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Esipuhe
Voimaa vanhuuteen -iäkkäiden terveysliikuntaohjelman perusta on Terveyttä edistävän lii-
kuntakomitean kehittämistoimikunnan mietinnössä ja siitä tehdyssä Valtioneuvoston periaa-
tepäätöksessä vuodelta 2002. Teli -neuvottelukunnan alainen Ikätyöryhmä valmisteli ohjel-
malle suunnitelman vuonna 2004. Samanaikaisesti työstettiin myös Ikääntyneiden ihmisten 
ohjatun terveysliikunnan laatusuositukset. Päävastuun rahoituksesta otti Raha-automaat-
tiyhdistys ja ohjelman koordinoijaksi valittiin Ikäinstituutti. Ohjelma perustuu sekä laajaan 
tiedon levittämiseen iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelusta että tiedon soveltamiseen 
terveysliikuntapalveluiksi ja toiminnaksi paikallishankkeiden avulla.

Ohjelma edustaa monella tavalla uutta tapaa toimia iäkkäiden toimintakyvyn ja hyvinvoin-
nin edistämiseksi. Ohjelmassa yhdistyy tutkittu tieto, terveysliikuntapalvelujen kehittäminen, 
vanhustyö, vapaaehtoistoiminta ja iäkkäiden asiakkaiden osallisuus. Ohjelma vie tutkittua 
tietoa määrätietoisesti kentälle ja paikallishankkeet toimijoineen pyrkivät yhdessä iäkkäiden 
kanssa tekemään siitä toimivaa käytäntöä. Kehittämistyötä tukee hankkeiden tehokas men-
torointi, jota ohjelma toteuttaa. Ohjelman onnistumisen edellytyksenä on laaja-alainen yh-
teistyö niin valtakunnallisesti kuin paikallisestikin. Kaikkein tärkeintä on yhteinen halu tehdä 
työtä tavalla, josta ohjelman kohderyhmän iäkkäät hyötyvät.

Ohjelman ensimmäinen vuosi oli innostuksen, monipuolisten haasteiden ja työn täyttämä. 
Ohjelmatyöntekijät perehtyivät uuteen tehtäväänsä, Ikäinstituuttiin, lukuisiin sidosryhmiin ja 
hankkeisiin. Keskinäisiä työtapoja sekä mentoroinnin, seurannan ja viestinnän työvälineitä 
kehitettiin samalla kun paikallinen hanketoiminta alkoi. Ikäinstituutin monitieteisestä van-
hustyön osaamisesta tuli ohjelman tärkeä voimavara. 

Tämä julkaisu on ohjelman ensimmäinen seurantaraportti. Ohjelman etenemisestä kerrotaan 
vuosittain laajan seuranta-aineiston perusteella. Tiedon kerääminen ja analysointi sekä sen 
hyödyntäminen toiminnan suunnan tarkistamiseksi on ensiarvoisen tärkeää. Tietoa käyte-
tään hyväksi jo keruuvaiheessa. Vuosittaisen julkaisun toivotaan herättävän rakentavaa kes-
kustelua ohjelmatyön kehittämiseksi. 

Kiitän lämpimästi ohjelman johto- ja ohjausryhmää hyvästä tuesta. Samoin suuri kiitos kuu-
luu Teli-neuvottelukunnalle, VoiTas -pilottihankkeelle, ohjelman työntekijöille, hanketoimi-
joille, sidosryhmille sekä voima- ja tasapainoharjoitteluun osallistuneille iäkkäille. 

Helsingissä �0.�0.�006   

Elina Karvinen, TtL
Ohjelmajohtaja, toimialapäällikkö
Ikäinstituutti
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Ikäinstituutti sai vuonna 2005 koordinoitavakseen 
viisivuotisen valtakunnallisen Voimaa vanhuuteen 
– iäkkäiden terveysliikuntaohjelman. Ohjelman to-
teuttamista tuki käynnistysvaiheesta lähtien Raha-
automaattiyhdistys, sosiaali- ja terveysministeriö, 
opetusministeriö, Suomen gerontologian tutkimus-
keskus (Jyväskylän yliopisto), Kunnossa kaiken ikää 
-ohjelma (Liikunnan ja kansanterveyden edistämis-
säätiö) ja UKK-instituutti. Ohjelmaa rahoitti vuoden 
2004 lopussa sosiaali- ja terveysministeriö ja vuoden 
2005 alusta Raha-automaattiyhdistys.

Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on 
edistää kotona asuvien, toimintakyvyltään heiken-
tyneiden ikäihmisten autonomiaa, toimintakykyä ja 
elämänlaatua. Tähän pyritään lisäämällä kohderyh-
män tuki- ja liikuntaelimistöä harjoittavaa liikkumista 
painottaen erityisesti jalkojen lihasvoimaa ja tasapai-
noa. Ohjelman tavoitteet voidaan jakaa kolmeen ryh-
mään. Ensimmäiset tavoitteet ovat edellytysten luo-
mista iäkkäiden liikuntatoiminnalle. Edellytyksiä ovat 
mm. tieto- ja taitotason sekä olosuhteiden kehittymi-
nen. Seuraavat tavoitteet koskevat toimijoiden työ-
tapamuutoksia sekä heidän kehittämiään uusia toi-

mintamuotoja ja palveluita iäkkäille. Kolmantena on 
varsinainen päämäärätavoite, joka tähtää iäkkäiden 
voima- ja tasapainosisältöisen liikuntaharrastuksen 
ja harjoittelun lisääntymiseen. Ohjelman systemaat-
tisella seurannalla tarkastellaan tavoitteiden toteutu-
mista.

Ohjelmatyön aloittamista linjasi pilottihankkeen, Voi-
ma- ja tasapainoharjoittelu kotona asumisen tukena 
2003–2006 (VoiTas -projekti), kokemukset. Vuoden 
2004 lopulla Ikäinstituutti valmisteli ohjelman koor-
dinointia kartoittamalla toimintakyvyltään heikenty-
neiden iäkkäiden liikuntaan keskittyviä hankkeita ja 
koulutuksia. Kartoituksen mukaan aihepiirin koulu-
tusta järjestettiin vähän. Hankkeita toimi sen sijaan 
useita eri puolella Suomea. 

Vuonna 2005 ohjelmaan valittiin 12 Raha-automaat-
tiyhdistyksen tukemaa hanketta. Seurantakauden 
aikana hankkeet käynnistivät toimintaansa Voimaa 
vanhuuteen -ohjelman tavoitteiden mukaisesti. 
Hankkeet saivat hankeohjausta eli mentorointia 
suunnittelijoilta ja muilta ohjelman työntekijöiltä. 

Katsaus ensimmäiseen toimintavuoteen
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Ohjelman organisaatio 

Ohjelman johtoryhmä vastaa ohjelmaa koskevasta 
suunnittelusta, päätöksenteosta ja seurannasta sekä 
ohjelman kytkemisestä Ikäinstituutin toimintaan. 
Ohjausryhmä on neuvoa antava asiantuntijaelin. 
Ohjausryhmän tehtäviä on innovointi, seuranta, in-
formaation levittäminen ja valtakunnallisen yhteis-
työmallin kehittäminen. Teli-neuvottelukunnalle 
ohjelmaa ja hankkeita esitellään säännöllisesti. Oh-
jelmajohtaja vastaa strategisesta johtamisesta yh-

Ohjausryhmä

Ohjelman johtoryhmä

Ohjelmajohtaja

Ohjelmakoordinaattori

RAY Ikäinstituutti

Suunnittelija

Suunnittelija

Ohjelma-assistentti

RAY:n rahoittamat 12 paikallishanketta VoiTas -pilottihanke

HANKKEET

dessä johtoryhmän kanssa sekä toimii johtoryhmän 
puheenjohtajana ja ohjausryhmän esittelijänä. Oh-
jelmakoordinaattori vastaa operatiivisesta suunnit-
telusta ja toteutuksesta yhteistyössä muun ohjelma-
ryhmän kanssa. Hän toimii ohjausryhmän sihteerinä 
ja johtoryhmän esittelijänä. Suunnittelijoiden pää-
tehtävänä on ohjelman hankkeiden ohjaus ja han-
kekoulutusten järjestäminen. Ohjelma-assistentin 
vastuulla on viestinnän käytännön tehtävät ja muut 
avustavat työt. (Kuvio �.)

Kuvio 1. Ohjelman organisaatio 2005
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Tässä raportissa käsitellään ohjelman etenemistä toi-
mintamuotojen perusteella, ohjelman voimavaroja 
ja seurantakauden arviointia. Raportti pohjautuu Voi-
maa vanhuuteen -ohjelman seurantasuunnitelmaan 
(2006). Hankkeita koskeva seurantatieto perustuu 

marras

Suunnittelija 
palkataan

joulu

RAY esittää
ohjelman ja 
12 hankkeen 
rahoittamista 

vuodeksi 
2005

tammi

Koordinaattori 
palkataan

helmi

Valtioneuvosto 
hyväksyy 

RAY:n 
rahoituksen 

Johtoryhmä 
Ohjausryhmä

Hankekriteerit 
julkaistaan

Hankkeiden 
2005-2007 
yhteistyön 

aloitustilaisuus

maalis

Suunnittelija 
ja ohjelma- 
assistentti 
palkataan

STM:n tiedote 
ohjelmasta

huhti touko

Uusien 
hankkeiden 

haku päättyy

Johtoryhmä 
Ohjausryhmä

Toiminta- 
suunnitelma 
2005-2006 
julkaistaan

kesä heinä elo

Valmistelu 
uusiksi 

hankkeiksi  
2006-2008  

päättyy

Projekti- 
hallinnan 
koulutus

syys

Johtoryhmä
Ohjausryhmä

Väliraportti ja 
Viestintästrategia 

julkaistaan

loka

Voima- ja 
tasapaino- 

koulutus

marras

www-sivut valmistuvat

2004                             2005 
joulu

RAY esittää
ohjelman, 13 
uuden ja 12 

vanhan 
hankkeen 

rahoittamista 
vuodeksi 

2006

Johtoryhmä
Ohjausryhmä

Kuvio 2. Ohjelman keskeiset tapahtumat vuosina 2004–2005

hanketoiminnan seuranta- ja arviointilomakkeeseen, 
koulutusten palautelomakkeisiin ja mentorointipäi-
väkirjaan. Seuranta-aineistojen käsittelyssä on käy-
tetty SPSS -tilasto-ohjelmaa.

Ohjelman eteneminen

Ohjelman keskeisimmät tapahtumat vuosina 2004 
ja 2005: Raha-automaattiyhdistys valitsi joulukuussa 
2004 iäkkäiden terveysliikuntaa toteuttavista hanke-
hakijoista ohjelman tavoitteiden suunnassa toimivat 
hakijat. Valtioneuvosto hyväksyi RAY:n esityksen hel-
mikuussa 2005 ja pian sen jälkeen RAY:n kanssa jär-
jestettiin yhteistyön aloitustilaisuus uusille hanketoi-
mijoille. STM julkaisi virallisen tiedotteen ohjelman 
käynnistymisestä 17.3.2005 (Voimaa vanhuuteen 
– iäkkäiden…2005). Uusien hankkeiden haku ohjel-
maan päättyi toukokuussa. Vuonna 2005 hankkeille 
toteutettiin Projektinhallinnan koulutus ja Voima- ja 
tasapainoharjoittelun koulutus. (Kuvio �.)

Ohjelmaryhmän työntekijät palkattiin maaliskuun 
2005 loppuun mennessä. Vuoden 2005 aikana ohjel-
man johtoryhmä ja ohjausryhmä kokoontuivat neljäs-
ti. Keskeisimpiä julkaisuja olivat toimintasuunnitelma 
vuosille 2005–2006, väliraportti, viestintästrategia ja 
hankekriteerit. Hankekriteerit kirjoitettiin hankeohja-
uksen ja ohjelmaan liittyvien hankkeiden tueksi. Kri-
teerit konkretisoivat ohjelman tavoitteet käytännön 
toiminnan suuntaviivoiksi. Vuoden loppupuolella val-
mistuivat ohjelman verkkosivut, joilta hankekriteerit 
on saatavissa (www.voimaavanhuuteen.fi). (Kuvio �.)
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Voimaa vanhuuteen -ohjelman toimintamuotoja 
ovat kaikille suunnattu yleinen toiminta ja hanke-
toiminta. Yleistä toimintaa ovat koulutus, viestintä 
ja sidosryhmäyhteistyö. Pääpaino on kansallisessa 
toiminnassa, mutta tavoitteena on myös luoda yh-
teyksiä iäkkäiden terveysliikunnan kansainväliseen 
kenttään. Hanketoiminta on keskeinen osa ohjel-
maa. Ikäinstituutin ohjelmaryhmä tukee, ohjaa ja 
tekee yhteistyötä ohjelmaan valittujen kolmannen 
sektorin hankkeiden kanssa. 

