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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. Loviisa kuuluu 

toiseen kuntaryhmään, joka valittiin mukaan 

kolmivuotiseen kehittämistyöhön vuoden 2011 

syksyllä. 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, 

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. 

 

Loviisassa 

 

 

 75 vuotta täyttäneitä oli vuoden 2014 

lopussa 1692 (10,9 %) Lukumäärä on 

lisääntynyt kolmessa vuodessa noin 50 

hengellä (2010: 1639 eli 10,5 %). 

 Yhteistyöryhmän ydinryhmään kuuluvat 

senioripalveluiden palvelupäällikkö, 

vapaa-aikatoimen päällikkö ja liikunnan 

ohjaaja, senioripalvelukeskuksen 

kuntohoitaja, järjestökoordinaattoriksi 

nimettiin Nivelyhdistyksen puheenjohtaja,  

käytännön työssä on ollut mukana 

Folkhälsanin ja Kansalliset Seniorit -

edustaja.  

 Ikäihmisten liikunta on kirjattu kunnan 

ikääntymispoliittiseen ohjelmaan 2013-

2020 sekä talousarvion suunnitelmassa. 

 Kunnassa on ollut samanaikaisesti 

Erityisliikuntaa kuntiin -hanke (2013-2015) 

sekä Järjestöjen yhteinen Yksillä purjeilla –

hanke (2013-2016). 

  



 

 
 

Koulutus 

Loviisassa osallistuttiin mentorointisopimuksen 

mukaisiin maksuttomiin koulutuksiin seuraa-

vasti 

 VoiTas -kouluttajakoulutus 

4 osallistujaa (2, sosiaali- ja terveystoimi, 2 

liikuntatoimi) 

 Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttaja-

koulutus 

3 osallistujaa (2 sosiaali- ja terveystoimi, 1 

järjestö) 

 Liikunta ja muistisairaudet 

2 osallistujaa (1 sosiaali- ja terveystoimi, 1 
liikuntatoimi) 

 Liikuntaneuvontaa iäkkäille  
1 osallistuja (sosiaali- ja terveystoimi) 

Yhteistyöryhmän jäsenet osallistuivat aktiivi-

sesti myös Voimaa vanhuuteen -verkostopäi-

viin ja seminaareihin. Koulutuksiin ja verkosto-

päiviin osallistuminen on edistänyt oppimista 

ja kokemusten vaihtoa.  

Uudet kouluttajat sosiaali- ja terveystoimesta 

sekä järjestöstä käynnistivät heti kehittämis-

työn alussa paikallisia Ulkoiluystäväksi iäk-

käälle -koulutuksia, joihin saatiin osallistujia 

onnistuneella lehtimarkkinoinnilla. Ulkoiluys-

täviä on koulutettu kaikkiaan 24 ja Kunnon 

Hoitajia kotihoidossa ja eri hoitokodeissa 35 

henkilöä. 

 

 

Kuvio 1. Paikallisten kouluttajien koulutuksiin 

osallistuneet vuosina 2012-2014 

Lisäksi pidettiin Liikuntaneuvontaa iäkkäille -

koulutuksen oppimistehtävänä infotilaisuus 

liikuntaneuvonnan järjestämisestä kotihoidon 

henkilöstölle. 

Loviisassa järjestettiin myös Ikäinstituutin ja 

paikallisen Voimaa vanhuuteen -yhteistyöryh-

män pilottina terveydenhoitajille suunnattu 

Ikäihmisten liikuntaneuvontakoulutus maalis-

kuussa 2015. Terveydenhoitajat kohtaavat 

työssään monia ikäihmisiä, jotka hyötyisivät 

liikunnasta. Koulutuksessa he saivat käytännön 

työkaluja neuvontaan ja liikuntatoimen ja se-

nioripalvelukeskuksen tietoiskut oman kunnan 

liikuntatarjonnasta toivat uusia ideoita vas-

taanottotyöhön.  Vuoden 2015 alussa käynnis-

tyi Vertaisveturi -koulutus, jonka myötä uusi 

seniorikuntosali tulee aktiiviseen käyttöön. 

