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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 op-

paita 2004:6). Ohjelman rahoittajina ovat 

Raha-automaattiyhdistys, opetus- ja kulttuu-

riministeriö sekä sosiaali- ja terveys-

ministeriö.  

Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa on mukana 

38 kuntaa, jotka on valittu ohjelmaan kol-

messa vaiheessa. Valintakriteereinä ovat ol-

leet mm. iäkkäiden suuri osuus kunnan asuk-

kaista sekä poikkisektorinen yhteistyö. Kun-

nat ovat sitoutuneet kehittämistyöhön Ikäins-

tituutin kanssa tehdyllä sopimuksella. Kouvo-

la kuuluu kolmanteen kuntaryhmään, joka 

valittiin mukaan kolmivuotiseen kehittämis-

työhön vuoden 2011 lopulla. Kehittämistyön 

eri vaiheita ovat olleet alkukartoitus ja suun-

nitelmien 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 vas-

taavat kultakin sektorilta valitut kunta-

koordinaattorit yhdessä yhteistyöryhmän 

kanssa. Kehittämistyötä on tuettu kohde-

kunnissa Ikäinstituutin mentoroinnilla, johon 

on sisältynyt kuntakohtaista ohjausta, koulu-

tusta, viestintätukea ja verkostopäiviä. Men-

torointi jatkui 31.5.2015 asti. 

Katsauksen tiedot on kerätty vuosiseuranta-

kyselyistä, yhteistyöryhmien itsearvioinneista 

sekä muistioista. Tuloksia peilataan alku-

kartoitukseen sekä kehittämissuunnitelman 

tavoitteisiin. 

 

Kouvolassa 

 75 vuotta täyttäneitä oli vuoden 2014 

lopussa 9405 (10,9 % väestöstä).  Luku-

määrä on lisääntynyt edellisestä vuodesta 

378 (2013: 9127 eli 10,5 %) 

 Yhteistyöryhmän puheenjohtajan oli aluk-

si ikäihmisten varhaisen tuen palvelupääl-

likkö, uudelleen järjestelyjen jälkeen pu-

heenjohtajaksi tuli yhteisötyön palvelujen 

päällikkö.  Järjestökoordinaattori oli Elä-

keliiton paikallisyhdistyksestä ja toinen 

järjestöedustaja oli marttayhdistyksestä. 

Liikuntatoimesta oli sitoutunut edustus, 

joskin vastuuhenkilö vaihtui työn aikana.  

 Alussa ydintyöryhmä kokoontui ja tiedotti 

laajemmassa ohjausryhmässä toiminnas-

taan. Päällekkäistä työtä purettiin ja 

käynnistynyttä työtä jatkoi uudistettu 

ydintyöryhmä. 

 Ydinryhmä kokoontui suunnilleen kerran 

kuukaudessa ja ohjausryhmä n. neljä ker-

taa vuodessa 

 Ikäihmisten liikunta on kirjattu Hyvinvoin-

tikertomukseen, Kouvolan kaupunkistra-

tegiaan 2014-2020, Kouvolan arvokirjaan 

ja Kymenlaakson terveysliikuntastrategi-

aan.  
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 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyölle oli 

osoitettu erillisrahoitus perusturvasta. Sil-

lä on rahoitettu projketikoordinaattorin 

palkka, koulutuskustannuksia ja liikunta-

ryhmien tilavuokria.   

 

Koulutus 

Kouvolalaiset osallistuivat aktiivisesti Ikäinsti-

tuutin mentorointisopimuksen mukaisiin kou-

lutuksiin.  

Paikkakunnalle saatiin Voimaa vanhuuteen -

työn aikana uusia kouluttajia 

  VoiTas -kouluttajakoulutus (voima- ja 

tasapainoharjoittelun ohjaaminen) 

2 osallistujaa (1 liikuntatoimi, 1 sosiaali- ja 

terveystoimi) 

 Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -

kouluttajakoulutus 

4 osallistujaa (1 sosiaali- ja terveystoimi ja 

3 järjestöt) 

Lisäksi osallistuttiin seuraaviin koulutuksiin  

 Liikuntaneuvontaa ikäihmisille: 4 henki-

löä (2 sosiaali- ja terveystoimi, 2 liikunta-

toimi)  

 Liikunta ja Muistisairaudet: 2 henkilöä 

(1 liikuntatoimi, 1 sosiaali- ja terveystoi-

mi) 

 Senioritanssin ohjauksen peruskurssi:  

4 henkilöä (1 liikuntatoimi, 1 järjestöt, 2 

muut + 1 hlö järjestö, maksavana) 

 

Yhteistyöryhmän jäsenet osallistuivat ak-

tiivisesti myös Voimaa vanhuuteen -

verkostopäiviin ja alueseminaareihin, mi-

kä on edistänyt oppimista ja kokemusten 

vaihtoa. 