Yleinen toiminta vuonna 2005

Koulutus

Vuonna 2005 Voimaa vanhuuteen -ohjelman koulu-
tustoiminta käsitti ohjelman esittelyluentoja, iäkkäi-
den terveysliikuntaseminaareja sekä voima- ja tasa-
painoharjoittelun ohjaaja- ja kouluttajakoulutuksia. 
Lisäksi ohjelman hankkeille järjestettiin koulutusta. 
Koulutusten viitekehyksenä olivat tutkittu tieto iäk-
käiden voima- ja tasapainoharjoittelusta, harjoitte-
lun hyvät käytännöt ja Ikääntyneiden ihmisten ohja-
tun terveysliikunnan laatusuositukset (2004).

Ohjelman toimintamuodot

Koulutusyhteistyö läänien kanssa aloitettiin osallis-
tumalla alueellisiin kehittämisseminaareihin Turussa, 
Kouvolassa ja Rovaniemellä. Yhteistyötä jatkettiin jär-
jestämällä Laadukkaat terveysliikuntapalvelut iäkkäi-
den kotona asumisen tukena -seminaari Seinäjoella 
9.11.2005. Päivän mittaisen seminaarin sisältönä oli 
voima- ja tasapainotutkimusten tulosten, laadukkait-
ten terveysliikuntapalveluiden ja hyvien käytäntöjen 
esittelyä. Käytännön toiminnasta kertoivat VoiTas 
-pilottihankkeen ja Voimaa vanhuuteen -ohjelman 
hanketoimijat. Tilaisuudessa luennoitiin myös ulkona 
liikkumisen merkityksestä ikäihmiselle. Tutkimustu-
loksia ja käytännön toimintamalleja ulkoilusta saatiin 
vuosina 2002–2005 toteutetusta Liikkeessä -projek-
tista (Ponsi, Karvinen ja Simonen 2005). Läänien se-
minaareihin kutsuttiin toimijoita ja päättäjiä, jotka 
ovat mukana iäkkäiden terveysliikuntapalveluiden 
kehittämisessä. Läänien tilaisuuksissa oli yhteensä 
534 osallistujaa (liite �).

Seinäjoella koottujen palautelomakkeiden (n=84) 
mukaan tilaisuudella tavoitettiin ensisijaisesti kunti-
en terveystoimen (43 %), sosiaalitoimen (21 %), yk-
sityisen sektorin (21 %) ja liikuntatoimen (8 %) edus-
tajia. Vastaajista enemmistö oli työntekijöitä (68 %), 
opiskelijoita (19 %) ja esimiehiä (10 %). Suurin osa 
vastaajista arvioi kouluarvosanoja käyttäen koulu-
tustilaisuuden hyväksi (taulukko �).
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Ohjelmasta luennoitiin neljässä Erityisliikunnan alue-
seminaarissa, jotka järjestettiin Haminassa, Siilinjär-
vellä, Närpiössä ja Tammisaaressa. Tilaisuuksissa oli 
yhteensä 95 kuulijaa (liite �). Alueseminaarit olivat osa 
Liikuntatieteellisen seuran Erityisliikuntaa kuntiin -
kehittämishanketta. Lisäksi erityisliikunnan ohjaajille 
luennoitiin opetusministeriön Erityisliikunnan jaok-
sen järjestämässä työseminaarissa Espoossa. Kiinteä 
koulutusyhteistyö jaokseen jatkui 6. Erityisliikunnan 
päivien ohjelman ja teemaseminaarin suunnittelulla 
ja organisoinnilla vuodelle 2006. Ikääntyneiden eri-
tyisliikunta oli toinen päivien pääteemoista.

Muut koulutustapahtumat vaihtelivat yksittäisistä 
luennoista puolen päivän mittaisiin tapahtumiin. 
Suomen Fysioterapeuttiliiton Fysioterapiapäivät 
22.4.2005 Espoossa oli yksi suurimmista tilaisuuksis-
ta. Päivillä kerrottiin ohjelmasta ja VoiTas -projektista 
270 fysioterapeutille. Ikäinstituutin ensimmäistä ker-
taa järjestämä Ikäpäivä 25.11.2005 toimi Voimaa van-
huuteen -ohjelman PR-tilaisuutena sidosryhmille. 
Muita tilaisuuksia oli yhteensä 15 ja niihin osallistui 
815 henkilöä (liite �). Vuonna 2006 pidettävän kutsu-

seminaarin valmistelut aloitettiin syksyllä.

Yleisen koulutuksen lisäksi tavoitteena oli levittää 
ajankohtaista tietoa tehokkaasti valtakunnallisen 
kouluttajakoulutuksen ja sitä seuraavien alueellis-
ten ohjaajakoulutusten avulla. Iäkkäiden voima- ja 
tasapainoharjoittelun kouluttajakoulutus materiaa-
leineen suunniteltiin ja pilotoitiin VoiTas -projektissa. 
Ensimmäiset liikunta- tai kuntoutusalan kouluttajat 
koulutettiin kahdeksaan projektikuntaan: Heinolan, 
Inarin, Kankaanpään, Nurmijärven, Porin, Pyhäse-
län ja Varkauden kuntiin sekä Lumijoen, Tyrnävän 
ja Limingan toimijoiden yhteistyöprojektiin. Pilot-
tivaiheen VoiTas -kouluttajakoulutukseen osallistui 
yhteensä 34 henkilöä. Koulutettavat olivat ammat-
titaustaltaan liikunnan, kuntoutuksen ja vanhusten-
hoidon ammattilaisia. 

Kunkin projektikunnan VoiTas -kouluttajat järjes-
tivät omissa kunnissaan kouluttajakoulutukseen 
kuuluneen paikallisen harjoituskoulutuksen. Näihin 
koulutuksiin osallistui yhteensä 109 henkilöä, keski-
määrin 14 henkilöä yhtä paikalliskoulutusta kohden. 

 Keskiarvo
PALAUTEKYSYMYKSET (n=81)

Saitko tietoa Voimaa vanhuuteen -ohjelmasta?  8,2

Lisäsikö koulutus tietämystäsi iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelusta?  7,9

Saitko uusia ideoita tehdä yhteistyötä ja verkostoitua?  7,7

Saitko ajatuksia uusista tavoista järjestää iäkkäiden terveysliikuntaa?  8,0

Saitko ajatuksia siitä, miten iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoit- 7,8

teluun tarvittavien voimavarojen käyttöä voidaan tehostaa? 

Voitko hyödyntää koulutustilaisuudessa saamaasi tietoa työssäsi?  8,3

Oliko koulutustilaisuus mielestäsi innostava ja kannustava (10)  8,4

vai yhdentekevä ja turhauttava (4)?  

Palautteiden keskiarvo  8,0

Taulukko 1. Seinäjoen lääninkoulutuksen palautteiden keskiarvot (n=81)
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Pääosa koulutettavista oli vanhustyöntekijöitä ja ver-
taisohjaajia. Myös joitakin liikunnan ja kuntoutuksen 
ammattilaisia oli mukana. Kouluttajakoulutukseen 
liittyneillä evaluointipäivillä tehtiin alueellisten kou-
lutusten jatkosuunnitelmat. Niiden mukaan koulutta-
jat tulevat edelleen kouluttamaan iäkkäiden parissa 
työskenteleviä liikunta- ja kuntoutusalan ammattilai-
sia, kotihoidon henkilöstöä ja vertaisohjaajia omalla 
alueellaan voima- ja tasapainoharjoittelun ohjaajiksi. 
Kouluttajakoulutukseen osallistuneiden arvioinnit 
koulutusten hyödyllisyydestä esitetään myöhemmin 
valmistuvassa VoiTas -projektin loppuraportissa (Sal-
minen & Karvinen 2006).

Ohjelmassa seurataan iäkkäiden (75 +) terveysliikun-
taa edistäviä koulutuksia kokoamalla niitä koulutus-
kalenteriin ohjelman verkkosivulle. Koulutuskalente-
ria varten lähetettiin kysely kirjeitse pääosalle niistä 
organisaatioista, joiden arvioitiin järjestävän aihealu-
een koulutuksia. Kyselyitä postitettiin 133 kappaletta 
ja vastauksia saatiin kahdeksalta koulutuksen järjes-
täjältä, osa kirjeitse ja osa sähköpostitse. Kalenteri 
avattiin marraskuun lopussa 2005. 

Koulutusten seuranta tapahtuu osallistujalistoista ja 
koulutuspalautteista tilastoitavan tiedon avulla. Koulu-
tuspalautetta kerättiin systemaattisesti niistä tilaisuuk-
sista, joiden järjestelyt olivat ohjelmaryhmän vastuulla. 
Vuoden 2005 ensimmäisissä koulutuksissa käytettiin 
Ikäinstituutin palautelomakkeita. Syksyllä aloitettiin 
ohjelman varsinaisten palaute- ja seurantalomakkei-
den kehittämistyö. Koulutuspalautelomake pilotoitiin 
Rovaniemen lääninkoulutustilaisuudessa (4.10.2005). 
Pilotin pohjalta täydennetty lomake otettiin käyttöön 
Seinäjoen lääninkoulutuksessa (9.11.2005). 
 

Viestintä

Viestintä on yksi Voimaa vanhuuteen -ohjelman tärkeä 
toimintamuoto. Ohjelman viestinnän tavoitteena on 
tehdä iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelua laajal-
ti tunnetuksi. Vaikuttavan viestinnän varmistamiseksi 
viestintäpalveluja ja asiantuntemusta hankittiin vuon-
na 2005 Viestintäpalvelu Sovimarilta (Johanna Tarpila) 
ja Viestintäpalvelu Tuula Vainikaiselta. Kyseiset palve-

luntuottajat valittiin tarjouspyyntöjen perusteella. 

Viestinnän ammattilaisten kanssa tehtiin yhteistyössä 
ohjelman viestintästrategia sekä viestinnän käytän-
nön toimintasuunnitelma tulevalle vuodelle. Lisäksi 
Tarpila, Vainikainen ja ohjelmaryhmä kokoontuivat 
kuukausittain käsittelemään ajankohtaisia viestintä-
asioita. Ohjelmaryhmän omia viestintätaitoja vahvis-
tettiin koulutuksella (taulukko 8).

Tiedotus- ja viestintämateriaalin suunnittelu ja työs-
täminen aloitettiin keväällä 2005. Tällöin tehtiin oh-
jelman yleisesite sekä ensimmäinen esite Innostu 
ideasta -sarjaan. Julkisuuden edistämisen ja imagon 
rakentamisen työssä oli mukana myös graafikko Ire-
ne Manninen-Mäkelä. Hänen kanssaan yhteistyössä 
suunniteltiin ohjelman värit, logo, julisteet, kirje-
kuoret ja -paperit. 

Ohjelman verkkosivut, www.voimaavanhuuteen.fi, 
valmistuivat marraskuun lopussa. Sivujen suunnitte-
lussa ja toteutuksessa olivat mukana ohjelmaryhmä, 
viestintäpalvelu Sovimar ja internet-palveluja tuot-
tava Wilmamedia Oy. Sivuilla on tietoa ohjelmasta, 
iäkkäiden terveysliikunnan merkityksestä ja sen har-
joittamisesta, ajankohtaisista aiheista, paikallishank-
keista sekä tutkimusartikkeleja ja koulutuskalenteri. 
Tutkimusartikkeleja toimitti TtM Tiina-Mari Lyyra Jy-
väskylän yliopistosta. 

RAY rahoitti seurantakaudella 12 Kuntotalkoot -te-
levisio-ohjelmaa Voimaa vanhuuteen -teemalla. Oh-
jelmissa esiteltiin hyviä käytäntöjä voima- ja tasapai-
noharjoittelusta sekä iäkkäiden liikuntapalveluista. 
Ohjelmissa esiintyi asiantuntijoita mm. Jyväskylän 
yliopistosta, UKK-instituutista ja Ikäinstituutista. Kun-
totalkoot esitettiin loka-joulukuun välisenä aikana 
keskiviikkoisin TV 1 aamutelevisiossa ja uusintana 
iltapäivisin TV 2 Tänään otsikoissa -ohjelmapaikalla. 
Ohjelmaryhmä toteutti näiden ohjelmien sisällön 
suunnittelun, järjesti kuvauspaikat ja kuvattavat sekä 
asiantuntijahaastattelut. Yksi ohjelmatyöntekijä toi-
mi myös kuvausryhmän apuna kuvauspäivinä. Ohjel-
makokonaisuudet olivat: Arki harjoittaa, Itsenäisesti 
asioille, Kotoista kuntoilua, Rohkeasti raitille, Voimaa 
kuntosalilta, Pysy pystyssä, Tavoitteena tasapaino, Kat-
sasta kuntosi, Tietoa terveysliikunnasta, Voimaa monin 
tavoin, Voimaa verkostoista ja Vertaisvoimaa. Näistä 
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ohjelmista koottiin Kuntotalkoot -DVD, jota käyte-
tään esimerkiksi koulutuksissa. Ohjelmakoosteen voi 
tilata Ikäinstituutista.

Viestinnän näkyvyyttä seurataan kuukausittain saa-
tavalla julkisuusraportilla, jonka ohjelma on tilan-
nut kaupalliselta palveluntarjoajalta Observerilta. 
Julkisuusraporttiin on laskettu kaikki osumat medi-
aryhmittäin (sanomalehdet, aikakauslehdet, uutis-
toimistot, verkkolehdet, radio ja tv). Hakusanat ovat 
Ikäinstituutti, Kuntokallio-Säätiö, Voimaa vanhuuteen 
-iäkkäiden terveysliikuntaohjelma, iäkkäiden voima-
harjoittelu, vanhusten voimaharjoittelu, iäkkäiden ta-
sapainoharjoittelu ja vanhusten tasapainoharjoittelu. 