Yhteenveto koulutuksista 

Ulkoiluystävien ja ammattilaisten koulutus on 

tukenut ikäihmisten terveysliikunnan kehittä-

mistä kunnassa. Myös lehdistössä on kirjoi-

tettu paljon liikunnan merkityksestä. Yhteis-

työryhmän arvion mukaan iäkkäiden terveyslii-

kuntaan liittyvän tietämyksen lisääntyminen 

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

Ammattilaisten ja vapaaehtoisten koulutusta 

aiotaan jatkaa eri sektoreiden yhteistyönä. 
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Liikuntaneuvonta 

Liikuntaneuvonnalla tarkoitetaan palvelua, 

jonka pääasiallisena sisältönä on antaa asiak-

kaalle neuvontaa ja ohjausta liikkumiseen liit-

tyen yksilöllisesti tai ryhmässä. Liikunta-neu-

vontatoiminnolla tarkoitetaan yksittäistä neu-

vontapaikkaa tai -tahoa. 

Loviisassa liikuntaneuvontaa järjestää pääosin 

senioripalvelukeskus, jossa terveydenhoitajan 

neuvonnassa kävi 20 ikäihmistä vuonna 2014. 

Myös terveydenhoitajat vastaanotoillaan anta-

vat liikuntaneuvontaa. Kotihoidon koulutetut 

Kunnon Hoitajat kannustavat työssään iäkkäitä 

lisäämään liikkumista. Liikuntatietoa on jaettu 

myös erilaisissa tapahtumissa.  

Kunnassa on erityisliikuntaa kuntiin -hankkeen 

ja liikuntaraadissa tulleen palautteen pohjalta 

kehitetty liikunnasta tiedottamista. Erityislii-

kunnan kalenteriin on koottu tiedot eri järjes-

täjien liikuntaryhmistä. Liikuntaraadissa toivot-

tiin myös ammattilaisten vierailuja yhdistysten 

kokoontumisiin kertomaan liikunnan merkityk-

sestä ja kannustamaan harjoittelun aloittami-

seen. 

Loviisassa yhteistyöryhmä arvioi, että liikunta-

neuvonnan lisääntyminen on onnistunut melko 

hyvin (3, asteikoilla 1-5).  

Liikuntaneuvontaa kehitetään jatkossa suosi-

tusten suuntaisesti. Suunnitelmissa on mm. 

käynnistää Liikkuva minä -opintopiiri Ikäinsti-

tuutin valmiin materiaalin pohjalta.

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. Loviisassa liikuntaryhmien määrä on 

lisääntynyt hienosti vuosittain (kuvio 2).  

 

Osallistujamäärä on moninkertaistunut. 

Vuonna 2014 ryhmissä liikkui yhteensä 554 

henkilöä (2010: 127 osallistujaa). Sosiaali- ja 

terveystoimi ja liikuntatoimi järjestävät eniten 

ryhmiä. Liikuntatoimen ryhmissä liikkuu eniten 

ikäihmisiä. (taulukko 1.) Alkukartoitukseen 

verrattuna määrät ovat lisääntyneet niin sosi-

aali- ja terveystoimessa kuin liikuntatoimessa. 

 
Kuvio 2. Toimintakyvyltään heikentyneiden       Taulukko 1. Liikuntaryhmät ja niiden osallistujat  

iäkkäiden liikuntaryhmät 2010–2014          järjestäjätahon mukaan 

 Ryhmien lkm Osallistujia 

Sosiaali- ja terveys-
toimi 

16 172 

Liikuntatoimi 16 277 

Järjestöt 11 137 

Muut 7 147 

Yhteensä 50 554 



 

 
 

Harjoitusmuodoista suosituinta on kunto-

jumppa. Kuntosaliharjoittelu on lisääntynyt 

hyvin alkukartoituksesta (2010: 2 ryhmää). 

