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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-au-

tomaattiyhdistys, opetus- ja kulttuuriministeriö 

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 sitou-

tuneet kehittämistyöhön Ikäinstituutin kanssa 

tehdyllä sopimuksella. Pyhäjärvi kuuluu toi-

seen kuntaryhmään, joka valittiin mukaan 

kolmivuotiseen kehittämistyöhön vuoden 2011 

syksyllä.  Kehittämistyön eri vaiheita ovat ol-

leet 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 vastaa-

vat kultakin sektorilta valitut kuntakoor-

dinaattorit yhdessä yhteistyöryhmän kanssa. 

Kehittämistyötä on tuettu kohdekunnissa 

Ikäinstituutin mentoroinnilla, johon on sisälty-

nyt kuntakohtaista ohjausta, koulutusta, vies-

tintätukea ja verkostopäiviä. Mentorointi jatkui 

31.3.2015 asti. 

Katsauksen tiedot on kerätty vuosi-seuranta-

kyselyistä, yhteistyöryhmien itse-arvioinneista 

sekä muistioista. Tuloksia peilataan alkukartoi-

tukseen sekä kehittämissuunnitelman tavoit-

teisiin. 

 

Pyhäjärvellä 

 75 vuotta täyttäneitä oli vuoden 204 lo-

pussa 776 (14,0 %).  Lukumäärä on lisään-

tynyt kolmessa vuodessa 17 hengellä 

(2010: 759 eli 12,8 %). 

 

 Yhteistyöryhmän ydinryhmään ovat kuulu-

neet vapaa-ajan ohjaaja, sosiaali- ja ter-

veydenhuollon edustajana Köpsinrinteen 

kuntohoitaja, järjestöedustajat 

paikallisesta Eläkeliiton yhdistyksestä ja 

Pyhäjärven Sydänyhdistyksestä. 

Vanhustenhuollon palvelujohtaja oli 

työryhmässä mukana alkuvaiheessa. 

Selänteen kuntien yhteinen 

projektikoordinaattori työskenteli 

määräaikaisena 2012 kuntien kanssa ja oli 

tiivis linkki myös Ikäinstituuttiin päin.  

 Ikäihmisten liikunta on kirjattu Pyhäjärven 

hyvinvointikertomukseen ja kaupunkistra-

tegiaan.  

 

 

 



 

 
 

Koulutus 

Pyhäjärvellä osallistuttiin Ikäinstituutin mento-

rointisopimuksen mukaisiin koulutuksiin.  

 VoiTas -kouluttajakoulutus 

3 osallistujaa (1 liikuntatoimi 2, sosiaali- ja 

terveystoimi) 

 Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttaja-

koulutus 

2 osallistujaa (1 liikuntatoimi, 1 järjestö) 

 Liikuntaneuvontaa iäkkäille 
1 osallistujaa 1 sosiaali- ja terveystoimi 

 

Yhteistyöryhmän jäsenet osallistuivat myös 

Voimaa vanhuuteen -verkostopäiviin ja alue-

seminaareihin Helsingissä ja Seinäjoella. Koulu-

tuksiin ja verkostopäiviin osallistuminen on 

edistänyt oppimista ja kokemusten vaihtoa. 

Ulkoiluystäväkoulutus käynnistettiin heti kehit-

tämistyön alkuvaiheessa liikuntatoimen ja jär-

jestöjen onnistuneella yhteistyöllä. Ulkoiluys-

täviä on koulutettu yhteensä 23. Paikallisten 

kouluttajien voimin pidettiin myös VertaisVe-

turi -koulutus, johon osallistui seitsemän hen-

kilöä. Lisäksi pidettiin ammattilaisille ja ver-

taisohjaajille käytännönläheinen koulutus 

ryhmien ohjaamisesta sekä jaettiin materiaalia 

ohjaajille. Pyhäjärvellä on paikallisen koulut-

tajan johdolla pidetty myös senioritanssikurs-

seja. 

 

Yhteenveto koulutuksista 

Ulkoiluteema innosti liikuntatoimen ja järjestöt 

toimivaan koulutusyhteistyöhön. Sosiaali- ja 

terveystoimen ja liikuntatoimen yhteistyö tii-

vistyi VertaisVeturi -koulutusten myötä. Kun-

nassa ei voitu hyödyntää kaikilta osin mento-

rointisopimuksen mukaisia maksuttomia kou-

lutuksia. Syynä oli mm. matkakustannusten 

korvaaminen järjestöissä ja kunnassa tai muut 

kunnan koulutussuunnitelmiin liittyvät järjes-

telyt.   

Paikalliset koulutukset ovat tukeneet ikäihmis-

ten terveysliikunnan kehittämistä kunnassa. 