Haastattelu- ja artikkelipyynnöt ohjelmaryhmälle ja 
hanketoimijoille lisääntyivät vuoden 2005 kuluessa. 
Liitteeseen 2 on koottu lehdet, joihin ohjelman työn-
tekijät kirjoittivat tai antoivat haastatteluja. Ohjelma 
oli eniten esillä eri tiedotusvälineissä lokakuun aikana 
(liite �). Lisäksi STM julkaisi virallisen tiedotteen oh-
jelman käynnistymisestä 17.3.2005 (Voimaa vanhuu-
teen - iäkkäiden…2005). Seurantakauden aikana sitä 
välitettiin laajalti eri yhteistyökumppaneille. 

Materiaalien menekkiä seurataan omilla tilastoilla. 
Taulukossa 2 on esitetty ohjelman viestintämateri-

MATERIAALIT, VÄLINEET    KÄYTETTÄVISSÄ     JAKELU/MÄÄRÄ

Ohjelma-tiedote *      helmikuu          -

Ohjelmaesite A4-versio     maaliskuu      440 kpl

Juliste A4, 70x100     maaliskuu      670 kpl

Kirjekuoret ja -paperi *    maaliskuu      -

Tiedotepohja hankkeille *    syyskuu    -

T-paidat     joulukuu      200 kpl

www-sivut      joulukuu     5193 krt

* ei täsmällistä tietoa määrästä

aalit, valmistumisajankohta ja menekki. Päivittäin 
käytettävää materiaalia ei ole tilastoitu (merkitty tau-
lukkoon *-merkillä). Kävijälaskurin mukaan ohjelman 
www-sivuille tehtiin ensimmäisen kuukauden aikana 
yli 5000 käyntiä.

Sidosryhmäyhteistyö

Sidosryhmäyhteistyön yhtenä tavoitteena on saada 
lisää toimijoita toteuttamaan iäkkäille sopivia liikun-
tapalveluja. Yhteistyökumppanit välittävät tietoa 
Voimaa vanhuuteen -ohjelmasta ja tekevät mahdol-
lisesti koulutusyhteistyötä ohjelman kanssa.

Yhteistyön käynnistämiseksi kartoitettiin iäkkäiden 
piirissä toimivia ohjelmia, hankkeita, järjestöjä ja mui-
ta aihealueen toimijoita. Näille tahoille lähetettiin ke-
väällä 2005 ohjelmatiedote ja ehdotettiin yhteistyötä. 
Lisäksi muutama iäkkäiden terveysliikunnan toimija 
otti yhteyttä ohjelmaryhmään. Tämän seurauksena 
yhteistyö alkoi usean järjestön ja ohjelman kanssa tai 
sitä pyritään rakentamaan ohjelman edetessä (ks. liite 
�). Lisäksi Ikäinstituutin aiemman toiminnan ja Voitas -
pilottihankkeen pohjalta oli muodostunut verkostoja, 
joiden kanssa yhteistyö jatkui. 

Taulukko 2. Ohjelman viestintämateriaali ja menekki vuonna 2005
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Keskeisiä yhteistyökumppaneita ja 
yhteistyön muotoja:

• KKI -ohjelman toimintamallia ja siitä tehtyä 
ulkoista arviointia käytettiin apuna Voimaa 
vanhuuteen -ohjelmaa suunniteltaessa. Oh-
jelmajohtajat tekevät yhteistyötä ohjelmien 
johto- ja ohjausryhmissä. Keskeisiä yhteis-
työalueita ovat hankkeet ja viestintä.

• Reumaliiton ja Suomen Fysioterapeuttiliiton kans-
sa järjestettiin kilpailu perusterveydenhuollon fy-
sioterapeuteille iäkkäiden liikunnan ohjaamisesta

•  Etelä-Pohjanmaan Liikkumisreseptihank-
keen kanssa tehtiin iäkkäiden testilomake 

•  SPR:n, Liikkumisreseptihankkeen, Ikihyvä Päijät-
Häme -tutkimuksen ja Pirkanmaan ammattikor-
keakoulun kanssa tehtiin koulutusyhteistyötä 

•  Osteoporoosiliitto kutsui ohjelmakoordinaat-
torin liikunnan ohjausryhmän jäseneksi 

Lisäksi yhteistyötä tehtiin mm. asiantuntija- ja kou-
lutusorganisaatioiden, kuten Jyväskylän yliopiston ja 
UKK-instituutin kanssa (liite �).

Kansainvälinen toiminta

Ohjelman painopiste on kansallisessa toiminnassa, 
mutta vuonna 2005 ohjelmaan kohdistui myös kan-
sainvälistä kiinnostusta. Ikäinstituutissa vieraili 16 
japanilaista vanhustyön toimijaa ja 50 belgialaista 
kuntien liikunta-alan toimenhaltijaa kuulemassa Voi-
maa vanhuuteen -ohjelmasta. LitM Minna Rasinaho 
Jyväskylän yliopistosta esitteli ohjelmaa kansainvä-
lisissä työryhmissä (Iäkkäiden liikunta Euroopassa/
THENAPA2 -verkosto) kaksi kertaa vuoden 2005 aika-
na. Ohjelman yleisesitys käännettiin englanniksi.

Hanketoiminta vuonna 2005

Vuonna 2005 Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan liittyi 
12 Raha-automaattiyhdistyksen tukemaa hanketta 
eri puolilta Suomea (kuvio �). Näiden hankkeiden 
valintaprosessi eteni seuraavasti: RAY valitsi loppu-
vuodesta 2004 hankehakijoista iäkkäiden terveyslii-
kuntaa toteuttavia hankkeita, joiden joukosta avus-
tusvalmistelijat ja ohjelman edustaja kartoittivat 
ohjelman tavoitteiden suunnassa toimivat hakijat. 
Tämän jälkeen hankkeilta tiedusteltiin heidän ha-
lukkuuttaan liittyä ohjelmaan. Lopullisen päätöksen 
teki RAY, joka ilmoitti valituille hankkeille ohjelmaan 
pääsystä helmikuussa 2005. Uudet ohjelmaan hake-
vat hankkeet jättivät anomuksensa saman vuoden 
toukokuun loppuun mennessä. 

Salla

Tyrnävä

Puolanka

Seinäjoki

Virrat

Laukaa

Jyväskylä

Ruovesi

Orimattila

Helsinki

Kuvio 3. Ohjelman hankepaikkakunnat 2005
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Hankkeiden taustaorganisaatioina on kolmannen 
sektorin toimijoita, jotka tarjoavat vanhuspalveluita 
paikallisesti (taulukko �). Ohjelman hankkeet järjes-
tävät iäkkäiden voima- ja tasapainosisältöistä liikun-
taa ja/tai neuvontatoimintaa erilaisin painotuksin. 

Voimaa vanhuuteen -ohjelman hankkeet saavat 
hankeohjausta Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen 
-ohjelmaryhmältä, esimiehiltään ja kollegoiltaan 
sekä omilta ohjausryhmiltään. Vuonna 2005 Ikäinsti-
tuutin hankeohjaus sisälsi hankekoulutusta, yhteisiä 
tilaisuuksia, yhteydenpitoa, aihepiirin materiaalia, 
verkostoitumisen ja tiedottamisen tukitoimia sekä 
julkisuuden ja ohjelmaan sitoutumisen edistämis-

tä. Lisäksi ohjelmaryhmän suunnittelijat tekivät 
hankekäynnit kaikille hankepaikkakunnille. Voimaa 
vanhuuteen -ohjelman hankkeiden mentorointi pe-
rustuu ohjelman tavoitteisiin sekä toiminnan seuran-
taan ja arviointiin, joista hankkeet ovat tietoisia. 

Hanketoiminnan seurantadokumentteja ovat vuo-
sittain kerättävä hanketoiminnan seuranta- ja ar-
viointilomake (liite 5), mentorointipäiväkirja, kou-
lutuspalautteet sekä hankkeiden omat raportit. 
Hanketoiminnan seuranta- ja arviointilomake suun-
niteltiin syksyn 2005 aikana ja pilotoitiin tammikuus-
sa 2006. Tällä lomakkeella kerätään tietoa seuraavista 
aihealueista: hankkeen taustatiedot, resurssit, asiak-

HANKE   TAUSTAORGANISAATIO    PAIKKAKUNTA

Kipinä    Ainala ry     Virrat

Enemmän elämältä, ikääntyvät Eläkeliiton Sallan yhdistys Salla
ihmiset arvoonsa     

Dementoituneiden ja omais- Helsingin Alzheimer- Helsinki
hoitajien kuntosaliryhmä- yhdistys ry
toiminta  

   

Pois Pyjamasta     Honkalakoti ry    Ruovesi

Vaivoista vireyteen,  Itä-Helsingin Helsinki
kuntoillen kivaksi   lähimmäistyö ry   

Ikäihmisten   Jyväskylän sotainvalidien Jyväskylä
kuntoutusklinikka asuntosäätiö   

Kunnon ilo    Kantti ry    Helsinki

Luotsi    Kivipuro ry    Seinäjoki

Liikkeelle    Lakeuden palveluyhdistys ry Tyrnävä   

Kotikannustaja Laukaan asumispalvelusäätiö    Laukaa   

Jelppis    Orimattilan vanhusten- Orimattila

 taloyhdistys     

Hyvä elämä     Puolangan vanhusten- Puolanka

 kotiyhdistys   

Taulukko 3. Hankkeet taustaorganisaatioineen 2005
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kaiden tavoittaminen ja valinta, toiminta, liikunta- ja 
neuvontatoiminnan vaikutukset, omasta hankkeesta 
ja Voimaa vanhuuteen -ohjelmasta tiedottaminen, 
kehittämistyö, hankkeen itsearviointi ja hankeohja-
uspalaute. Mentorointipäiväkirja on ohjelman suun-
nittelijoiden vapaamuotoinen dokumentti hank-
keiden kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Ohjelman 
hankkeet kirjoittavat vuosittaisen selonteon RAY:lle 
ja loppuraportin hankekauden loputtua. 

Tämän raportin hankkeita koskeva seurantatieto 
perustuu hanketoiminnan seuranta- ja arviointi-
lomakkeeseen, koulutusten palautelomakkeisiin 
ja mentorointipäiväkirjaan. Hankeseuranta- ja ar-
viointikyselyyn vastasivat kaikki hankkeet. Yhden 
hankkeen tiedot olivat kuitenkin puutteellisia, koska 
hanketoiminta alkoi toimijan suunnitelman mukaan 
vasta vuoden 2006 alussa. Vuoden 2005 syksyllä 
tämä hanke raportoi edellistä hankettaan ja koulutti 
talonsa työntekijöitä.

Hankekoulutukset

Koulutus ja yhteiset tapaamiset ovat tärkeitä hanke-
ohjauksen muotoja. Yhteisten koulutusten ja tapaa-
misten tavoitteena oli oppimisen lisäksi edistää hank-
keiden keskinäistä verkostoitumista ja sitoutumista 
ohjelmatoimintaan. Ohjelmaryhmä teki päätöksen, 
että hanketoimijoita kannustetaan osallistumaan 
koulutuksiin ja hankekoulutuksiin voi osallistua 1-2 
henkilöä kustakin hankkeesta.

Hankeyhteistyö aloitettiin järjestämällä Raha-auto-
maattiyhdistyksen kanssa yhteistyönä tilaisuus uu-
sille hanketoimijoille. Yhteistyön aloitustilaisuudessa 
24.2.2005 oli läsnä hankkeiden taustaorganisaatioi-
den edustajia ja muutamia hanketyöntekijöitä. Tilai-
suus antoi palautteiden (22 palautelomaketta) mu-
kaan osallistujille tietoa ohjelmasta, Ikäinstituutin 
roolista, Raha-automaattiyhdistyksen odotuksista ja 
iäkkäiden terveysliikunnan laajemmasta merkityk-
sestä. Tilaisuus käynnisti myös hankkeiden välisen 
verkostoitumisen. Kokonaisuudessaan tilaisuutta 
luonnehdittiin erittäin hyväksi, vastaajat olivat innos-
tuneita ja yhteistyönhaluisia. Näytteitä palautteista:

”Koulutuspäivä oli hyvin suunniteltu. 
Saimme hankkeesta kokonaiskuvan, mi-
ten lähdetään liikkeelle. Verkostoituminen 
käynnistyi hyvin luontevasti. Toivottavasti 
yhteistyö kaikkien toimijoiden taholta on 
jatkossakin yhtä luontevaa.”

”Mielenkiintoinen, uusi kokemus vaikka on-
kin projekteista kokemusta niin ei tällaises-
ta. Odotan innolla, mitä tuleman pitää.”

”Hyvä päivä. Mukava tavata ja kuulla, mis-
sä eri hankkeet ovat menossa, millaisia toi-
mintaympäristöjä. Kaikki vaikuttivat olevat 
avoimin mielen ja innokkaasti tarttumassa 
toimeen.”

