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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. Rautjärvi kuuluu 

osana Eksotea kolmanteen kuntaryhmään, 

joka valittiin mukaan kolmivuotiseen 

kehittämistyöhön vuonna 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. 

 

Rautjärvellä 

- 75 vuotta täyttäneitä oli vuoden 2014 

lopussa 586 (16,2 %).  Lukumäärä on 

lisääntynyt kolmessa vuodessa noin 30 

hengellä (2011: 559 eli 14,6 %). 

- Yhteistyöryhmään ovat kuuluneet kunnan 

liikunnanohjaaja, Eksoten fysioterapeutti, 

Eksoten Voimaa vanhuuteen 

koordinaattori sekä järjestöjen edustaja.  

Ryhmä kokoontui muutaman kerran 

vuodessa.  

- Ikäihmisten liikuntaa ei ole kirjattu kunnan 

strategioihin eikä valmisteilla ole 

strategioita, joihin sen voisi kirjata.    

- Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö on 

toteutettu ilman erillistä hankerahoitusta.  
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Koulutus 

Rautjärven edustajat osallistuivat Ikäinstituutin 

mentorointisopimukseen kuuluviin koulutuk-

siin. Paikkakunnalle saatiin Voimaa 

vanhuuteen -työn aikana kaksi uutta voima- ja 

tasapainoharjoittelun kouluttajaa  

(1 liikuntatoimi, 1 sosiaali- ja terveystoimi). 

Lisäksi yksi henkilö liikuntatoimesta osallistui 

Liikuntaneuvontaa ikäihmisille -koulutukseen 

ja yksi järjestösektorin edustaja senioritanssin 

ohjauskoulutukseen.   

Yhteistyöryhmän jäsenet osallistuivat 

aktiivisesti myös Voimaa vanhuuteen  

-verkostopäiviin ja alueseminaareihin. 

Koulutuksiin ja verkostopäiviin osallistuminen 

on edistänyt oppimista ja kokemusten vaihtoa. 

Uusien kouluttajien myötä paikallisia 

koulutuksia on järjestetty (kuvio 1). Voimaa 

vanhuuteen -työn aikana (2012–2014) 

Rautjärvellä on pidetty neljä ikäihmisten 

terveysliikuntaan liittyvää koulutusta. 

Koulutuksiin on osallistunut yhteensä 26 

henkilöä. Näistä 12 osallistui senioritanssin 

peruskurssille, viisi istumatanssikurssille, viisi 

Kunnon Hoitaja -koulutukseen ja neljä 

VertaisVeturi -koulutukseen.  

 

Yhteenveto koulutuksista 

Hoitohenkilökunnan ja vertaisohjaajien 

koulutus on tukenut ikäihmisten terveys-

liikunnan kehittämistä kunnassa. Yhteistyö-

ryhmän arvion mukaan iäkkäiden terveys-

liikuntaan liittyvän tietämyksen lisääntyminen 

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

 

Kotihoidossa tietämys ja toimintakykyä tukeva 

toiminta on lisääntynyt. Senioritanssi-

koulutukset jatkuvat varsinaisen Voimaa 

vanhuuteen -työn päätyttyäkin.  

 

Kuvio 1. Koulutustoiminnot vuosina 2011-2014 
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Liikuntaneuvonta 

Liikuntaneuvonnalla tarkoitetaan palvelua, 

jonka pääasiallisena sisältönä on antaa 

asiakkaalle neuvontaa ja ohjausta liikkumiseen 

liittyen yksilöllisesti tai ryhmässä. Liikunta-

neuvontatoiminnolla tarkoitetaan yksittäistä 

neuvontapaikkaa tai -tahoa. 

Rautjärvellä liikuntaneuvontatoimintaan 

keskityttiin erityisesti viimeisenä 

kehittämisvuonna (kuvio 2). Yksilöllistä 

liikuntaneuvontaa vietiin eri puolille kuntaa 

seitsemässä eri tilaisuudessa. Tilaisuudet 

järjestettiin liikuntatoimen ja Eksoten 

fysioterapiaosaston yhteistyöllä ja niihin 

osallistui yhteensä 45 ikäihmistä. Halukkaille 

tehtiin liikkumissuunnitelma.  Yhteistyöryhmä 

arvioi, että liikuntaneuvonnan lisääntyminen 

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

Liikuntaneuvontaa jatketaan yhteistyöllä 

Voimaa vanhuuteen -työn päätyttyäkin.  

Kunnassa ei vielä ole liikuntakalenteria, johon 

olisi koottu kaikkien tahojen järjestämä 

liikuntatoiminta.  

 

Kuvio 2. Liikuntaneuvontatoiminnot 2011-2014 

 

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. 