Voimaa vanhuuteen -hankkeen koulutusten ja 

tietoiskujen myötä ikäihmisten terveysliikunta 

on nostettu esille ja se on saanut paljon näky-

vyyttä mediassa ja lisännyt eri toimijoiden 

osaamista. Yhteistyöryhmän arvion mukaan 

iäkkäiden terveysliikuntaan liittyvän 

tietämyksen lisääntyminen on onnistunut 

hyvin (4, asteikoilla 1-5).  

 

 

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. 

Pyhäjärvellä aloitettiin liikuntaneuvontatoi-

minta kehittämistyön alussa Köpsinrinteellä 

seniorineuvolan yhteydessä. Iäkkäät eivät vielä 

tuolloin osanneet hakeutua uuteen toimin-

taan. Vuoden 2014 lopulla toiminta siirrettiin 

terveyskeskuksen tiloihin, jossa vuonna 2014 
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kävi jo 30 ikäihmistä liikuntaneuvonnassa. 

Toiminnasta vastaa muistihoitaja, joka on kiin-

nostunut kehittämään myös liikuntaneuvonta-

toimintaa.  

Ammattilaiset antavat vastaanottotyössään 

liikuntaneuvontaa ja ohjaavat toimintojen pa-

riin. Liikuntaryhmissä ikäihmisille kerrotaan 

ajankohtaisista hyvinvointiin liittyvistä asioista.  

 

 

Liikuntatoiminnasta tiedottavat eri toimijat 

omia kanavia pitkin. Kaupunki osallistuu osit-

tain tiedottamiseen maksamalla ilmoituskuluja 

lehdissä. Yhteistä iäkkäiden liikuntakalenteria 

ei vielä ole, sitä toivottiin myös 2013 iäkkäiden 

liikuntaraadissa. Kalenteri on työn alla. 

Yhteistyöryhmä arvioi, että liikuntaneuvonnan 

lisääntyminen on onnistunut melko hyvin (3, 

asteikoilla 1-5). Liikuntaneuvontaa aiotaan 

kehittää suositusten mukaan jatkossa.  

 

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. 

Pyhäjärvellä kohderyhmälle suunnattujen lii-

kuntaryhmien lukumäärä on lisääntynyt hie-

nosti Voimaa vanhuuteen -työn aikana (kuvio 

1). Vuonna 2014 ryhmiä oli 20 ja osallistujia 

niissä oli 330.   

 

 

 

 
 

Kuvio 1. Toimintakyvyltään heikentyneiden 

liikuntaryhmät 2010-2014  

Eniten ryhmiä on järjestöillä ja kansalaisopis-

tolla ja niissä ryhmissä liikkuu eniten ikäihmi-

siä. Alkukartoituksessa liikuntatoimella ei ollut 

yhtään ryhmää kohderyhmälle, vuonna 2014 

niitä oli viisi. (taulukko 1.)  

 

Taulukko 1. Liikuntaryhmät ja niihin osallistuneet 

vuonna 2014 

 Ryhmiä Osallistujia 

Sosiaali- ja terveystoimi 3 35 

Liikuntatoimi 5 69 

Järjestöt 6 115 

Muut (Jokilatvaopisto) 6 111 

Yhteensä 20 330 
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Ryhmien ohjaajina toimivat pääosin ammatti-

laiset. Vertaisohjaajien ryhmiä on neljä, järjes-

töissä ja liikuntatoimessa. Yhdessä ryhmässä 

on vuoroviikoin ohjaamassa myös ammattilai-

nen. Suosituimmat harjoitusmuodot olivat 

kuntojumppa ja vesivoimistelu. Ryhmiä järjes-

tivät eri toimijat. (kuvio 2.) 

 

 

Pyhäjärvellä on käytössä senioriliikuntakortti, 

joka oikeuttaa maksuttomaan uimahallin käyt-

töön. Lisäksi iäkkäille on maksuton kuntosalin 

käyttö kaksi kertaa viikossa. Myös muita ilmai-

sia liikuntatiloja on ryhmille tarjolla. 

Vuonna 2014 Pyhäjärvellä oli 75 vuotta täyttä-

neitä henkilöitä yhteensä 776 (SOTKAnet). 

Tästä ikäluokasta joka toisen arvioidaan olevan 

toiminta- ja liikkumis-kyvyltään heikentynyt. 

Tällöin Pyhäjärvellä olisi vuonna 2014 ollut yksi 

ohjattu liikuntaryhmä kohderyhmän 19 iäkästä 

kohden. Kuntaryhmän keskiarvo on yksi 

liikuntaryhmä 15:ä kohderyhmän 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.  

 Alle 20 osallistujaa oli 13 ryhmässä, keski-

määrin ryhmissä oli 17 osallistujaa. 

