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Tiivistelmä
Tässä raportissa kuvataan Voimaa vanhuuteen – iäk-
käiden terveysliikuntaohjelman kolmannen toimin-
tavuoden etenemistä ja visioidaan kehitystehtäviä 
vuodelle 2008. Raportissa esitellään ohjelman yleisen 
toiminnan painopistealueita, hankeohjausmallia ja 
hankkeiden keräämää seurantatietoa vuodelta 2007. 

Ohjelman yleinen toiminta käsittää koulutukset, 
viestinnän ja sidosryhmäyhteistyön. Seurantakau-
della ohjelma järjesti tai oli mukana useissa alueelli-
sissa seminaareissa. Ohjelmatyötä edistivät Voima- ja 
tasapainoharjoittelun -kouluttajakoulutus (VoiTas) 
ja pilottivaiheessa oleva Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -
kouluttajakoulutus. Koulutusmallin avulla osaamista 
levitettiin valtakunnallisesti. 

Ohjelman viestintä lisääntyi seurantakauden aika-
na. Viestinnän suurin ponnistus oli valtakunnallinen 
Iäkkäiden ulkoilupäivä, joka toteutettiin yhteistyös-
sä Kunnossa kaiken ikää -ohjelman kanssa. Päivä sai 
runsaasti näkyvyyttä. Myös sidosryhmäyhteistyö sai 
konkreettisia muotoja yhteisen tapahtuman myötä.

Vuonna 2007 ohjelmassa oli mukana 35 hanketta. 
Hanketoimijat saivat ohjausta Ikäinstituutin ohjel-
maryhmältä. Ohjaus sisälsi toimintaa tukevia kou-
lutuksia, materiaalia ja henkilökohtaista ohjausta. 
Ohjelman hankeohjausmalli kehittyi nykyiseen muo-
toonsa ensimmäisen hankeryhmän kolmivuotisen 
hankekauden kuluessa. 

Hankkeiden toimintasisällöt olivat moninaisia. Iäkkäi-
den voima- ja tasapainosisältöinen ryhmätoiminta oli 
keskeisin toiminnan sisältö. Osa hankkeista keskittyi 
liikuntaneuvontaan, kouluttamiseen, materiaalin tuot-
tamiseen tai palveluohjausmallin kehittämiseen. 

Hankkeiden keräämä seurantatieto antaa vastauksia 
asiakkaiden tavoittamisen, liikuntatoiminnan sisällön 
ja sen vaikutusten sekä tiedottamisen kysymyksiin. 
Seurantakaudella hankkeiden järjestämään toimin-
taan osallistui yhteensä 3210 eri asiakasta. Hankkeet 
arvioivat myös oman toimintansa sujumista sekä 
ohjelman ja hankeohjauksen hyötyä omalle toimin-
nalleen. Hanketoimijoiden arvion mukaan ohjaus 
hyödytti joko paljon tai erittäin paljon suurinta osaa 
hanketoimijoista.

Seurantakauden keskeiseksi kiinnostuksen kohteeksi 
nousivat toiminnan vakiinnuttamisen mahdollisuu-
det. Pääosa ensimmäisestä, toimintaansa päättäväs-
tä ryhmästä vakiinnutti toimintaansa tai osia siitä. 
Yleisimmin toiminta juurtui omaan palvelutaloon tai 
jatkuu osittain esimerkiksi kunnan liikuntatoimen tai 
kansalaisopiston toteuttamana. 

Seuraavien vuosien haasteena on levittää ohjelmas-
sa syntyneitä hyviä käytäntöjä ikäihmisten hyväksi.  
Ohjelma ja sen asiasisältö on huomioitu keskeisis-
sä sosiaali- ja terveyspoliittisissa asiakirjoissa, mikä 
osoittanee luottamusta ohjelman tavoitteisiin ja to-
teutustapaan.
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Esipuhe
Voimaa vanhuuteen -iäkkäiden terveysliikuntaohjelman (2005-2009) kolmas vuosi on takana. Ohjelman 
tavoitteena on koulutuksen, viestinnän, sidosryhmäyhteistyön ja hanketoiminnan keinoin edistää kotona 
asuvien, toimintakyvyltään heikentyneiden iäkkäiden ihmisten voima- ja tasapainoharjoittelua. 

Ohjelman avulla viedään käytäntöön keskeisiä sosiaali- ja terveyspolitiikan linjauksia, joissa korostetaan 
iäkkäiden toimintakyvyn, kotona asumisen ja itsenäisen elämän edistämistä uusien toimintamallien avulla. 
Keskeistä toimintamallien kehitystyössä on tutkimustiedon hyödyntäminen, iäkkään itsemääräämisoikeu-
den, osallisuuden ja vaikuttamismahdollisuuksien turvaaminen sekä toiminnan huolellinen arviointi. Esi-
merkiksi Ikäihmisten palvelujen koskevassa laatusuosituksessa on erikseen mainittu säännöllinen liikunta 
sekä lihasvoiman parantaminen keinona edistää itsenäistä suoriutumista ja hyvinvointia (STM 2008). 

Ohjelmassa hyviä toimintamalleja kehittävät ja pilotoivat 35 kolmivuotista paikallishanketta eri puolilla 
Suomea. Paikallishankkeista vastaavat kolmannen sektorin toimijat ja heidän yhteistyöverkostonsa. Hanke-
ryhmät ovat alkaneet työnsä peräkkäisinä vuosina. Vuonna 2007 ensimmäinen hankeryhmä pääsi kehittä-
mistyössään loppusuoralle ja hyvien käytäntöjen kirjalliset kuvaukset ovat alkamassa. Hanketyötä tuetaan 
hankeohjauksella, josta kehittyy ohjelman aikana iäkkäiden terveysliikunnan mentorointimalli. Ensimmäi-
sen hankekierroksen loppuvaiheessa hankeohjauksen kokonaisuus alkaa hahmottua, joskin juurruttamisen 
tukitoimia hiotaan vielä. Julkisen palvelujärjestelmän ja kolmannen sektorin kumppanuus iäkkäiden ter-
veysliikunta palvelujen luomisessa on tärkeä teema, josta ohjelmatyössä syntyy kokemusta. 

Samanaikaisesti ensimmäisen hankeryhmän kanssa toinen ja kolmas hankeryhmä etenivät työssään omi-
en suunnitelmiensa mukaisesti. Ohjauksen, koulutuksen, hanketoiminnan ja arvioinnin näkökulmasta kyse 
oli ohjelman toiminnallisimmasta vuodesta. Toisen ja kolmannen hankeryhmän sekä ohjelmaryhmän työtä 
helpottivat monet alkuvuosina valmistuneet ohjauksen välineet, viestintä- ja koulutusaineistot sekä toi-
mintatavat. Toisaalta ulkoisen arvioinnin suunnitelman valmistelu sekä Kunnossa kaiken ikää -ohjelman ja 
yhteisten sidosryhmien kanssa toteutettu valtakunnallinen Iäkkäiden ulkoilupäivä sekä ulkoiluystäväkoulu-
tuksen pilotointi toivat täysin uusia avauksia ohjelma- ja hanketyöhön.

Kiitän lämpimästi ohjelman taustaryhmiä ja ohjelmaryhmää päämäärätietoisesta työstä, innostuksesta ja 
keskinäisestä kannustuksesta. Olennaista on muistaa, että hanketyön aikana tärkein tavoite ei ole saada 
suuria määriä iäkkäitä liikkeelle. Hanketyössä kokeillaan oikean kohderyhmän tavoittamista, laadukkaiden 
toimintatapojen ja -palvelukonseptien kehittämistä sekä tavoitteellisen ja vaikuttavan terveysliikunnan to-
teuttamista käytännössä. Ohjelmassa syntyvien hyvien käytäntöjen monistaminen laajasti on vielä edessä 
(Terveyden edistämisen politiikkaohjelma, 2007). Laadukas terveysliikunta on toimintakyvyltään heiken-
tyneiden iäkkäiden oikeus ja toimijoiden velvollisuus, joka koskee lukuisia tahoja kunnissa. Parhaiten työ 
onnistuu hyvällä yhteistyöllä, jossa iäkkäät ovat mukana.

Helsingissä �5.5.�008 

Elina Karvinen, TtL
Ohjelmajohtaja, toimialapäällikkö
Ikäinstituutti
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Katsaus kolmanteen toimintavuoteen

Ohjelman päämäärä ja 
tavoitteet

Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden terveysliikuntaoh-
jelman päämääränä on parantaa kotona asuvan iäk-
kään väestön toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä 
ja elämänlaatua. Ohjelmatyön painopistealueena on 
erityisesti jalkojen lihasvoiman ja tasapainon paran-
tamiseen tähtäävän liikuntatoiminnan kehittäminen 
ja järjestäminen. Näkökulma perustuu tieteelliseen 
näyttöön ja kokemustietoon harjoittelun hyödyistä 
iäkkäiden liikkumis- ja toimintakyvylle. 

Seuraavassa tavoitteet on esitetty siinä teoreettisessa 
järjestyksessä, millä painotuksilla ja valinnoilla ohjel-
ma etenee kohti päätavoitetta. Ensimmäiset tavoit-
teet ovat edellytysten luomista iäkkäiden liikunta-
toiminnalle, kuten tietojen, taitojen ja olosuhteiden 
kehittyminen. Seuraavat tavoitteet koskevat toimi-
joiden työtapamuutoksia sekä heidän kehittämiään 
uusia toimintamuotoja ja palveluja iäkkäille. Viimei-
senä on ohjelman päätavoite, joka tähtää iäkkäiden 
voima- ja tasapainosisältöisen liikuntaharrastuksen 
ja harjoittelun lisääntymiseen. (Voimaa vanhuu-
teen…2006.)

Edellytysten luominen terveysliikuntatoiminnalle

1.  Toimijoiden tiedon ja taidon lisääntyminen voima- 
ja tasapainoharjoittelusta

2.  Toimijoiden ohjaus- ja neuvontataitojen kehittyminen
3.  Nykyisten resurssien käytön tehostuminen iäkkäi-

den voima- ja tasapainoharjoittelun järjestämisessä
4. Iäkkäiden ihmisten voima- ja tasapainoharjoittelu-

mahdollisuuksien ja olosuhteiden paraneminen
5. Iäkkäiden ihmisten tietämyksen lisääntyminen voi-

ma- ja tasapainoharjoittelun merkityksestä tuki- ja 
liikuntaelimistön toimintakyvylle

Terveysliikuntatoiminnan ja -palveluiden 
kehittyminen 

6.  Iäkkäiden ihmisten voimaa ja tasapainoa parantavan 
toiminnan lisääntyminen

7.  Toimijoiden toteuttaman liikuntaneuvonnan ja oh-
jauksen lisääntyminen

8.  Uudenlaisten toimintatapojen luominen ja käyt-
töönotto iäkkäiden ihmisten terveysliikunnan järjes-
tämisessä ja testaamiseen

Kohderyhmän aktivoituminen ja osallistuminen

9.  Lihasvoimaa parantavan liikunnan lisääntyminen 
iäkkäässä väestössä
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Seurantakauden keskeisinä tavoitteina oli lisätä oh-
jelman tunnettuutta, kouluttaa aihepiirin osaajia ja 
saada uusia toimijoita mukaan ohjelman tavoittei-
den mukaiseen työhön. Hanketyön kehitystehtä-
viksi asetettiin hankeohjauksen kehittäminen ja toi-
minnan vakiinnuttamisen kysymykset. (Kalmari ym. 
2007, 35–37.)

