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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. 

Luumäki kuuluu osana Eksotea kolmanteen 

kuntaryhmään, joka valittiin mukaan 

kolmivuotiseen kehittämistyöhön 

joulukuussa 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, viestintätukea ja verkostopäiviä. 

Mentorointi jatkuu 31.5.2015 asti. 

Katsauksen tiedot on kerätty vuosiseuranta-

kyselyistä, yhteistyöryhmien itsearvioinneista 

sekä muistioista. Tuloksia peilataan alku-

kartoitukseen sekä kehittämissuunnitelman 

tavoitteisiin. 

 

Luumäellä 

 75 vuotta täyttäneitä oli vuoden 2014 

lopussa 708 (14,3 %). Lukumäärä on 

lisääntynyt kolmessa vuodessa noin 30 

hengellä (2011: 686 eli 13,4 %). 

 Yhteistyöryhmään ovat kuuluneet kunnan 

liikunnanohjaaja, Eksoten fysioterapeutti, 

Palvelukeskus Mäntykodin edustaja 

(Sotiemme Luumäen Veteraanit ry) sekä 

Eksoten Voimaa vanhuuteen 

koordinaattori. Ryhmä kokoontui 

muutaman kerran vuodessa.  

 Ikäihmisten liikunta on kirjattu kunnan 

hyvinvointistrategiaan.  

 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 

on varattu rahaa KKI-varoista.  
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Koulutus 

Luumäen edustajat osallistuivat aktiivisesti 

Ikäinstituutin mentorointisopimukseen 

kuuluviin koulutuksiin. Paikkakunnalle saatiin 

Voimaa vanhuuteen -työn aikana neljä uutta 

voima- ja tasapainoharjoittelun kouluttajaa 

(yksi sosiaali- ja terveystoimeen, yksi 

(liikuntatoimeen ja kaksi Luumäen 

palvelukeskukseen).  Lisäksi kolme järjestöjen 

vertaisohjaajaa osallistui Senioritanssin 

ohjaajakoulutukseen.  

 

Yhteistyöryhmän jäsenet osallistuivat 

aktiivisesti myös Voimaa vanhuuteen  

-verkostopäiviin ja seminaareihin, mikä on 

edistänyt oppimista ja kokemusten vaihtoa. 

Uudet kouluttajat ovat järjestäneet kaksi 

paikallista VertaisVeturi -koulutusta, joihin 

osallistui yhteensä 10 ikäihmistä. Vertais- ja 

vapaaehtoistoimijoiden verkostoa koordinoi 

kotikuntoutus. Lisäksi Eksote on kouluttanut 

kotihoidon työntekijöitä kotikuntoutukseen.  

 

Yhteenveto koulutuksista 

Koulutukset ovat edistäneet Luumäen 

Voimaan vanhuuteen -toimintaa.  

Yhteistyöryhmän arvion mukaan iäkkäiden 

terveysliikuntaan liittyvän tietämyksen 

lisääntyminen on onnistunut hyvin  

(4, asteikoilla 1-5). Hoitohenkilökunnan 

koulutus on edistänyt toimintaa valtavasti. 

VertaisVeturit ovat suurena apuna mm. 

kuntosaliryhmissä.  

VertaisVeturi -koulutukset jatkuvat Voimaa 

vanhuuteen -työn päätyttyäkin. Samoin 

jatketaan toimintakyvyn tukemiseen liittyviä 

koulutuksia kotihoidon henkilökunnalle. 

 

 

Liikuntaneuvonta 

Liikuntaneuvonnalla tarkoitetaan palvelua, 

jonka pääasiallisena sisältönä on antaa 

asiakkaalle neuvontaa ja ohjausta 

liikkumiseen liittyen yksilöllisesti tai 

ryhmässä. Liikuntaneuvontatoiminnolla 

tarkoitetaan yksittäistä neuvontapaikkaa tai  

-tahoa. 

Luumäellä ikäihmiset ovat saaneet 

liikuntaneuvontaa monin eri tavoin. 

Neuvonta on lisääntynyt selvästi Voimaa 

vanhuuteen -työn edetessä. Vuonna 2014 

toteutettiin kahdeksan erilaista liikunta-

neuvontatoimintoa. (Kuvio 1). Kolmen 

vuoden kehittämistyön aikana liikunta-

neuvontaa on saanut yhteensä 393 

ikäihmistä.  

Liikunnanohjaaja antaa yksilöllistä neuvontaa 

Taavetin kirjastossa kerran viikossa. 

Maksuttomaan neuvontaan voi tulla ilman 

ajanvarausta. Kotihoidon fysioterapia antaa 

yksilöllistä neuvontaa toimintakyvyltään 

heikentyneille, kotona asuville ikäihmisille. 

