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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-liikun-

nan 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. Kärsämäki  

kuuluu toiseen kuntaryhmään, joka valittiin 

mukaan kolmivuotiseen kehittämistyöhön 

vuoden 2011 syksyllä. 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 31.3.2015 asti. 

Katsauksen tiedot on kerätty vuosi-

seurantakyselyistä, yhteistyöryhmien itse-

arvioinneista sekä muistioista. Tuloksia 

peilataan alkukartoitukseen sekä kehittämis-

suunnitelman tavoitteisiin. 

 

Kärsämäellä 

 75 vuotta täyttäneitä oli vuoden 2014 

lopussa 303 (11,2 %).  Lukumäärä on 

lisääntynyt kolmessa vuodessa noin 30 

hengellä (2010: 272 eli 9,5 %). 

 Yhteistyöryhmään kuuluivat liikunta- ja 

nuorisosihteeri, järjestökoordinaattoreina 

olivat vanhusneuvoston ja hengitysyhdis-

tyksen edustajat. Sosiaali- ja terveystoi-

mesta ei ollut pysyvää edustajaa työryh-

mässä. Voimaa vanhuuteen –työryhmästä 

on osallistuttu Kärsämäen hyvinvointityö-

ryhmän kokouksiin. 

 Ikäihmisten liikunta on kirjattu kunnan hy-

vinvointisuunnitelmaan 2013-2016.   

 Kärsämäki erosi peruspalvelukuntayhtymä 

Selänteestä 2014, mutta työryhmä jatkoi 

Voimaa vanhuuteen -kehittämistyötä 

suunnitelman mukaan. 

 

 



 

 

 

Koulutus 

Kärsämäellä osallistuttiin Ikäinstituutin mento-

rointisopimuksen mukaisiin koulutuksiin seu-

raavasti: 

 Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttaja-

koulutus 

1 osallistuja järjestöstä 

 Liikuntaneuvontaa iäkkäille 

2 osallistujaa (1 liikuntatoimi, 2 sosiaali- ja 

terveystoimi) 

Yhteistyöryhmän jäsenet osallistuivat myös 

Voimaa vanhuuteen -verkostopäiviin ja semi-

naareihin, mikä on edistänyt oppimista ja ko-

kemusten vaihtoa.  

Paikallisia koulutuksia järjestettiin vuosina 

2012-2103 yhteensä viisi. 

 

 Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -koulutus käynnis-

tettiin heti kehittämistyön alussa 2012. 

(osallistujia 10) 

 VertaisVeturi –koulutus vapaaehtoisille ja 

ammattilaisille (osallistujia 13) 

 Virikkeitä ryhmän ohjaamiseen -info 

ammattilaisille, vapaaehtoisille, iäkkäille ja 

omaisille (osallistujia 42) 

 Senioritanssin ohjaus, paikallisen koulutta-

jan johdolla on pidetty myös senioritanssi-

kurssi (osallistujia 26). 

 Infotilaisuus ammattilaisille liikuntaneuvon-

nan järjestämisestä Liikuntaneuvontakoulu-

tuksen oppimistehtävänä iäkkäille (38 osal-

listujaa) 

 

Yhteenveto koulutuksista 

Vapaaehtoisille ammattilaisille, iäkkäille ja 

omaisille suunnatut koulutukset ovat lisänneet 

tietoa liikuntaharjoittelun merkityksestä. Yh-

teistyöryhmän arvion mukaan iäkkäiden terve-

ysliikuntaan liittyvän tietämyksen lisääntymi-

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

Kuntaan olisi tärkeää saada voima- ja tasapai-

noharjoittelun ohjaamisen (VoiTas) - koulutta-

jia, jotta jatkossa voitaisiin kouluttaa ammat-

tilaisia ja vapaaehtoisia iäkkäiden liikunnan 

ohjaajiksi sekä järjestää täydennyskoulutusta 

aktiivisille vertaisohjaajille.  