Ohjelman koulutukset, sidosryhmäyhteistyö ja laaja 
viestintä lisäävät eri kohderyhmien tietotaitoa iäk-
käiden voima- ja tasapainosisältöisestä liikuntahar-
joittelusta. Tiedon lisääntyminen edistää osaajien ja 
asiasta kiinnostuneiden määrää, joka mahdollistaa 
osaltaan liikuntatoiminnan tarjontaa. Hankeohjauk-
sella vahvistetaan paikallisen toiminnan vakiintumis-
ta tukemalla hyvien käytäntöjen kehittämistä, juur-
tumista ja levittämistä. Seuraavassa seurantakauden 
kehittämislinjaukset esitetään ohjelman toiminta-
muotojen avulla:

Yleinen toiminta

- Yleinen koulutus-/seminaaritoiminta tavoittaa 
päättäjiä, toimijoita ja iäkkäitä. Jatketaan ja lisä-
tään Voima- ja tasapainoharjoittelun (VoiTas) -
koulutuksia. Aloitetaan Ulkoiluystäväksi iäkkäälle 
-kouluttajakoulutuksen pilotointi. Jatketaan kou-
lutusmateriaalien tuotantoa. 

- Viestintää lisätään uusille kohderyhmille, kuten 
poliittisille päättäjille. Ohjelmaa ja erityisesti sen 
hankeohjausta esitetään erilaisissa seminaareissa. 

- Seurantakaudella tavoitellaan sidosryhmiä koulu-
tusten ja yhteisten tapahtumien, kuten Kunnossa 
kaiken ikää -ohjelman kanssa yhteistyössä organi-
soidun Iäkkäiden ulkoilupäivän avulla. Ohjelman 
viestintää lisätään tapahtumiin liittyen. 

- Kansainvälistä toimintaa edistetään liittymällä 
mukaan asiantuntijaverkostoihin. 

- Jatketaan ulkoisen arvioinnin valmistelua ja aloi-
tetaan ulkoisen arvioijan haku.

Hanketoiminta

- Hankkeet pyrkivät kehittämään toimintansa sisäl-
töä ja valitsemaansa toimintatapaa. Voima- ja ta-
sapainosisältöiset liikuntaryhmät, liikuntaneuvon-
ta ja koulutus ovat keskeisiä toimintamuotoja.

- Hankekoulutuksiin lisätään oman toiminnan tuot-
teistamiskoulutus ja ohjataan viimeistä vuotta 
mukana olevat hankkeet kuvaamaan oma hyvä 
käytäntö.

- Lisätään hanketoimijoiden verkostoitumista yh-
teisillä tilaisuuksilla. 

- Järjestetään hankkeiden kanssa yhteistyössä pai-
kallisia seminaareja, joilla tavoitellaan eri sektorei-
den toimijoita yhteistyöhön. 

Seurantakaudella edettiin kohti ohjelman tavoittei-
ta vahvistamalla iäkkäiden terveysliikuntatoiminnan 
edellytyksiä ja kehittämällä terveysliikuntatoimintaa 
ja -palveluita. Ohjelman hankkeet tavoittelivat kaik-
kia kolmea tavoitekokonaisuutta; loivat alueellaan 

terveysliikuntatoiminnan edellytyksiä, kehittivät ja 
järjestivät voima- ja tasapainosisältöistä liikuntatoi-
mintaa ja aktivoivat kohderyhmän asiakkaita osallis-
tumaan. 

Keskeiset kehittämistehtävät vuodelle 2007
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Ohjelman eteneminen vuonna 2007

semässä ohjelman ja hankkeiden yhteistyösemi-
naarissa. Lisäksi ohjelmaryhmä järjesti yhteistyössä 
Itä-Suomen lääninhallituksen kanssa lääninsemi-
naarin Kuopiossa. Ohjelma oli myös mukana Ikäins-
tituutin järjestämissä Ikäseminaarissa ja Ikäpäivässä. 
Kansainvälistä verkostotyötä tehtiin terveyttä edistä-
vän Hepa -verkoston (Health Enhancing Phycical Ac-
tivity) tapaamisessa Itävallassa. Voimaa vanhuuteen 
-ohjelman seurantaraportti 2006 (Kalmari ym. 2007) 
julkaistiin toukokuussa. Ohjelman Uutiskirje ilmestyi 
kerran kevät- ja syyskaudella. Lisäksi ohjelman pos-

Kuvio 1. Ohjelman keskeiset tapahtumat vuonna 2007

Seurantakaudella ohjelma tiedotti työstään uusille 
kohderyhmille ja järjesti alueellisia seminaareja. Val-
takunnallinen iäkkäiden ulkoilupäivä kokosi yhteen 
ikäihmisiä ja toimijoita paikallisesti. Ohjelmassa oli 
mukana 35 hanketta. Suuri hankemäärä lisäsi ohja-
usta ja koulutusta. Myös paikallisseminaareja järjes-
tettiin enenevässä määrin. Kuvioon 1 on koottu oh-
jelman keskeiset tapahtumat vuonna 2007.

Vuonna 2007 Voimaa vanhuuteen -ohjelma oli mu-
kana seitsemässä VoiTas -alueseminaarissa ja seit-

2007
tammi helmi maalis      huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu

Koulutus-
suunnittelija 

palkataan
Ulkoisen arvioijan 
haku käynnistyy

Valtioneu-
vosto hyväk-

syy RAY:n 
rahoituksen

Uusien hank-
keiden haku 

päättyy

Valmistelu 
uusiksi 

hankkeiksi  
2008-2010

Ohjelman 
rahoitusha-
kemuksen 
jättäminen 

RAY:lle

RAY esittää 
ohjelman ja 
hankkeiden 

rahoittamista 
vuodeksi 2008

Johtoryhmä
Ohjausryhmä

Johtoryhmä
Ohjausryhmä Ohjausryhmä

Johtoryhmä Johtoryhmä

Seuranta-
raportti 2007

VV -alue-
seminaari

Kaksi VV-
alue-

seminaaria

Hankkeiden 
2007-2009 

aloitussemi-
naari

VV -alue-
seminaari

Kaksi VoiTas-
seminaaria

Kaksi VV-
alue-

seminaaria

VV -alue-
seminaari

VoiTas-semi-
naari VoiTas-

seminaari

Kaksi VoiTas-
seminaaria

VoiTas-
seminaari

Hanke-
koulutus

Hanke-
koulutus

VI Gerontologi-
an päivät

3rd Annual 
Meeting of HEPA 

Europe

Hanke-
koulutus

Hanke-
koulutus

Hanke-
koulutus

Hyvä Ikä-
messut

Hanke-
koulutus

Hanke-
koulutus

Läänin-
seminaari

Ikäsemi-
naari

Iäkkäiden  
ulkoilupäivä

Ikäpäivä

Uutiskirje 1/2007

16th International Symposium of Adapted 
Physical Activity

Uutiskirje 2/2007
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teri oli esillä erityisliikunnan seminaarissa (16th In-
ternational Symposium of Adapted Physical Activity) 
Brasiliassa.

Valtioneuvosto vahvisti helmikuussa, että ohjelmaan 
liittyy 10 uutta hanketta. Vuonna 2005 aloittaneille 
hankkeille järjestettiin kolme, seuraavana vuonna 
aloittaneelle hankeryhmälle kaksi ja uusille hank-
keille kolme koulutuskokonaisuutta. Lisäksi kahdelle 
ensimmäiselle hankeryhmälle järjestettiin yhteiset 
verkostopäivät. 

Vuonna 2007 aikaisempaa ohjelmaryhmää täyden-
nettiin koulutussuunnittelijan työpanoksella. Hänen 
lisäkseen ohjelman lisäresurssina toimi osa-aikaisesti 

ulkoisen arvioinnin suunnitteluun palkattu tutkija. 
Ohjelmajohtaja linjasi toimintaa yhteistyössä joh-
to- ja ohjausryhmien kanssa. Ohjelmakoordinaattori 
jatkoi ohjelmaryhmän töiden organisointitehtävää 
ja verkostojen luomista. Ohjelman suunnittelijoiden 
työn keskeisiä painopistealueita olivat hankeohjaus 
ja sen kehittäminen sekä seminaarityö. Uusi kou-
lutussuunnittelija osallistui yleisten- ja hankekou-
lutusten suunnitteluun, käytännön organisointiin 
ja koulutustyöhön. Ohjelma-assistentti oli mukana 
viestintämateriaalin suunnittelutyössä ja vastasi oh-
jelman verkkosivujen ylläpidosta sekä viestinnän 
käytännön ja muista avustavista tehtävistä. Ohjel-
man ohjausryhmä kokoontui kolme kertaa ja johto-
ryhmä neljä kertaa. 
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Yleinen toiminta vuonna 2007

Koulutus

Seurantakaudella pääosa ohjelman yleisistä kou-
lutuksista oli alueellisia seminaareja. Seminaareja 
järjestettiin VoiTas -pilottihankkeen kunnissa ja oh-
jelman hankepaikkakunnilla (kuvattu luvussa han-
keohjaus). Seminaarien tavoitteena oli saada alueen 
eri toimijatahojen edustajat yhteiseen tilaisuuteen 
keskustelemaan ja suunnittelemaan iäkkäiden ter-
veysliikunnan vakiinnuttamista. Seminaarien lisäksi 
ohjelmaryhmä välitti tietoa aihepiiristä luennoimalla 
erilaisissa iäkkäiden terveysliikuntaa, vanhenemista 
ja vertaisuutta käsittelevissä tilaisuuksissa. Ryhmän 
edustajia toimi myös kouluttajina voima- ja tasa-

painoharjoittelun ohjaus- ja kouluttajakoulutuksissa 
sekä Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttajakoulutuk-
sen pilotissa. Ohjelmaryhmän vastuulla olevista kou-
lutuksista kerättiin palautetta ohjelman palautelo-
makkeella.

VoiTas -päätösseminaarit järjestettiin Pyhäselässä, 
Nurmijärvellä, Varkaudessa, Kankaanpäässä, Inarissa, 
Porissa ja Heinolassa (liite 1). Tilaisuuksissa kuvattiin 
pilottihankkeen toimintakokeiluja ja pohdittiin työ-
pajatyyppisesti toiminnan jatkuvuutta. Jatkuvuuden 
kannalta nähtiin keskeiseksi jatkaa VoiTas -kunnissa 

Ohjelman toimintamuodot

Taulukko 1. VoiTas -seminaarien palautteiden keskiarvot asteikolla 4-10 (n=109)

Keskiarvo 
(n=109)PALAUTEKYSYMYKSET

Saitko tietoa Voimaa vanhuuteen -ohjelman antamasta tuesta, jonka avulla
iäkkäiden terveysliikuntaa voidaan kehittää kunnassasi?

8,2

Lisäsikö koulutus tietämystäsi iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelun 
merkityksestä iäkkään arjessa?

8,3

Saitko uusia ideoita tehdä yhteistyötä ja verkostoitua? 8,2
Saitko ajatuksia uusista tavoista järjestää iäkkäiden terveysliikuntaa? 8,2
Saitko ajatuksia siitä, miten iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoitteluun tarvittavien 
voimavarojen käyttöä voidaan tehostaa (esim. tilat, toimintatavat, koordinointi)?

8,0

Voitko hyödyntää koulutustilaisuudessa saamaasi tietoa työssäsi? 8,0
Oliko koulutustilaisuus mielestäsi innostava ja kannustava (10) vai yhdentekevä ja 
turhauttava (4)?

9,1

Palautteiden keskiarvo 8,3
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aloitettua paikallista työryhmätyöskentelyä, johon 
osallistuu edustajia niiltä sektoreilta, jotka tarjoavat 
tai voivat osallistua iäkkäiden liikuntatoiminnan tuke-
miseen. Seminaareissa huomioitiin, että työryhmiin 
kannattaisi jatkossa ottaa mukaan kolmannen sekto-
rin iäkkäiden liikuntapalveluja tarjoavia järjestöjä ja 
seurakunta. VoiTas -seminaareihin osallistui yhteen-
sä 288 henkilöä. Mukana oli pilottihankkeen vetäjiä, 
kuntien kuntoutus- ja hoitohenkilöstöä, muutamia 
teknisen toimen edustajia, paikallisia ikäihmisiä ja 
pienessä määrin kunnallisia päättäjiä. Taulukossa 1 
näkyvät seitsemän VoiTas -seminaarin palautteiden 
keskiarvot. Seminaarit koettiin pääsääntöisesti in-
nostaviksi ja kannustaviksi.

