyksestä, Lakeudenportin 

kansalaisopistosta ja vanhusneuvostosta.  

 

 Ikäihmisten liikunta on kirjattu Ähtärin 

vanhustyön strategiaan ja Ähtärin 

liikuntastrategiaan. 
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Koulutus 

Ähtäristä osallistui Ikäinstituutin 

mentorointisopimukseen kuuluvaan VoiTas - 

kouluttajakoulutukseen yksi henkilö. 

Ulkoiluystäväkouluttajakoulutukseen ei ollut 

osallistujia. Lisäksi Ähtäristä osallistui 

Liikuntaneuvontaa ikäihmisille -koulutukseen 

3 henkilöä (1 järjestö, 2 sosiaali- ja 

terveystoimi).  

Yhteistyöryhmän jäseniä osallistui myös 

Voimaa vanhuuteen -verkostopäiviin ja 

alueseminaareihin, mikä edisti oppimista ja 

kokemusten vaihtoa. 

Ähtärissä on järjestetty Voimaa vanhuuteen -

työn aikana 6 iäkkäiden terveysliikuntaan 

liittyvää koulutusta. Koulutuksiin on 

osallistunut yhteensä 55 henkilöä. Suurin osa 

näistä on Kunnon Hoitajia, mutta myös 

VertaisVetureita ja VanhusValmentajia on 

koulutettu (taulukko 1.)  

 

 

 

Koulutus lkm Osallistu

jia 

Kunnon Hoitaja 3 29 

VanhusValmentaja 1 6 

VertaisVeturi 2 20 

Yhteensä 6 55 
Taulukko 1.  Paikalliset koulutukset 2012-2014 

 

Yhteenveto koulutuksista 

Ikäihmisten terveysliikuntaan liittyvät 

koulutukset ovat luoneet perustaa 

kehittämistyölle Ähtärissä. Yhteistyöryhmän 

arvion mukaan iäkkäiden terveysliikuntaan 

liittyvän tietämyksen lisääntyminen on 

onnistunut hyvin (4, asteikoilla 1-5). 

Paikalliset koulutukset jatkuvat varsinaisen 

Voimaa vanhuuteen -työn päätyttyäkin.  
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Liikuntaneuvonta 

Liikuntaneuvonnalla tarkoitetaan palvelua, 

jonka pääasiallisena sisältönä on antaa 

asiakkaalle neuvontaa ja ohjausta 

liikkumiseen liittyen yksilöllisesti tai 

ryhmässä. Liikuntaneuvontatoiminnolla 

tarkoitetaan yksittäistä neuvontapaikkaa tai -

tahoa. 

Ähtärissä ikäihmisten liikuntaneuvonta -

toiminta käynnistyi toisena kehittämis-

vuonna. Veljeskodissa kehitettiin kolmen 

käyntikerran malli, johon sisältyy 

toimintakyvyn kartoitus ja testaus, 

liikkumissuunnitelman laatiminen sekä 

arviointikäynti n. 3kk kuluttua.   

Yksilöllistä fysioterapeutin antamaa 

liikuntaneuvontaa on saanut 25 ikäihmistä. 

Ryhmämuotoista liikuntaneuvontaa on 

annettu erilaisissa tapahtumissa ja järjestöjen 

tilaisuuksissa.   

Liikunta ja terveysalan ammattilaiset ovat 

antaneet liikuntaneuvontaa osana omaa 

työtään kohdatessaan ikäihmisiä.  Tiedot 

ikäihmisten liikuntatarjonnasta on koottu 

liikuntakalenteriin, joka on myös 

tulostettavissa kunnan verkkosivuilta. 

Ähtärin Veljeskoti oli mukana pilotoimassa 

Ikäinstituutin Liikkuva minä - opintopiiri-

materiaalia. Veljeskodissa on järjestetty kaksi 

opintopiiriä, joihin on osallistunut 21 

ikäihmistä. 

 

 

Yhteenveto liikuntaneuvonnasta 

Ikäihmisten matalan kynnyksen 

liikuntaneuvonnan kehittämistä on hyvä 

jatkaa. Ikäihmisille on hyvä olla tarjolla 

helposti saavutettavaa liikuntaneuvontaa, 

jossa laaditaan liikkumissuunnitelma ja sen 

toteutumista seurataan. Yhteistyöryhmän 

arvion mukaan liikuntaneuvonnan 

lisääntyminen on onnistunut hyvin (4, 

asteikoilla 1-5). 

 

 

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. 

Ähtärissä Voimaa vanhuuteen  

-kohderyhmälle suunnatut liikuntaryhmät 

ovat lisääntyneet Voimaa vanhuuteen -työn 

aikana (kuvio 1). Vuonna 2014 ryhmiä oli 10 

(2010: 5) ja osallistujia 154 (2010: 65).  
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Vuonna 2014 Ähtärissä oli 75 vuotta 

täyttäneitä henkilöitä yhteensä 775 

(SOTKAnet). Tästä ikäluokasta joka toisen 

arvioidaan olevan toiminta- ja liikkumis-

kyvyltään heikentynyt. Tällöin Ähtärissä olisi 

vuonna 2014 ollut yksi ohjattu liikuntaryhmä 

kohderyhmän 39 iäkästä kohden (2010: 75). 