Uusien kouluttajien ja koulutusosaamisen 

myötä paikallisia koulutuksia on järjestetty 

kiitettävästi. Voimaa vanhuuteen -työn aika-

na 2012-2014 Kouvolassa on pidetty 18 

ikäihmisten terveysliikuntaan liittyvää koulu-

tusta, joista 17 vertaisille ja vapaaehtoisille. 

Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -koulutuksia järjes-

tettiin yhteistyössä Muistiyhdistyksen kanssa. 

Kotihoidon ja kuntoutuksen henkilökunnalle 

sekä tukipalvelujen ja ikäihmisten palveluoh-

jaajille järjestettiin koulutus ikääntyneiden 

liikuntasuosituksista ja sähköisestä liikunta-

neuvonta (Liikun) -lähetteestä. (Taulukko 1.) 

 

Koulutus lkm Osallis-

tujia 

VertaisVeturi 5 41 

Ulkoiluystäväksi iäkkäälle 2 24 

Vertaisohjaajien ideapäivä 9 235 

Senioritanssin ohjaus 1 14 

Koulutus ammattilaisille, 

liikuntasuositukset 

1 31 

Yhteensä  18 345 
Taulukko 1.  Paikalliset koulutukset 2012-2014 
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Yhteenveto koulutuksista 

Kouvolassa panostettiin vahvasti uusien ver-

taisohjaajien kouluttamiseen ja heidän 

osaamiseensa lisäämiseen. Vertais- ja vapaa-

ehtoisohjaajia on kaikkiaan jo 65, mikä on 

alkukartoitukseen (8) verrattuna hieno tulos. 

Lukuisilla vertaisohjaajien ideapäivillä uudet 

ja vanhat vertaisohjaajat vaihtoivat kokemuk-

sia ja oppivat uusia vinkkejä toisiltaan. Yhteis-

työryhmän arvion mukaan iäkkäiden terve-

ysliikuntaan liittyvän tietämyksen lisääntymi-

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

Koulutettujen VertaisVeturien toimintaa 

koordinoi sovitusti liikuntatoimi (hyvinvointi-

palvelut/ terveyden ja liikunnan edistämi-

nen).

Liikuntaneuvonta 

Liikuntaneuvonnalla tarkoitetaan palvelua, 

jonka pääasiallisena sisältönä on antaa asiak-

kaalle neuvontaa ja ohjausta liikkumiseen 

liittyen yksilöllisesti tai ryhmässä. Liikunta-

neuvontatoiminnolla tarkoitetaan yksittäistä 

neuvontapaikkaa tai -tahoa. 

Kouvolassa iäkkäiden liikuntaneuvonta on 

lisääntynyt ja sitä on tarjolla yhteensä 12 eri 

toimintoa; liikuntahallilla, kauppakeskuksen 

hyvinvointipisteessä ja senioripalvelupistees-

sä (Kuvio 1). 

Liikuntaneuvontaa on kehitetty samanaikai-

sesti liikuntatoimen omassa LIIKUN -

projektissa yhteistyössä Kouvolan Voimaa 

vanhuuteen -hankkeen kanssa osallistumalla 

Ikäinstituutin Liikuntaneuvontaa ikäihmisille -

koulutukseen ja kouluttamalla muita ammat-

tiryhmiä liikuntasuosituksista ja neuvonnan 

lähetekäytännöstä.  

Toimivaksi käytännöksi on vakiintunut Liikun 

-lähete, jonka eri terveydenhuollon ammatti-

laiset voivat tehdä potilastietojärjestelmä 

(Effica) kautta. Sen jälkeen asiakkaaseen ote-

taan yhteyttä ja sovitaan yksilötapaaminen 

neuvontaan. 

Liikuntaneuvonnassa jo suuri osa toimin-

noista (5/12) on useamman käyntikerran 

neuvontaa. Neuvontaa saaneita iäkkäitä kol-

men vuoden aikana oli 742 henkilöä, joista 

yksilöllistä neuvontaa sai 390 henkilöä. 