Suositeltavaa olisi, että myös sosiaali- ja terve-

ystoimen edustajat osallistuisivat 

terveysliikuntakoulutuksiin. Kolmivuotisen 

kehittämistyön aikana yksi kotihoidon 

työntekijä osallistui mentirointisopimuksen 

mukaisiin maksuttomiin koulutuksiin.  
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Liikuntaneuvonta 

Liikuntaneuvonnalla tarkoitetaan palvelua, 

jonka pääasiallisena sisältönä on antaa asiak-

kaalle neuvontaa ja ohjausta liikkumiseen liit-

tyen yksilöllisesti tai ryhmässä. Liikuntaneu-

vontatoiminnolla tarkoitetaan yksittäistä neu-

vontapaikkaa tai -tahoa. 

Kärsämäellä ei ollut säännöllistä tai nimettyä 

liikuntaneuvonnan vastaanottoa. Järjestöjen 

yhteisellä Konttilan kylätalolla on jaossa liikun-

taesitteitä, ja siellä kannustetaan liikunnan 

pariin. Myös apteekista saa kuntoesitteitä. 

Kodinhoitajat jakavat työssään jumppaohjeita 

iäkkäille. Muut hoito- ja kuntoutustyön am-

mattilaiset antavat liikuntaneuvontaa omassa 

vastaanottotyössään. Kuntatiedotteessa on 

julkaistu Kunnon eväät -jumppaohjeita.  

Yhteistyöryhmä arvioi, että liikuntaneuvonnan 

lisääntyminen on onnistunut hyvin (4, as-

teikoilla 1-5).  

Liikuntaraadissa syksyllä 2013 toivottiin terve-

yskeskukseen säännöllistä avointa liikuntaneu-

vojan vastaanottoa ja esimerkiksi aloittelevien 

liikuntaryhmää. Myös ikäkausitarkastuksiin 

toivottiin enemmän liikuntaneuvonta.

 

Ohjattu liikuntatoiminta 

Ikääntyneiden liikuntasuosituksissa neuvotaan 

harjoittamaan lihasvoimaa, tasapainoa ja not-

keutta 2-3 kertaa viikossa. Kestävyys-kunnon 

säilyttämiseksi tulisi liikkua reippaasti yhteensä 

2 tuntia 30 minuuttia viikossa tai rasittavasti 

yhteensä 1 tunti 15 minuuttia viikossa. Vähäi-

nenkin liikkuminen on hyväksi toimintakyvylle 

ja terveydelle, kunhan se on säännöllistä. Tär-

keää on välttää liikkumattomuutta. Voimaa 

vanhuuteen -ohjelmassa painotetaan voima- ja 

tasapaino-sisältöisten ryhmätoimintojen kehit-

tämistä. 

Kärsämäellä kohderyhmälle suunnattujen lii-

kuntaryhmien lukumäärä on lisääntynyt alku-

kartoituksen tiedoista, jolloin järjestöillä oli 

kolme ryhmää. Ryhmien määrä on sen jälkeen 

pysynyt samalla tasolla Voimaa vanhuuteen -

työn aikana. (kuvio 1.)  

 

Kuvio 1. Toimintakyvyltään heikentyneiden iäk-

käiden liikuntaryhmät 2010–2014 

Eniten iäkkäitä liikkui järjestöjen ja kansalais-

opiston ryhmissä. Terveyskeskuksella oli yksi 

vesiliikuntaryhmä. (taulukko 1.) 

Taulukko 1. Liikuntaryhmät ja niihin osallistuneet 

järjestäjätahon mukaan 2014 

 Ryhmiä lkm Osallistujia 

Sosiaali- ja terveys-
toimi 

1 8 

Järjestöt 7 177 

Kansalaisopisto 6 81 

Yhteensä 14 266 
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Vertaisohjaajien ryhmiä oli seitsemän, ne oli-

vat järjestöjen vesivoimistelu- kuntosali- ja 

senioritanssiryhmiä. Liikuntatoimi tukee järjes-

töjen toimintaa mm. ilmaisilla tiloilla ja vä-

lineavustuksin. Suosituin harjoitusmuoto oli 

vesivoimistelu (kuvio 2). 

