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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. Pieksämäki 

kuuluu 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, 

koulutusta, viestintätukea ja verkostopäiviä. 

Mentorointi jatkuu 31.5.2015 asti. 

Katsauksen tiedot on kerätty vuosi-

seurantakyselyistä, yhteistyöryhmien itse-

arvioinneista sekä muistioista. Tuloksia 

peilataan alkukartoitukseen sekä kehittämis-

suunnitelman tavoitteisiin. 

 

Pieksämäellä 

 75 vuotta täyttäneitä oli vuoden 2014 

lopussa 2496 (13,1 %).  Lukumäärä on 

lisääntynyt kolmessa vuodessa noin 90 

hengellä (2011: 2404 eli 12,1 %). 

 

 Yhteistyöryhmän Voimaa vanhuuteen  

-koordinaattoreina ovat toimineet 

liikuntatoimen erityisliikunnanohjaaja, 

sosiaali- ja terveystoimen fysioterapeutti 

sekä järjestökoordinaattorina 

toiminnanjohtaja Neuvokas Toiminta-

keskuksesta. Ryhmän puheenjohtajana on 

toiminut vanhuspalvelujohtaja. 

 

 

  Ikäihmisten liikunta on kirjattu vuonna 

2013 vanhuspalvelustrategiaan sekä 

hyvinvointisuunnitelmaan.  
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Koulutus 

Pieksämäellä osallistuttiin Ikäinstituutin 

mentorointisopimuksen mukaisiin koulutuksiin 

Voimaa vanhuuteen -työn aikana. Eniten 

koulutuksissa kävivät liikuntatoimen edustajat. 

Sosiaali- ja terveystoimesta osallistui 2 

henkilöä. Järjestöistä ei osallistuttu ohjelman 

kiintiöiden mukaisiin koulutuksiin.  

 Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttaja-

koulutus (1 henkilö, liikuntatoimi) 

 Voitas -kouluttajakoulutus (1 henkilö 

liikuntatoimi) 

 Kunnon Hoitaja -kouluttajakoulutus, 2 

henkilöä (1 liikuntatoimi, 1 Muu) 

 Liikunta ja muistisairaudet 2 henkilöä  

(1 sosiaali- ja terveystoimi, 1 liikuntatoimi) 

 Liikunta ja ravitsemus, 2 henkilöä, 

(liikuntatoimi)  

 Liikuntaneuvontaa ikäihmisille 2 henkilöä 

(1 sosiaali- ja terveystoimi, 1 liikuntatoimi) 

Voimaa vanhuuteen -työn aikana (2012–2014) 

Pieksämäellä järjestettiin yhteensä 8 

koulutusta, joihin osallistui 91 henkilöä (kuvio 

1). Koulutuksiin osallistui vapaaehtoisia ja 

ammattilaisia.  

 VertaisVeturi- koulutus (20 osallistujaa) 

 Ulkoiluystäväksi iäkkäälle –koulutus (14 

osallistujaa) 

 Kunnon Hoitaja (8 osallistujaa)  

 Liikuntaneuvonta-koulutus ammattilaisille 

(5 osallistujaa) 

 Liikunta-aiheisia kursseja vertaisohjaajille 

ja ammattilaisille sekä ystävänpalvelu 

peruskurssi vapaaehtoisille (37 

osallistujaa) 

Pieksämäen Seutuopisto oli mukana 

pilotoimassa Ikäinstituutin Liikkuva minä –

opintopiirin materiaalia vuonna 2013. Kurssi 

oli 14 kokoontumiskerran kokonaisuus, jossa 

ikäihmisten kanssa keskusteltiin liikunta-

aiheista ja myös liikuttiin yhdessä. Osallistujia 

oli 12. Ohjaajana toimi Seutuopiston 

liikunnanohjaaja. 

 

    Kuvio 1. Paikalliset koulutukset 2011–2014 

 

 

Yhteenveto koulutuksista 

  

Pieksämäellä mentorointisopimuksen 

koulutuksia hyödynsi pääasiassa 

liikuntatoimen edustajat Seutuopistosta. 

Kouluttajakoulutuksiin osallistuminen antoi 

ammattilaisille valmiuksia ja materiaalin 

kouluttaa lisää osaajia iäkkäiden liikunnan 

ohjaukseen. Uusien VertaisVeturien myötä 

saatiin perustettua uusia liikuntaryhmiä 

sivukylille. Kunnon Hoitaja -koulutuksissa 

vanhustyöntekijät saivat käytännön työkaluja 

iäkkäiden liikuntaharjoittelun tukemisen ja 

arkiliikunnan lisäämiseen. Alkutilanteeseen 
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nähden (2011: 1 koulutus) paikallisia 

koulutuksia järjestettiin useita, etenkin 

ensimmäisenä ja toisena kehittämisvuotena. 