Vesivoimistelu on myös suosittua. Loviisassa 

vakiintunutta toimintaa on ohjattu kotiharjoit-

telu ammattilaisen ohjauksessa 10 viikon jak-

sona. Myös ulkoliikuntaryhmät ovat toimineet 

Loviisassa säännöllisesti. (kuvio 3.) 

Vertaisohjaajien ryhmiä on kymmenen, osassa 

ryhmistä toimitaan yhdessä liikunnan tai 

kuntoutuksen ammattilaisen kanssa (2010:7 

ryhmää).  

 

Vuonna 2014 Loviisassa oli 75 vuotta täyttä-

neitä henkilöitä yhteensä 1692 (SOTKAnet). 

Tästä ikäluokasta joka toisen arvioidaan olevan 

toiminta- ja liikkumiskyvyltään heikentynyt. 

Tällöin Loviisassa olisi vuonna 2014 ollut yksi 

ohjattu liikuntaryhmä kohderyhmän 17 iäkästä 

kohden (2010: 74). Kuntaryhmän keskiarvo on 

yksi liikuntaryhmä 15:ä kohderyhmän iäkästä 

kohden (2010: 29). 

 

Kuvio 3. Liikuntatoiminnan sisältö vuonna 2014 

 

Liikuntatoiminnan laatu 

Ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveys-liikun-

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. Loviisassa 

kriteerit täyttyivät seuraavasti. 

 Liikuntaryhmistä yksi kuntosaliryhmä ko-

koontui kahdesti viikossa.  

 Liikkumiskyvyn testaus tehtiin 3 senioripal-

velukeskuksen ja 1 liikuntatoimen ryh-

mässä.  

 Jatkoharjoitteluun ohjattiin 40 ryhmässä.  

 Ryhmissä ei kerätty asiakaspalautetta. 

 Alle 20 osallistujaa oli 36 ryhmässä, keski-

määrin ryhmissä oli 15 osallistujaa 

 

 

Parhaiten laatukriteerit täyttyivät senioripal-

velukeskuksen ja liikuntatoimen yhteisessä 

kuntosaliryhmässä, joka kokoontui kahdesti 

viikossa ja ryhmäläiset testattiin. Myös yh-

dessä voima- tasapainoryhmässä oli liikkumis-

kyvyn testaus. Ohjatussa kotiharjoittelussa 

testattiin kaikkiaan 88 ikäihmistä. 

Alkukartoituksessa liikkumiskyvyn testejä ei 

tehty.  

Tavoitteellinen harjoittelu tuotti tulosta. Lähes 

kaikilla vuonna 2014 harjoitteluun osallistu-

neilla liikkumiskyky parani tai säilyi ennallaan. 

(kuvio 4.) 

 

 
Kuvio 4. Muutokset liikkumiskyvyssä 2014 (n=102)

77 % 

22 % 

1 % 

Parani

Säilyi ennallaan

heikkeni



 

 
 

Yhteenveto liikuntatoiminnasta 

 

Liikuntaryhmien määrä on lisääntynyt kehit-

tämistyön aikana onnistuneesti. Myös liikunta-

toiminnan laatua on kehitetty laatusuositusten 

suuntaisesti, harjoittelun tulokset ovat näky-

neet testituloksissakin. Tavoitteellinen harjoit-

telu kuntosalilla lisääntynee tulevaisuudessa 

uuden seniorikuntosalin ja uusien koulutettu-

jen VertaisVetureiden myötä. Edelleen kannat- 

 

 

taa lisätä tavoitteellista harjoittelua testauksi-

neen eri järjestäjien ryhmissä. Kotikuntoutus-

jaksot ovat vakiintuneet onnistuneesti Lovii-

saan. Myös terveydenhoitajia on informoitu 

toiminnasta, johon iäkkään voi lähettää am-

mattilaisen ohjaukseen. Yhteistyöryhmä arvioi, 

että voima- ja tasapainosisältöisen liikunnan 

lisääntyminen on onnistunut erittäin hyvin (5, 

asteikoilla 1-5). 