 

 

 

 

 

Kärsämäellä ei ole käytössä senioriliikuntakort-

teja.       

Vuonna 2014 Kärsämäellä oli 75 vuotta 

täyttäneitä henkilöitä yhteensä 303 (SOTKA-

net). Tästä ikäluokasta joka toisen arvioidaan 

olevan toiminta- ja liikkumis-kyvyltään heiken-

tynyt. Tällöin Kärsämäellä olisi vuonna 2014 

ollut yksi ohjattu liikuntaryhmä kohderyhmän 

11 iäkästä kohden. (2010: 45). Kuntaryhmän 

keskiarvo on yksi liikuntaryhmä 15:ä kohde-

ryhmän iäkästä kohden (2010:29).  

 

 

Kuvio 2. Liikuntatoiminnan sisältö vuonna 2014 

       

 

 

Liikuntatoiminnan laatu 

Ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveysliikun-

nan laatusuositukset sekä Voimaa vanhuuteen 

-liikuntaryhmien laatukriteerit ohjeistavat 

ryhmäliikunnan toteutusta. Keskeiset kriteerit 

ovat: ryhmäkoko alle 20 henkilöä, kokoontu-

minen vähintään kaksi kertaa viikossa, palaute 

osallistujilta, toiminta- ja liikkumiskyvyn arvi-

ointi ja ohjaus jatkoharjoitteluun. Kärsämäellä 

kriteerit toteutuivat seuraavasti. 

 Alle 20 osallistujaa 11 ryhmässä, keskimää-

rin osallistujia oli 19. 

 Liikuntaryhmät kokoontuivat kerran vii-

kossa.  

 Asiakaspalautetta ei kerätty. 

 Liikkumiskyvyn testausta ei tehty ryhmissä. 

 Jatkoharjoitteluun ohjattiin kahdessa ryh-

mässä.  

Yksikään ryhmä ei täyttänyt kaikkia ohjatun 

ryhmäliikunnan laatukriteerejä. Kulkeminen 

ryhmiin sujuu kimppakyydeillä ja naapuriavulla 

kauempaakin liikuntapaikasta. Intensiivijaksoja 

(harjoittelu kahdesti viikossa, liikkumiskyvyn 

testaus) ei ole tarjolla. Uimahallin vesijumpat 

ja liikuntatoiminta siellä sai kiitosta 2013 iäk-

käiden liikuntaraadissa.  
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Yhteenveto liikuntatoiminnasta 

Liikuntaryhmät ovat vakiintuneet järjestöjen ja 

kansalaisopiston toiminnaksi. Liikuntaryhmien 

sisältöä tulisi vielä kehittää laatusuositusten 

suuntaisesti. Liikkumiskyvyn testaus antaa tie-

toa iäkkään tasosta, auttaa suunnittelemaan 

yksilöllisen harjoitusohjelman esimerkiksi kun-

tosalilla ja antaa tietoa harjoittelun vaikutuk-

sista. Testaaminen motivoi iäkästä harjoitte-

luun, etenkin toimintakyvyltään heikentyneitä, 

joilla harjoittelu tuottaa tuloksia jo lyhyessäkin 

ajassa. Ammattilaiset voisivat olla vertaisoh-

jaajien tukena liikkumiskyvyn testaamisessa tai 

esim. tavoitteellisen harjoitteluohjelman 

laatimisessa.  

Yhteistyöryhmä arvioi, että voima- ja tasapai-

nosisältöisen liikunnan lisääntyminen on onnis-

tunut hyvin (4, asteikoilla 1-5). Liikuntatoimen 

ja järjestöjen yhteistyö toimii Kärsämäellä. 

Yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimen kanssa 

voisi vielä tiivistää, jolloin erikuntoisille iäk-

käille olisi tarjolla sopiva harjoitteluryhmä ja 

siirtyminen liikuntaryhmästä toiseen sujuu 

saumattomasti liikkumiskyvyn mukaan. 