Kuntaryhmän keskiarvo on yksi liikuntaryhmä 

15:ä kohderyhmän iäkästä kohden (2010: 

29).  

Ähtärin Veljeskoti ja sosiaali- ja terveystoimi 

järjestivät ikäihmisten liikuntaryhmät vuonna 

2014 (taulukko 2). Yksi ryhmä Veljeskodissa 

toteutettiin yhteistyössä kansalaisopiston 

kanssa. Liikuntatoimi ei järjestänyt 

ikäihmisten liikuntatoimintaa.   

Eniten on järjestetty kuntosaliryhmiä. Muun 

liikunnan kategoriaan sisältyy mm. 

kuntojumppaa sekä kuntosali- ja 

tasapainoharjoittelua (Kuvio 2). 

 

 

Kuvio 1. Liikuntaryhmien määrä Ähtärissä 2010–2014  Kuvio 2. Liikuntatoiminnan sisältö vuonna 2014 

 

 

 

Taulukko 2. Liikuntaryhmien ja niihin osallistuneiden henkilöiden lukumäärä sektoreittain vuonna 2014 

 
 

Sosiaali- ja 
terveystoimi 

Järjestöt 
(Veljeskoti) 

Yhteensä 

Ryhmiä 4 6 10 

Osallistujia 44 110 154 

 

  

Liikuntatoiminnan laatu 

Ikääntyneiden ihmisten ohjatun 

terveysliikunnan laatusuositukset sekä 

Voimaa vanhuuteen -liikuntaryhmien laatu-

kriteerit ohjeistavat ryhmäliikunnan 

toteutusta.  

Keskeiset kriteerit ovat: ryhmäkoko alle 20 

henkilöä, kokoontuminen vähintään kaksi 

kertaa viikossa, palaute osallistujilta, 

toiminta- ja liikkumiskyvyn arviointi ja ohjaus 

jatkoharjoitteluun. 

Kuvio 5. Liikuntatoiminnan sisältö. 
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 Yksi liikuntaryhmä kokoontui kaksi kertaa 

viikossa.  

 Asiakaspalautetta kerättiin kuudessa 

ryhmässä.  

 Liikkumiskyvyn testaus tehtiin kahdessa 

ryhmässä. 

 Jatkoharjoitteluun ohjattiin kaikissa 

kymmenessä ryhmässä. 

 Ryhmissä oli keskimäärin 15 iäkästä 

osallistujaa. 

 Alle 20 osallistujaa oli kahdeksassa 

ryhmässä. 

Yksi ryhmä täytti liikuntatoiminnan keskeiset 

laatukriteerit, joskin ryhmässä oli juuri 20 

osallistujaa.   

Testatuista 60 henkilöstä tulos parani 25:llä ja 

pysyi ennallaan 24.llä. Harjoittelu tuottaa siis 

tulosta.  

 

 

Liikuntaryhmien ohjaajina toimivat 

kuntoutuksen ammattilaiset.  

Vertaisohjaajat toimivat avustajina 

Veljeskodin liikuntaryhmissä. Lisäksi 

vertaisohjaajat toimivat ulkoilu- ja 

jumppaystävinä kotona asuville iäkkäille sekä 

osallistuvat erilaisiin liikunta- ja 

kylätapahtumiin.  Vertais- ja 

vapaaehtoisohjaajia oli toiminnassa mukana 

yhteensä 20 (2010:4). Veljeskodin 

fysioterapeutti koordinoi vertais- ja 

vapaaehtoistoimijoiden verkostoa. 

Vertaisohjaajien kanssa järjestetään yhteisiä 

tapaamisia toiminnan kehittämisen ja 

virkistäytymisen merkeissä. 

Ähtärin kaupunki tukee ikäihmisten 

liikkumista senioriliikuntakortilla, joka 

oikeuttaa uimahallin ja kuntosalin käyttöön. 

Kortin vuosihinta on 100€. 75+ 

vesivoimistelun on maksanut kunta.  

 

 

Yhteenveto liikuntatoiminnasta 

Toimintakyvyltään heikentyneille ikäihmisille 

on saatu lisää ohjattuja liikuntaryhmiä 

Voimaa vanhuuteen -työn aikana. 

Liikuntaryhmät ovat Ähtärin Veljeskodin ja 

kuntayhtymän fysioterapian järjestämiä. 

Koulutetut vertaisohjaajat ovat olleet apuna 

Veljeskodin liikuntaryhmissä.  

Ähtärissä liikuntaryhmiä tulisi vielä lisätä sekä 

kehittää laatukriteerien mukaiseksi.  

Myös muita toimijoita tulee kannustaa 

ikäihmisten liikuntaryhmien järjestämiseen. 