Yhteistyöryhmän arvion mukaan iäkkäiden 

terveysliikuntaan liittyvän tietämyksen 

lisääntyminen on onnistunut hyvin (4, 

asteikoilla 1-5). Vuosiseurannassa oli maininta 

tietämyksen lisääntymisestä: ”Kotihoito vie 

aktiivisuuden viestiä eteenpäin.” ja ”Uusia 

osallistujia tullut paljon ryhmiin.” 

 

 

Liikuntaneuvonta 

Liikuntaneuvonnalla tarkoitetaan palvelua, 

jonka pääasiallisena sisältönä on antaa 

asiakkaalle neuvontaa ja ohjausta liikkumiseen 

liittyen yksilöllisesti tai ryhmässä. 

Liikuntaneuvontatoiminnolla tarkoitetaan 

yksittäistä neuvontapaikkaa tai  

-tahoa. 

Pieksämäellä ei ole nimettyä iäkkäiden 

liikuntaneuvonnan vastaanottoa tai paikkaa. 

Liikuntaneuvontaa annetaan liikuntahallilla 

ilmoittautumisten yhteydessä, eri 

liikuntaryhmissä sekä puhelimitse. 

Liikuntahallilla tai -ryhmissä liikuntaneuvontaa 

sai arviolta 200 ikäihmistä. Liikuntaneuvojina 

toimivat liikunnanohjaajat, kuntohoitajat sekä 

erityisliikunnanohjaajat työssään. 

Fysioterapeutit antavat tarvittaessa 

liikuntaneuvontaa kotikäynneillä.  

Erillistä iäkkäiden liikuntakalenteria ei ole. 

Liikuntatoiminnasta tiedotetaan Seutuopiston 

oppaassa. Vapaaehtoistyön toimintakeskus 

Neuvokas tiedottaa omissa ryhmissään sekä 

omalla ilmoitustaulullaan ja ohjaa iäkkäitä 

tarvittaessa erityisliikunnan ohjaajan luo. 

Liikuntaneuvontaa on annettu myös 

tapahtumien yhteydessä.  

 

 

 

Yhteenveto liikuntaneuvonnasta 

Liikuntaneuvontakoulutuksessa saatiin eväitä 

käytännön toimintaan ja sen järjestämiseen.  

Toimintaa ei ole vielä kehitetty 

suunnitelmallisesti. Matalan kynnyksen 

neuvontaa tulisi olla tarjolla siellä, missä 

ikäihmiset liikkuvat. Yhteistyötä kannattaa  

 

jatkossa tiivistää eri sektorien ja 

ammattiryhmien kanssa.    

Yhteistyöryhmä arvioi, että liikuntaneuvonnan 

lisääntyminen on onnistunut melko hyvin (3, 

asteikoilla 1-5). Vuosiseurannassa asiaa 

kommentoitiin: ”Tämä vaatii vielä kehittelyä”.  

 

 

 



Ohjattu liikuntatoiminta 

Ikääntyneiden liikuntasuosituksissa neuvotaan 

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 

liikkumattomuutta. Voimaa vanhuuteen  

-ohjelmassa painotetaan voima- ja tasapaino-

sisältöisten ryhmätoimintojen kehittämistä. 

Pieksämäellä liikuntaryhmien määrä lisääntyi 

kehittämistyön aikana (kuvio 2). Osallistujia 

ryhmissä oli 335, määrä kaksinkertaistui 

alkukartoitukseen nähden (2011:163).  

Vertaisohjaajien vetämiä ryhmiä oli seitsemän 

ja ne olivat järjestöjen ryhmiä, joihin saatiin 

innokkaita ohjaajia VertaisVeturi -koulutuksilla. 

Vertaisohjaajat liikuttivat ryhmissä yhteensä 

103 ikäihmistä eri puolilla kuntaa. Uutena 

toimintana käynnistettiin tupajumpat, joissa 

kokoonnuttiin lähinaapurustosta aktiivisen 

vertaisohjaajan kotiin harjoitteleman yhdessä. 

Suosituinta oli kuntosaliharjoittelu, kaikki 10 

ryhmää olivat sosiaali- ja terveystoimen 

ryhmiä, joissa osallistujia oli 83.  Kategoriaan 

”Muu liikuntatoiminta” sisältyi vaihtelevia 

harjoitteita osallistujien kunnon mukaan.  