 

Ulkoilu 

Säännöllinen ulkoilu kuuluu hyvään vanhuu-

teen. Se virkistää mieltä, parantaa liikkumis-

varmuutta ja auttaa säilyttämään itsenäisyyttä. 

Yli puolella 75 vuotta täyttäneistä naisista ja yli 

kolmanneksella miehistä on vaikeuksia suoriu-

tua puolen kilometrin kävelystä. Haastavat 

reitit, tasapainovaikeudet, kaatumisen pelko ja 

kävelykaverin puute ovat usein ulkoilun es-

teenä. 

Ulkoilutoiminnan lisääminen on ollut yksi ta-

voite Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa. Pyrki-

myksenä oli saada sekä yksilöllistä ulkoiluapua 

että ohjattuja ulkoiluryhmiä.  

Ulkoilutoiminta on ollut Kärsämäellä toimin-

nan tärkeä painopiste ja siinä on onnistuttu 

hienosti. Ulkoiluavustajia on saatu laajasti eri 

järjestöistä, urheiluseuroista, oppilaitoksista ja 

seurakunnasta.  

 Vuonna 2014 säännöllistä ulkoiluapua sai 

110 kohderyhmän iäkästä (2012: 54)  

 Ulkoiluavustajia oli mukana toiminnassa 40 

(2012: 35) 

Kärsämäellä ei ollut viikoittain kokoontuvia 

ulkoiluryhmiä, mutta järjestöjen yhteisiä ul-

koilutapahtumia oli säännöllisesti useita ker-

toja vuodessa. 

Yhteistyöryhmä arvioi, että ulkoilun lisäänty-

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

Liikuntapaikat 

 

 

Kärsämäellä kiitosta on saanut uimahalli, joka 

on iäkkäiden ahkerassa käytössä. Kuntalaisten 

toiveita kuunneltiin ja keskustaan saatiin lähi-

liikuntapaikka. Toivottavasti sinne saadaan 

myös ohjattua toimintaa, jotta hyvä harjoitte-

lupaikka saadaan aktiiviseen käyttöön. Kävely-

reiteille saatiin toiveiden mukaan lisää leväh-

dyspenkkejä. Ulkoilureittejä ja eripituisia kun-

tolatuja kiiteltiin myös liikuntaraadissa 2013. 

Ulkoilutapahtumia on järjestetty eri ulkoliikun-

takohteissa.  

   

 

Tapahtumat 

 

 

 

Kärsämäellä järjestettiin runsaasti (18) erilaisia 

iäkkäiden liikuntatapahtumia järjestöjen onnis-

tuneella yhteistyöllä. Eniten oli ulkoilutapah-

tumia (12), joissa aktiivisten ulkoiluystävien ja 

vertaisohjaajien avustuksella iäkkäät pääsivät 

ulos kuntoradalle ja ulkoilualueille. Usein tilai-

suuksissa oli oheisohjelmaa, alkuverryttelyä 

sekä tarjoilua.   Tilaisuuksiin osallistui yli 600 

ikäihmistä. Kärsämäki järjesti yhdessä Pyhäjär-

ven kanssa yhteisen Voimaa vanhuuteen -aloi-

tusseminaarin vuonna 2012 Pyhäjärven val-

tuustosalissa. Iäkkäiden liikuntaraati 2013 ko-

kosi Konttilan kylätalolle edustavan joukon 

ikäihmisiä eri puolilta kuntaa sekä päättäjiä ja 

lehdistöä kuulemaan iäkkäiden toiveita. 