Seurantakaudella järjestettiin yksi läänintilaisuus 
Kuopiossa (28.3.) yhteistyössä Itä-Suomen lääninhal-
lituksen kanssa. Tilaisuuden teema oli Laadukkaat 
terveysliikuntapalvelut kotona asumisen tukena, ja 
sen tavoite oli kertoa teorian ja käytännön esimerk-
kien avulla iäkkäiden voima- ja tasapainosisältöisen 
harjoittelun merkityksestä. Kuopion seminaarissa 
esitteli toimintaansa kahden hankkeen ja yhden pi-
lottihankkeen edustajat. Osallistujia oli yhteensä 94 
henkilöä. Palautteiden (n=74) mukaan seminaari 
koettiin hyödylliseksi, ja sen palautteiden keskiarvo 
oli 8,1 asteikolla 4-10. Osallistujista esimiesasemassa 
työskenteli vajaat 10 % ja työntekijäryhmään kuului 
yli puolet. 

Ohjelma oli mukana järjestämässä kahta Erityisliikun-
nan työseminaaria yhdessä Valtion liikuntaneuvoston 
Erityisliikunnan jaoston kanssa. Ensimmäinen semi-
naareista (7.6.) kohdennettiin kouluttajille ja toinen 
(16.8) laajemmin erityisliikunnanohjaajille. Elokuun 
yleisseminaarin tavoitteena oli antaa kokonaiskuva 
ikäihmisten liikunnan tilanteesta, selventää työnja-
koa, perehdyttää Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan, 
kuntosalien esteettömyyteen ja lähiliikuntapalve-
lujen saavutettavuuteen. Seminaariin osallistui yh-
teensä 75 henkilöä eri puolilta Suomea. 

Seminaarien lisäksi ohjelmaryhmän jäsenet luennoi-
vat useissa tilaisuuksissa eri puolilla Suomea (liite 1). 
Keskeisiä tilaisuuksia olivat VI Gerontologian päivät 
Oulussa 4.-5.5. ja Ikäinstituutin 3.10 järjestämä Ikä-
seminaari. Gerontologian päivillä oli esillä ohjelman 

posteri ja esitys hankeohjauksesta. Ikäseminaarissa 
kerrottiin ohjelmasta, sen hankeohjauksesta ja käy-
tännön hanketyöstä vertaisuuden näkökulmasta jär-
jestöjen edustajille.

Voima- ja tasapainoharjoittelun (VoiTas) -kouluttaja-
koulutuksia jatkettiin. Seurantakaudella järjestettiin 
kouluttajakoulutukset Lappeenrannassa, Kajaanis-
sa, Turussa, Seinäjoella ja Joensuussa. Koulutuksiin 
osallistui yhteensä 92 liikunnan tai kuntoutuksen 
ammattilaista (liite 1), jotka edustivat terveys-, sosi-
aali- ja liikuntatoimea, kolmannen sektorin järjestö-
jä, yksityissektoria ja oppilaitosten opettajakuntaa. 
Vuoden 2007 loppuun mennessä oli koulutettu yh-
teensä noin 200 kouluttajaa, jotka saivat valmiudet 
kouluttaa osaajia paikkakunnilleen valmiin koulutus-
aineiston avulla. Materiaali sisältää osiot liikunnan ja 
kuntoutuksen ammattilaisten (VanhusValmentaja, 
16 tuntia), kodinhoitajien (Kunnon Hoitaja, 18 tuntia) 
ja vapaaehtois- ja vertaisohjaajien (VertaisVeturi, 20 
tuntia) kouluttamiseen. Kouluttajat järjestivät eniten 
kursseja kodinhoitajille Kunnon Hoitaja -aineiston 
avulla. 

Seurantakaudella aloitettiin Ikäinstituutin Liikkeessä 
-projektin (2002–2005) pohjalta Ulkoiluystäväksi iäk-
käälle -kouluttajakoulutuksen kehittäminen ja pilo-
tointi. Kehittämistyössä olivat mukana Ikäinstituutti 
ja sen aluekouluttajat, Voimaa vanhuuteen -ohjel-
man paikallishankkeita, Suomen Reumaliitto ry, Elä-
keliitto ry, Kunnossa kaiken ikää -ohjelma (KKI) sekä 
Helsingin kaupungin liikunta-, terveys- ja sosiaalitoi-
mi. Pilottikoulutukseen osallistui 12 liikunnan ja kun-
toutuksen ammattilaista tai muutoin iäkkäiden oh-
jaukseen perehtynyttä henkilöä, joiden myönteisten 
palautteiden pohjalta koulutuksia jatketaan vuonna 
2008. Kouluttajakoulutus käsittää koulutus- ja eva-
luointipäivät sekä niiden välissä toteutetun harjoi-
tuskoulutuksen. Kouluttajat saavat koulutustyönsä 
tueksi laajan materiaalin ja vapaaehtoiset ulkoiluys-
tävät opasvihkon. 

Ohjelman verkkosivujen koulutuskalenteri ei ole 
muodostunut tavoitellun mukaiseksi ilmoituskana-
vaksi. Sivuilla ilmoittaa koulutuksistaan vain muuta-
ma toimija Ikäinstituutin lisäksi. Kalenteri pidetään 
nykyisessä muodossaan ja siihen voi edelleen ilmoit-
taa maksutta aihepiirin koulutuksiaan. 
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Viestintä

Vuonna 2007 viestinnällä tavoiteltiin lisää julkisuutta 
voima- ja tasapainosisältöiselle liikunnalle sekä uusia 
kohderyhmiä puhumaan iäkkäiden terveysliikunnan 
puolesta. Ohjelman viestinnässä korostettiin ikäih-
misten ulkoilumahdollisuuksien tärkeyttä hyvälle 
vanhuudelle. Näkökulmana oli tieto siitä, että vahvis-
tamalla jalkojen lihaksia ja tasapainoa mahdollistuu 
usein myös ulkoilu ja asiointi. Tällä on suuri merkitys 
autonomialle ja elämänlaadulle.

Seurantakauden keskeisenä saavutuksena voidaan 
pitää sitä, että Voimaa vanhuuteen -ohjelma huo-
mioitiin Terveyden edistämisen politiikkaohjelmassa 
(luettavissa www.stm.fi). Politiikkaohjelmassa esite-
tään, että Voimaa vanhuuteen -ohjelman tulosten 
pohjalta laaditaan työkaluja kuntien terveys-, sosiaa-
li- ja liikuntatoimen sekä alan järjestöjen käyttöön. 

Poliittisten päättäjien tietoisuutta ohjelmasta lisättiin 
tiedotusmateriaalilla. Vuoden alussa kysyttiin poliit-
tisten puolueiden halukkuutta välittää tietoa Voimaa 
vanhuuteen -ohjelmasta eduskuntavaaliehdokkail-
leen. Viisi puoluetta ilmoitti toiveensa saada tietoa. 
Ehdokkaille lähetettiin puoluetoimistojen antamiin 
osoitteisiin tai toimistojen välittämänä tietopaketti, 
joka sisälsi ohjelman esitteitä, uutiskirjeen sekä muu-
ta viestintämateriaalia. 

Viestinnän suurimpana panostuksena oli valtakun-
nallinen Iloa ulkoilusta – tukea tuttavasta iäkkäiden 
ulkoilupäivä, joka järjestettiin vanhusten viikolla 
(11.10.) yhteistyössä KKI -ohjelman kanssa. Voimaa 
vanhuuteen -ohjelman verkkosivuille rakennettiin 
ulkoilupäivää koskevat sivut, joilta löytyi tietoa ul-
koilun merkityksestä ja vinkkejä tapahtumien järjes-
tämiseksi. Sivuilla oli ennakkoilmoittautumislomake 
ulkoilupäivän suunnitelmista. Ennakkoon ilmoitettiin 
77 tapahtumasta eri puolilla Suomea. Tapahtumia 
organisoivat mm. ohjelman hankkeet, palvelutalot, 
vanhainkodit, kuntien liikunta- ja terveys- ja vapaa-
aikatoimet ja erilaiset järjestöt. Tapahtumat sisälsivät 
ulkona liikkumista ja oheistoimintaa. 

Helsingin ulkoilupäivän päätapahtuma vietettiin 
eduskuntatalon edustalla. Voimaa vanhuuteen - ja 

KKI -ohjelmien edustajat sekä Voimaa vanhuuteen -
ohjelman paikallishankkeen toimintaan osallistunut 
ikäihminen luovuttivat peruspalveluministeri Risikol-
le vetoomuksen iäkkäiden ulkoilun puolesta (luetta-
vissa www.voimaavanhuuteen.fi). Helsingin tapahtu-
maan osallistui yli 200 henkilöä. Eri puolilla Suomea 
toteutettujen tapahtumien järjestäjien palautteet 
olivat yleisesti hyvin myönteisiä ja iäkkäiden ulkoi-
lupäivä aiotaan järjestää myös seuraavana vuonna. 
Päivän tapahtumat saivat runsaasti julkisuutta pai-
kallislehdistössä, joka on huomattavissa myös ohjel-
man tilaamassa julkisuusseurannassa (kuvio 2).

Seurantakaudella Voimaa vanhuuteen -ohjelmaa ja 
iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelun merkitys-
tä esiteltiin suurille joukoille erilaisissa verkostotilai-
suuksissa. KKI -ohjelman Kunnon laivalla 17–19.8. ja 
Kampin Seniorimessuilla Helsingissä 10.10. tavoitettiin 
runsaasti kuulijoita ja jaettiin ohjelman viestintäma-
teriaalia. Ikäinstituutin Ikäpäivässä 16.11. kerrottiin 
pääkaupunkiseudun terveys-, sosiaali- ja liikunta-
alan esimiehille ja toimijoille Voimaa vanhuuteen 
-ohjelman ajankohtaiset kuulumiset ja esiteltiin Iäk-
käiden ulkoilupäivän tapahtumia. 

Ohjelmaryhmän jäsenet ja hanketyöntekijät kirjoit-
tivat lehtiartikkeleita tai antoivat haastatteluja sano-
ma- ja aikakauslehtiin. Ohjelmasta ja sen hanketyöstä 
kertovia sekä iäkkäiden ulkoilupäivään liittyviä sano-
malehtiartikkeleita oli seurantakaudella aikaisempaa 
enemmän. (Liite 2.) Liitteessä mainittujen artikkelei-
den lisäksi paikallislehdissä oli iäkkäiden voima- ja 
tasapainoharjoitteluun sekä ulkoiluun liittyviä artik-
keleita, jotka oli rakennettu ohjelman lehdistötiedot-
teiden pohjalta. 

Materiaalin menekkiä seurattiin omilla tilastoilla. 
Tilastojen mukaan Innostu ideasta -esitteet ja Uu-
tiskirjeet olivat laajalevikkisimmät tuotteet. Uusina 
tuotteina olivat ruotsinkieliset Päättäjäesite ja 1-2-3 
-voimisteluohjelma. (Taulukko 2.) Lisäksi ohjelma ja-
koi muuta viestintämateriaalia, kuten kuusi erilaista 
liikunta-aiheista postikorttia (30 000 kpl), heijastimia 
(7500 kpl), magneetteja (8000 kpl) ja T-paitoja (450 
kpl). Ohjelman verkkosivuja haettiin selkeästi aikai-
sempaa enemmän. Hakumäärä oli viime vuonna 
86 600 ja seurantakaudella 302 185. Suuria hakulu-
kuja ei kuitenkaan voi pitää kovin luotettavina ku-
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vaajina, sillä luvut eivät kuvaa välttämättä yksittäis-
ten hakijoiden määrää.