Rautjärvellä kohderyhmälle suunnattujen 

liikuntaryhmien lukumäärä on lisääntynyt 

Voimaa vanhuuteen -työn aikana (kuvio 3). 

Vuonna 2014 ryhmiä oli viisi (2011: 1) ja 

osallistujia 35 (2011: 8).  

Vuonna 2014 Rautjärvellä oli 75 vuotta 

täyttäneitä henkilöitä yhteensä 586 

(SOTKAnet). Tästä ikäluokasta joka toisen 

arvioidaan olevan toiminta- ja liikkumis-

kyvyltään heikentynyt. Tällöin Rautjärvellä olisi 

vuonna 2014 ollut yksi ohjattu liikuntaryhmä 

kohderyhmän 59 iäkästä kohden (2011: 280). 
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Kuntaryhmän keskiarvo on yksi ryhmä/23 

kohderyhmän iäkästä (2011:30).  

Liikuntaryhmiä järjestivät liikuntatoimi, 

Eksoten fysioterapiayksikkö sekä yksityinen 

hoivakoti. Tarjolla oli kuntosaliharjoittelua, 

voima-tasapainoryhmiä, tuolijumppaa sekä 

vertaisohjaajan vetämää senioritanssia (kuvio 

4). Muita ryhmiä ohjasivat ammattihenkilöt. 

Vertais- ja vapaaehtoisohjaajia oli toiminnassa 

mukana yhteensä 8 (2011: 1). 

 

 

 

Kuvio 3. Toimintakyvyltään heikentyneiden  Kuvio 4. Liikuntatoiminnan sisältö vuonna 2014 

iäkkäiden liikuntaryhmät 2011–2014  

 

Liikuntatoiminnan laatu 

Ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveys-

liikunnan laatusuositukset sekä Voimaa 

vanhuuteen -liikuntaryhmien laatukriteerit 

ohjeistavat ryhmäliikunnan toteutusta.  

 Kaksi liikuntaryhmää kokoontui kahdesti 

viikossa.  

 Liikkumiskykyä ei testattu. 

 Jatkoharjoitteluun ohjattiin kahdessa 

ryhmässä.  

 Ryhmissä oli keskimäärin seitsemän iäkästä 

osallistujaa. 

 Kahdessa ryhmässä kerättiin 

asiakaspalautetta alku- ja loppukyselyillä. 

Yksikään ryhmä ei täyttänyt kaikkia 

liikuntatoiminnan laatukriteerejä.  Kunta-

ryhmässä 3 kriteerit täyttäviä liikuntaryhmiä oli 

15 yhteensä 571 liikuntaryhmästä. Ohjattujen 

ryhmien lisäksi ikäihmisille on varattu 

kuntosalivuoroja omatoimista harjoittelua 

varten.  

Ikäihmisten liikkumista tuetaan Rautjärvellä 

myös rahallisesti. Kunnassa on käytössä 

senioriliikuntakortti, jolla pääsee kuntosalille 

puoleen hintaan. Kunta ei anna rahallista tukea 

järjestöjen Voimaa vanhuuteen -työhön, mutta 

liikunnanohjaajalta saa neuvoja tarvittaessa.  

 

Yhteenveto liikuntatoiminnasta 

Toimintakyvyltään heikentyneille ikäihmisille 

on saatu lisää ohjattuja liikuntaryhmiä Voimaa 

vanhuuteen -työn aikana. Yhteistyöryhmä 

arvioi, että voima- ja tasapainosisältöisen 

liikunnan lisääntyminen on onnistunut melko 
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hyvin (3, asteikoilla 1-5). Erityisen tyytyväisiä 

ollaan uuteen kotihoidon kuntosaliryhmään.  

Myös järjestöt olisi hyvä saada mukaan 

järjestämään liikuntaa tälle kohderyhmälle. 

Liikuntaraadissa ideoituja sivukyläryhmiä 

kannattaisi myös perustaa.  

 

Ulkoilu 

Säännöllinen ulkoilu kuuluu hyvään 

vanhuuteen. Se virkistää mieltä, parantaa 

liikkumisvarmuutta ja auttaa säilyttämään 

itsenäisyyttä. Yli puolella 75 vuotta 

täyttäneistä naisista ja yli kolmanneksella 

miehistä on vaikeuksia suoriutua puolen 

kilometrin kävelystä. Haastavat reitit, 

tasapainovaikeudet, kaatumisen pelko ja 

kävelykaverin puute ovat usein ulkoilun 

esteenä. 

Ulkoilutoiminnan lisääminen on ollut yksi 

tavoite Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa. 

Pyrkimyksenä oli saada sekä yksilöllistä 

ulkoiluapua että ohjattuja ulkoiluryhmiä.  