Ohjelman hankkeilta kysyttiin heidän koulutustoi-
veitaan ja -tarpeitaan. Vastausten pohjalta suunni-
teltiin koulutuskokonaisuudet, joista vuonna 2005 
toteutuivat Projektinhallinnan koulutus ja Voima- ja 
tasapainoharjoittelun ohjauskoulutus. Koulutuksis-
sa edistettiin toimijoiden projektinhallintataitoja ja 
lisättiin perustietoja voima- ja tasapainoharjoittelun 
ohjauksesta. Projektinhallinnan koulutus kiinnosti 
kaikkia hankkeita, sen sijaan voima- ja tasapainosi-
sältöiseen koulutuskokonaisuuteen ei tullut edus-
tajia neljästä hankkeesta. Projektinhallinnan koulu-
tukseen osallistui yhteensä 17 henkilöä ja voima- ja 
tasapainokoulutukseen 12 henkilöä. Projektinhallin-
nan kouluttajana toimi VTM, HUK Paavo Viirkorpi ja 
voima- ja tasapainoharjoittelun ohjauksesta koulut-
tivat ft Marja Koivula ja ft Tiina Pitkänen. 

Projektinhallinnan koulutuskokonaisuus sai hy-
vän vastaanoton. Koulutukseen, joka pidettiin 22.–
23.8.2005, osallistui sekä järjestöjen esimiehiä että 
projektityöntekijöitä. Osallistujat kiittivät erityisesti 
koulutuksen keskustelevaa luonnetta ja sen kytkemis-
tä käytännön työhön. Koulutus vahvisti toimijoiden 
taitoja kohderyhmän valinnasta, verkostoitumisen 
merkityksestä, tiedottamisesta ja arvioinnista. Seu-
raavana on esimerkkejä osallistujien vastauksista.
 

”Määrätietoisempi työskentely onnistuu 
koulutuksen kautta.”
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PALAUTEKYSYMYKSET   KESKIARVO

 (n=9)

Lisäsikö koulutus tietämystäsi iäkkäiden voima- ja  9,6

tasapainoharjoittelun merkityksestä? 

Saitko varmuutta/uusia ajatuksia iäkkäiden voima- ja  9,6

tasapainoharjoittelun ohjaamiseen ja liikuntaneuvontaan? 

Lisäsikö koulutus tietämystäsi iäkkäiden voima- ja  9,4

tasapainoharjoittelun toteuttamisesta (sekä ohjattu  

että itsenäinen harjoittelu) ja liikkumiskyvyn

testaamisesta? 

Saitko ideoita liikuntatilojesi tai kotiharjoittelun  9,2

olosuhteiden kehittämiseen? 

Palautteiden keskiarvo 9,5

”Paljon käytännönläheisiä esimerkkejä. 
Oman projektin kautta oli tehokasta ja 
hyödyllistä miettiä asioita.”

Iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelun ohjaus-
taitojen kehittämiseen tähtäävä koulutus 18.–
19.10.2005 sisälsi teoriatietoa ja käytännön harjoitte-
lua. Koulutukseen osallistui käytännön ohjaustyötä 
tekeviä projektityöntekijöitä. Myös tämä ohjaustai-
toja edistävä koulutus koettiin hyödylliseksi. Kou-
luttajien osaaminen, käytännönläheisyys ja päivien 
ilmapiiri saivat osallistujilta kiitosta. Voima- ja tasa-
painokoulutusta pidettiin kouluarvosanoilla arvioi-
tuna erinomaisena (taulukko �).

Taulukko 4. Voima- ja tasapainoharjoittelun ohjauskoulutuksen palautteiden keskiarvot (n=9)
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 HANKKEIDEN YHTEYDENOTOT

 Lkm %

Projektityöntekijän henkilökohtainen yhteydenotto  7  64
Lehti-ilmoituksella  7  64
Lääkäri tai hoitohenkilöstö ohjasi   7  64
Omaisten ja lähipiirin välityksellä   6  55
Kirjeellä   5   45
Puhelimella   5   45
Tiedotustilaisuudella   5  45
Kotihoidon kautta   4   36
Liikuntatoimen kautta   1   9
Ohjaus aikaisemman projektin kautta   1  9
Muuta tapaa käyttäen   4   36

Taulukko 5. Kohderyhmän tavoittaminen (n=11)

Hanketoiminnan seurantatietoa

Hankkeiden resurssit

Hankkeet toimivat vaihtelevilla resursseilla. Voimaa 
vanhuuteen -ohjelman hankkeissa oli pääasiallises-
ti yksi projektityöntekijä, joka on koulutustaustal-
taan fysioterapeutti. Hankkeen parissa työskenteli 
säännöllisesti 1-2 organisaation työntekijää. Yhdes-
sä hankkeessa projektityöntekijän tukena oli jopa 
12 työyhteisön jäsentä. Vapaaehtoistyövoimaa oli 
viidessä hankkeessa. Kahdella hankkeella osan lii-
kuntaryhmistä toteutti ulkopuolinen ohjaaja. Yhden 
hankkeen liikuntaryhmät olivat kokonaisuudessaan 
ulkopuolisen toimijan ohjaamia.

Riittävä liikunnan harjoitusvälineistö ja tietotekniikka 
helpottavat iäkkäiden liikuntatoiminnan järjestämistä, 
työn dokumentointia ja viestintää. Kaikilla ohjelmaan 
liittyneillä hankkeilla oli kunto- ja/tai liikuntasalit sekä 
voiman- ja tasapainonharjoitteluvälineistö. Iäkkäille 
sopiva ulkoilureitti oli viidellä ja allas neljällä hankkeel-
la. Hanketoimijoilla oli myös tietoliikennevalmiudet ja 
mahdollisuus käyttää niitä lähes päivittäin.

Kohderyhmä ja sen tavoittaminen

Kohderyhmän määrittäminen lähti alueellisesta tar-
peesta järjestää liikuntatoimintaa ikäihmisille. Viidellä 
hankkeella tämä perustui ennakkokartoitukseen. En-
nakkokartoituksena käytettiin toimintakykytestejä, 
kyselyitä ja puhelinyhteydenottoja. Asiakasvalinnan 
tärkeimpinä kriteereinä olivat ikä sekä heikentynyt 
fyysinen, psyykkinen ja/tai sosiaalinen toimintakyky. 
Muutamien hankkeiden perusteena asiakasvalinnas-
sa oli vaikeus käyttää olemassa olevia liikuntapalve-
luja tai lääketieteellinen syy. Yksittäisinä valintakri-
teereinä olivat esimerkiksi palvelutalon asiakkuus ja 
passiivisuus.

Pääosa hankkeista tavoitti asiakkaansa aikaisemmin 
muodostuneiden yhteistyökanavien kautta, osalle 
hankkeista se oli haasteellista. Asiakkaita tavoitet-
tiin henkilökohtaisella yhteydenotolla sekä sosiaa-
li- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisten, lähipiirin, 
”puskaradion”, yhteistyökumppaneiden ja tiedotus-
välineiden avulla (taulukko 5). 
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    Lkm %

Yhdistetty lihasvoima ja tasapaino   23   34

Tasapaino   18   26

Lihasvoima   14    21

Virike- ja erilaiset aktivointiharjoitukset   7   10

Ulkoilu    6   9

Yhteensä   68   100

Taulukko 6. Hankkeiden liikuntatoiminta 2005 (n=11)

Käytännön toiminta

Hanketoiminnan seuranta- ja arviointilomakkeessa 
tiedusteltiin millaista liikuntatoimintaa hankkeet jär-
jestivät. Liikuntatoiminnalla tarkoitettiin ryhmä- tai 
yksilöharjoittelujaksoa, jonka pituus ja harjoittelun 
kesto vaihtelivat. Toiminnan aloittaneet hankkeet 
järjestivät sekä ryhmä- että yksilöharjoituksina voi-
ma- ja tasapainosisältöistä liikuntatoimintaa, kuten 
kuntosali- ja tasapainorataharjoittelua. Muita liikun-
tamuotoja olivat allas- tai tuolivoimistelu ja ulkoilu. 
Virike- ja aktivointitoiminta vaihteli peleistä muis-
teluharjoituksiin. Taulukossa 6 on luokiteltu liikun-
tatoiminnat viiteen ryhmään. Hankkeet järjestivät 
yleisemmin liikuntaa, jossa oli mukana voima- ja 
tasapainoelementtejä. Myös ulkoilu ja erilaiset akti-
vointiharjoitukset kuuluivat usean hankkeen toimin-
tamuotoihin.

Yleensä osallistujat jaettiin ryhmiin toimintakyvyn 
arviointien ja liikuntapaikan sijainnin perusteella. 
Suurin osa liikuntatoiminnoista oli ohjattuja ryhmiä 
(88 %). Hankkeiden järjestämään liikuntatoimintaan 
osallistui kerralla keskimäärin 12 henkilöä. Yhtä lii-
kuntatoimintaa järjestettiin yleisemmin kerran vii-
kossa (84 %). Yksi hanke raportoi liikuntaneuvonnas-
ta, jota ei ole tässä huomioitu liikuntatoimintana.

Hieman yli puolet harjoituksista kesti 60 minuuttia 
(54 %). Kolmannes harjoituksista kesti alle 60 mi-
nuuttia (37 %). Kuuden liikuntatoiminnon harjoituk-
sen kesto oli yli 60 minuuttia (9 %). Puolet hankkeis-
ta kirjasi, että liikuntatoiminta on pääosin jatkuvaa. 
Toinen puoli hankkeista järjesti määräaikaisia liikun-
tainterventioita. Osa hankkeista otti uusia asiakkaita 
intervention aikana tai sen päätyttyä.

Liikuntaneuvontaa järjesti seitsemän hanketta, jois-
ta kahdella hankkeella se oli toiminnan keskeisin si-
sältö. Liikuntaneuvontaa tarjottiin sekä kasvotusten 
että puhelinneuvontapalveluna. Yksi hanke järjesti 
viikon neuvontajakson, jonka aikana asiakkaat tes-
tattiin ja he saivat kokeilla erilaisia liikuntamuotoja. 
Sopivan liikuntamuodon etsimisen lisäksi jaksolla 
annettiin tietoa myös muista hyvinvointiin vaikut-
tavista asioista. Neuvontajakson jälkeen asiakkailla 
oli kolmen kuukauden periodi omatoimista harjoit-
telua, jonka aikana asiakkaaseen otettiin yhteyttä 
puhelimitse vähintään kerran tai asiakas kävi kunto-
neuvolavastaanotolla halutessaan. Tämän omatoimi-
harjoittelujakson jälkeen oli puolenpäivän pituinen 
seurantapäivä, jolloin asiakas haastateltiin ja tehtiin 
uusintatestaukset. 
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Hanketoiminta tavoitti asiakkaita vaihtelevasti, yh-
teensä 832 henkilöä. Yhdessä hankkeessa toimin-
taan osallistuivat koko kauden ajan yhdeksän samaa 
henkilöä. Maksimissaan yksi hanke tavoitti 188 iäkäs-
tä liikkujaa. 

Hankkeiden tavoittamien asiakkaiden lukumäärät 
luokiteltiin 50 osallistujan ryhmiin, jolloin neljällä 
hankkeella oli alle 50 eri asiakasta vuodessa, samoin 
neljällä hankkeella oli 51–100 asiakasta, kahdella 
hankkeella oli 101–150 asiakasta ja yhdellä 151–200 
asiakasta. Enemmistö osallistujista oli naisia, mutta 
myös miehille järjestettiin liikuntatoimintaa. Täsmäl-
listen lukujen esittäminen sukupuolijakaumasta ei 
ole mahdollista, sillä osa hankkeista ei dokumentoi-
nut tätä tietoa seurannassaan. Ohje sukupuolijakau-
man tilastoimisesta annettiin vasta hanketoiminnan 
seuranta- ja arviointilomakkeessa.

Vaikuttavuus

Liikuntatoiminnan vaikuttavuutta arvioitiin testaa-
malla asiakkaiden toimintakykyä, havainnoimalla, 
haastattelulla, kyselylomakkeella ja asiakaspalaut-
teella. Yleisimmin käytössä oleva testi oli Toimiva 
-testi. Yksi hanke käytti testiä kokonaisuudessaan ja 
loput osia testistä. Kahdeksan hanketta arvioi tasa-
painoa Bergin testillä. Asiakaspalautetta keräsi sään-
nöllisesti kymmenen hanketta.

Testitulosten mukaan hankkeiden liikuntatoiminta 
oli tuloksellista. Testien tulos oli parantunut pääosalla 
niistä henkilöistä, joille tehtiin alku- ja loppumittaus. 
Ongelmana on kuitenkin se, että vain kuusi hanketta 
oli tehnyt loppumittaukset hanketoiminnan seuranta-
lomaketta täyttäessään. Näin ollen tässä raportissa ei 
saada vielä tietoa kuuden hankkeen liikuntajaksojen 
vaikutuksista voimaan ja tasapainoon. Hanketoimijoi-
den subjektiivisen arvion mukaan harjoittelu vaikutti 
pääosin myönteisesti, jota kuvattiin arjessa selviytymi-
sen helpottumisella, liikkumisen varmistumisella ja pi-
ristymisellä. Kielteiset vaikutukset olivat luonteeltaan 
ohimeneviä, kuten lihas- ja nivelkipuja. Alla esimerk-
kejä myönteisistä ja kielteisistä vaikutuksista:

”Arjessa selviytyminen koettu helpommaksi.”