 

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 tavoite Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa. 

Pyrkimyksenä oli saada sekä yksilöllistä ulkoi-

luapua että ohjattuja ulkoiluryhmiä.  

 Vuonna 2014 säännöllistä ulkoiluapua sai 

30 kohderyhmän iäkästä (2012: 20) 

 Ulkoiluavustajia oli mukana toiminnassa 24 

(2012: 17) 

 

 

Ulkoiluystävät edustavat eri vapaaehtoisjärjes-

töjä tai he ovat yksityishenkilöitä, jotka ulkoile-

vat iäkkäiden kanssa 1-2 kertaa viikoittain. 

Toimintaa koordinoi senioripalvelukeskus. Lo-

viisassa on järjestetty myös ohjattua toimintaa 

senioriliikuntapuistossa kesäaikaan. Eri järjes-

töt harjoittelevat omaehtoisesti ulkoliikunta-

puistoissa keskustassa tai Liljendalissa. Suunni-

telmissa on lisätä ohjattua toimintaa seniori-

puistoissa vapaaehtoisten ohjaajien voimin.  

Loviisassa osallistuttiin aktiivisesti Vie vanhus 

ulos -kampanjaan ja Loviisa palkittiin Kunnos-

tautunut kunta -kategoriassa vuonna 2012. 

Vuonna 2014 palkinnon saajissa oli Emil-koti ja 

Loviisan seniorit. 

Yhteistyöryhmä arvioikin, että ulkoilun lisään-

tyminen on onnistunut erittäin hyvin (5, as-

teikolla 1-5). 

Muuta 

Liikuntapaikat 

Loviisassa ikäihmisten harjoittelupaikkatilanne 

on kohentunut alkukartoituksessa ilmoitetusta 

tilanteesta (taulukko 2). Kuntosaliharjoitteluun 

sopivia tiloja on eri puolilla kuntaa. Uusi se-

niorikuntosali palvelutalo Esplanadiin saatiin 

2014 lopussa. Ulkoliikuntapuistojen ja liikunta-

tilojen rakentamisessa paikallinen Lions Club 

on ollut merkittävä tukija.  



 

 
 

 
 

 Vuonna 
2010 

Vuonna 
2014 

Kuntosalit  6 9 
Liikuntasalit  4 4 
Muut liikuntatoimintaan sopivat tilat  7 11 
Iäkkäille sopivat lähiliikuntapaikat tai ulkoilureitit  1 8 
Uima-altaat tai terapia-altaat 1 1 
Taulukko2. Ikäihmisten harjoitteluun sopivat liikuntatilat 2010 ja 2014 

 

Tapahtumat 

Loviisassa järjestettiin kehittämistyön aikana 

(2012-2014) yhteensä 16 iäkkäiden liikuntaan 

liittyvää tapahtumaa 

 Ulkoilutapahtumia 

 Vanhustenviikon juhlat 

 Järjestömessuja 

 Hyvinvointiluennot 

 Sydänviikon tapahtumia 

Tapahtumien järjestämisessä tehtiin onnistu-

nutta yhteistyötä järjestöjen ja julkisen sekto-

rin kanssa ja niissä tavoitettiin yli 2200 ihmistä.  

Vuonna 2013 pidettiin Ikäihmisten liikuntaraati 

-keskustelutilaisuus, johon osallistui edustava 

joukko ikäihmisiä eri puolilta kuntaa. Raadissa 

tuli paljon toiveita ja ideoita. 

Ulkoliikuntapuistoihin toivottiin lisää ohjattua 

toimintaa ja ammattilaisia kutsuttiin 

järjestöjen tapaamisiin kannustamaan 

liikkeelle vähän liikkuvia ikäihmisiä. 

Lokakuussa 2014 uuden kuntosalin avajaiset 

keräsivät paikalle runsaasti kuntalaisia ja leh-

distöä.