Liikuntaneuvontaa on tarjolla monipuolisesti 

eri puolilla kaupunkia. Kauppakeskusten yh-

teydessä on kaikille avoin hyvinvointipiste, 

josta saa terveys- ja liikuntaneuvontaa ja jär-

jestetään teemaluentoja yleisölle. Myös elä-

keläisjärjestöjen kokoontumisissa on käyty lu-

ennoimassa liikunnasta. Liikkuva minä -opin-

topiiriä on esitelty järjestöille ja toiminnasta 

ollaan kiinnostuneita. 

 

 

Kuvio 1. Liikuntaneuvontatoiminnot 2011-2014 
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Liikunta ja terveysalan ammattilaiset ovat 

antaneet liikuntaneuvontaa osana omaa työ-

tään esimerkiksi liikuntaryhmien ja kotikäyn-

tien yhteydessä, infotilaisuuksissa sekä terve-

ystoimen vastaanotolla.  

 

 

 

Yhteenveto liikuntaneuvonnasta  

Yhteistyöryhmän arvion mukaan liikuntaneu-

vonnan lisääntyminen on onnistunut melko 

hyvin (3, asteikoilla 1-5). Liikuntaneuvontaa 

kehitettiin pääosin liikuntatoimen LIIKUN -

hankkeessa yhteistyössä sosiaali- ja terveys-

toimen kanssa. Kynnys liikuntaneuvontaan 

lähettämisestä ja neuvojan luo tulemisesta 

on tehty riittävä matalaksi niin ammattilaisel-

le kuin ikäihmiselle. Hyvinvointipisteiden lii-

kuntaneuvontaan on helppo tulla kauppakes-

kuskäynnin yhteydessä tai senioripalvelupis-

teissä.  Liikuntaneuvontaan sisältyy myös yhä 

useammin seurantakäynnit tai -soitot.  

 

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. 

Kouvolassa ikäihmisten liikuntaryhmiä oli 77 

(kuvio 2). Määrä on pysynyt vuoden 2013 

tasolla (78 ryhmää, osallistujia 1033) ja li-

sääntynyt muutamalla alkukartoitukseen ver-

rattuna. Alkukartoitukseen verrattuna ver-

taisohjaajien vetämät liikuntaryhmät ovat 

moninkertaistuneet (2011: 6).  

Kouvolassa lähdettiin Voimaa vanhuuteen -

yhteistyöryhmässä suunnittelemaan liikunta-

toimintaa yhdessä iäkkäiden kanssa. Kyläil-

loissa pohdittiin tarpeita ja toiveita sekä kar-

toitettiin liikuntatiloiksi sopivat paikat. Ryh-

mätoiminnan käynnistämisessä autettiin pe-

rusturvan testamenttivaroilla mm. tilavuokrin 

ja ohjaajia kouluttamalla. 

 

Kuvio 2. Liikuntaryhmät Kouvolassa 2011-2014 

 

Eniten liikuntaryhmiä järjestivät järjestöt 

(33). Kyläyhdistysten ja muiden toimijoiden 

ryhmiä oli myös runsaasti (25). Liikuntatoi-

mella oli 17 kohderyhmälle suunnattua ryh-

mää. (taulukko 1.) 
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 Ryhmiä Osallistujia 

Sosiaali- ja terveys-
toimi 

1 40 

Liikuntatoimi 17 177 

Järjestöt 33 448 

Muut 25 345 

Yhteensä 77 1010 

Taulukko 1. Liikuntaryhmien ja niihin osallistu-

neiden henkilöiden lukumäärä sektoreittain 

vuonna 2014 

 

  

Kuvio 3. Liikuntatoiminnan sisältö vuonna 2014 

 

 

Vertaisohjaajien vetämiä ryhmiä oli vuonna 

2014 56, joista 31 oli kuntosaliryhmiä. Kou-

volassa iäkkäitä liikkuu erityisesti järjestöjen 

ja kyläyhdistysten ryhmissä eri puolilla laajaa 

kaupunkia. Onnistunutta yhteistyötä tehtiin 

oppilaitosten kanssa. Fysioterapeutti- ja ge-

ronomiopiskelijat vetivät liikuntaryhmiä kylä-

taloilla. Suosituin harjoittelumuoto oli kunto-

sali. (kuvio 3. ) 

 

Vuonna 2014 Kouvolassa oli 75 vuotta täyt-

täneitä henkilöitä yhteensä 9405 (SOTKAnet). 