”Tasapainoharjoittelu parantanut liikku-
misvarmuutta. Olemme saaneet passiivi-
sia henkilöitä aktivoitua ja sitä kautta itse-
luottamusta kotona selviytymiseen.”

”Kipeät nivelet kipeytyvät, jos innostuu lii-
kaa jumppaamaan.”

”Lihaskipua, suonenvetoa. � henkilöä ker-
tonut näistä oireista”.
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 HANKKEIDEN YHTEISTYÖ

 Lkm %

Kunnan terveystoimi   10  91
Kunnan liikuntatoimi   9   82
Kunnan sosiaalitoimi    8    73
Seurakunta    7   64
Yksityinen sektori   6   55
Oppilaitokset   5   45
Muut Voimaa vanhuuteen -ohjelman hankkeet   5   45
Kunnan tekninen toimi   4   36
Eläkeläisjärjestöt    4   36
Kansalais- ja työväenopistot   3    27
Muut vapaaehtoisjärjestöt   3    27
Liikuntajärjestöt, urheiluseurat   1    9
Asiantuntijaorganisaatiot   1   9
Muut tahot   5    45

Taulukko 7. Yhteistyötahot (n=11)

Yhteistyö

Yksi hanketyön onnistumisen elementeistä on yhteis-
työ eri sektoreiden toimijoiden ja organisaatioiden 
kesken. Kyselyn mukaan yhteistyötä tehtiin eniten 
kunnan terveys-, liikunta- ja sosiaalitoimien kanssa. 
Tärkeitä yhteistyökumppaneita olivat myös seura-
kunta, yksityinen sektori, oppilaitokset, muut Voimaa 
vanhuuteen -ohjelman hankkeet, kunnan tekninen 
toimi ja eläkeläisjärjestöt. Muina tahoina mainittiin 
muut aihepiirin hankkeet ja yksi kansanterveysjärjes-
tö. (Taulukko �.)

Yhteistyö rakentuu verkostoitumiskumppanin mu-
kaisesti. Kunnan kanssa tehtävä yhteistyö keskittyi 
tiedottamiseen, asiakkaiden saavuttamiseen, tilojen 
yhteiskäyttöön ja yhteiseen koulutukseen. Muilta 
Voimaa vanhuuteen -ohjelman hankkeilta toimijat 

kokivat saavansa vertaistukea, ideoita ja vaihtavansa 
kokemuksia.

Näkyvyys

Ohjelman yhtenä tavoitteena on edistää hankkeiden 
julkisuutta. Seurannan mukaan hanketoimintaa tuo-
tiin esille esimerkiksi paikallislehdissä ja valtakunnan 
medioissa. Ensimmäisenä toimintavuotena 10 han-
ketta esiintyi erilaisissa tiedotusvälineissä tai julki-
sissa tilaisuuksissa. Valtakunnan tv:n Kuntotalkoot 
-ohjelmassa esiintyi kahden hankkeen edustajat ja 
valtakunnan radiossa yksi hanketoimija. Seinäjoen 
läänintilaisuudessa esitti toimintaansa yhden hank-
keen edustaja.
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Kuvio 4. Hankkeiden käynnistymisvaiheen onnistuminen (n=11)

Aloitusvaiheen onnistuminen            
ja jatkosuunnitelma

Voimaa vanhuuteen -ohjelman hankkeiden ensim-
mäinen toimintavuosi keskittyi hanketoiminnan 
käynnistämiseen. Usean hankeorganisaation keskei-
siä toimintasisältöjä olivat työntekijän rekrytoiminen 
ja perehdyttäminen, kohderyhmän tarkentaminen, 
asiakkaiden tavoittaminen ja liikuntatoiminnan aloit-
taminen. Hyviä käytäntöjä alustettiin käynnistämällä 
eri sektoreiden yhteistyökokeiluja sekä suunnittele-
malla vertais- ja vapaaehtoistyöntekijöiden koulu-
tuksia ja haja-asutusalueen lähiliikuntapaikkoja.

Hankkeiden ensimmäinen toimintavuosi onnistui 
toimijoiden mukaan pääasiallisesti hyvin (kuvio �). 
Hankekoulutukset ja kokemukset aikaisemmista pro-
jekteista tukivat toiminnan käynnistymistä. Haasteiksi 
koettiin esimerkiksi oikean kohderyhmän löytyminen 
ja osallistujien motivoituminen liikuntatoimintaan. 

Hankkeet ilmoittivat toisen vuoden kehittämisen 
painopistealueiksi kohderyhmän tarkentamisen, lii-
kuntapalveluiden saamisen ohjelman edellyttämälle 
tasolle ja toiminnan vakiinnuttamisen. Toiminnan 
vakiinnuttamiseksi suunniteltiin kotihoitohenkilös-
tön tai oman talon henkilökunnan ja vertaisohjaa-
jien kouluttamista. Kaksi hanketta aikoo varmistaa 
jatkuvuuden kansalaisopiston ryhmissä. Yksi hanke 
pyrkii rakentamaan uusia palvelumuotoja alueensa 
iäkkäille. Näytteitä vastauksista:

”Toistaiseksi vasta koulutettu henkilökun-
taa liikuntaan liittyvissä asioissa.”

”Tavoitteenamme on löytää (hankkeen 
nimi) kokeilujen kautta palvelumuotoja, joi-
ta tarjoamme tulevaisuudessa ikäihmisille 
sekä löytää/miettiä rahoittajia toiminnalle.”
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Kuvio 5. Hankkeiden ohjelmasta saama hyöty toiminnalleen (n=11)

Hankeohjauspalaute

Hanketoiminnan seurantalomakkeessa kartoitettiin 
hankkeiden suhdetta Voimaa vanhuuteen -ohjel-
maan ja kokemusta hankeohjauksesta. Suurin osa 
hanketoimijoista koki osallisuuden ohjelmaan hyö-
dyttävän hanketta jonkin verran tai paljon (kuvio 5). 
Oman hankkeen arvostuksen lisääntyminen, hyvät 
koulutukset ja mahdollisuus vaikuttaa päättäjiin oli-
vat useimmin mainittuja hyötyjä. Yksittäisinä mainin-
toina olivat mahdollisuus vertaistukeen ja tiedotta-
misen helpottuminen.

Neljän hanketoimijan avovastauksissa ohjauksen 
nähtiin antavan tukea, linjaavan toimintaa ja lisäävän 
kokonaisvaltaista näkemystä. Toisaalta kaksi toimi-
jaa huomioi, että hankeohjaus etsi vielä muotoaan. 
Samoin kaksi vastaajaa koki, ettei ohjaukselle ole 
tarvetta ja yksi hanketoimija kommentoi, ettei ohja-

uksen vastaanottamiselle riitä aikaa. Kysyttiin myös, 
miten yksittäinen projekti linkittyy valtakunnallisiin 
tavoitteisiin. Seuraavana kaksi hanketoimijoiden kir-
joittamaa kommenttia hankeohjauksen hyödyistä:

”Hankeohjaus tukenut projektin eteenpäin 
viemistä, laajentanut näkökulmia ja anta-
nut kaivattua tukea.”

”Ohjelma on vasta käynnistynyt, joten oh-
jaus on ollut kehittelyasteella.”

Hankkeet toivoivat jatkossa ohjelmalta valtakunnal-
lista näkyvyyttä, yhteisiä tilaisuuksia ja tempauksia, 
päättäjiin vaikuttamista ja lisää koulutuksia. Hanke-
ohjaukselta toivottiin paljolti samoja asioita ja lisäksi 
lisää yhteydenpitoa hanketoimijoihin. Myös ekstra-
netin käyttöönottoa toivottiin.
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Henkilöstöresurssit ja -koulutus

Voimaa vanhuuteen -ohjelman ohjelmajohtajana 
toimii Ikäinstituutin toimialapäällikkö TtL, LitM Eli-
na Karvinen, ohjelmakoordinaattorina KM, ft Päivi 
Niemi, suunnittelijoina VTM, ft Pirjo Kalmari ja KM, ft 
Minna Säpyskä-Nordberg sekä ohjelma-assistenttina 
Mti Tuula Kuismin. Lisäksi tehdään tiiviisti yhteistyötä 
ohjelman pilottiprojektin (VoiTas) suunnittelija ft Ulla 
Salmisen sekä Ikäinstituutin tutkija YTM Mika Simo-
sen kanssa.

Ohjelmaryhmän osaamista on edistetty koulutuk-

silla, jotka ovat antaneet valmiuksia viestintään ja 
ohjelman sisällön syventämiseen. Taulukossa 8 on 
esitetty koulutukset, joihin ohjelmaryhmä osallistui 
vuonna 2005.

Koulutuksiin osallistui 1-4 ohjelmaryhmän jäsentä 
tarpeen mukaan. Lisäksi ohjelmaryhmä osallistui 
Ikäinstituutin sisäisiin koulutuksiin kuten ajankoh-
taisten tutkimusten esittelyihin. 

Vuonna 2005 ohjelmaryhmällä oli viikoittaisten pala-
verien lisäksi kaksi suunnittelupäivää, joissa linjattiin 
ohjelman etenemistä. Ohjelmatoimintaa kehitettiin 
työryhmissä, joita olivat viestintä-, sidosryhmä-, kou-
lutus- ja mentorointi- sekä arviointiryhmät. 

Ohjelman voimavarat

19.5  Terveyspuhe mediajulkisuudessa - valistaa vai 

 ahdistaa?/UKK-instituutti 

8.6 ja 16.6.  PowerPoint perus- ja jatkokurssi/AmiEdu 

6.9.  Ikääntyminen ja motorinen oppiminen/Ikääntyvän 

 väestön toimintakyvyn ja itsenäisen selviytymisen 

 edistäminen -hanke, Jyväskylä

8.9.  Esiintyminen mediassa: kuinka kohtaan toimittajan? 

 -koulutus / puheviestinnän kouluttaja Ulla Korpela

Taulukko 8. Ohjelmaryhmän koulutukset 2005
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Heidi Paatero, STM, puheenjohtaja 

Kari Koivumäki, OPM, varapuheenjohtaja 

Hilppa Tervonen, RAY 

Hanna Nyfors, STM 

Mari Miettinen, STM 

Jaana Suni, UKK-instituutti 

Olavi Haapaniemi, Eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta 

Raija Leinonen, SGT 

Jaakko Tuomi, Vanhustyön keskusliitto 

Tupu Holma, Kuntaliitto 

Leeni Asola-Myllynen, SVoLi ry 

Jyrki Komulainen, KKI/ LIKES 

Elina Karvinen, Ikäinstituutti, esittelijä

Päivi Niemi, Ikäinstituutti, sihteeri 

TYKY ja virkistystoiminta
Ohjelmaryhmälle järjestettiin asianmukaiset ja ergo-
nomiset työpisteet. Työntekijät työskentelivät vuon-
na 2005 ohjelmalle vuokratuissa työtiloissa. Oma-
ehtoista liikuntaa tuettiin liikuntaseteleillä. Lisäksi 
ohjelman henkilöstö osallistui Ikäinstituutin virkis-
tys- ja suunnittelupäiville. 

Johto- ja ohjausryhmät
Ohjelman johtoryhmään vuonna 2005 kuuluivat 
seuraavat henkilöt: toimialapäällikkö Elina Karvinen 
(puheenjohtaja), vastaava johtaja Anneli Sarvimäki, 
talouspäällikkö Jyrki Pinomaa, toimialapäällikkö Arto 
Tiihonen ja ohjelmakoordinaattori Päivi Niemi (esit-
telijä) Ikäinstituutista sekä Vanhus- ja Lähimmäispal-

veluliiton toiminnanjohtaja ja Kuntokallio-Säätiön 
hallituksen jäsen Marja-Liisa Kunnas. Tarvittaessa 
johtoryhmän kokouksiin osallistuvat myös muut oh-
jelmaryhmän jäsenet. Johtoryhmä kokoontui nel-
jästi seurantajakson aikana. Kokouksissa päätettiin 
ohjelmaan liittyvistä käytännön toimintalinjoista 
ja ratkaisuista, kuten viestintäyhteistyökumppanin 
valinnasta ja hanketoiminnan arviointi- ja seuran-
tasuunnitelman laadinnasta. Ohjelman arviointia ja 
seurantaa varten perustettiin työryhmä, joka aloitti 
toimintansa syksyllä 2005.

Ohjausryhmän muodostivat keskeisten yhteistyöta-
hojen edustajat (taulukko �). Vuonna 2005 ohjaus-
ryhmä kokoontui neljä kertaa. Kokouksissa ohjelman 
edustajat kertoivat ohjelman etenemisestä. Muu 
ohjausryhmä antoi asiantuntevia ideoita ohjelman 
kehittämiseksi ja eteenpäin viemiseksi.