 Senioreiden kuntosaliryhmä kokoontui 

kahdesti viikossa.  

 Asiakaspalautetta kerättiin 4 ryhmässä 

(sosiaali- ja terveystoimi ja liikuntatoimi) 

 

 Liikkumiskyvyn testaus tehtiin kahdessa 

ryhmässä. 

 Jatkoharjoitteluun ohjattiin 19 ryhmässä.  

Yksikään ryhmä ei täyttänyt kaikkia liikunta-

toiminnan laatukriteerejä, mutta toimintaa on 

kehitetty laatusuositusten suuntaisesti. Ryh-

mien koko on pääsoin alle 20 henkilöä. Kun-

tosaliryhmä kokoontuu suositusten mukaan 

kahdesti viikossa.  Köpsinrinteen kahdessa 

voima-tasapainoryhmissä tehdään liikkumisky-

vyn testit ja 20 testatulla tulokset ovat paran-

tuneet.  
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Yhteenveto liikuntatoiminnasta 

Liikuntatoimintaa on lisätty onnistuneesti. 

Kuntosaliryhmiä toimii jo kolme, joista yksi 

suositusten mukaan kahdesti viikossa. Paikalli-

sen senioritanssikouluttaja on saanut käyntiin 

myös senioritanssiryhmiä. 

Kunta on määrätietoisesti panostanut seniori-

liikunnan kehittämiseen mm. maksuttomilla 

salivuoroilla, kouluttamalla ja tukemalla va-

paaehtoisia ryhmänohjaajia.  

Liikuntatoiminnan laatua on kehitetty laatukri-

teerein suuntaisesti, työtä kannattaa edelleen 

jatkaa, mm. testaamista tulisi vielä lisätä eri 

järjestäjien ryhmissä. Kaikki ryhmät ovat jatku-

via ryhmiä. Jatkossa työnjakoa ammattilaisten 

ja VertaisVeturien kesken voisi kehittää siten, 

että intensiiviharjoittelujakso on ammattilaisen 

ohjauksessa ja sen jälkeen ryhmä jatkaa vertai-

sen johdolla. 

Yhteistyöryhmä arvioi, että voima- ja tasapai-

nosisältöisen liikunnan lisääntyminen on onnis-

tunut hyvin (4, 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 ta-

voite Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa. Pyhä-

järvellä iäkkäiden ulkoilu otettiin heti työn 

alussa tärkeäksi kehittämiskohteeksi.  

Innokkaat kouluttajat liikuntatoimesta ja jär-

jestöstä käynnistivät paikallisen koulutuksen ja 

toiminta lähti hyvin käyntiin. Toimintaa koor-

dinoi liikuntatoimi, jonka budjettiin on varattu 

määräraha vapaaehtoisten tukemiseen ja pal-

kitsemiseen, mikä on koettu erittäin tärkeäksi 

tekijäksi. Hankkeessa aloitettu yhteistyö koti-

hoidon ja liikuntatoimen kanssa on uutta. Toi-

mivaksi käytännöksi on osoittautunut, että 

iäkäs ja ulkoiluystävä saatetaan yhteen, en-

simmäinen käyntikerta tehdään yhdessä muis-

tihoitajan kanssa, sen jälkeen iäkäs sopii ul-

koilusta ystävän kanssa.  

 Vuonna 2014 säännöllistä ulkoiluapua sai 

22 kohderyhmän iäkästä (2012: 17)  

 Ulkoiluavustajia oli mukana toiminnassa 23 

(2012: 18) 

Pyhäjärvellä ei ole ollut säännöllisiä ulkoilu-

ryhmiä, mutta erilaisia ulkoliikuntatapahtumia 

on järjestetty runsaasti niin urheilukentällä 

kuin muissakin kohteissa. 

Yhteistyöryhmä arvioi, että ulkoilun lisäänty-

minen on onnistunut erittäin hyvin (5, as-

teikoilla 1-5). 
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Muuta 

Liikuntapaikat 

Pyhäjärvellä on iäkkäille soveltuvia liikunta-

paikkoja, joita hallinnoivat tekninen toimi, va-

paa-aikatoimi, sosiaali- ja terveystoimi sekä 

urheiluseurat.  Senioreille suunnattu toiminta 

on lisääntynyt viidellä kuntosalilla. Lisäksi 

kunta tarjoaa edullisia liikuntasalivuoroja se-

nioreille ja maksuttoman liikuntati-

lan/kokoustilan käytön.  Urheilukentän yhtey-

teen rakennettu senioreille soveltuva liikunta-

puisto mahdollistaa liikuntaharjoittelun ul-

kona. Puistossa kannattaa jatkossa järjestää 

myös ohjattua toimintaa, jotta laitteet ja har-

joittelu tulevat tutuksi.  