Viestinnän näkyvyyttä seurattiin kuukausittain jul-
kisuusraportista (liite 3), joka tilattiin kaupalliselta 
palveluntuottajalta Cisionilta (entinen Observer). 
Julkisuusraporttiin laskettiin kaikki osumat media-
ryhmittäin (sanomalehdet, aikakauslehdet, uutistoi-
mistot, verkkolehdet, radio ja tv). Hakusanat olivat 
Ikäinstituutti, Kuntokallio-Säätiö, Voimaa vanhuuteen 
– iäkkäiden terveysliikuntaohjelma, VoiTas, iäkkäiden 
voimaharjoittelu, vanhusten voimaharjoittelu, iäkkäi-
den tasapainoharjoittelu, vanhusten tasapainoharjoit-
telu ja iäkkäiden ulkoilupäivä. Hakusana ”iäkkäiden 

ulkoilupäivä” lisättiin valikkoon lokakuussa 2007.  Ku-
viossa 2 nähdään osumien lukumäärät ohjelman kol-
mivuotiskaudelta. Pylväskuviosta voidaan huomata, 
että julkisuus on lisääntynyt ohjelman edetessä. Lo-
kakuun 2007 julkisuuspiikki (yli 200 osumaa) johtuu 
suurelta osin Iäkkäiden ulkoilupäivän saamasta huo-
miosta. Ulkoilupäivä sijoittuu valtakunnalliselle van-
hustenviikolle.

Vuonna 2007 ohjelman viestinnän konsultteina jat-
koivat Viestintäpalvelu Sovimar (Johanna Tarpila) ja 
Viestintäpalvelu Tuula Vainikainen. Esite- ja julkaisu-
materiaalin graafisesta ilmeestä vastasivat graafikot 
Irene Manninen-Mäkelä ja Sampo Mäkelä sekä Ossi 
Gustafsson. Tutkijat TtT Tiina-Mari Lyyra ja TtM Minna 
Mänty toimittivat tutkimusreferaatteja verkkosivu-
jen Tutkittua tietoa -osioon.

Sidosryhmäyhteistyö

Sidosryhmäyhteistyö sai lisää konkreettisia toimin-
tatapoja seurantakauden aikana. Yhteistyötä tehtiin 
iäkkäiden parissa työskentelevien järjestöjen, kou-
lutus- ja asiantuntijaorganisaatioiden, terveys-, lii-
kunta- ja sosiaalialan ammattijärjestöjen ja muiden 
terveysliikuntaohjelmien ja -hankkeiden kanssa (liite 

Kuvio 2. Osumien lukumäärä kuukautta kohden vuosina 2005–2007 (Cisionin, ent. Observer, julkisuusraporttien 2005–2007 pohjalta)
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Taulukko 2. Ohjelman viestintämateriaali ja sen menekki 
vuonna 2007

mivuotiskaudelta. Pylväskuviosta voidaan huomata, 
että julkisuus on lisääntynyt ohjelman edetessä. Lo-
kakuun 2007 julkisuuspiikki (yli 200 osumaa) johtuu 
suurelta osin Iäkkäiden ulkoilupäivän saamasta huo-
miosta. Ulkoilupäivä sijoittuu valtakunnalliselle van-
hustenviikolle.

Vuonna 2007 ohjelman viestinnän konsultteina jat-
koivat Viestintäpalvelu Sovimar (Johanna Tarpila) ja 
Viestintäpalvelu Tuula Vainikainen. Esite- ja julkaisu-
materiaalin graafisesta ilmeestä vastasivat graafikot 
Irene Manninen-Mäkelä ja Sampo Mäkelä sekä Ossi 

Uutiskirjeet 17.000 kpl

Päättäjäesite 3000 kpl

Päättäjäesite, ruotsi 500 kpl

Toimijaesite 10000 kpl

Innostu ideasta 6x10000 kpl

VoiTas -kouluttajakoulutusesite 1000 kpl

Kotivoimistelu 1-2-3 10000 kpl

Kotivoimistelu 1-2-3, ruotsi 1000 kpl
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4). Yhteistyön tavoitteena oli kehittää yhdessä hyviä 
toimintatapoja iäkkäiden voima- ja tasapainosisäl-
töiseen terveysliikuntaan sekä kouluttaa ja kannus-
taa yhteistyökumppaneita organisoimaan iäkkäiden 
liikuntaa. Yhteistyön muotoja olivat koulutustilaisuu-
det, yhteiset tapahtumat sekä neuvonta- ja viestin-
tämateriaalin tuottaminen ja jakaminen. Yhteistyön 
tavat muotoutuivat kunkin kumppanin tarpeista ja 
resursseista lähtien.  

Keskeisiä yhteistyökumppaneita ja yhteistyön-
muotoja vuonna 2007 olivat:
•  Yhteistyö konkretisoitui Iäkkäiden ulkoilupäivän 

tiimoilla. Voimaa vanhuuteen -ohjelma suunnit-
teli ja organisoi yhteistyössä KKI -ohjelman kans-
sa valtakunnallisen tapahtuman ja julkilausuman 
iäkkäiden ulkoilun ja ulkoiluympäristöjen puo-
lesta. Yhteistyö käynnisti myös Ulkoiluystäväksi 
iäkkäälle -kouluttajakoulutuksen suunnittelun ja 
pilotoinnin. Työssä olivat mukana myös Suomen 
Reumaliitto ry, Eläkeliitto ry ja Helsingin kaupunki.

•  Ikäinstituutti ja Voimaa vanhuuteen -ohjelman 
edustajat olivat mukana asiantuntijoina Helsin-
gin kaupungin kotihoidon palveluja kehittävän 
Lupaava -hankkeen toiminta- ja liikkumiskyvyn 
osahankkeessa. Yhteistyöllä liikuttamaan -osa-
hankkeen tavoitteena on ehkäistä vanhuuden 
syrjäytymistä edistämällä kotona asuvien ikäih-
misten pärjäämistä eri toimijatahojen yhteistyöl-
lä. Osahankkeen tavoitteita viedään käytäntöön 
KKI- hankkeessa Helsingin Lauttasaaressa. Hank-
keen toimintakokeiluun otettiin mukaan Voimaa 
vanhuuteen -ohjelman paikallistoimija, Vanhusten 
Palvelutaloyhdistyksen Lisäaskelia liikunnasta -han-
ke, joka pilotoi iäkkään ihmisen arkiliikkumisen ja 
liikuntaharjoittelun tukemista. Hanketyöntekijä 
kouluttaa oman talonsa kotihoidon henkilökun-
taa liikkumiskyvyn arvioimisessa ja toimintakyvyn 
tukemisessa. Kokemuksia hyödynnetään osana 
kaupungin kotihoidon kehittämistyötä. Yhteistyö 
Lupaava -hankkeen kanssa jatkuu vuonna 2008.

•  Pohjois-Pohjanmaan Liikunnan ja urheilun, Nuoren 
Suomen ja Ristijärven kunnan yhteistyöhankkeessa 
ohjelman työntekijät toimivat konsultteina. Risti-
järvelle kehitteillä oleva lähiliikuntapaikka tulee 
palvelemaan lapsia, aikuisia ja ikäihmisiä. Yhteis-

työssä on suunniteltu harjoituspaikkoja ja valittu 
harjoitusvälineitä, jotka palvelisivat jokaisen koh-
deryhmän tarpeita. Tavoitteena on myös saada 
liikuntapaikasta kohtaamispaikka eri sukupolvien 
ihmisille.

•  Hämeen Liikunta ja urheilu päätti järjestää päättä-
jille ja toimijoille suunnatun liikunta-aiheisen se-
minaarin, jonka suunnittelun ohjelma pyydettiin 
mukaan. Seminaari järjestetään 15.5.2008 Tampe-
reella. Pääjärjestäjinä ovat HLU:n lisäksi KKI -hanke 
�0+, Tampereen Elonpolkuja -verkosto, Tampereen 
kaupungin liikuntapalvelut, Nääsville ry, Viola-koti-
Säätiö ja UKK-instituutti.

•  Ammattikorkeakoulu Stadian kaksi fysioterapeut-
tiopiskelijaa aloitti opinnäytetyön tekemisen oh-
jelman Lisäaskelia liikunnasta -hankkeessa. Opin-
näytetyö tarkastelee, miten liikuntasuunnitelma 
toimii kotipalveluasiakkaan arjessa. Palvelutalon 
henkilökunta opettelee liikuntasuunnitelman te-
koa ja toimintamalleja ikäihmistä tukevan suun-
nitelman toteutuksessa. Kolme Stadian opiskelijaa 
oli mittamassa Ikäinstituutin perinteisen Ikäpäivän 
vierailijoiden liikkumiskykyä. Lisäksi kaksi Jyväs-
kylän yliopiston opiskelijaa oli harjoittelujaksolla 
Ikäinstituutissa, Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa.

•  Turun alueen kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen 
paikallisyhdistyksille tehtiin kysely (Virveli-hanke), 
jossa kartoitettiin yhdistysten liikuntatoimintaa. 
Kyselylomakkeeseen otettiin mukaan Voimaa 
vanhuuteen -ohjelman tekemät kysymykset, joil-
la kerättiin tietoa iäkkäiden liikuntapalveluista ja 
yhteistyömuodoista kunkin järjestön toiminnassa. 
Soveli ry:n jäsenjärjestöjen liikuntavastaavien työ-
seminaari pidettiin kesäkuussa Hoikan Opistolla 
Vammalassa. Päivän teemana oli iäkkäiden liikun-
ta. Voimaa vanhuuteen -ohjelma oli mukana semi-
naarin suunnittelussa ja toteutuksessa. Soveltavan 
liikunnan lehteen (2/2007) kirjoitettiin artikkeli 
iäkkäiden liikunnasta. 

•  Voimaa vanhuuteen -ohjelma aloitti yhteistyön 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon diakoniatyön 
kanssa. Alustavasti suunniteltiin, että ohjelman 
edustajat voisivat kouluttaa, jakaa materiaalia ja 
kirjoittaa artikkelin Diakonia-lehteen. Tiedon vie-
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minen on keskeistä, koska diakoniatyön uutena pai-
nopisteenä on terveyden edistäminen. Yhteistyö 
edistää ohjelmatyötä, sillä diakonit ja diakonissat 
tavoittavat juuri kotona asuvia, toimintakyvyltään 
heikentyneitä olevia ikäihmisiä. Kirkon työnteki-
jät tarvitsevat puolestaan välineitä edistääkseen 
ikäihmisten arkiliikuntaa ja kotona asumista. 

•  Koulutusyhteistyötä tehtiin Jyväskylän yliopiston 
ja UKK-instituutin kanssa. Asiantuntijayhteisöjen 
edustajat kouluttivat tai luennoivat ohjelman ti-
laisuuksissa. Vastavuoroisesti ohjelman edusta-
ja luennoi UKK-instituutin koulutuksessa. Lisäksi 
Suomen Kuntaliiton edustaja konsultoi ohjelma-
ryhmää kolmannen sektorin ja kuntien välisestä 
yhteistyöstä. Yhteistyötä tehtiin myös usean muun 
yksittäisen toimijatahon kanssa. 

Kansainvälinen toiminta

Vuonna 2007 Ikäinstituutti ja Voimaa vanhuuteen 
-ohjelma tekivät yhteistyötä Jyväskylän yliopiston 
välityksellä Eunaapa -verkoston (European Network 
for Action on Ageing and Physical Activity) kanssa. 
Verkostolle lähetettiin kyselyyn perustuvia kuvauksia 
sekä Ikäinstituutin että ohjelman rakentamista iäk-
käiden liikunnan hyvistä käytännöistä. 

Ikäinstituutti liittyi vuonna 2006 WHO:n Hepa -ver-
kostoon (Health Enhancing Phycical Activity). Voimaa 
vanhuuteen -ohjelman edustajia osallistui verkos-
ton tapaamiseen (3rd Annual Meeting of Hepa Eu-
rope) ja esitteli ohjelman posterin Itävallan Grazissa 
16.–18.5.2007. Ohjelman posteri oli esillä myös kan-
sainvälisessä erityisliikunnan kongressissa (16th In-
ternational Symposium of Adapted Physical Activity) 
Brasiliassa heinäkuussa 2007. 