Taulukko 9. Voimaa vanhuuteen -ohjelman ohjausryhmä
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Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa kehitetään uuden-
laista tapaa toteuttaa valtakunnallista terveysliikun-
taohjelmaa. Ikäinstituutti koordinoi ohjelmaa sekä 
yleisellä että hanketoiminnan ohjaustasoilla. Yleisen 
toiminnan keskeisenä tavoitteena on tuoda iäkkäi-
den voima- ja tasapainosisältöinen harjoittelu ja sen 
merkitys itsenäiselle elämälle tunnetuksi ja sitä kaut-
ta yleistyväksi palvelumuodoksi. Ohjelman hankkeet 
puolestaan toteuttavat paikallisesti käytännön toi-
mintaa ja kehittävät parhaimmillaan hyviä käytäntö-
jä iäkkäiden liikuntapalvelujen järjestämiseksi.

Yleinen toiminta

Voimaa vanhuuteen -ohjelman koulutustoiminnan 
tavoitteena oli vuonna 2005 lisätä yleisellä tasolla 
tietämystä iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelun 
merkityksestä. Lisäksi vahvistettiin toimijoiden tie-
to- ja taitotasoa iäkkäiden liikunnanohjaus- ja kou-
luttajakoulutuksilla. Vuonna 2005 laajalle yleisölle 
kohdistetut tilaisuudet, kuten läänien seminaarit, sai-
vat runsaan osanoton, mutta päättäjien ja esimies-
ten osallistuminen näihin tilaisuuksiin oli vähäistä. 
Päättäjätason puuttuminen oli valitettavaa, koska 
seminaarien ohjelma suunniteltiin erityisesti heille. 
Voima- ja tasapainoharjoittelun ohjaus- ja koulut-
tajakoulutukset tavoittivat mm. VoiTas -pilottihank-
keen ja sidosryhmien toimijoita. Kouluttajakoulutus 
nähtiin erityisen tarpeelliseksi tiedon ja käytännön 
taitojen levittämisessä.

Ohjelman tavoitteena on kertoa aihepiirin koulu-
tustarjonnasta toimijoille. Eri koulutusorganisaatioi-
den järjestämät iäkkäiden terveysliikuntaan liittyvät 

Toimintakauden arviointi

koulutukset pyrittiin kokoamaan ohjelman verkko-
sivujen koulutuskalenteriin. Yhteydenottoon vastasi 
kuitenkin vain muutama koulutusten järjestäjä. Vä-
häinen vastausaktiivisuus saattoi johtua seuraavista 
seikoista: koulutusorganisaatioilla on vakiintuneet 
koulutusten markkinointikanavat, ohjelman kohde-
ryhmälle ei ole paljon liikuntaan liittyviä koulutuksia, 
Voimaa vanhuuteen -ohjelma ei ollut kirjeen vas-
taanottajille tuttu tai ohjeistus oli epäselvä. 

Vuonna 2005 ohjelman viestinnän tavoitteena oli 
tehdä ohjelmaa tunnetuksi. Tämä työ aloitettiin te-
kemällä viestintämateriaalia, kehittämällä viestintä-
välineitä ja vahvistamalla ohjelmaryhmän viestinnän 
osaamista. Kuntotalkoot -ohjelmat ja niistä tehty 
DVD-kooste oli yksi keino ohjelman sanoman tunne-
tuksi tekemisessä. Viestintäkonsulttien ja graafikon 
palvelut olivat merkittäviä ohjelman viestinnän suun-
nittelussa ja toteuttamisessa. Ohjelman verkkosivut 
valmistuivat vuoden lopussa ja niiden viestinnällinen 
arvo tullaan näkemään jatkossa. Julkisuusraportin 
mukaan ohjelman näkyvyys lisääntyi tasaisesti seu-
rantakauden aikana.

Sidosryhmäyhteistyön tavoitteena oli kartoittaa ja ta-
voittaa iäkkäitä ”kohtaavia” järjestöjä, koulutusorgani-
saatioita ja muita terveysliikuntaohjelmia. Yhteyden-
ottojen tarkoituksena oli lisätä sidosryhmien tietoa 
Voimaa vanhuuteen -ohjelmasta ja iäkkäiden voima- 
ja tasapainoharjoittelun merkityksestä. Vuoden 2005 
aikana tavoitettiin tärkeitä toimijoita ja käynnistettiin 
yhteistyötä. Keskusteluissa kuitenkin selvisi, että eri 
sidosryhmillä on omat painopistealueensa ja tarkasti 
ohjelman tavoitteen mukaisen toiminnan käynnistä-
minen vaatii mm. toimijoiden koulutusta. Monella si-
dosryhmällä, kuten kansanterveysjärjestöillä, on laaja 
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kohderyhmä ja iäkkäiden erityisryhmään suuntautu-
va toiminta vaatii uutta priorisointia. 

Iäkkäiden terveysliikunnan kansainvälinen yhteis-
työ koettiin tärkeäksi ulkomaisen kiinnostuksen li-
sääntyessä. Vuonna 2005 ohjelman kansainvälinen 
toiminta oli pienimuotoista, mutta sen arvioidaan 
lisääntyvän ohjelman edetessä. 

Hanketoiminta

Ohjelmaan liittyi ensimmäisenä toimintavuonna 
12 hanketta, joista 11 aloitti varsinaisen hanketyön. 
Hankkeiden tavoitteena oli tarjota liikuntapalveluja 
oman kuntansa iäkkäille. Hankeohjauksen tavoit-
teena oli puolestaan lisätä hanketyöntekijöiden 
tietämystä ja käytännön taitoja iäkkäiden voima- ja 
tasapainoharjoittelun ohjaamisessa ja järjestämi-
sessä. Ohjauksen tavoitteena oli myös tukea hanke-
työntekijöitä projektinhallinnassa. 

Vuonna 2005 hankkeet kokivat heille suunnitellut 
koulutukset hyviksi. Koulutukset tukivat käytännön 
työtä ja antoivat valmiuksia projektinhallintaan. 
Enemmistö hanketyöntekijöistä osallistui syksyllä 
järjestettyihin koulutuksiin. Koulutusten ajankohta 
johtui siitä, että useat projektityöntekijät aloittivat 
työnsä myöhään keväällä tai alkusyksystä.

Hankkeiden käynnistysvaihe sujui hankkeiden 
oman kokemuksen mukaan hyvin. Perehtyminen 
aloitettiin yleensä tarkentamalla suunnitelmaa. Käy-
tännön toiminta käynnistettiin vaihtelevalla aikatau-
lulla: Osa toimijoista aloitti nopeasti liikuntaryhmät, 
osa keskittyi ensimmäisenä vuotena edellytysten 
luomiseen ja muutama hanke vasta etsi kohderyh-
määnsä. Käynnistymiseen vaikuttivat useat seikat, 
kuten se kuinka nopeasti projektityöntekijä rekry-
toitiin, hänen työkokemuksensa, järjestön aikaisem-
mat kokemukset samansuuntaisesta toiminnasta 
(tieto- ja taitoperusta) ja projektityöntekijän saama 
tuki. Haasteelliseksi koettiin iäkkäiden toimintaky-
vyltään heikentyneiden asiakkaiden tavoittaminen 
ja heidän liikuntaan motivoitumisensa sekä paikal-
listen yhteistyöverkostojen muotoutuminen.

Hankkeiden asiakaskuntana olivat pääsääntöisesti 
toimintakyvyltään heikentyneet tai heikentymässä 
olevat kotona asuvat ikäihmiset. Osa asiakkaista oli 
kuitenkin selkeästi alle 75-vuotiaita. Yksi syy nuorem-
pien ikäryhmien valintaan oli oletettavasti se, etteivät 
hankkeet tienneet Voimaa vanhuuteen -ohjelmasta 
hakemusta ja suunnitelmaa tehdessään. Hankkeet 
perustelivat asiakaskunnan valintaa myös siten, että 
ennaltaehkäisevä toiminta on tärkeää ja toimintaky-
vyn heikentyminen on iästä riippumatonta. 

Suurin osa hankkeiden järjestämästä liikuntatoimin-
nasta oli voima- ja tasapainosisältöistä. Sen sijaan 
harjoittelun intensiteetti vaihteli. Yksi ikäihminen 
osallistui yleensä yhden kerran viikossa ohjattuun li-
hasvoima- ja tasapainoryhmään ja toinen harjoitus-
kerta oli omatoimista liikuntaharjoittelua. Näytti siltä, 
että kaksi kertaa viikossa toteutuvaa ohjattua harjoit-
telua ei ole helppo järjestää. Syinä olivat mm. kulje-
tuskustannukset, ikäihmisen jaksaminen ja aikataulut 
sekä projektityöntekijän resurssit. Kahdella hankkeel-
la toiminta painottui liikunta- tai muuhun terveys-
neuvontaan. Pääosa hankkeista antoi neuvontaa 
liikuntatoiminnan ohessa. Hankkeiden toteuttamat 
neuvonnan muodot ja keinot vaihtelivat yksittäisistä 
ohjeista prosessinomaiseen neuvontajaksoon.

Hankkeet tavoittivat ikäihmisiä vaihtelevasti. Asia-
kasmääriin vaikutti toiminnan luonne, kuten diag-
noosiin perustuva asiakaskunta. Muutaman hank-
keen asiakasmääriä saattoi vähentää hankkeen 
taustayhteisönä olevan palvelutalon asiakkaiden en-
sisijaisuus ja käytännön liikuntatoiminnan käynnisty-
minen vasta syksyllä 2005. Asiakkaiden vaihtuvuut-
ta vähensi myös se, että asiakkaiden ohjaaminen 
tutusta liikuntaryhmästä toiseen ryhmään koettiin 
vaikeaksi tai sopivaa liikuntaryhmää ei ollut paikka-
kunnalla tarjolla.

Hankkeet kokivat mentoroinnin hyödyttävän hei-
tä vaihtelevasti. Osa sai selkeästi hyötyä toiminnan 
käynnistymiseen ja osa jonkin verran. Ohjaajilta 
toivottiin esimerkiksi enemmän yhteydenottoja ja 
konkreettisia vinkkejä. Oman hankkeen yhteys ohjel-
maan selkiytyi pääosalle hankkeista seurantajakson 
kuluessa. Koulutukset, toiminnan tueksi tuotettu ma-
teriaali ja ohjelman piirissä tapahtuvat esiintymiset 
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lisäsivät oletettavasti tietoisuutta siitä, että oma han-
ke on mukana valtakunnallisessa ohjelmassa. Ohjel-
man odotetaankin edelleen edistävän julkisuutta ja 
antavan koulutusta.

Ohjelman voimavarat

Ohjelman ensimmäisenä toimintavuotena ohjelma-
ryhmä loi työvälineitä ja toimintamalleja ohjelmatyö-
hön. Hyvänä perustana toiminnalle oli VoiTas -pilotti-
hanke, jossa kehittyi kouluttajakoulutuskokonaisuus 
ohjelman käyttöön. Ohjelmatyön vaatimukset hah-
mottuivat vähitellen. Hankkeiden ohjauksesta ei ol-
lut olemassa valmiita malleja, vaan niitä työstettiin 
seurantakauden edetessä.

Voimaa vanhuuteen -ohjelmaryhmän jäsenet aloitti-
vat työnsä eri aikaan. Ryhmä saatiin kokoon huhtikuun 
2005 alkuun mennessä. Tehtäviin perehtyminen, työn-
jaon muotoutuminen ja työvälineiden rakentaminen 
olivat ensimmäisen vuoden toiminnan painopistealu-
eita. Ohjelmatyön käynnistäminen yhtä aikaa oman 
perehtymisen kanssa oli haasteellista. 

Ikääntymistä koskeva laaja-alainen asiantuntemus 
auttaa toiminnan linjaamisessa. Vuonna 2005 ohjel-
maryhmä sai tukea ohjaus- ja johtoryhmiltä toimin-
nan kohdentamiseen ja käytännön toteutukseen liit-
tyvissä kysymyksissä. Johto- ja ohjausryhmä toimivat 
tärkeinä viestinviejinä ohjelmasta.



�6

Voimaa vanhuuteen -ohjelman toimintamuotojen 
ja voimavarojen tarkastelu ohjaa tulevaa toimintaa. 
Seuraavassa esitetään vuodelle 2006 suunniteltua 
toimintaa, josta osa on jo toteutunut.

Yleinen toiminta

Koulutus ja muut tilaisuudet: Jatketaan koulutuksia, 
joissa sisältöinä ovat iäkkäiden voima- ja tasapaino-
harjoittelu, iäkkäiden terveysliikunnan laatu ja liikun-
tapalvelujen kehittäminen. Ohjelmaryhmä järjestää 
läänien tilaisuuksia ja osallistuu pyynnöstä eri sidos-
ryhmien järjestämiin koulutuksiin. Vuoden 2006 tär-
kein tilaisuus on valtakunnallinen kutsuseminaari. 

Koulutusten sisältöjä ja materiaaleja kehitetään. Voi-
Tas -kouluttajakoulutuksen materiaaleja työstetään 
edelleen ja varsinainen kouluttajakoulutus aloitetaan 
kevään 2006 aikana. Kouluttajista kootaan koulutta-
javerkosto toteuttamaan paikallista koulutusta.