Tästä ikäluokasta joka toisen arvioidaan ole-

van toiminta- ja liikkumiskyvyltään heikenty-

nyt. Tällöin Kouvolassa olisi vuonna 2014 ol-

lut yksi ohjattu liikuntaryhmä kohderyhmän 

60 iäkästä kohden (2013: 59). Kuntaryhmän 

keskiarvo on yksi liikuntaryhmä 23:ä kohde-

ryhmän iäkästä kohden (2011: 30). 

 

 

 

Liikuntatoiminnan laatu 

Ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveyslii-

kunnan laatusuositukset sekä Voimaa van-

huuteen -liikuntaryhmien laatukriteerit oh-

jeistavat ryhmäliikunnan toteutusta. Keskei-

set kriteerit ovat: ryhmäkoko alle 20 henki-

löä, kokoontuminen vähintään kaksi kertaa 

viikossa, palaute osallistujilta, toiminta- ja 

liikkumiskyvyn arviointi ja ohjaus jatkoharjoit-

teluun.  

 Ryhmissä oli keskimäärin 13 iäkästä osal-

listujaa. 

 Alle 20 osallistujaa oli 68 ryhmässä 

 Asiakaspalautetta kerättiin 31 ryhmässä 

 

 Liikuntaryhmistä kaksi kokoontui kahdesti 

kertaa viikossa.  

 Liikkumiskyvyn testaus tehtiin kolmessa 

ryhmässä. 

 Jatkoharjoitteluun ohjattiin 50 ryhmässä.  

Kaikki keskeiset liikuntatoiminnan laatukri-

teerit täyttäviä ryhmiä ei ollut. Kolmannessa 

kuntaryhmässä kaikki kriteerit täyttäviä lii-

kuntaryhmiä oli saman verran kuin vuonna 

2013 eli 14 yhteensä 601 liikuntaryhmästä. 
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Liikkumiskyvyn testauksia tehtiin Kouvolassa 

liikuntatoimen sovelletun kuntosaliharjoitte-

lun ryhmissä sekä yhdessä fysioterapeut-

tiopiskelijoiden ryhmässä. Ryhmissä testa-

tuista 31 henkilöstä tulos parani 13 ja pysyi 

ennallaan 18 henkilöllä.  

 

Yhteenveto liikuntatoiminnasta 

Toimintakyvyltään heikentyneille ikäihmisille 

on tarjolla runsaasti ohjattuja liikuntaryhmiä, 

erityisesti kylätalojen ja kyläkoulujen liikunta-

ryhmiä. 

 Toimintaa on viety onnistuneesti lähelle iäk-

käitä ja heidän kanssaan yhdessä suunnitel-

len. Pääosin vertaisohjaajien vetämissä ryh-

missä eri puolella kaupunkia liikkuu satoja 

ikäihmisiä. Ammattilaisen ohjauksessa ovat 

iäkkäät, jotka tarvitsevat enemmän tukea ja 

ohjeita. Vertaisohjaajien ryhmissä ikäihmiset 

voivat jatkaa liikuntaharrastusta osaavassa 

ohjauksessa. Terveysasemille on jaettu tietoa 

kylätalojen jumpparyhmistä, jonne fysiotera-

peutit voivat ohjata iäkkäitä jatkoharjoitte-

luun. Vertaisohjatuissa ryhmissä ei tehdä 

liikkumiskyvyn testejä.  

Ammattilaiset voivat jatkossa olla tukena 

laatusuositusten mukaisen liikuntatoiminnan 

kehittämisessä, mm. testaamisen ja tavoit-

teellisen harjoittelun ohjaamisessa. Ikääntyvä 

Kouvola tarvitsee jatkossakin lisää liikunta-

toimintaa ja -ryhmiä, jotta kohderyhmän iäk-

käille on tarjolla riittävästi harjoittelumahdol-

lisuuksia. 

 

Ulkoilu 

Ulkoilutoiminnan lisääminen on ollut yksi 

tavoite Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa. 

Kouvolassa iäkkäiden avustettu ulkoilu on 

lisääntynyt hienosti kehittämistyön aikana. 

Onnistunutta koulutusyhteistyötä on tehty 

Muistiyhdistyksen kanssa, joka myös koor-

dinoi ulkoiluystävätoimintaa.  