 

Tapahtumat 

Pyhäjärvellä järjestettiin 13 iäkkäiden liikun-

taan liittyvää tapahtumaa. Osallistujia niissä oli 

kaikkiaan yli 600 henkilöä. Eniten järjestettiin 

ulkoilutapahtumia, joissa koulutetut ulkoiluys-

tävät ja vertaisohjaajat olivat aktiivisesti mu-

kana toiminnan toteuttamisessa ja iäkkäiden 

avustamisessa. Tapahtumien järjestäminen on 

onnistunut liikuntatoimen, sosiaali- ja terveys-

toimen sekä eri järjestöjen hyvällä yhteistyöllä.  

 

Vapaaehtoisille on järjestetty virkistys- ja kou-

lutuspäiviä, mikä on ollut erittäin tärkeää va-

paaehtoisten jaksamisen kannalta.  Vuonna 

2013 pidettiin Ikäihmisten liikuntaraati -kes-

kustelutilaisuus, johon osallistui edustava 

joukko ikäihmisiä. Päättäjiä oli kuulemassa 

raatilaisten ideoita ja toiveita liikuntatoimin-

nan järjestämisestä. Paikkakunnalle toivottiin 

mm lisää penkkejä ja kävelyreittien kunnossa-

pitoa. Järjestöt esittivät myös tiiviimpää keski-

näistä yhteistyötä. 

 

Toiminnan esittely ja näkyvyys mediassa 

Pyhäjärven Voimaa vanhuuteen -työtä on esi-

telty eri medioissa vuosien 2012–2014 aikana 

yhteensä 14 kertaa. Näkyvyyttä saatiin lähinnä 

paikallislehdissä ja kerran myös Tv:ssä.  

Lehdet ovat kirjoittaneet tapahtumista, ulkoi-

luystävä- ja Voitas -koulutuksista, sekä eri lii-

kuntatapahtumista. Lisäksi paikallislehdessä on 

julkaistu Kunnon eväät -jumppaliike viikoittain.   

Kunnat ovat päässeet esittelemään toimin-

taansa myös Voimaa vanhuuteen -ohjelman 

tilaisuuksissa ja julkaisuissa. Seinäjoen aluese-

minaarissa 2013 esiteltiin Pyhäjärven ulkoi-

luystävätoimintaa ja se sai kiitosta seminaarin 

yleisöltä.  

Voimaa vanhuuteen -juhlaseminaarissa huhti-

kuussa 2015 oli esillä posteri Pyhäjärven ul-

koiluystävistä ja Selänteen kuntien ulkoiluta-

pahtumista. 

Esitykset ovat luettavissa Voimaa vanhuuteen -

ohjelman verkkosivuilla. 

 

http://www.voimaavanhuuteen.fi/binary/file/-/id/67/fid/1054/
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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) tekivät yhteisen väliarvion, jossa 

oltiin tyytyväisiä kuntien yhteisen projekti-

koordinaattorin palkkaamiseen määräaikai-

seksi. Osassa kunnissa toivottiin laajempaa 

edustusta kehittämistyöhön kunnan eri sekto-

reilta. Myös järjestöjä haluttiin laajemmin mu-

kaan toimintaan, ettei toiminta ole liikaa sa-

mojen toimijoiden vastuulla. Raportointi lo-

makkeineen koettiin työlääksi. 

Pyhäjärvellä arvioitiin kehittämistyön ja kun-

nan oman työryhmän toiminnan onnistuneen 

hyvin (4, asteikolla 1- 5) kaikkina kolmena 

vuonna (kuvio 3).   

Hyvän yhteistyön myötä kuntaan on saatu 

suuri, yhteensä 29 vapaaehtoisen verkoston. 

Kunnan eri sektorit ovat tehneet tiivistä yhteis-

työtä ja järjestösektori on ollut hyvin edustet-

tuna. ”Hankkeen ansiosta meillä toimii upea 

yhteistyöverkosto” 

Kunnan päättäjät, ylimmät virkamiehet ja luot-

tamushenkilöt ovat olleet kiinnostuneita Voi-

maa vanhuuteen -työstä.  

 

Pyhäjärvellä on myös kiinnostusta jatkaa kehit-

tämistyötä Ikäihmisten liikunnan toimenpide-

ohjelman mukaisesti ja laajentaa kohderyhmää 

sekä eläkkeelle siirtyviin 60+ ikäihmisiin että 

hoivan piirissä jo oleviin ikäihmisiin.  

Voimaa vanhuuteen -työ Pyhäjärvellä on on-

nistunut hienosti. Työ jatkuu! 

Kuvio 3. Oman toiminnan arviointi 
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