Neuvontaan kuuluu liikkumiskyvyn testaus 

sekä kuntoutussuunnitelman laatiminen 

asiakkaan tavoitteiden pohjalta. 

Veteraanikuntoutukseen tulijat saavat 

yksilöllistä neuvontaa Mäntykodin 

palvelukeskuksessa.   
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Ryhmämuotoista neuvontaa on annettu 

kertaluonteisesti yhdistysten ja veteraanien 

tilaisuuksissa.  

Liikunta ja terveysalan ammattilaiset ovat 

antaneet liikuntaneuvontaa osana omaa 

työtään esimerkiksi kotihoidossa. Myös 

järjestöt jakavat tietoa omissa ryhmissään. 

Kunnassa on ikäihmisten liikuntakalenteri. 

Lisäksi tietoa toiminnasta on koottu kunnan 

verkkosivujen Ikääntyvien Luumäki -osioon. 

Paikallislehti, kirjaston ilmoitustaulu sekä 

viidakkorumpu ovat tehokkaita 

tiedotuskanavia.   

 

Kuvio 1. Liikuntaneuvontatoiminnot vuosina 

2011–2014

  

Yhteenveto liikuntaneuvonnasta 

Ikäihmisten liikuntaneuvonta lisääntyi 

etenkin viimeisenä kehittämisvuonna.  

Yhteistyöryhmän arvion mukaan 

liikuntaneuvonnan lisääntyminen on 

onnistunut melko hyvin (3, asteikoilla 1-5). 

Säännöllinen yksilöllinen neuvontatoiminta 

käynnistyi vuoden 2015 alussa ja jatkuu 

varsinaisen Voimaa vanhuuteen -työn 

päätyttyäkin.  

 

 

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. 

Luumäellä kohderyhmälle suunnatut 

liikuntaryhmät ovat lisääntyneet selvästi 

Voimaa vanhuuteen -työn aikana (kuvio 2). 

Myös osallistujamäärät ovat kasvaneet. 

Vuonna 2014 ryhmiä oli 33 (2011: 12) ja 

osallistujia 444 (2011: 148).  

Vuonna 2014 Luumäellä oli 75 vuotta 

täyttäneitä henkilöitä yhteensä 708 

(SOTKAnet). Tästä ikäluokasta joka toisen 

arvioidaan olevan toiminta- ja liikkumis-

kyvyltään heikentynyt. Tällöin kunnassa olisi 

vuonna 2014 ollut yksi ohjattu liikuntaryhmä 

kohderyhmän 11 iäkästä kohden (2011: 29). 

Kuntaryhmän keskiarvo on yksi liikuntaryhmä 

23:ä kohderyhmän iäkästä kohden (2011: 

30).  

 

Kaikki sektorit järjestivät kohderyhmälle 

liikuntaryhmiä, järjestöt kaikkein eniten. 

(taulukko 1). Tarjolla on ollut hyvin 

monipuolisesti erisisältöisiä liikuntaryhmiä. 

Selvästi eniten on järjestetty 

vesivoimisteluryhmiä. (Kuvio 4.) 
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Keskeisiä ryhmätoimintoja ovat olleet mm. 

 Palvelukeskus Mäntykodin vesivoimistelu- 

ja tuolijumpparyhmät 

 Eläkeläisjärjestöjen kuntosali- ja voima-

tasapainoryhmät 

 Eksoten allasryhmät 

 Liikuntatoimen kuntosaliryhmät 

 

  

Kuvio 2. Liikuntaryhmien määrä    Kuvio 3. Liikuntatoiminnan sisältö vuonna 2014 

Luumäellä 2011–2014 

Taulukko 1. Liikuntaryhmien ja niihin osallistuneiden henkilöiden lukumäärä sektoreittain vuonna 2014 

 
 

Sosiaali- ja 
terveystoimi 

Liikuntatoimi Järjestöt Muut 
toimijat 

Yhteensä 

Ryhmiä 6 4 19 4 33 

Osallistujia 59 56 267 62 444 

 

Liikuntatoiminnan laatu 

Ikääntyneiden ihmisten ohjatun 

terveysliikunnan laatusuositukset sekä 

Voimaa vanhuuteen -liikuntaryhmien laatu-

kriteerit ohjeistavat ryhmäliikunnan 

toteutusta. Keskeiset kriteerit ovat: ryhmä-

koko alle 20 henkilöä, kokoontuminen 

vähintään kaksi kertaa viikossa, palaute 

osallistujilta, toiminta- ja liikkumiskyvyn 

arviointi ja ohjaus jatkoharjoitteluun. 