 Vuonna 2014 säännöllistä ulkoiluapua sai 

350 kohderyhmän iäkästä (2012: 60)  

 Ulkoiluavustajia oli mukana toiminnassa 

150 (2012: 40) 

Ulkoiluavustajia on saatu eläkeläis- ja vapaa-

ehtoisjärjestöistä sekä seurakunnasta. Lisäksi 

yksityishenkilöt ovat tarjonneet apuaan. 

Haasteena on edelleen saada lisää vapaaeh-

toisia iäkkäiden ulkoilun tueksi eri puolille 

laajaa kuntaa. 

Ohjattuja ulkoiluryhmiä ei Kouvolassa ollut, 

mutta monet ulkoiluystävät toimivat ulkoi-

luapuna palvelutaloilla, joissa lähdettiin yh-

dessä ulkoilemaan ikäihmisten kanssa. 

Kouvolassa osallistuttiin aktiivisesti Vie van-

hus ulos -haastekampanjaan 2013, mikä pal-

kittiin 2014 Metsäkeskuksen antamalla raha-

palkinnolla ikäihmisten luontoliikunnan edis-

tämiseksi. Palkinnon saajia olivat Eläkeliiton 

Elimäen yhdistys, Kouvolan Kristilliset Eläke-

läiset, Vire Koti Kouvola/ Mainio Vire Oy sekä 

Elimäen Puustelli. Yhteistyössä Kouvolan 

Voimaa vanhuuteen -työryhmän kanssa pal-

kinnonsaajat tekivät retken Mustilan arbore-

tumiin ja Sapokan vesipuistoon.



 

 
  
  Ikäinstituutti: Voimaa vanhuuteen –ohjelma 2014                                 8 

Muuta 

Liikuntapaikat 

Kouvolassa on onnistuttu saamaan tiloja 

etenkin sivukylillä iäkkäiden liikuntaryhmien 

käyttöön. Koulut, kylätalot, kerhohuoneet ja 

muut liikuntaryhmiin sopivat tilat kartoitet-

tiin yhdessä kyläyhdistysten kanssa ja otettiin 

käyttöön. Tilavuokrista vastasi Voimaa van-

huuteen -hanke. Kuntosaleja ja liikuntasalien 

määrä pysyi ennallaan, niiden kustannuksista 

ja hallinnasta vastasi pääosin liikuntatoimi. 

Iäkkäille soveltuvia lähiliikuntapaikkoja tai 

ulkoilureittejä saatiin neljä lisää. Kaupungilla 

toimii kaikkien eri liikuntapaikkojen yhteinen 

varausjärjestelmä verkossa, josta seurat ja 

yhdistykset voivat varata liikuntavuoroja. 

 

 

Tapahtumat 

Kouvolassa järjestettiin lukuisia ikäihmisten 

terveysliikuntaan liittyviä tapahtumia kolmi-

vuotisen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyön 

aikana. Yhteensä 23 tapahtumaan osallistui 

liki tuhat (953) henkilöä.  

 Kyläillat, paikallisen toiminnan suun-

nittelu iäkkäiden kanssa (9 kpl) 

 Ulkoilu- ja liikuntatapahtumat tai 

messut (6 kpl) 

 Voimaa vanhuuteen -seminaari tai  

infotilaisuus (3 kpl) 

 Tiedotustilaisuuksia järjestöille, liikun-

taraati (4 kpl) 

 Seurakunnan kesäleiri (1 kpl) 

Tapahtumien järjestämisessä on tehty onnis-

tuneesti yhteistyötä eri sektoreiden toimijoi-

den kanssa. Toritapahtumissa esiteltiin liikun-

tatoimintaa, jumpattiin haitarimusiikin säes-

tyksellä ja ohjattiin ikäihmisiä liikkumaan. 

Loppuvuodesta 2014 pidettiin vielä paikalli-

nen Voimaa vanhuuteen -työn juhlasemi-

naari, jossa esiteltiin kehittämistyön tuloksia 

ja tulevaa toimintaa. Aktiiviset vertaisohjaajat 

kertoivat liikuntaryhmistä ja kannustivat tu-

lemaan mukaan. Lisäksi kuultiin asiantunti-

jaluento ravitsemuksesta ja sen merkityk-

sestä voimaharjoittelun yhteydessä.

 
 

Toiminnan esittely ja näkyvyys mediassa 

Kouvolan Voimaa vanhuuteen -työtä on esi-

telty vuosien 2012-2014 aikana  pääosin pai-

kallislehdissä, yhteensä 20 kertaa. Myös ra-

diossa iäkkäiden liikunta-asiaa esiteltiin kaksi 

kertaa. Ulkoilu sai paljon näkyvyyttä samoin 

kyläillat, joista kirjoitettiin useita lehtijuttuja. 