 

Toiminnan esittely ja näkyvyys mediassa 

 

 

 

Kärsämäen Voimaa vanhuuteen -työtä on esi-

telty eri medioissa vuosien 2011–2014 aikana 

säännöllisesti, eniten paikallislehdissä. Maa-

selkä-lehti, Selänne-lehti sekä Pyhäjokiseutu 

ovat kirjoittaneet ahkerasti iäkkäiden liikunta-

tapahtumista, liikuntaraadista ja ulkoiluystä-

vistä. Kuntatiedotteessakin julkaistiin Kunnon 

eväät -jumppaliikkeitä. Kunnat ovat esitelleet 

toimintaansa myös Voimaa vanhuuteen -

ohjelman tilaisuuksissa ja julkaisuissa. Voimaa 

vanhuuteen -juhlaseminaarissa huhtikuussa 

2015 oli esillä posteri Kärsämäen 

liikuntatoiminnasta. Voimasanomissa 1/2015 

oli vertaisohjaaja-artikkelissa Kärsämäen toi-

minta mukana.  

 

Yhteistyöryhmän toiminta 

Yhteistyöryhmä arvioi vuosiseurannassa omaa 

toimintaansa ja kehittämistyötä yleensä. Li-

säksi keväällä 2013 tehtiin väliarviota (SWOT-

menetelmä) suunnan tarkistamiseksi. Selän-

teen kunnat, (Pyhäjärvi, Haapajärvi, Kärsämäki 

ja Reisjärvi), johon Kärsämäkikin vielä silloin 

kuului, tekivät yhteisen väliarvion. Siinä oltiin 

tyytyväisiä kuntien yhteisen projektikoor-

dinaattorin palkkaamiseen määräaikaiseksi. 

Osassa kunnissa toivottiin laajempaa edustusta 

kehittämistyöhön kunnan eri sektoreilta. Myös  

 

http://www.voimaavanhuuteen.fi/binary/file/-/id/67/fid/1040/
http://www.voimaavanhuuteen.fi/fi/materiaalit/woimasanomat/
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järjestöjä haluttiin laajemmin mukaan toimin-

taan, ettei toiminta ole liikaa samojen toimi-

joiden vastuulla. Raportointi lomakkeineen 

koettiin työlääksi. Vuosiseurannassa Kärsämäki 

arvioi oman työryhmänsä toimintaa. Tiiviin 

ydinjoukon yhteistyön arvioitiin onnistuneen 

erittäin hyvin. Sosiaali- ja terveystoimesta olisi 

toivottu edustajaa mukaan toiminnan suunnit-

teluun ja toteutukseen, kuten Voimaa vanhuu-

teen -työn alkaessa oli tarkoitus toimia. Kehit-

tämistyön arvioitiin onnistuneen kuitenkin 

hyvin. (kuvio 3.) 

 

 

Kunnan päättäjät, ylimmät virkamiehet ja luot-

tamushenkilöt, ovat olleet kiinnostuneita Voi-

maa vanhuuteen –työstä jonkin verran. Liikun-

taraatiin osallistui virkamiehiä kuulemaan iäk-

käiden ääntä ja he veivät viestiä eteenpäin.      

Yhteistyöryhmän toiminta jatkuu varsinaisen 

Voimaa vanhuuteen –työn päätyttyäkin resurs-

sien mukaan. Iäkkäiden ääntä kuullaan 

vanhusneuvoston kautta ja terveyden 

edistämisen ryhmässä. Kiinnostusta olisi 

ainakin jossain märin jatkaa kehittämistyötä 

Ikäihmisten liikunnan toimenpideohjelman 

mukaisesti ja laajentaa kohderyhmää 

eläkkeelle siirtyviin 60+ ikäihmisiin. Toiminnan 

laajentaminen hoivan piirissä oleviin 

ikäihmisiin vaatinee tiiviimpää yhteistyötä 

sosiaali- ja terveystoimen kanssa. 

Kärsämäellä on aktiivinen joukko tekijöitä, 

jotka ovat innostaneet ikäihmisiä liikkumaan. 

Poikkisektorisella yhteistyöllä voidaan toimin-

taa vielä kehittää valtakunnallisten suositusten 

suuntaisesti. Tästä on hyvä jatkaa!

Kuvio 3. Oman toiminnan arviointi 
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