 

Toiminnan esittely ja näkyvyys mediassa 

Loviisan Voimaa vanhuuteen -työtä on esitelty 

eri medioissa vuosien 2012–2014 aikana yh-

teensä 28 kertaa. Näkyvyyttä saatiin eniten 

paikallislehdissä. Radiossa oli kahdesti esillä 

iäkkäiden liikunta ja kaupungin oma tiedotus-

lehti Morjens kertoi toiminnasta.  

Lehdissä kerrottiin paikallisesta ulkoiluystävä-

toiminnasta, eri tapahtumista ja uudesta kun-

tosalista. Paikallislehteen koetettiin saada jul-

kaistavaksi myös viikon liikuntavinkki Kunnon 

eväät -korttien mukaan, mutta se ei vielä on-

nistunut. 

Kunnat ovat esitelleet toimintaansa myös 

Voimaa vanhuuteen -ohjelman tilaisuuksissa ja 

julkaisuissa. Voimaa vanhuuteen -verkostopäi-

villä 2013 esiteltiin ulkoilutoimintaa. Yhteistyö 

eri toimijoiden kesken puistojen rakentami-

sessa sai kiitosta. Voimasanomissa 1/2014 oli 

artikkeli Loviisan kotikuntoutusmallista. 

Voimaa vanhuuteen -juhlaseminaarissa huhti-

kuussa 2015 oli esillä posteri ja esitys ulkolii-

kuntapuistoista. Esitykset ovat luettavissa 

Voimaa vanhuuteen -ohjelman verkkosivuilla. 

 

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

Yhteistyöryhmä arvioi vuosiseurannassa omaa 

toimintaansa ja kehittämistyötä yleensä. Li-

säksi keväällä 2013 tehtiin väliarviota (SWOT-

menetelmä) suunnan tarkistamiseksi. Väliarvi-

ossa pohdittiin, miten yhteistyötä eri järjestö-

jen kanssa voisi vielä tiivistää. Myös hoitohen-

kilökunnan osaamista ja sitoutumista haluttiin 

lisätä. Kunnon Hoitaja -koulutukset aloitettiin 

2013. 

Vuosiseurannassa yhteistyöryhmä arvioi ylim-

pien virkamiesten olevan kiinnostuneita Voi-

maa vanhuuteen -työstä. Luottamushenkilöi-

den arvioitiin olevan jonkin verran kiinnostu-

neita.  

 
Kuvio 5. Oman toiminnan arviointi 

 

Yhteistyöryhmä arvioi kehittämistyön ja 

yhteistyöryhmän toiminnan onnistuneen 

ensimmäisinä vuosina melko hyvin ja 

kolmantena vuonna hyvin (3 ja 4, asteikolla 1- 

5). (kuvio 5.) Yhteistyö senioripalvelukeskuksen 

ja liikuntatoimen kanssa on tiivistynyt. Myös 

yhteistyö terveystoimen fysioterapiaan on 

parantunut. Järjestöjen kanssa jatkuu mm. 

koulutusyhteistyö. Haasteena on edelleen 

löytää vähän liikkuvat ikäihmiset ja ohjata 

heitä lisäämään liikkumista. Yhteistyötä eri 

toimijoiden kanssa kannattaa vielä tiivistää ja 

saada nykyisen työryhmän toimintaan mukaan 

entistä laajempi joukko tekijöitä eri sektoreilta. 

Terveydenhoitajille suunnatussa lii-

kuntaneuvontakoulutuksessa todettiin, että 

tiedottamista kunnan eri toimijoiden palve-

luista, liikuntaryhmistä ja vapaaehtoisista tulee 

vielä tehostaa. 

 

Yhteistyöryhmän toiminta jatkuu. Loviisassa on 

myös 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 jo monilta osin 

vakiintunut kunnan eri toimijoiden työhön ja 

toimintakulttuuriin. Loviisassa ollaan hyvällä 

teillä. 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 