Koulutuskalenterin hyötyä pohditaan ja kokeillaan 
vielä sähköistä yhteydenottoa koulutusorganisaati-
oihin vuoden 2006 lopulla. Yhteydenotossa perustel-
laan ohjelman tarve saada tietoa aihealueen koulu-
tusorganisaatioista ja koulutuksista. 

Viestintä: Vuonna 2005 rakennettiin viestinnän työ-
kaluja. Nyt haasteena on Voimaa vanhuuteen -oh-
jelman viestin vieminen päättäjille. Läänien koulu-
tusten markkinoinnin tehostaminen, tiedotteiden 
lähettäminen, osallistuminen erilaisiin tapahtumiin 
ja viestintämateriaalien tuottaminen ovat keskeisiä 
viestinnän keinoja.

Näkyvyyttä lisätään osallistumalla 18. Pohjoismaisille 
Gerontologiapäiville ja Erityisliikunnan 6. neuvotte-
lupäiville ja Hyvä Ikä -messuille. Lisäksi kuvataan 10 
uutta Kuntotalkoot -ohjelmaa ja työstetään 3-4 ker-
taa vuodessa ilmestyvä uutiskirje.

Sidosryhmäyhteistyö: Ensimmäisellä seurantakau-
della kartoitettiin sidosryhmiä. Kartoituksen pohjal-
ta aloitettiin yhteistyö muutamien tahojen kanssa. 
Vuonna 2006 koulutus- ja viestintäyhteistyötä tehos-
tetaan ja keskustellaan myös yhteisten tapahtumien 
järjestämisestä. Yhteydenottoja eri sidosryhmiin jat-
ketaan ja mietitään kunkin ryhmän kanssa sopivia 
yhteystyön muotoja. 

Kansainvälinen toiminta: Ohjelmaryhmän edustajat 
osallistuvat 18. Pohjoismaisille Gerontologiapäiville. 
Erityisliikunnan 6. neuvottelupäiville etsitään eu-
rooppalaista asiantuntijaa kertomaan iäkkäiden ter-
veysliikunnan tilanteesta kansainvälisesti. Tavoittee-
na on kontaktien luominen ja Voimaa vanhuuteen 
-ohjelman peilaus alan eurooppalaiseen kehityksen.

Hanketoiminta

Ohjelmaan sitoutuminen: Jatketaan ensimmäisten 
hankkeiden sitouttamista Voimaa vanhuuteen -ohjel-
maan ja otetaan uudet hankkeet mukaan toimintaan. 
Sitoutumista edistetään viestintäkoulutuksella, jossa 
korostetaan ohjelmaan kuulumisen merkitystä ja sen 
hyötyjä omalle hankkeelle. Ohjelman hankkeita pyy-
detään myös enenevässä määrin mukaan kertomaan 
toiminnastaan erilaisissa tilaisuuksissa ja Kuntotalkoot 
-ohjelmissa. Uusien hankkeiden kanssa allekirjoitetaan 

Päätelmät
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hankekauden alussa yhteistyösopimus, jossa on mää-
ritelty molempien osapuolten sitoumukset.

Hankeohjaus ja -koulutus: Hankeohjauksen linjat 
alkavat muotoutua Voimaa vanhuuteen -ohjelman 
edetessä. Ohjaukselle pyritään muodostamaan hank-
keen vaiheen (1.-3. vuosi) mukainen tuki. On tärkeää 
löytää yhteisiä ohjauksen muotoja ja tunnistaa hank-
keiden yksilöllinen tarve ohjaukseen. 

Hankekoulutukset keskittyvät ensimmäisenä vuonna 
projektinhallinnan ja iäkkäiden voima- ja tasapaino-
harjoittelun ohjaustaitojen varmentamiseen. Toisen 
vuoden koulutussisältöinä ovat liikuntaneuvonta, 
viestintä ja liikunnanohjaus. Toisena tai kolmantena 
vuonna edetään kouluttajakoulutukseen, jonka avulla 
iäkkäiden liikuntatoimintaa voidaan juurruttaa paikal-
lisesti. Ensi seurantajaksolla hanketyöntekijöitä kan-
nustetaan osallistumaan ohjelman järjestämiin koulu-
tuksiin mahdollisuuksien mukaan. Hanketyöntekijöille 
korostetaan, että yhteiset koulutukset edistävät hank-
keiden verkostoitumista ja ohjelmaan sitoutumista.

Liikuntatoiminnan kohdentaminen ja sisältö: Pää-
osa hankkeiden järjestämästä liikuntatoiminnasta 
oli ohjelman tavoitteiden mukaista. Osa toiminnasta 
kohdennettiin alle 75-vuotiaille, liikuntatoiminnan 
intensiteetti ei ollut iäkkään lihasvoiman kehittymi-
sen kannalta riittävä tai painopiste ei ollut selvästi 
voima- ja tasapainoharjoittelussa. Hanketoimijoiden 
kanssa keskustellaan mahdollisuudesta tarkentaa 
kohderyhmää ja liikuntatoiminnan sisältöä. Vuonna 
2006 ohjelmaan liittyvät hankkeet ovat rakentaneet 
suunnitelmansa ohjelman hankekriteerien mukai-
sesti. Uusilla hanketoimijoilla on käytössään tarkem-
pi ohjeistus liikuntatoiminnan toteuttamiseksi.

Liikuntaneuvonta: Liikuntaneuvonnan toteuttamis-
tapojen moninaisuuden ja haasteellisuuden vuoksi 
on tärkeää antaa hankkeille lisää työkaluja toimin-
tansa tukemiseksi. Ensimmäisille hankkeille järjeste-
tään liikuntaneuvontakoulutus yhteistyössä UKK-ins-
tituutin kanssa.

Työkalujen muokkaaminen: Hanketoiminnan seuran-
tatieto kerättiin pääasiallisesti hanketoiminnan seu-
ranta- ja arviointilomakkeella. Lomakkeen kehittämi-
nen on tarpeen, sillä esimerkiksi liikuntatoiminnan 

dokumentointi (ks. liite 5, kohta �.�) oli muutamalle 
hanketoimijalle epäselvää. Tietojen täydentämiseksi 
mentoroijat soittivat kaikille hanketoimijoille, jotta 
puuttuvat tai epäselvät merkinnät voitiin täydentää. 
Lomakkeen osittaiseen täyttöön saattoi vaikuttaa se, 
että hanketoimijat saivat kyselyn vasta seurantakau-
den jälkeen. Jatkossa on tärkeää korostaa lomakkeen 
huolellista täyttämistä, jotta ohjelma saa asianmukai-
seen tietoon perustuvan kuvan hanketoiminnasta. 

Ohjelman tavoitteena on kuulla iäkkään ääntä. Vuon-
na 2006 kehitetään liikuntaryhmän palautelomake 
iäkkäiden täytettäväksi. Lomake perustuu Ikäänty-
neiden ihmisten ohjatun terveysliikunnan laatusuo-
situksiin (2004). Lomaketta jaetaan mm. ohjelman 
hanketoimijoiden ja VoiTas -kouluttajakoulutukseen 
osallistuneille. Hanketoimijat koostavat ikäihmisten 
palautteista kerätyn tiedon hanketoiminnan seuran-
ta- ja arviointilomakkeeseen, josta se saadaan ohjel-
man käyttöön.

Hanketoimijoiden ja ohjelmaryhmän käyttöön suun-
niteltu sisäinen keskustelukanava, ekstranet, otetaan 
käyttöön keväällä 2006. Ekstranetin toivotaan edis-
tävän tiedon kulkua ja hankkeiden keskinäistä ver-
kostoitumista. Ekstranettiin rakennetaan keskustelu-
palsta, jossa pilottihankkeen ja Voimaa vanhuuteen 
-ohjelman hankkeiden toimijat sekä ohjelmaryhmä 
voivat keskustella ja välittää aihepiirin tietoa. 

Ohjelman voimavarat

Henkilöstöresurssit ja -koulutus sekä työkykyä ylläpi-
tävä toiminta: Vuonna 2006 ohjelmatyö tulee entistä 
näkyvämmäksi ja ohjattavien hankkeiden määrä sekä 
koulutukset lisääntyvät. Ohjelmaryhmän voimavarat 
tuleekin varmistaa koulutuksella, työnjaon tarkistuk-
sella ja muilla työkykyä ylläpitävillä toimilla. Tarvitta-
essa käytetään ulkopuolista työvoimaa tilapäisissä 
työtehtävissä. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuus 
työharjoitteluun ja opinnäytetöiden tekemiseen.

Johto- ja ohjausryhmät: Yhteistyö ohjelman johto- ja 
ohjausryhmien kanssa jatkuu. Ensi seurantakaudella 
keskeisiä teemoja ovat ohjelman seurannan ja arvi-
oinnin asiat. 
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LIITE 1. YLEISKOULUTUKSET 

Taulukko. Yleiskoulutukset ja niiden osallistujamäärät vuonna 2005

AIKA JA PAIKKA                                                             TILAISUUS/ KOULUTUSYHTEISTYÖTAHO                                                         OSALLISTUJAT, LKM

Länsi-Suomen lääninseminaari
Erityisliikuntaa kuntiin -seminaari
Erityisliikuntaa kuntiin -seminaari
Senioriliikunnan kehittämisseminaari
Geriatris – gerontologinen fysioterapiayhdistys
Fysioterapiapäivät
Erityisliikuntaa kuntiin -seminaari
Erityisliikuntaa kuntiin -seminaari
Etelä-Suomen läänintilaisuus
Kuntien erityisliikunnan työseminaari
Belgialaisten tutustumisvierailu
Vanhusten palvelutaloyhdistys
Eläkeliiton seminaari
Kuntamarkkinat
Seitsemän kuntoutuslaitoksen suunnittelupäivä
Terveysliikuntapäivä Tampereella
Lapin läänintilaisuus
Japanilaisten tutustumisvierailu
Länsi-Suomen läänintilaisuus
VoiTas -koulutuspäivät
Ikäinstituutin Ikäpäivä
PirAMK
Vanhustyön keskusliitto

250
40
20
45

7
270

20
15
85
90
50
45
53
30
16

110
130

16
89
16
25
12
10

YHTEENSÄ 1444

2.3. Turku
3.3. Hamina
8.4. Tammisaari
13.4. Helsinki
16.4. Tampere
22.–23.4. Espoo
28.4. Närpiö
3.5. Siilinjärvi
24.5. Kouvola
25.8. Espoo
28.5. Helsinki
31.8. Helsinki
5.9. Virrat
7.9. Helsinki
12.9. Helsinki
28.9. Tampere
5.10. Rovaniemi
17.10. Helsinki
9.11. Seinäjoki
24.11. Helsinki
25.11. Helsinki
8.12. Tampere
12.12. Helsinki
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Avustusinfo/RAY 2/2005
ET-lehti 18/2005
Fysioterapia 4/2005
GeronStory Tiedotuslehti 3/2005
Gerontologia 2/2005
Jasso 3/2005
Kipinät 2/2004
Liikunta ja tiede 6/2005
Sosiaaliturva 11/2005
Vanhustenhuollon uudet tuulet 3-4 /2005

Puolanka-lehti 31.3.2005
Kankaanpään Seutu 11.4.2005
Nurmijärven Uutiset 12.5.2005
Kankaanpään Seutu 25.8.2005
Orimattilan aluelehti 20.10.2005
Nastolan viikkouutiset 22.12.2005

Helsingin Sanomat 18.12.2005

AMMATTI- JA AIKAKAUSILEHDET                                                                           SANOMALEHDET

Kuvio. Osumien lukumäärä 2005 (Observer 2005) 

LIITE 3. JULKISUUSSEURANTA
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LIITE 2. ARTIKKELIT

Taulukko. Ohjelman työntekijöiden ja hanketoimijoiden kirjoittamat tai heidän 
haastattelujensa perusteella kirjoitetut artikkelit vuonna 2005
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Kuvio. Julkisuuden määrä mediaryhmittäin 2005 (Observer 2005) 

Kuvio. Julkisuuden määrä lehtiryhmittäin 2005 (Observer 2005) 
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LIITE 4. SIDOSRYHMÄT

Taulukossa on merkitty tähdellä ne sidosryhmät, joiden kanssa Voimaa vanhuuteen -ohjelma on 
aloittanut yhteistyön vuonna 2005. Muiden listassa olevien tahojen kanssa yhteistyö on suunnitteilla.