Ulkoisen arvioinnin valmistelu

Voimaa vanhuuteen -ohjelman ulkoisen arvioinnin ja 
ohjelmatoiminnan tueksi tehtiin ohjelman hankekun-
tien alkutilannetta selvittävä kysely keväällä 2007. Ky-
sely koski toimintakyvyltään heikentyneille iäkkäille 

suunnattujen ryhmäliikuntapalveluiden tarjontaa ja 
käyttöä vuonna 2006. Kysely kohdistettiin hankekun-
tien keskeisille yksityisen, julkisen ja kolmannen sekto-
rin iäkkäiden terveysliikuntapalveluiden tarjoajille. Ky-
selystä tiedotettiin hankekuntien lautakuntiin. Kyselyä 
lähetettiin 127 kappaletta ja näistä palautui 101 (80 %). 
Tulokset esiteltiin ohjelman johto- ja ohjausryhmille. 

Alkutilannetta selvittävän kyselyn aineisto on ulkoi-
sen arvioijan käytettävissä uusintakyselyn toteut-
tamiseen ja ohjelman vaikuttavuuden arviointiin. 
Tulokset on raportoitu kattavammin osana ulkoisen 
arvioinnin suunnitelmaa (Simonen ym. 2007). 

Ohjelman ulkoisen arvioijan haku käynnistyi marras-
joulukuussa 2007 julkisin hakuilmoituksin Helsingin 
sanomissa, Liikunta ja tiede -lehdessä sekä Voimaa 
vanhuuteen -ohjelman nettisivulla.

Kyselyn tuloksia toimintakyvyltään heikentyneille 
iäkkäille tarkoitetuista liikuntapalveluista hanke-
kunnissa:

Fyysiseltä toimintakyvyltään heikentyneille iäkkäille 
lihasvoima- ja tasapainosisältöisiä ryhmäliikuntapal-
veluita järjesti 69 vastaajan organisaatiot. Vastausten 
mukaan kuntien osuus kohderyhmän ryhmäliikun-
nan järjestämisessä oli varsin keskeinen. Asukasmää-
rältään isoissa kunnissa pääsääntöisesti kunnan so-
siaali-, terveys- ja liikuntatoimi järjesti lihasvoima- ja 
tasapainosisältöistä terveysliikuntaa, sen sijaan alle 
50 000 asukkaan kunnissa kunnan järjestämien lii-
kuntapalveluiden osuus vaihteli.

l	Suosituimmat tavoitteelliset ryhmäliikuntapalve-
lut fyysiseltä toimintakyvyltään heikentyneille iäk-
käille olivat kuntosali-, liikuntasali- sekä vesijump-
pa- tai terapia-allasryhmät. 

l	Suosituimmat ryhmät olivat kerran viikossa ko-
koontuvat sekaryhmät (vastanneilla yhteensä 446 
ryhmää) tai kaksi kertaa viikossa kokoontuvat se-
karyhmät (yhteensä 224 ryhmää).

l	Keskimäärin kerran viikossa kokoontuvien seka-
ryhmien kesto oli 56 minuuttia ja osallistujia oli 14 
henkilöä. Vastaavasti kahdesti viikossa kokoontu-
vien sekaryhmien kesto oli 64 minuuttia ja osallis-
tujamäärä oli 11 henkilöä. 
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l	Yleisimmät tavat asiakkaiden tavoittamiseen oli-
vat lääkärin tai hoitohenkilökunnan ohjaus, tie-
dottaminen aiemmissa liikuntaryhmissä ja lehti-
ilmoitukset.

l	Testeillä asiakkaiden fyysistä toimintakykyä arvioi 
enemmistö (72 %) ja asiakaspalautetta keräsi alle 
puolet liikuntapalveluita järjestäneistä (44 %).

l	Kuljetuspalveluita järjesti noin kolmannes, tosin 
yleensä kuljetus järjestyi vain osalle iäkkäistä osal-
listujista. 

l	Lihasvoima- ja tasapainosisältöistä liikuntakoulu-
tusta järjesti puolet vastanneista. 

l	Yleisimmät yhteistyötahot 
  liikuntatoimen osalta: terveystoimi, eläkeläisjär-

jestöt ja kansanterveys- ja vammaisjärjestöt
  sosiaali- ja terveystoimen osalta: liikuntatoimi, Voi-

maa vanhuuteen -ohjelman hankkeet ja eläkeläis-
järjestöt

  yksityisten, järjestöjen ja säätiöiden osalta: ter-
veystoimi, eläkeläisjärjestöt ja liikuntatoimi
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Hanketoiminta vuonna 2007

Hanketoiminnan yleisenä ja yhtenäisenä tavoittee-
na on edistää oman toiminta-alueensa ikäihmisten 
fyysistä toimintakykyä ja kotona pärjäämistä järjes-
tämällä erityisesti jalkojen lihasvoimaa ja tasapai-
noa parantavia liikuntapalveluja. Hanketoiminnassa 
huomioidaan myös aina iäkkäiden psykososiaalisen 
hyvinvoinnin edistäminen Ikääntyneiden ihmisten 
ohjatun terveysliikunnan laatusuositusten (STM ja 
OPM, oppaita 2004:6) mukaisesti. 

Vuonna 2007 ohjelmassa oli yhteensä 35 hanket-
ta (kuvio 3). Ensimmäinen hankeryhmä oli mukana 
kolmatta vuotta ja vakiinnutti toimintaansa. Toisena 
mukaan tullut hankeryhmä toteutti suunnitelmansa 
mukaista liikuntatoimintaa ja uusi kymmenen hank-
keen ryhmä käynnisti toimintaansa. Seurantakaudel-
la toimintaansa vakiinnuttavia ja päättäviä hankkeita 
oli yhteensä yksitoista, sillä yksi vuonna 2005 ohjel-
maan liittyneistä hankkeista siirsi aloitustaan ja jat-
kaa toimintaansa.

Pääosa hankkeiden taustaorganisaatioista on kol-
mannen sektorin toimijoita, jotka järjestävät van-
huspalveluita paikallisesti. Mukana on myös kolme 
valtakunnallisesti ja kuusi alueellisesti (useita kau-
punkeja/kuntia) toimivaa järjestöä. Valtakunnallisesti 
toimivat järjestöt järjestävät liikuntatoimintaa, koulut-
tavat jäsenistöään tai jakavat materiaalia paikallisyh-
distystensä kautta. Alueellisesti toimivat hankeorgani-
saatiot tekevät yhteistyötä ja organisoivat liikunta- tai 
neuvontatoimintaa yhteistyökuntiensa kanssa.

Hankkeet etenevät tavoitteeseen erilaisin painotuk-
sin. Pääosa hankkeista järjestää 1) voima- ja tasa-
painosisältöisiä liikuntaryhmiä tai yksilöharjoittelua. 
Muutamilla hankkeilla toiminnan keskeisinä sisältöi-
nä ovat 2) liikuntaneuvonta, 3) ammattilaisten sekä 
vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden kouluttaminen, 4) 
liikunnanohjausmateriaalin tuottaminen ja yhdellä 
hankkeella 5) palveluohjauksen mallin kehittäminen 
yhteistyössä kunnan kanssa. Sisältöpainotusten kehi-
tettäviä osa-alueita ovat mm. lähiöliikuntatoiminnan 
kehittäminen, syrjäseutujen tai erityisryhmien liikun-
tatoiminta, keskitetty verkostoituminen, iäkkäiden lii-
kunnan parissa toimivien tahojen kokoon kutsuminen 
ja alueellisen liikuntakalenterin kokoaminen. Seuraa-
vissa taulukoissa (3, 4 ja 5) on lueteltu hankeryhmit-
täin hankkeiden taustaorganisaatiot, toiminta-alueet 
ja toteuttamistavat. Toteuttamistapaan on liitetty han-
keohjaajien näkemyksen mukaan kunkin hankkeen 
erityispiirre; kehitettävä hyvä toimintatapa tai sen osa-
alue. Taulukoissa erityispiirre on merkitty nuolella.

Hanketoimintaa seurataan vuosittain hanketoimin-
nan seuranta- ja arviointikyselyllä (liite 9), johon 
hanketoimijat kirjaavat tiedon resursseistaan, asiak-
kaiden tavoittamisesta, toiminnan sisällöstä ja vaiku-
tuksista sekä tiedon oman toiminnan ja hankeohja-
uksen onnistumisesta. Lomakkeeseen kirjataan myös 
asiakkailta ryhmäliikunnan arviointilomakkeella (liite 
7) kerättyä tietoa. Lomakkeessa on huomioitu hank-
keen etenemisvaihe. 

Kyselyn lisäksi hankkeilta saadaan seurantatietoa 
koulutusten palautelomakkeilla ja mentorointipäivä-
kirjasta, johon hankeohjaajat kirjaavat hanketoimin-
nan etenemistä ja hanketoimijoiden esille nostamia 
asioita. Vuonna 2005 aloittaneista hankkeista käyte-
tään rinnalla nimitystä ensimmäinen, 2006 aloitta-Kuvio 3. Ohjelman hankepaikkakunnat 2007

Somero
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Ylihärmä
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Taustaorganisaatio ja paikkakunta Hanke Toteuttamistapa 

Ainala ry, Virrat Kipinä Voima- ja tasapainosisältöiset ryhmät 
g naisten ryhmät

Eläkeliiton Sallan yhdistys Enemmän elämältä, ikäihmiset arvoonsa Voima- ja tasapainosisältöiset ryhmät 
g lähiliikuntaryhmät syrjäkylille, tapahtumat

Helsingin Alzheimer-yhdistys ry Dementoituneiden ja omaishoitajien 
liikuntaryhmätoiminta

Voima- ja tasapainosisältöiset ryhmät 
g erityisryhmän liikuntatoiminta

Honkalakoti ry, Ruovesi Pois pyjamasta
Kotikäynnit, yksilöharjoittelu ja pienryhmätoiminta
g yksilöllinen ote

Itä-Helsingin lähimmäistyö, Hely ry Vaivoista Vireyteen, Kuntoillen kivaksi Voima- ja tasapainosisältöiset ryhmät, kouluttaminen
g yhteistyö ja työnjako kaupungin kanssa 

Kantti ry, Helsinki Kunnon ilo Voima- ja tasapainosisältöiset ryhmät, kotikäynnit
g psykososiaalinen näkökulma

Kivipuro ry, Seinäjoki, Nurmo, Ylistaro ja Lapua Luotsi Liikuntaneuvonta, voima- ja tasapainosisältöiset ryhmät 
g luotsaaminen liikuntatoimintaan

Lakeuden Palveluyhdistys ry, Tyrnävä ja Muhos Liikkeelle
Voima- ja tasapainosisältöiset ryhmät, kouluttaminen
g alueellinen toiminta, iäkkäät viestinviejinä (vaativat 
jatkotoimintaa)

Laukaan Asumispalvelusäätiö
 

Kotikannustaja Liikuntaneuvonta, voima- ja tasapainosisältöiset ryhmät 
g seniorineuvontapiste, kannustus liikkumaan

Orimattilan Vanhustentaloyhdistys ry Jelppis Voima- ja tasapainosisältöiset ryhmät, kouluttaminen
g kuntoutumista edistävän työtavan vahvistuminen

Puolangan vanhustenkotiyhdistys ry Hyvä elämä
Voima- ja tasapainosisältöiset ryhmät 
g liikuntatoiminnan yhdistäminen muihin iäkkäiden 
tilaisuuksiin

Taulukko 3. Hankeryhmä 2005–2007; taustaorganisaatio, toiminta-alue ja toteuttamistapa