Vuonna 2014 Pieksämäellä oli 75 vuotta 

täyttäneitä henkilöitä yhteensä 2496 

(SOTKAnet). Tästä ikäluokasta joka toisen 

arvioidaan olevan toiminta- ja 

liikkumiskyvyltään heikentynyt. Tällöin 

Pieksämäellä olisi vuonna 2014 ollut yksi 

ohjattu liikuntaryhmä 40 kohderyhmän iäkästä 

kohden (2011: 60). Kuntaryhmän keskiarvo on 

yksi ryhmä/23 kohderyhmän iäkästä (2011: 

30). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Kuvio 2. Toimintakyvyltään heikentyneiden 

iäkkäiden liikuntaryhmät 2011–2014  

 

 

 

 

Kuvio 3. Liikuntatoiminnan sisältö vuonna 2014 
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Eniten ryhmiä ja osallistujia oli sosiaali- ja 

terveystoimen ryhmissä. Myös järjestöjen 

ryhmissä liikkui paljon ikäihmisiä (taulukko 1). 

Alkukartoitukseen nähden lisäystä tuli eniten 

sosiaali- ja terveystoimeen (2011: 10) sekä 

järjestöihin (2011:2). 

 

 

 

 

Taulukko 1. Liikuntaryhmät ja osallistujat 

sektoreittain vuonna 2014 

 

Liikuntatoiminnan laatu

Ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveys-

liikunnan laatusuositukset sekä Voimaa 

vanhuuteen -liikuntaryhmien laatukriteerit 

ohjeistavat ryhmäliikunnan toteutusta. Keskei-

set kriteerit ovat: ryhmäkoko alle 20 henkilöä, 

kokoontuminen vähintään kaksi kertaa 

viikossa, palaute osallistujilta, toiminta- ja 

liikkumiskyvyn arviointi ja ohjaus jatkoharjoit-

teluun. Pieksämäellä kriteerit täyttyivät 

seuraavasti. 

 keskimäärin osallistujia oli ryhmissä 11, alle 

20 osallistujaa oli 30 ryhmässä. 

 kaksi liikuntaryhmää kokoontui kahdesti 

viikossa.  

 Liikkumiskyvyn testaus tehtiin 11 sosiaali- 

ja terveystoimen ryhmässä. 

 Jatkoharjoitteluun ohjattiin kaikissa 31 

ryhmässä.  

 Asiakaspalautetta kerättiin 10 ryhmässä. 

Parhaiten laatukriteerit täyttyivät 

terveyskeskuksen kahdessa kuntosaliryhmässä.  

 

Liikkumiskyvyn testaus tehtiin 84 ikäihmiselle 

sosiaali- ja terveystoimen ryhmissä. Testien 

mukaan harjoittelu kannatti. Suurimmalla 

osalla (75:llä) tulokset pysyivät ennallaan, 

26:lla parani, yhdeksällä henkilöllä heikkeni 

(kuvio 4). 

 

 

Kuvio 4. Liikkumiskyvyn testaustulokset  2014 

n=84 

Kunta-ryhmässä 3 kriteerit täyttäviä 

liikuntaryhmiä oli 14 yhteensä 601 

liikuntaryhmästä.  

 

24 % 

68 % 

8 % Tulos parani

Tulos pysyi
ennallaan

Tulos heikkeni

 Ryhmiä lkm Osallistujia 

Sosiaali- ja 
terveystoimi 

17 139 

Liikuntatoimi 6 83 

Järjestöt 8 113 

Yhteensä 31 335 
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Ikäihmisten liikkumista tuetaan Pieksämäellä 

senioriliikuntakortilla. Kortti on tarkoitettu yli 

65 – vuotiaille ja se oikeuttaa uimahallin 

käyttöön sekä erityisliikunnan ryhmiin 

osallistumiseen. Liikuntatoimi järjestää 

erityisliikunnan ja Pieksämäen Seutuopisto 

tuottaa palvelut. Välineet ovat joustavasti 

käytettävissä yhdistysten, erityisliikunnan, 

liikuntatoimen ja terveystoimen ryhmissä. 

 

Yhteenveto liikuntatoiminnasta 

Toimintakyvyltään heikentyneille ikäihmisille 

suunnattuja liikuntaryhmiä on saatu lisää 

Voimaa vanhuuteen -työn aikana.  

Koulutettujen vertaisohjaajien avulla 

liikuntatoimintaa on saatu ikäihmisten 

kotikulmille sivukylillä. 

 

 

Yhteistyöryhmä arvioi, että voima- ja 

tasapainosisältöisen liikunnan lisääntyminen 

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

Toimintaa jatketaan Voimaa vanhuuteen  

-kehittämistyön päätyttyäkin.  

 

 

Ulkoilu 

Ulkoilutoiminnan lisääminen on ollut yksi 

tavoite Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa. 

Pyrkimyksenä oli saada sekä yksilöllistä 

ulkoiluapua että ohjattuja ulkoiluryhmiä.  