Luumäellä: 

 Vähintään kaksi kertaa viikossa kokoontui 

neljä ryhmää.  

 Asiakaspalautetta kerättiin 13 ryhmässä.  

 Liikkumiskyvyn testaus tehtiin neljässä 

ryhmässä.  

 Jatkoharjoitteluun ohjattiin kahdeksassa 

ryhmässä.  

 

 

 Ryhmissä oli keskimäärin 13 iäkästä 

osallistujaa. 

 Alle 20 osallistujaa 29 ryhmässä 

Yksi ryhmä täytti kaikki keskeiset 

liikuntatoiminnan laatukriteerit. Harjoittelu 

tuottaa myös tulosta. Ryhmissä testatuista 52 

henkilöstä tulos parani 65 %:lla ja pysyi 

ennallaan 35 %:lla.  

Ryhmiä ohjasivat useimmiten liikunnan tai 

kuntoutuksen ammattilaiset (25 ryhmässä). 

Eläkeliiton ryhmissä liikuttiin vertaisohjaajien 

johdolla. Myös kunnan virikeohjaaja liikuttaa 

ikäihmisiä. Vertais- ja vapaaehtoisohjaajia oli 

toiminnassa mukana yhteensä 17 (2011: 2). 

Ikäihmisten liikkumista tuetaan Luumäellä 

myös rahallisesti. Kunnassa on käytössä 

senioriliikuntakortti, jolla saa käyttää 

Kuvio 5. Liikuntatoiminnan sisältö. 
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Kangasvuoren kuntosalia ja Taavettihallia  

30 €:n vuosihintaan. Veteraanit saavat 

käyttää Mäntykodin liikuntatiloja ilmaiseksi. 

Järjestöjen Voimaa vanhuuteen -työtä 

tuetaan tarjoamalla tiloja, auttamalla 

järjestelyissä sekä maksamalla matkoja 

koulutuksiin. 

 

Yhteenveto liikuntatoiminnasta 

Ikäihmisille on saatu lisää ohjattuja 

liikuntaryhmiä Voimaa vanhuuteen -työn 

aikana. Tarjolla on myös kahdesti viikossa 

kokoontuvia ryhmiä ja liikkumiskykyä 

testataan muutamassa ryhmässä. 

Saavutettavuuteenkin on kiinnitetty 

huomiota. Moniin ryhmiin on järjestetty 

kuljetus ja yhdistysten ryhmiä järjestetään eri 

puolilla kuntaa. Vertaisohjaajia on saatu 

mukaan toimintaan.  

Yhteistyöryhmän oman arvion mukaan 

voima- ja tasapainosisältöisen liikunnan 

lisääntyminen on onnistunut melko hyvin  

(3, asteikolla 1-5). Jatkossa tavoitteena on 

saada lisää ryhmiä erityisesti 

toimintakyvyltään heikentyneille ikäihmisille. 

Uusia liikkujia onkin jo löydetty pelkästään 

ensikertalaisille tarkoitetun kuntosaliryhmän 

avulla.

 

Ulkoilu 

Ulkoilutoiminnan lisääminen on ollut yksi 

tavoite Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa. 

Pyrkimyksenä oli saada sekä yksilöllistä 

ulkoiluapua että ohjattuja ulkoiluryhmiä. 

Luumäellä ulkoiluapua on nyt tarjolla 

aiempaa enemmän.  

 Vuonna 2014 säännöllistä ulkoiluapua sai 

11 kohderyhmän iäkästä (2012: 0)  

 Ulkoiluavustajia oli mukana toiminnassa 9 

(2012: 0) 

 

Ulkoilutoiminnan koordinoinnista vastaa 

Eläkeliitto. He ulkoilevat joka viikko 

vanhainkodin asukkaiden kanssa 

ikäkahvilaan. 

Syksyn 2014 ulkoilupäivänä kokeiltu 

rollaryhmä on jatkanut säännöllisiä 

kokoontumisiaan. Yhteistyöryhmän oman 

arvion mukaan ulkoilun lisääntyminen on 

onnistunut melko hyvin (3, asteikoilla 1-5). 

Yrityksistä huolimatta kunnasta ei ole 

löytynyt osallistujaa Ulkoiluystävä-

kouluttajakoulutukseen.  

 

Muuta 

Liikuntapaikat 

Luumäellä ikäihmisten harjoitteluun sopivien 

liikuntapaikkojen lukumäärä on pysynyt 

suurin pirtein ennallaan (taulukko 2.) 

Taavettihallilta löytyy tiloja lähes aina 

tarvittaessa. Lisäksi käytössä ovat 

Kangasvarren koulun kuntosali, 

terveysaseman kuntosalin tilat sekä 

kerhotiloja. 
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Taulukko 2. Ikäihmisten harjoitteluun sopivat liikuntatilat 2011 ja 2014.  