*Hanke siirretty hankeryhmästä 2005–2007 

Taustaorganisaatio ja paikkakunta Hanke Toteuttamistapa 
Eläkeläiset ry, Helsinki 
Valtakunnallinen toiminta. Tasapainoista elämää Liikuntaryhmätoiminta ja liikunnanohjausmateriaalin tuottaminen 

g tavoittaa laajalti ohjaajia ja ikäihmisiä

Folkhälsans Förbund r.f., Helsinki – Karjaa, 
Siuntio, Uusikaarlepyy, Närpiö, Luoto ja Pohja Balans och vardagskraft Ruotsinkielisen kodinhoitohenkilöstön kouluttaminen, tasapainoryhmät

g tietotaito leviää laajalti

Haapajärven Vanhainkotiyhdistys ry Untolle kuntoa ja Valmalle voimaa Voima- ja tasapainosisältöinen ryhmätoiminta 
g yhteistyö kaupungin kanssa, mm. kuljetukset ja koulutus

Hyvinkään Vapaaehtoistoiminnan Tuki ry Voimaa vanhuuteen Lepovillassa Voima- ja tasapainosisältöiset ryhmätg toimintakyvyn seuranta ja 
kuljetukset

Jalmari Jyllin Säätiö, Ikaalinen Voimanpesä Voima- ja tasapainosisältöiset ryhmät, kouluttaminen 
g vertaisohjaajat, tapahtumat ja seminaarit

Jyväskylän sotainvalidien asuntosäätiö * Ikäihmisten Kuntoutusklinikka Voima- ja tasapainosisältöiset ryhmät, kotikäynnit 
g yksilöllinen kuntoutussuunnitelma, tapahtumat

Kalliolan Senioripalvelusäätiö, Helsinki Ryhmästä terveyttä ja iloa Voima- ja tasapainosisältöiset ryhmät ja liikuntaneuvonta 
g hyvät väylät asiakkaiden tavoittamiseksi

Kerimäen Vanhusten ja Vammaisten Tuki ry Voimaa vanhuuteen Kerimäellä Voima- ja tasapainosisältöiset ryhmät, kouluttaminen
g yhteistyöverkostojen rakentaminen, tapahtumat ja seminaarit

Kirkkonummen Palvelukeskussäätiö Toimintakykyä tulevaan – 
Funktionsförmåga för framtiden

Voima- ja tasapainosisältöiset ryhmät, kouluttaminen 
g yhteistyö kaupungin kanssa

Lahden Lähimmäispalvelu ry Iäkkäänä Ikiliikkujaksi, satunnaisesta 
liikkumisesta säännölliseksi liikunnaksi

Voima- ja tasapainosisältöiset ryhmät 
g lähiö-/kortteliliikunta

Lappeenrannan Palvelukeskussäätiö Voimaa lappeenrantalaisvanhuuteen Voima- ja tasapainosisältöinen kotiharjoittelu, ryhmät ja kouluttaminen
g vertaisohjaajat; koulutus ja huolto

Lempäälän Ehtookoto ry Voimaa vanhuuteen Lempäälässä
Kunnan liikuntapalvelujen kokoaminen tiedostoon, koulutusten 
organisointi, liikuntaryhmät 
g tiedonkulun edistäminen toimijoiden välillä

Terveys ry:n Humppilan yhdistys, Humppila 
ja Forssa Vuosia lisää kotona Kotikäynnit, voima- ja tasapainosisältöiset ryhmät, kouluttaminen 

gyksilöllinen ote, vapaaehtoiset

Vanhusten Palvelutaloyhdistys, Helsinki Lisäaskelia liikunnasta Voima- ja tasapainosisältöiset ryhmät 
g liikkumissuunnitelman kehittäminen palvelutalon asiakkaille

Taulukko 4. Hankeryhmä 2006–2008; taustaorganisaatio, toiminta-alue ja toteuttamistapa
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neista toinen ja 2007 aloittaneista hankkeista kolmas 
hankeryhmä. Hankeohjaus ja mentorointi ovat tässä 
raportissa rinnakkaisia käsitteitä.

Hankeohjaus

Ikäinstituutin ohjelmaryhmä ohjaa hankkeita ohjel-
man tavoitteiden suuntaisesti. Hankeohjauksen ta-
voitteina on antaa hanketyöntekijöille konkreettisia 
välineitä arjen työhön, olla mukana rakentamassa 
paikallista yhteistyötä yhdessä hankkeiden kanssa 
sekä edistää hyvien käytäntöjen syntymistä ja jaka-
mista. Hankkeiden järjestämä käytännön toiminta ja 
kokemukset tuovat puolestaan uskottavuutta ohjel-
malle. Ohjelmaryhmä kuuntelee ja tukee ohjelman 
tavoitteiden mukaisen toiminnan viemistä käytän-
töön. Yhteisenä tavoitteena on löytää hyviä toimin-
tatapoja iäkkäiden liikkumisen mahdollistamiseksi 
ja palvelujen vakiinnuttamiseksi. Hankeohjauksen 
keskeisenä haasteena on tunnistaa hankeorganisaa-

tioiden ja -työntekijöiden yksilölliset ohjaustoiveet ja 
-tarpeet sekä hankkeiden toimintaympäristöjen pai-
kalliset erityispiirteet.

Hankeohjauksen keinoja on useita. Yhteistyö aloite-
taan allekirjoittamalla yhteistyösopimus (liite 6), jos-
sa on määritelty sekä Ikäinstituutin että hankkeen 
sitoumukset. Hankekoulutus on puolestaan tärkeä 
osaamisen vahvistamisen keino. Hanketyöntekijöille 
on rakennettu koulutusohjelma (kuvattu seuraavassa 
luvussa), joka etenee hankkeen etenemisvaiheen mu-
kaisesti. Koulutuksen lisäksi ohjauksen välineitä ovat 
säännöllinen yhteydenpito, hankekäynnit, yhteiset 
tilaisuudet, toimintaa tukeva neuvonta-, oppi- ja vies-
tintämateriaali, seurannan ja arvioinnin välineet sekä 
hankkeiden sisäinen verkkopalvelu. Jatkuvuuden 
varmistamiseksi edistetään hankkeiden näkyvyyttä, 
järjestetään paikallisen yhteistyön foorumeita ja an-
netaan tukea oman toiminnan tuotteistamiseen. 

Vuonna 2007 hankeohjauksen piirissä oli 35 hanketta, 
joissa kussakin toimi 1-3 hanketyöntekijää. Ohjaus-

Taustaorganisaatio ja paikkakunta Hanke Toteuttamistapa 

Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry, Turku 
Valtakunnallinen toiminta. Liikunnalla voimaa erityisryhmien vanhuuteen

Voima- ja tasapainosisältöiset ryhmät paikallisesti, materiaalin 
tuottaminen valtakunnallisesti 
g erityisryhmät ja laaja kattavuus materiaalin osalta

Eläkeliiton Keminmaan yhdistys ry Voimaa ja suorituskykyä elämän iltaan Voima- ja tasapainosisältöiset ryhmät 
gliikuntaryhmiä syrjäkylille

Eläkeliiton Soinin yhdistys ry
Liikutaan yhdessä – tasapainoinen arki 
ikääntyville

Kotikäyntijaksot, ohjaus liikuntaryhmiin 
gyksilöllinen ote, luotsaaminen jatkoon

Eläkkeensaajien keskusliitto ry, Helsinki
Valtakunnallinen toiminta. Elinvoimaa -75ynnä Jäsenten koulutus ohjaajiksi uusiin liikuntaryhmiin 

glaaja kattavuus, vertaisohjaus

Kainuun Afasia- ja aivohalvausyhdistys ry, 
Kajaani, Paltamo, Ristijärvi ja Vuolijoki Vanhusten lähiliikuttajat

Kodinhoitohenkilöstön kouluttaminen, voima- ja 
tasapainosisältöiset ryhmät 
gerityisryhmät, alueellinen kattavuus

Kuusankosken seudun 
vanhainhuoltoyhdistys Toimintakykyä kuusankoskelaisille ikäihmisille Voima- ja tasapainosisältöiset ryhmät 

gvakiintunut yhteistyö kaupungin kanssa

Nääsville ry, Tampere Iäkkäiden ihmisten palveluohjausmalli (IKIS)

Iäkkäiden liikunnan palveluohjausmallin kehittäminen, 
kouluttaminen 
gtoimintamalli liikuntaan ohjautumiseen, laaja 
yhteistyöverkosto

Pihkahovisäätiö, Ylihärmä Kepeät kintut Härmänmaalle Voima- ja tasapainosisältöiset ryhmät gohjaus 
kotiharjoitteluun ja omatoimiseen liikuntaan hakeutumiseen

Pohjois-Karjalan kansanterveys ry, Kesälahti, 
Kitee, Rääkkylä ja Tohmajärvi Terveysliikuntaa kotioloihin 75+ (TEKO)

Vanhustyöntekijöiden kouluttaminen, ulkoiluolosuhteet, 
ulkoliikuttajaverkosto
galueellisen osaamisen ja ulkoilumahdollisuuksien 
lisääminen

Someron seudun Kuntokotiyhdistys ry Tasapainokerho yli 75-vuotiaille Tasapainoryhmät 
gtoimintakyvyn seuranta kontrollijaksolla, jatkuvuus

Taulukko 5. Hankeryhmä 2007–2009; taustaorganisaatio, toiminta-alue ja toteuttamistapa
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työstä vastasivat pääasiallisesti kaksi ohjelman suun-
nittelijaa, joille oli nimetty omat vastuuhankkeensa. 
Valtakunnallisesti toimivien hankkeiden ohjaukses-
ta suunnittelijat vastasivat yhdessä. Ohjaustyössä 
olivat mukana myös muut ohjelmaryhmän jäsenet. 
Ohjelmajohtaja ja ohjelmakoordinaattori luennoivat 
hankkeiden seminaareissa ja osallistuivat muutamiin 
hankekoulutuksiin. Koulutussuunnittelija oli mukana 
hankekoulutusten kehittämisessä ja organisoinnissa. 
Ohjelma-assistentti lähetti hanketyöntekijöille vies-
tintä- ja ohjemateriaalia, teki esim. hankeseminaari-
en kutsujen taittotyön ja auttoi verkkopalveluun liit-
tyvissä kysymyksissä. Päättymässä oleville hankkeille 
tehtiin myös yhteistyössä RAY:n kanssa ohjeistus lop-
puraportin kirjoittamiseen (liite 8). Ohjeistuksen 
tavoitteena on saada raporteissa esiin hankkeiden 
tuottamia onnistuneita toimintapaja, jotka kootaan 
hankeryhmittäin Hyvät käytännöt -oppaisiin.

Hankekoulutukset ja oppi-, neuvonta- 
ja viestintämateriaali

Ohjelman hankekoulutukset ovat tärkeä ohjauksen 
keino. Koulutukset vahvistavat hanketyöntekijöiden 
aihealueen sisältöosaamista, projektinhallintaa ja an-
tavat välineitä vakiinnuttaa toimintaa. Yhteiset kou-
lutustilaisuudet edistävät myös hanketoimijoiden 

keskinäistä verkostoitumista, muiden kokemuksista 
oppimista ja sitoutumista ohjelmaan. 

Ohjelman suunnittelijat valmistelevat koulutusten 
sisältöalueet yhdessä kouluttajien (liite 5) kanssa. 
Suunnittelijat hoitavat myös koulutusjärjestelyt ja 
osallistuvat koulutuksiin. Osallistumisen tavoitteena 
on kuunnella hanketoimijoiden ideoita ja haasteita, 
vastata hanketoimijoiden ohjelmatoimintaan liitty-
viin kysymyksiin, kehittää koulutussisältöjä tarpei-
den mukaisesti ja edistää hanketoimijoiden ja suun-
nittelijoiden välistä yhteistyötä. Hanketyöntekijät 
saavat todistuksen osallistumisestaan koulutukseen. 
Hankekoulutuksista kerätään palaute ohjelman pa-
lautelomakkeilla. Seuraavassa palautteita esitellään 
numeerisesti tai osallistujien lausumien kautta.