Yhteistyöryhmän oman arvion mukaan 

voima- ja tasapainosisältöisen liikunnan 

lisääntyminen on onnistunut hyvin (4, 

asteikolla 1-5). 
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Ulkoilu 

Ulkoilutoiminnan lisääminen on ollut yksi 

tavoite Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa. 

Pyrkimyksenä on ollut saada sekä yksilöllistä 

ulkoiluapua että ohjattuja ulkoiluryhmiä. 

Ähtärissä ulkoiluystävätoimintaa on 

järjestänyt SPR:n Ähtärin osasto.  

 Vuonna 2014 säännöllistä ulkoiluapua sai 

100 kohderyhmän iäkästä  

 Ulkoiluavustajia oli mukana toiminnassa 

55  

SPR:n Ähtärin osasto järjestää ja koordinoi 

ulkoiluystävätoimintaa. Verkosto toimii 

aktiivisesti tarjoten ulkoiluapua Ähtärin 

keskustassa ja sivukylillä. 

Ähtärissä on järjestetty ulkoilutapahtumia 

vuosittain. Ikäihmisten liikunnan 

toimenpideohjelman haastekampanjaan 

liittyen Ähtärissä järjestettiin toukokuussa 

2015 kymmenen ulkoilutapahtumaa eri 

puolilla kaupunkia yhteistyössä järjestöjen 

kanssa. 

Yhteistyöryhmän oman arvion mukaan 

ulkoilun lisääntyminen on onnistunut hyvin 

(4, asteikoilla 1-5). 

 

Muuta 

Tapahtumat 

Ähtärissä järjestettiin useita ikäihmisten 

terveysliikuntaan liittyviä tapahtumia 

kolmivuotisen Voimaa vanhuuteen -

kehittämistyön aikana. Yhteensä 10 

tapahtumaan osallistui arviolta 400 henkilöä. 

Tapahtumat olivat enimmäkseen 

ulkoilutapahtumia (6). Lisäksi Ähtärissä 

järjestettiin kylätapahtuma, ikäihmisten 

iltamat ja yleisöluento. Vuonna 2013 

järjestettiin Ikäihmisten liikuntaraati, jossa 

kerättiin kokemuksia ja kehittämisehdotuksia 

liikuntatoiminnan, -neuvonnan ja 

olosuhteiden osalta. Tapahtumien 

järjestämisessä on tehty onnistuneesti 

yhteistyötä eri sektoreiden toimijoiden 

kanssa. Mukana on ollut myös paljon 

vapaaehtoisia.  

 

 

Toiminnan esittely ja näkyvyys mediassa 

Ähtärin Voimaa vanhuuteen -työtä on esitelty 

paikallislehdessä vuosien 2012–2014 aikana 

yhteensä 16 kertaa. Jutuissa on kerrottu mm. 

tapahtumista, koulutuksista, liikuntaryhmistä 

ja ulkoilutoiminnasta sekä VertaisVetureista.  

Kunnat ovat päässeet esittelemään 

toimintaansa myös Voimaa vanhuuteen -

ohjelman tilaisuuksissa ja julkaisuissa. 

Voimaa vanhuuteen - ohjelman 

Voimameilissä 3/ 2014 esiteltiin Ähtärin 

Liikkuva minä - opintopiiriä ja 

juhlaseminaarissa huhtikuussa 2015 

Veljeskodin liikuntaneuvontatoimintaa.  
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Yhteistyöryhmän toiminta 

 

Yhteistyöryhmä arvioi vuosiseurannassa 

omaa toimintaansa ja kehittämistyötä 

yleensä. Itsearvioinnin mukaan sekä 

kehittämistyö että yhteistyöryhmän toiminta 

onnistuivat hyvin tai melko hyvin (3-4, 

asteikolla 1- 5) kolmivuotisen seurantajakson 

aikana (kuvio 3).  

 

 

Kuvio 3. Oman toiminnan arviointi 
 

Poikkisektorisen yhteistyön arvioitiin 

kehittyneen hyvin Voimaa vanhuuteen -työn 

aikana.  Yhteistyö erityisesti sosiaali- ja 

terveystoimen sekä järjestöjen kanssa on 

lisääntynyt. Kunnan päättäjät ovat olleet 

melko kiinnostuneita Voimaa vanhuuteen -

työstä. Yhteistyöryhmä jatkaa ikäihmisten 

liikuntatoiminnan koordinointia ja 

toteuttamista. 

 

Ähtärissä ollaan kiinnostuneita jatkamaan 

kehittämistyötä Ikäihmisten liikunnan 

toimenpideohjelman mukaisesti ja laajentaa 

kohderyhmää hoivan piirissä jo oleviin 

ikäihmisiin sekä eläkkeelle siirtyviin 60+ -

ikäisiin.  

Voimaa vanhuuteen -työ on onnistunut 

Ähtärissä hienosti. Tästä on hyvä jatkaa!  

 

Liikkuva vanhuus - yhteinen asiamme 

Voimaa vanhuuteen -ohjelma  

Ikäinstituutti 

Jämsänkatu 2 

00520 Helsinki  

  

p. (09) 6122 160  

www.voimaavanhuuteen.fi 

 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 