Taulukko. Voimaa vanhuuteen -ohjelman sidosryhmiä 

KANSANTERVEYSJÄRJESTÖT

Aivohalvaus- ja dysfasialiitto

Alzheimer-keskusliitto 

Hengitysliitto HELI*

Mielenterveyden keskusliitto

Suomen Diabetesliitto

Suomen Mielenterveysseura

Suomen Osteoporoosiliitto*

Suomen Parkinsonliitto

Suomen Reumaliitto*

Suomen Sydänliitto*

LIIKUNTAJÄRJESTÖT

SLU (Suomen Liikunta ja Urheilu)*

SvoLi (Suomen voimisteluliitto)*

SoVeli (Soveltava Liikunta ry)*

SKLU (Suomen Kehitysvammaisten Liikunta ja Urheilu ry)* 

Kuntoliikuntaliitto

MUUT JÄRJESTÖT

Kehitysvammaliitto

Terveyden edistämisen keskus

Kuntoutuksen edistämisyhdistys ry

Sininauhaliitto*

Liikuntatieteellinen seura*

Marttaliitto

AMMATTIJÄRJESTÖT

Fysioterapeuttiliitto*

LIITO (Liikunnan ja terveystiedon opettajat ry)

Tehy

Suli (Suomen liikunnanohjaajat ry)

SuPer (Suomen Lähi- ja Perushoitajien liitto)

VANHUSTYÖN JÄRJESTÖT

Vanhustyön keskusliitto*

Vanhus- ja lähimmäispalveluliitto ry*

Folkhälsan*

VETERAANI- JA ELÄKELÄISJÄRJESTÖT

Eläkkeensaajien keskusliitto*

Eläkeläiset ry*

Eläkeliitto ry*

Kansallinen Senioriliitto ry

Kristillinen Eläkeliitto ry

Rintamaveteraanien liitto ry

Suomen Ruskaliitto

Suomen Sotaveteraaniliitto ry

MUUT OHJELMAT

KKI -ohjelma*

Ikihyvä Päijät-Häme*

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin liikkumisresepti-

hanke*

Ikääntyneiden murtumien ja kaatumistapaturmien 

ehkäisyohjelma/KTL*

MUUT

SPR*

KTL*

KOULUTUSORGANISAATIOT

Jyväskylän yliopisto*

Haaga Ammattikorkeakoulu

Laurea ammattikorkeakoulu*

Pirkanmaan ammattikorkeakoulu*
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voimaa vanhuuteen -ohjelman hanketoiminnan 
seuranta ja arviointi 2005

Tämä on Voimaa vanhuuteen -ohjelman hankkeille kohdennettu kysely. Kyselyn tarkoituksena on auttaa 
hankkeita oman seuranta- ja arviointitiedon keräämisessä ja tuottaa seurantatietoa ohjelman käyttöön. Ky-
sely toistetaan vuosittain. Täytä kyselylomake huolella ja palauta se 7.2.2006 mennessä ohjelman suunnit-
telijoille. Rastita yksi tai useampia vaihtoehtoja kysymyksen mukaan. Vastaa myös avokysymyksiin, sillä ne 
antavat arvokasta lisätietoa toiminnan sisällöstä ja auttavat kehittämään Voimaa vanhuuteen -ohjelmaa. Jos 
tarvitset apua lomakkeen täyttämisessä, niin ota yhteyttä ohjelman suunnittelijoihin.

hankkeen taustatietoja

Hankkeen nimi:____________________________________________________________________________

Hankkeen paikkakunta:______________________________________________________________________

Projektityöntekijä(t): ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Projektityöntekijöiden koulutustausta: _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

resurssit

1.1 Kuinka monta henkilöä organisaatiossanne toimii säännöllisesti hankkeen parissa? __________________

1.2 Onko käytössänne vapaaehtoistyövoimaa?
£ ei
£ kyllä, missä tehtävissä he toimivat? __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

LIITE 5. HANKETOIMINNAN SEURANTA- JA ARVIOINTILOMAKE
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1.3 Mikä on kunkin hankkeen parissa toimivan henkilön arvioitu työpanos?
 (myös mahdolliset vapaaehtoistyöntekijät)

tehtävänimike tuntia viikossa

1.4 Saatko/ saatteko tarvittaessa ohjausta? Rastita tarvittaessa useampi vaihtoehto.

£ organisaationi/talon johdolta

£ esimieheltä 

£ hankkeeni paikalliselta ohjausryhmältä  

£ muilta toimijoilta
£ en/ emme saa ohjausta

1.5 Kuinka usein hankkeellanne on mahdollisuus käyttää seuraavia sähköisiä yhteydenpitovälineitä?

yhteydenpitoväline päivittäin 
2-3 krt/

vk 
1  

krt/vk
1-2  

krt/kk
harvemmin

sähköposti £ £ £ £ £

Voimaa vanhuuteen -ohjelman 
sisäinen verkkopalvelu 
(ekstranettiä)

£ £ £ £ £

1.6 Onko hankkeella käytössä seuraavia harjoitteluolosuhteita tai -välineistöä? Rastita tarvittaessa 
useampi vaihtoehto.

£ kunto- tai liikuntasali
£ tasapainon tai voiman harjoitteluvälineistöä   
£ iäkkäille sopiva ulkoilureitti
£ allas
£ muu, mikä________________________________________________________________
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asiakkaiden tavoittaminen ja valinta

2.1 Mikä on hankkeenne tarkennettu kohderyhmä?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

2.2 Onko hankkeen kohderyhmälle tehty liikuntapalveluihin liittyvää tarvekartoitusta tai asiakaskyselyä en-
nen toiminnan aloittamista?

£ ei
£ kyllä, milloin ja miten?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

2.3 Millä perusteilla hankkeen kohderyhmään kuuluvat henkilöt valittiin liikuntatoimintaan? 
Rastita tarvittaessa useampi vaihtoehto.

£ ikä, mikä?__________
£ heikentynyt fyysinen toimintakyky   
£ heikentynyt psyykkinen toimintakyky (esim. mielenterveydelliset syyt)
£ heikentynyt sosiaalinen toimintakyky (esim. yksinäisyys)
£ lääketieteellinen syy, mikä? _________________________________________
£ vaikeus käyttää olemassa olevia liikuntapalveluita
£ muu, mikä________________________________________________________

2.4 Miten kohderyhmään kuuluville henkilöille tiedotettiin järjestettävästä liikuntatoiminnasta? Rastita tarvit-
taessa useampi vaihtoehto.

£ projektityöntekijä otti yhteyttä henk. koht.  £ sähköpostin/ internetsivujen kautta
£ kirjeellä £ lehti-ilmoituksella
£ puhelimella £ tiedotustilaisuudella
£ lääkäri tai hoitohenkilöstö ohjasi £ ohjaus aikaisemman projektin kautta
£ kotihoidon kautta £ muuta tapaa käyttäen, mitä?
£ liikuntatoimen kautta ___________________________________
£ omaisten tai lähipiirin välityksellä
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2.5 Arvioikaa lukumäärät
a) kuinka paljon valitsemaanne kohderyhmään kuuluvia henkilöitä on toiminta-alueellanne? __________ 
henkilöä

b) kuinka moni toiminta-alueenne kohderyhmään kuuluva henkilö sai tiedon järjestettävästä liikuntatoimin-
nasta? __________ henkilöä
 
c) kuinka monta henkilöä kutsuttiin mukaan liikuntatoimintaan? __________ henkilöä

d) kuinka moni liikuntatoimintaan kutsutuista jätti tulematta ja miksi?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

toiminta
 

3.1 Mitä liikuntatoimintaa järjestätte? Kirjaa tiedot kustakin liikuntatoiminnastanne ja niiden osallistujamää-
ristä vuonna 2005. Jatka tarvittaessa kääntöpuolelle.

toiminta toiminnan kesto asiakkaat

Mitä 
liikuntatoimintaa?

Ryhmä- vai 
yksilötoiminta?

Kuinka 
usein?

Kuinka 
kauan?

Mikä on 
jakson 
pituus?

Säännöllisesti osallistuvien 
määrä?

nimi ryhmä/yksilö krt/vk min/krt krt naiset miehet yht.

3.2 Kuinka monta eri asiakasta on osallistunut vuoden 2005 aikana säännöllisesti hankkeenne järjestämään 
liikuntatoimintaan? __________ henkilöä.
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3.3 Onko liikuntaryhmien ohjaaja (ohjaajat) 
£ hankkeen toimija vai 
£ ulkopuolinen? 
Mikä on ohjaajan/ohjaajien koulutustausta? _____________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

3.4 Onko hankkeellanne liikuntaneuvontapalveluita?
£ ei
£ kyllä, millaisia?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

3.5 Teettekö liikuntaharjoitteluun liittyvää yhteistyötä asiakkaan omaisten ja läheisten kanssa?
£ ei
£ kyllä, millaista?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

3.6 Onko liikuntatoimintaan osallistujille järjestetty kuljetuspalveluita?
£ ei, miksi?________________________________________________________________________________
£ kyllä, miten?_____________________________________________________________________________

3.7 Oletteko järjestäneet koulutusta tai ohjausta hoito- ja muulle tukihenkilöstölle (esim. vertaisohjaajat tai 
kuljetuspalvelu)? 
£ ei
£ kyllä, kenelle ja mitä? _____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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vaikutukset

4.1 Arvioitteko asiakkaidenne fyysistä toimintakykyä testeillä?

£ kaikki asiakkaat
£ lähes kaikki 
£ puolet asiakkaista
£ pieni osa asiakkaista  
£ emme tee testejä. Siirry kohtaan 4.4  

4.2 Mitä suoritustestejä käytätte ja miten?

testi osioiden käyttö
kokonaan osittain

Toimiva -testi £ £
Bergin testi £ £
Senior Fitness -testi £ £
UKK -ikääntyneiden terveyskuntotesti £ £
Guralnikin testi £ £
Tinettin tasapainotesti £ £
1RM:n määrittäminen (yhden toiston maksimi) £
Muu, mikä? ______________________________________ £ £

4.3 Miten muuten arvioitte asiakkaidenne fyysistä toimintakykyä?

£ havainnoimalla
£ haastattelemalla   
£ kyselylomakkeella
£ videoimalla
£ muuten, miten ________________________________________________________

 
4.4 Kuinka monella henkilöllä testien tulos on muuttunut seuranta-ajanjakson aikana (kokonaan tai osittain 
käyttämienne suoritustestien)?

a) Mitattujen (alku- ja loppumittaus) henkilöiden määrä __________ . 

b) Testien tulos on parantunut __________ henkilöllä (lukumäärä).

c) Testien tulos on pysynyt ennallaan __________ henkilöllä.

d) Testien tulos on heikentynyt __________ henkilöllä. 
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4.5 Keräättekö asiakaspalautetta? 

£ ei, siirry kohtaan 4.6
£ kyllä, miten ja kuinka usein?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

4.6 Miten asiakaspalaute käsitellään? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

4.7 Miten arvioitte liikuntaharjoittelun vaikuttaneen asiakkaidenne arjessa selviytymiseen ja fyysiseen aktii-
visuuteen?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

4.8 Ovatko asiakkaat kertoneet liikuntaharjoittelun kielteisistä vaikutuksista?
£ ei
£ kyllä, millaisista ja kuinka moni? _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

omasta hankkeesta ja voimaa vanhuuteen -ohjelmasta 
tiedottaminen

5.1 Hankkeesta on tehty esite/tiedote

£  ei
£  kyllä, sitä on jaettu arviolta __________ kpl.
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5.2 Onko hanketoimintaanne esitelty tiedotusvälineissä tai julkisissa tilaisuuksissa?

£  ei
£  kyllä, siitä on kerrottu seuraavien kanavien kautta

kanava montako kertaa (2005)?
£  paikallislehdet ____________
£  paikallisradio tai -tv ____________
£  valtakunnan lehdet ____________
£  valtakunnan radio tai -tv ____________
£  tiedotustilaisuudet ____________
£  internet ____________
£  muu, mikä?______________________ ____________

kehittämistyö

6.1 Teettekö yhteistyötä ja millaista seuraavien tahojen kanssa? Jatka tarvittaessa kääntöpuolelle.

yhteistyökumppani yhteistyön muodot

£ kunnan terveystoimi

£ kunnan sosiaalitoimi

£ kunnan liikuntatoimi

£ kunnan tekninen toimi

£ eläkeläisjärjestöt

£ kansanterveys- ja vammaisjärjestöt

£ liikuntajärjestöt, urheiluseurat

£ muut vapaaehtoisjärjestöt

£ seurakunta

£ kansalais- ja työväenopistot

£ oppilaitokset

£ asiantuntijaorganisaatiot

£ yksityinen sektori

£ muut Voimaa vanhuuteen -ohjelman hankkeet

£ muu taho, mikä?
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6.2 Oletteko tehneet suunnitelman toimintanne vakiinnuttamiseksi projektin jälkeen?

£ ei
£ kyllä, seuraavanlaisen suunnitelman __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

hankkeen itsearviointi

7.1 Onko hankkeenne käynnistysvaihe onnistunut?

£ erittäin hyvin
£ hyvin 
£ melko hyvin 
£ tyydyttävästi 
£ heikosti

Kommentteja käynnistymisvaiheesta
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

7.2 Mikä on hankkeenne kehittämistoiminnan painopiste vuonna 2006?

_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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hankeohjauspalaute

8.1 Onko osallisuus valtakunnallisessa Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa hyödyttänyt toimintaanne?

£ erittäin paljon
£ paljon 
£ jonkin verran
£ vähän 
£ ei ollenkaan

Kommentteja _______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

8.2 Mitä toivot jatkossa Voimaa vanhuuteen -ohjelmalta?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

8.3 Onko Voimaa vanhuuteen -ohjelman hankeohjauksesta ollut hyötyä projektillenne?

£  erittäin paljon 
£  paljon  
£  jonkin verran  
£  vähän  
£  ei ollenkaan

Perusteluita ja kommentteja __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

8.4 Mitä toivot jatkossa hankeohjaukselta? _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Kiitos vastauksistasi!
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