Hankkeille tarjotaan koulutuksia hankevaiheen mu-
kaisesti (kuvio 4). Hanketoimijoita kannustetaan 
osallistumaan ohjelman kustantamiin koulutuksiin. 
Koulutuksiin voi osallistua 1-2 henkilöä kustakin 
hankkeesta. Koulutusohjelmassa voi myös edetä 
yksilöllisten koulutustarpeiden mukaisesti. Useat 
hanketyöntekijät ovat esimerkiksi osallistuneet Voi-
Tas -kouluttajakoulutukseen jo hankekauden alussa, 
koska kouluttaminen on ollut keskeistä hankkeen 
etenemiseksi. Myös alueseminaareja on järjestetty 
tarpeen mukaisesti hankkeen eri etenemisvaiheissa. 

1. VUOSI
g toiminnan käynnistyminen   Hankeyhteistyön aloitustilaisuus
   Projektinhallinnan koulutus  
   Voima- ja tasapainoharjoittelu 
   -ohjauskoulutus

2. VUOSI
g palvelujen käynnistyminen  Tiedotus- ja viestintäkoulutus (jatko-osio)  
   Liikuntaneuvontakoulutus 
   Ryhmäliikunta -ohjauskoulutus

3. VUOSI
g toiminnan vakiintuminen  VoiTas -kouluttajakoulutus 
   Vertaisarviointi ja tuotteistamiskoulutus
   Voimaa vanhuuteen -alueseminaarit
   Verkostopäivät

Kuvio 4. Voimaa vanhuuteen -ohjelman koulutusohjelma etenemisvaiheen mukaan
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Vuonna 2007 ensimmäiselle hankeryhmälle järjestet-
tiin kaksipäiväinen Iloa ja ideaa liikunnanohjaukseen 
-koulutus, kaksi erillistä tuotteistamisen koulutuspäi-
vää ja kahden ensimmäisen hankeryhmän verkos-
toitumistilaisuus (taulukko 6). Liikunnanohjauksen 
koulutuksen tavoitteena oli antaa uusia ideoita ja 
vahvistaa pedagogisia taitoja. Tuotteistamisen kou-
lutuksissa hanketoimijat saivat konkreettisia välinei-
tä oman hyvän toimintatavan löytämiseen, toimin-

nan sisällön jäsentämiseen ja mallintamiseen. Lisäksi 
tutustuttiin loppuraportin ohjeistukseen. Verkosto-
päivien tavoitteena oli edistää kahden hankeryhmän 
ja ohjelmaryhmän kokemusten vaihtoa, verkostoitu-
mista ja työssä jaksamista. Ohjelma sisälsi sekä kou-
lutuksen että vapaamuotoisen osion. 

Koulutuspalautteiden mukaan liikunnanohjauksen 
koulutus antoi ideoita käytännön työhön.  Verkos-
topäiville osallistui vain neljän hankkeen edustajat. 
Heidän mukaansa tilaisuus auttoi huomaamaan 
vertaistuen merkityksen. Osallistujat toivoivat, että 
jatkossa aikataulu ei olisi niin kiireinen ja tietoa eri 
vuonna aloittaneista hankkeista annettaisiin etu-
käteen. Kolmivuotiskauttaan päättävät hankkeet 
kokivat tuotteistamiskoulutukset tärkeiksi ja ajan-
kohtaisiksi. Avovastausten mukaan konkreettinen 
koulutuskokonaisuus lisäsi valmiuksia löytää ja tuot-
teistaa/mallintaa oman hankkeen hyvä toimintatapa. 
Seuraavana on lausumia marraskuun tuotteistamis-
koulutuksesta. 

”Kouluttajan esimerkki palvelukuvauksesta erittäin 
hyvä. Näin päästään todella syvemmälle asiaan…”

”Tuli todella tarpeeseen. Nyt pitää vaan sisäistää asiat.”

Taulukko 6. Ensimmäisen hankeryhmän koulutukset vuonna 2007

KOULUTUS AJANKOHTA PAIKKA OSALLISTUJAMÄÄRÄ
Iloa ja ideaa iäkkäiden 
liikunnanohjaukseen 29.–30.1. Helsinki 13 henkilöä/ 8 eri hanketta

Tuotteistamiskoulutus 1 7.6. Helsinki 16 henkilöä/ 11 eri hanketta
Verkostopäivät 28.–29.8. Lohja, Kisakeskus 5 henkilöä/ 4 eri hanketta
Tuotteistamiskoulutus 2 20.11. Helsinki 7 henkilöä/ 6 eri hanketta

Toiselle hankeryhmälle järjestettiin vuonna 2007 tie-
dotus- ja viestintä- ja liikuntaneuvontakoulutukset 
sekä verkostopäivät yhdessä ensimmäisen hanke-
ryhmän kanssa. Tiedottamisen ja viestinnän taitoja 
vahvistava koulutus 9.5. sisälsi sekä kirjoittamisen 
että esiintymisen koulutusosiot. Tampereella, UKK-
instituutissa järjestettyyn koulutukseen osallistui 16 
henkilöä kymmenestä eri hankkeesta. Hankeryhmän 
kouluttamista jatkoivat seuraavana päivänä (10.5.) 

UKK-instituutin kouluttajat. Koulutus sisälsi tietoa 
iäkkäiden liikuntaneuvonnan erityispiirteistä ja poh-
dintaa liikuntaneuvonnan käytännöistä ja niiden 
kehittämisestä. Liikuntaneuvonnan koulutuksessa 
jatkoi 14 hanketoimijaa yhdeksästä eri hankkees-
ta. Koulutuspäivien välisenä iltana hanketoimijat ja 
suunnittelijat viettivät iltaa vapaamuotoisesti lenk-
keilyn, iltapalan ja saunomisen merkeissä. Hankeryh-
mästä osallistui Verkostopäiville 12 henkilöä kahdek-
sasta eri hankkeesta. 

Taulukossa 7 ilmenee hankeryhmän tyytyväisyys 
viestintäkoulutukseen (palautteiden keskiarvo 8,5). 
Muutamien palautteiden mukaan kirjoittamis- ja 
esiintymistaitojen harjoittaminen oli ”mahdollisuus, 
jota tuskin saisi ilman kuulumista ohjelmaan”. UKK-
instituutin kouluttajien järjestämä liikuntaneuvon-
takoulutus koettiin myös tarpeelliseksi. Palautteiden 
mukaan liikuntaneuvontakoulutus tuotti varmuutta 
ja konkreettisia ideoita iäkkäiden neuvontatilantei-
den sekä paikallisen yhteistyön rakentamiseen. Ver-
kostopäiville osallistui noin puolet hanketyönteki-
jöistä. Yhteinen tapaaminen edisti verkostoitumista 
ja antoi uusia ideoita. Osallistujat toivoivat kuitenkin 
jatkossa etukäteistietoa eri hankkeista ensimmäisen 
hankeryhmän tapaan. 
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PALAUTEKYSYMYKSET Keskiarvo
(n=11)

Vastasiko koulutus odotuksiasi? 8,7
Oliko koulutus innostavaa ja kiinnostavaa? 8,8
Oletko tyytyväinen saamaasi tiedolliseen antiin? 8,5
Edistivätkö opetustavat asioiden sisäistämistä? 8,6
Saitko perehdytystä ohjelman viestinnän työkalujen käyttöön? 8,2

Saitko rohkaisua ja käytännön työkaluja seuraaviin asioihin?
- Oman hankkeeni viestinnän suunnitteluun 8,4
- Omaan esiintymiseen ja siihen valmistautumiseen 8,3
- Mediayhteistyöhön 8,4
- Tiedottamisen käytännön toteutukseen 8,5

Palautteiden keskiarvo 8,5

Taulukko 7. Toisen hankeryhmän viestintäkoulutuksen palautteiden keskiarvot (n=11)

Taulukko 8. Kolmannen hankeryhmän projektinhallinnan koulutuksen palautteiden keskiarvot (n=16)

PALAUTEKYSYMYKSET Keskiarvo
(n=16)

Vastasiko koulutus odotuksiasi? 9,4
Oliko koulutus innostavaa ja kiinnostavaa? 9,7
Oletko tyytyväinen saamaasi tiedolliseen antiin? 9,3
Edistivätkö opetustavat asioiden sisäistämistä? 9,1
Saitko varmuutta projektin käynnistämiseen ja halllintaan? 9,1
Saitko työkaluja yhteisöverkostojen rakentamiseen? 8,6
Saitko työkaluja hanketoimintasi arviointiin? 8,9
Antoiko koulutus valmiuksia suunnitella iäkkäiden liikuntatoiminnan jatkuvuutta paikkakunnallasi? 8,2

Palautteiden keskiarvo 9,0

Kolmannelle hankeryhmälle järjestettiin hankeyh-
teistyön aloitustilaisuus, projektinhallinnan koulutus 
ja voima- ja tasapainoharjoittelun ohjauskoulutus. 
RAY:n kanssa yhteistyössä järjestetty aloitustilaisuus 
26.4. saattoi 19 uutta hanketoimijaa ja/tai esimiestä 
yhteisen pöydän ääreen. Osallistujat kuulivat myös 

ohjelmaan kuulumiseen liittyvistä käytännöistä, 
hankeohjauksesta, RAY:n odotuksista ja aikaisem-
min aloittaneen hanketoimijan kokemuksia. Projek-
tinhallinnan koulutuksessa 3.-4.9. hanketoimijat (16 
henkilöä) saivat käytännönläheistä tietoa projektin 
suunnittelusta, yhteistyöverkostojen rakentamises-
ta, seurannasta ja arvioinnista sekä toiminnan vakiin-
nuttamisesta. Aloitustilaisuudessa ja projektinhallin-
nan koulutuksessa oli osallistujia kaikista hankkeista. 

Voima- ja tasapainoharjoittelun ohjaustaitoja vahvis-
tavassa koulutukseen 24.–25.10. osallistui 17 henki-
löä yhdeksästä eri hankkeesta.

Palautteiden mukaan yhteistyön aloitustilaisuus antoi 
tietoa ja innosti aloittamaan toiminnan osana ohjel-

maa. Osallistujat olivat myös tyytyväisiä vuotta aiem-
min aloittaneen hankeryhmän edustajan puheen-
vuoroon, jossa kerrottiin käytännön hanketyöstä. 
Projektinhallinnan koulutus oli hanketyöntekijöiden 
mielestä onnistunut kokonaisuus (taulukko 8). Pa-
lautteissa kiitettiin asiantuntevaa kouluttajaa. Voi-
ma- ja tasapainoharjoittelun ohjauskoulutus vahvisti 
aihealueen osaamista, kuten testaaminen, harjoitus-
ohjelman laatiminen ja käytännön ohjaus. Osa pa-
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lautteenantajista oli kuitenkin osallistunut jo aiem-
min vastaavaan koulutukseen, ja näin ollen koulutus 
oli heille kertausluonteista. 

Useat hankeorganisaation työntekijät osallistuivat 
seurantakaudella VoiTas -kouluttajakoulutukseen ja 
kaksi Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttajakoulutuk-
sen pilottiin. Vuoden 2007 loppuun mennessä 28 
hankkeessa toimivaa liikunnan tai kuntoutuksen am-
mattilaista oli saanut voima- ja tasapainoharjoittelun 
kouluttajataidot ja koulutusmateriaalin. 