Kunnat ovat esitelleet toimintaansa myös 

Voimaa vanhuuteen -ohjelman tilaisuuksissa 

ja julkaisuissa. Lokakuussa 2013 järjestetyssä 

Voimaa vanhuuteen -alueseminaarissa Piek-

sämäellä Kouvolan projektikoordinaattori 

esitteli ulkoiluystävätoimintaa kiinnostu-

neelle yleisölle. Voimaa vanhuuteen -juhla-

seminaarissa huhtikuussa 2015 esiteltiin ver-

taisohjaajatoimintaa esityksin ja posterein. 

Esitykset on luettavissa Voimaa vanhuuteen -
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ohjelman verkkosivuilla. Voimasanomissa 

1/2015 oli myös asiaa Kouvolan toiminnasta. 

Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen -ohjel-

massa 2015 tehdyissä videoissa esitellään 

Kouvolan ulkoiluystävätoimintaa ja liikunta-

toimen liikuntaneuvontaa. Videot on nähtä-

vissä You Tubessa. 

 

 

Yhteistyöryhmän toiminta 

 

Yhteistyöryhmä arvioi vuosiseurannassa 

omaa toimintaansa ja kehittämistyötä yleen-

sä. Lisäksi vuoden 2013 lopussa yhteis-

työryhmä teki väliarviota (SWOT-menetelmä) 

suunnan tarkistamiseksi. Siinä yhteistyö-

ryhmä arvioi onnistuneensa suunnitelmalli-

suudessa ja järjestöjen kanssa tehtävässä 

työssä. Arvion pohjalta yhteistyöryhmän ko-

koonpanossa tehtiin muutoksia ja toimintaa 

tehostettiin.  

 

Vuosiseurantatietojen mukaan kehittämis-

työn arvioitiin onnistuneen kahtena ensim-

mäisenä vuotena hyvin (4 asteikolla 1-5) ja 

vuonna 2014 erittäin hyvin (5, asteikolla 1- 5). 

Poikkisektorisen yhteistyön arvioitiin kehitty-

neen erittäin hyvin Voimaa vanhuuteen -työn 

aikana (kuvio 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 4. Oman toiminnan arviointi 

 

Erityisesti yhteistyö järjestöjen kanssa on  

luonut hyvän pohjan tuleville vuosille. Yhteis- 

työryhmä jatkaa toimintaansa, koollekutsu-

jana on liikuntakoordinaattori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunnan päättäjät, ylimmät virkamiehet ja 

lautakuntien edustajat, ovat olleet kiinnostu-

neita Voimaa vanhuuteen -työstä. Ikäihmis-

http://www.voimaavanhuuteen.fi/fi/voimaa+vanhuuteen+-ohjelma/voimaa+vanhuuteen+-juhlaseminaari+2015/
http://www.voimaavanhuuteen.fi/fi/materiaalit/woimasanomat/


                                                
       

 
   Ikäinstituutti: Voimaa vanhuuteen –ohjelma 2015                                 10 

ten ja aikuisväestön lautakunnissa Voimaa 

vanhuuteen -kehittämistyö on saanut hyvää 

palautetta.  Vuodelle 2015 osoitettiin lisära-

hoitus vertaisohjaajatoimintaan. Yhteistyö eri  

sektoreiden välillä jatkuu, työnjaosta ja toi-

mintojen koordinoinnista on sovittu eri toi-

mijoiden kesken. Haasteena kehittämistyössä 

on ollut Kouvolan yhdistymisen aiheuttamat 

organisaatiomuutokset.  

Toimintamallia, jossa palveluja ja toimintoja 

viedään sivukylille ja lähelle iäkkäitä sekä 

suunnitellaan yhdessä heidän kanssaan, aio-

taan soveltaa myös muihin ikäihmisten ja 

varhaisen tuen palveluihin. 

Voimaa vanhuuteen -työ on onnistunut Kou-

volassa ansiokkaasti. Osoituksena siitä Kou-

vola sai Ikäinstituutin "Hyvä kello kauas kuu-

luu" - palkinnon huhtikuussa 2015. Tästä on 

hyvä jatkaa!  

 

 

 

Liikkuva vanhuus - yhteinen asiamme 

Voimaa vanhuuteen -ohjelma  
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