Vuonna 2014 Rautjärvellä sai säännöllistä 

ulkoiluapua 10 ikäihmistä (2012: 12) ja 

ulkoiluavustajina oli 15 henkilöä (2012: 15) 

Seurakunnan ja SPR:n vapaaehtoiset ulkoilivat 

viikoittain palveluasunnoissa ja osastoilla 

asuvien ikäihmisten kanssa. Yhteistyöryhmä 

arvioi, että ulkoilun lisääntyminen on 

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

Uutta toimintaa ei ole kehitetty vaan jatkettu 

jo olemassa olevaa ulkoilutoimintaa. 

 

Muuta 

Liikuntapaikat 

Rautjärvellä ikäihmisten harjoitteluun sopivien 

liikuntapaikkojen lukumäärä on pysynyt suurin 

pirtein ennallaan (taulukko 1). 

Vanhusneuvoston aloitteesta kuntaan on nyt 

suunnitteilla senioriliikuntapuisto, joka 

toteutettaisiin perintövaroilla.  

 
Taulukko 1. Ikäihmisten harjoitteluun sopivat liikuntatilat 2011 ja 2014.  

 Vuonna 
2011 

Vuonna 
2014 

Kuntosalit  3 4 
Liikuntasalit  3 3 
Muut liikuntatoimintaan sopivat tilat  2 4 
Iäkkäille sopivat lähiliikuntapaikat tai ulkoilureitit  2 3 
Uima-altaat tai terapia-altaat 0 0 
 

 

 



 

 
  Ikäinstituutti: Voimaa vanhuuteen -ohjelma 2015                                        7 

Tapahtumat 

Rautjärvellä järjestettiin yhdeksän ikäihmisten 

terveysliikuntaan liittyvää tapahtumaa 

kolmivuotisen Voimaa vanhuuteen -

kehittämistyön aikana. Kaksi tapahtumista oli 

ulkoilupäiviä. Toisessa koululaiset ulkoilivat 

hoivakodin asukkaiden kanssa ja toinen oli 

kaikille ikäihmisille avoin ja iloinen tapahtuma.  

Lisäksi pidettiin infotilaisuuksia ja 

virkistystapahtumia. Vuonna 2014 pidettiin 

Ikäihmisten liikuntaraati -tilaisuus, jossa eri 

puolilta kuntaa tulevat ikäihmiset esittivät 

kehittämisehdotuksia kunnassa järjestettävään 

liikuntaneuvontaan ja -toimintaan ja 

keskustelivat niistä päättäjien kanssa.    

 

Toiminnan esittely ja näkyvyys mediassa 

Rautjärven Voimaa vanhuuteen -työtä on 

esitelty eri medioissa vuosien 2012–2014 

aikana yhteensä viisi kertaa, pääasiassa 

paikallislehdissä. Jutuissa on kerrottu mm. 

liikuntaraadista, tapahtumista ja koulutuksista.    

 

Yhteistyöryhmän toiminta 

Yhteistyöryhmä arvioi vuosiseurannassa omaa 

toimintaansa ja kehittämistyötä yleensä. 

Lisäksi keväällä 2014 tehtiin väliarvio (SWOT-

menetelmä) suunnan tarkistamiseksi. Sekä 

kehittämistyön että yhteistyöryhmän 

toiminnan arvioitiin parantuneen Voimaa 

vanhuuteen -työn aikana. Vuonna 2014 niiden 

arvioitiin onnistuneen melko hyvin (3, 

asteikolla 1- 5) (kuvio 5). Poikkisektorisen 

yhteistyön arvioitiin kehittyneen hyvin Voimaa 

vanhuuteen -työn aikana. Yhteistyö on koettu 

haasteelliseksi, samoin aikaresurssit.  

 

 

Kuvio 5. Kehittämistyön ja yhteistyöryhmän 

toiminnan onnistuminen vuosina 2012-2014. 
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Kunnan päättäjien kiinnostus Voimaa 

vanhuuteen -työhön on vaihdellut. 

Luottamushenkilöt ovat olleet hieman 

kiinnostuneempia asiasta kuin virkamiehet.  

Yhteistyöryhmän toiminta jatkuu varsinaisen 

Voimaa vanhuuteen -työn päätyttyäkin  

entiseen malliin. Rautjärvellä on myös 

kiinnostusta jatkaa kehittämistyötä Ikä-

ihmisten liikunnan toimenpideohjelman 

mukaisesti ja laajentaa kohderyhmää sekä 

eläkkeelle siirtyviin 60+ ikäihmisiin että hoivan 

piirissä jo oleviin ikäihmisiin.  

Voimaa vanhuuteen -työ Rautjärvellä on jo 

hyvässä vauhdissa. Tästä on hyvä jatkaa! 
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