Pieksämäellä Toimintakeskus Neuvokas 

koordinoi ikäihmisten ulkoiluystävätoimintaa. 

Vuosiseurannan mukaan vuonna 2014 

ikäihmisten kanssa ulkoili säännöllisesti 

seitsemän ulkoiluystävää (2012: 15) ja 

seitsemän ikäihmistä sai säännöllistä 

ulkoiluapua (2012: 40). Ulkoiluystävät ovat 

olleet yksityishenkilöitä ja järjestöjen 

vapaaehtoisia.  

Pieksämäellä ei ole ohjattuja ulkoiluryhmiä, 

mutta suunnitelmissa on jatkossa hyödyntää 

enemmän kaupungin ulkoliikuntapaikkoja 

ikäihmisten liikuntakäytössä. 

Yhteistyöryhmä arvioi, että ulkoilun 

lisääntyminen on onnistunut kunnassa 

tyydyttävästi (2, asteikoilla 1-5). 

Suunnitelmissa on kehittää ikäihmisten 

ulkoilutoimintaa.    
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Muuta 

Liikuntapaikat 

Pieksämäellä on saatu uusia liikuntapaikkoja 

ikäihmisten käyttöön sivukylillä 

vertaisohjaajien vetämien ryhmien myötä. 

Liikuntaryhmät kokoontuvat mm. kyläkouluilla 

ja talojen tuvissa. 

 

Tapahtumat 

Pieksämäellä järjestettiin 5 ikäihmisten 

terveysliikuntaan liittyviä tapahtumaa 

kolmivuotisen Voimaa vanhuuteen -työn 

aikana. Tapahtumissa oli noin 700 osallistujaa. 

Tapahtumat olivat pääosin messuja ja 

seminaareja, joissa jaettiin tietoa ikäihmisten 

liikunnasta, terveydestä ja hyvinvoinnista.  

 

 

Toiminnan esittely ja näkyvyys mediassa 

Pieksämäen Voimaa vanhuuteen -työtä on 

esitelty mediassa vuosien 2012–2014 aikana 

yhteensä 12 kertaa. Eniten näkyvyyttä on 

saatu paikallislehdissä, mutta ikäihmisten 

liikuntatoiminta on ollut esillä myös 

valtakunnallisessa lehdessä, radiossa ja 

verkkojulkaisussa. Jutuissa on kerrottu mm. 

sivukylien liikuntaryhmistä, liikunnan 

merkityksestä ja Voimaa vanhuuteen – 

ohjelmasta. Sivukylien liikuntatoimintaa 

esitellään Ikäinstituutin Ryhmäliikuntaa 

ikäihmisten kotikulmilla -videolla. 

Kunnat ovat päässeet esittelemään 

toimintaansa myös Voimaa vanhuuteen -

ohjelman tilaisuuksissa ja julkaisuissa. 

Huhtikuussa 2015 pidetyssä Juhlaseminaarissa 

esiteltiin Pieksämäen sivukyläryhmiä. 
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Yhteistyöryhmän toiminta 

Yhteistyöryhmä arvioi vuosiseurannassa omaa 

toimintaansa ja kehittämistyötä yleensä. 

Lisäksi keväällä 2014 tehtiin väliarviota (SWOT-

menetelmä) suunnan tarkistamiseksi. 

Itsearvioinnin mukaan yhteistyöryhmän 

toiminta ja kehittämistyö sujuivat kolmena 

kehittämisvuonna pääasiassa melko hyvin (3, 

asteikolla 1- 5) (kuvio 5).  

 

 

 

 
Kuvio 6. Oman toiminnan arviointi 

 

Poikkisektorisen yhteistyön arvioitiin 

kehittyneen hyvin (4, asteikolla 1- 5) Voimaa 

vanhuuteen -työn aikana.  

Kunnan päättäjät ovat olleet melko 

kiinnostuneita Voimaa vanhuuteen -työstä.  

Virkamiehet ymmärtävät terveysliikunnan 

tärkeyden.  

Toiminta jatkuu varsinaisen Voimaa 

vanhuuteen -työn päätyttyäkin ja sitä 

kehitetään edelleen. Erityisesti suunnitteilla on 

kehittää ikäihmisten ulkoilutoimintaa. 

Yhteistyöryhmä jatkaa kokoontumisiaan.  

Pieksämäellä on mahdollisesti kiinnostusta 

jatkaa kehittämistyötä Ikäihmisten liikunnan 

toimenpideohjelman mukaisesti ja laajentaa 

kohderyhmää sekä eläkkeelle siirtyviin 60+ 

ikäihmisiin että hoivan piirissä jo oleviin 

ikäihmisiin.  

Voimaa vanhuuteen -työ Pieksämäellä on jo 

hyvässä vauhdissa. 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 