 Vuonna 
2011 

Vuonna 
2014 

Kuntosalit  1 2 
Liikuntasalit  1 7 
Muut liikuntatoimintaan sopivat tilat  1 1 
Iäkkäille sopivat lähiliikuntapaikat tai ulkoilureitit  1 3 
Uima-altaat tai terapia-altaat 1 1 
 

 

Tapahtumat 

Luumäellä järjestettiin muutamia ikäihmisten 

terveysliikuntaan liittyviä tapahtumia 

kolmivuotisen Voimaa vanhuuteen  

-kehittämistyön aikana. Yhteensä viiteen 

tapahtumaan osallistui noin 140 henkilöä. 

Rolla-rallissa oli mahdollisuus huollattaa 

rollaatorinsa. Tämän lisäksi osallistujat saivat 

kävellä haluamansa retin.  Lisäksi järjestettiin 

muita tapahtumia, joissa mm. kerrottiin 

liikuntasuosituksista ja ohjattiin tasapaino-

harjoittelua. Tapahtumien järjestämisessä on 

tehty onnistuneesti yhteistyötä eri 

sektoreiden kesken. 

Vuonna 2014 järjestettiin Ikäihmisten 

liikuntaraati, jossa kerättiin kokemuksia ja 

kehittämisehdotuksia liikuntatoiminnan,  

-neuvonnan ja olosuhteiden osalta. Raadin 

ehdottamat uudet penkit saatiin pikaisesti, 

liikuntaneuvonta on käynnistynyt ja muitakin 

ehdotuksia on viety eteenpäin.   

 

Toiminnan esittely ja näkyvyys mediassa 

Luumäen Voimaa vanhuuteen -työtä on 

esitelty paikallislehdessä vuosien 2012–2014 

aikana yhteensä 11 kertaa. Jutuissa on 

kerrottu mm. VertaisVeturi -koulutuksista, 

kuntosaliryhmistä, Rolla-rallista sekä Vie 

vanhus ulos -kampanjasta.  

Kunnat ovat päässeet esittelemään 

toimintaansa myös Voimaa vanhuuteen  

-ohjelman tilaisuuksissa ja julkaisuissa. 

Luumäen lukuisia ideoita on esitelty Voimaa 

vanhuuteen -verkkosivuilla.  
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Yhteistyöryhmän toiminta 

 
Kuvio 4. Oman toiminnan arviointi 
 

Yhteistyöryhmä arvioi vuosiseurannassa 

omaa toimintaansa ja kehittämistyötä 

yleensä (kuvio 4). Lisäksi keväällä 2014 tehtiin 

väliarviota (SWOT-menetelmä) suunnan 

tarkistamiseksi. Sekä kehittämistyö että 

yhteistyöryhmän toiminta parani loppua 

kohden, jolloin niiden arvioitiin onnistuneen 

hyvin (4, asteikolla 1- 5). Poikkisektorisen 

yhteistyön arvioitiin kehittyneen melko hyvin. 

Asioista on pystytty sopimaan ja sovitut asiat 

on myös hoidettu. Uutta toimintaa on ideoitu 

ja toteutettu onnistuneesti ja saatu myös 

järjestöt mukaan.   

 

Yhteistyöryhmän toiminta jatkuu varsinaisen 

Voimaa vanhuuteen -työn päätyttyä entiseen 

malliin. Se aikoo kokoontua säännöllisesti ja 

suunnitella toimintaa yhdessä. 

 

Kunnan päättäjät ovat olleet melko 

kiinnostuneita Voimaa vanhuuteen -työstä. 

Syksyllä 2014 pidetty liikuntaraati toimi 

hyvänä herättäjänä.  

 

Luumäellä on kiinnostusta jatkaa 

kehittämistyötä Ikäihmisten liikunnan 

toimenpideohjelmassa. Jo tällä hetkellä 

kunnassa on paneuduttu Voimaa vanhuuteen 

-kohderyhmän lisäksi myös eläkkeelle 

siirtyviin 60+ ikäihmisten että hoivan piirissä 

oleviin ikäihmisten liikuntaan.  

Voimaa vanhuuteen -työ on onnistunut 

Luumäellä hienosti. Tästä on hyvä jatkaa!  

 

 

Voimaa vanhuuteen -ohjelma  

Ikäinstituutti 

Jämsänkatu 2 

00520 Helsinki  

  

p. (09) 6122 160  

www.voimaavanhuuteen.fi 

 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 

Liikkuva vanhuus - yhteinen asiamme 