Hanketyöntekijöiden osaamisen vahvistamiseksi 
ja käytännön työn tueksi jaetaan aihepiirin oppi-, 
neuvonta- ja viestintämateriaalia. Vuonna 2007 uu-
det hanketyöntekijät saivat Vanhustyönkeskusliiton 
Ikääntyneiden Yksinäisyys -projektin tutkimusrapor-
tin, Ryhmäliikunta ja -keskustelut psykososiaalisena 
kuntoutuksena (Routasalo ym. 2004), Ikääntyneiden 
ihmisten ohjatun terveysliikunnan laatusuositukset 
-oppaan (STM ja OPM, oppaita 2004:6) sekä mittaa-
misen ja voimaharjoittelun työkirjat, Testaus tavaksi 
– tapoja testaukseen ja Voimaa ja varmuutta itse-
näiseen elämään (Karvinen ja Salminen 2006a ja b). 
Ensimmäisen hankeryhmän toimijat saivat ohjelman 
työstämät Kunto- ja kansalaistalkoot (2005 ja 2006) 
dvd:t. Lisäksi kaikki hanketyöntekijät saivat Iäkkäi-
den ihmisten liikuntapaikkojen suunnittelu -kirjan 
(Lehmuspuisto ja Åkerblom 2007), ohjelman seuran-
taraportin vuodelta 2006 (Kalmari ym. 2007) ja halu-
tessaan 200 kappaletta kolmiportaista voimisteluoh-
jelmaa.  Hankkeille lähetettiin ohjelman tuottamaa 
viestintämateriaalia. Hankkeet jakoivat omille asiak-
kailleen ja yhteistyökumppaneilleen ohjelman esit-
teitä, Uutiskirjeitä ja Innostu ideasta -vinkkisarjaa.

Hankkeiden yhteistyöfoorumit ja 
näkyvyyden edistäminen

Hanketoiminnan vakiintumista edistävät osaamisen 
varmistamisen lisäksi paikallinen yhteistyö ja näky-
vyys. Erilaiset yhteistyön foorumit hankkeiden kes-
ken ja laajemmin paikallisesti tai valtakunnallisesti 
ovat tärkeitä paikkoja kertoa omasta toiminnasta ja 
solmia yhteistyösuhteita. 

Hankkeet solmivat keskenään yhteistyöverkostoja 
mm. koulutustilaisuuksissa ja verkostopäivillä. Use-
at hanketoimijat vaihtavat keskenään kokemuksia ja 
saavat tukea toisiltaan. Hanketoimijat ovat lisäksi pyr-
kineet kertomaan omien taustaorganisaatioidensa 
henkilöstöille hanketoiminnastaan ja siitä, miten oma 
talo voi tukea osaltaan iäkkäiden liikkumista. Myös 
hankkeiden sisäinen verkkopalvelu keskustelukana-
vineen on rakennettu keskinäiseen yhteydenpitoon. 
Hankkeiden välinen verkkokeskustelu on kuitenkin ol-
lut vähäistä, ja sisäinen verkkopalvelu on muodostu-
nut pääosin lomakkeiden ja ohjeistuksen kanavaksi.

Paikallista yhteistyötä edistetään esimerkiksi hank-
keiden alueseminaareissa. Seminaarien tavoitteena 
on saada kuntien eri toimijatahojen edustajat sa-
maan tilaisuuteen kuulemaan hankkeiden järjestä-
mästä toiminnasta ja keskustelemaan iäkkäiden lii-
kuntatoiminnan vakiinnuttamisesta. Viime vuonna 
järjestettiin yhteensä seitsemän alueseminaaria. Oh-
jelmaryhmän jäseniä oli mukana järjestämässä tai lu-
ennoimassa seminaareissa, jotka järjestettiin Laukaas-
sa 10.1., Sallassa 7.2., Seinäjoella 14.2., Helsingissä 8.5., 
Lempäälässä 5.9., Lappeenrannassa 28.9. ja Haapajär-
vellä 31.10. Seminaarit toteutettiin erilaisilla sisällöil-
lä. Osa seminaareista keskittyi ohjelman ja hanketoi-
minnan sisältöön sekä toiminnan vakiinnuttamiseen. 
Muutamissa seminaareissa oli mukana myös toinen 
näkökulma, kuten liikkumisympäristöt ja apuvälineet. 
Seminaareihin osallistui yhteensä 431 henkilöä. 

Suurin hanketoimintaa käsittelevä seminaari oli 
Helsingin hankkeiden yhteisseminaari (8.5.), jossa 
oli noin 100 osallistujaa. Seminaarin suunnittelussa 
ja toteutuksessa olivat mukana Helsingin kahden 
ensimmäisen hankeryhmän toimijat ja Voimaa van-
huuteen -ohjelmaryhmä. Seminaarissa esittelivät toi-
mintaansa seitsemän hankkeen lisäksi kaupungin lii-
kuntatoimen ja sosiaaliviraston edustajat. Paneelissa 
olivat mukana kaupungin eri sektoreiden, Kelan, seu-
rakunnan, ohjelman hankkeiden ja ohjelmaryhmän 
edustajat. Tilaisuudessa kuultiin myös toimintaan 
osallistuneen ikäihmisen puheenvuoro, jossa koros-
tui liikunnan merkitys ja sen tuottama ilo. Seminaari 
lisäsi tietoa kaupungin järjestämistä iäkkäiden liikun-
tapalveluista ja käynnisti myös yhteistyötä ohjelman 
hankkeiden ja kaupungin toimijoiden välillä. 
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Hankkeiden näkyvyys lisääntyy seminaareissa, tie-
dotustilaisuuksissa ja paikallislehtien artikkeleissa. 
Hanketyöntekijöiden saama viestintäkoulutus antaa 
valmiuksia esiintyä, kertoa ja kirjoittaa omasta han-
ketoiminnasta. Lisäksi ohjelmaryhmän jäsenet ja oh-
jelman viestintäkonsultit lähettävät ja muokkaavat 
tarvittaessa seminaareista lehdistötiedotteet, kutsut 
ja ohjelmat yhteistyössä hanketoimijoiden kanssa. 
Myös valtakunnallisen ohjelman arvovalta vahvistaa 
hankkeiden näkyvyyttä ja uskottavuutta. 

Hanketoiminnan seurantatietoa

Voimaa vanhuuteen -ohjelman hanketoiminnan 
seurantatieto pohjautuu vuosittaiseen hanketoimin-
nan seuranta- ja arviointikyselyyn (liite 9), mento-
rointipäiväkirjaan ja ohjelman asiakaspalautelomak-
keeseen (liite 7). Hanketoiminnan kyselylomake on 
pääosin samanlainen kaikille hankeryhmille lukuun 
ottamatta hankevaiheeseen keskeisesti liittyviä ky-
symyksiä. Päättäviltä hankkeilta kysytään esimerkiksi 
yksityiskohtaisemmin toiminnan vakiinnuttamisesta 
ja jatkotoiveista.

Seurantatietoa vuodelta 2007 kerättiin yhteensä 37 
hanketoimijalta. Kerättyä tietoa käsiteltiin sekä han-
keryhmäkohtaisesti että kaikki hankkeet huomioi-
den. Tässä raportissa esitetään laajemmin päättävän 
hankeryhmän kirjaamaa seurantaa, jota peilataan kes-
keisissä kohdissa ryhmän aikaisempiin hankevuosiin.

Käytännön hanketoiminta

Hankkeiden resurssit

Kyselylomakkeessa tiedusteltiin hankkeiden (n=37) 
henkilöstöresursseja. Vastausten mukaan hankkeissa 
toimi 1-3 henkilöä. Yksi hanketoimija ilmoitti, ettei 
hankkeessa ole varsinaista projektityöntekijää vaan 
järjestön koulutussihteeri organisoi aluekouluttajien 
työtä. Hanketyöntekijöiden yleisin koulutustausta 
oli fysioterapeutti, mutta joukossa oli myös useita 
perus/lähi-, kunto- ja sairaanhoitajia sekä erilaisia lii-

kunta-alan aikuiskoulutuksia. Maisterin tutkinnon oli 
suorittanut kahdeksan hanketyöntekijää. Varsinais-
ten hanketyöntekijöiden lisäksi hanketyössä oli tii-
viisti mukana myös muita oman organisaation toimi-
joita. He toimivat esim. koordinointi-, suunnittelu- tai 
liikuntaryhmien avustamistehtävissä. Vapaaehtois-
työvoimaa oli 24 hankkeessa. Vapaaehtoistyöntekijät 
toimivat avustajina ja ohjaajina ryhmissä, vertaisoh-
jaajina, ulkoiluystävinä, avustajina tapahtumissa ja 
pienessä määrin erilaisissa kirjanpitotehtävissä. Pro-
jektityöntekijät ohjasivat pääosin itse omat ryhmän-
sä, ulkopuoliset ohjaajat vetivät osan tai kaikki ryh-
mät 13 paikallishankkeessa. Hankkeen ulkopuolisten 
ohjaajien koulutustausta vaihteli fysioterapeutista, 
hoitoalan ammattilaisiin ja vertaisohjaajiin. Valtakun-
nallisesti ja alueellisesti toimivissa hankkeissa ryhmi-
en ja yksilöliikunnan ohjaajina toimi kunkin alueen 
koulutetut ohjaajat. 

Hanketoimijoilta tiedusteltiin, saivatko he tarvittaessa 
tukea omalta organisaatioltaan, esimieheltään, oh-
jausryhmältään tai muilta alueensa osaajilta. Vastaus-
ten mukaan toinen hankeryhmä sai parhaiten tukea. 
Kaikki hankeryhmän toimijat ilmoittivat esimiestensä 
tukevan heidän työtään. Sen sijaan kolme vuonna 
2005 aloittaneista hanketoimijoista ilmoitti, etteivät 
he saaneet ohjausta taustatahoiltaan.

Hankkeiden tila- ja välineresurssit vaihtelivat. Yhteen-
sä 27 hanketoimijaa ilmoitti, että heillä on käytös-
sään kuntosali. Lähes kaikilla hankkeilla oli voiman- 
ja tasapainon harjoitteluvälineistöä, jota voidaan 
hyödyntää myös kotiharjoittelussa. Iäkkäille sopiva 
ulkoilureitti oli 15 hankkeen toiminta-alueella ja allas 
17 hankkeen käytössä. 

Kaikilla hanketoimijoilla oli mahdollisuus käyttää 
tietoliikenneyhteyksiä. Hanketoimijoiden vastaus-
ten mukaan sähköposti oli yleisimmin käytetty yh-
teydenpitoväline. Sähköpostia seurattiin yleisesti 2-
3 krt viikossa tai jopa päivittäin. Seuraavaksi eniten 
hanketoimijat hyödynsivät ohjelman julkista verkko-
sivustoa ja tiedostopankkia. Sen sijaan hankkeiden 
sisäinen keskustelukanava oli aikaisempien vuosien 
tapaan vähiten käytetty yhteydenpitokanava. Keskus-
telua seurattiin yleensä harvemmin kuin 1-2 krt kuu-
kaudessa. Keskustelupalstaa seurasi useimmin toisen 
hankeryhmän toimijat. Kolmas, toimintansa aloittanut 



��

hankeryhmä seurasi useimmin ohjelman julkista verk-
kosivustoa ja ekstranetin tiedostopankkia.

Kohderyhmä ja sen tavoittaminen

Yli 75-vuotiaiden, kotona asuvien ja toimintakyvyl-
tään heikentyneiden asiakkaiden tavoittaminen on 
haasteellista. Osa hankkeista perusti toimintansa tar-
vekartoitukseen. Tarvekartoituksen keinoina ja väyli-
nä mainittiin mm. toimintakykytestit, asiakaskyselyt, 
aikaisempien hankkeiden pohjalta tehty arvio sekä 
kuntien (esim. liikuntatoimen) ja järjestöjen tekemät 
kartoitukset. Hanketyöntekijöiden arvioima kohde-
ryhmän suuruus vaihteli muutamasta kymmenestä 
asiakkaasta yli kymmeneen tuhanteen. 

Asiakasvalinnan tärkeimpinä kriteereinä olivat kaikil-
la hankeryhmillä ikä ja heikentynyt fyysinen toiminta-
kyky. Ensimmäisen ja toisen hankeryhmän hankkeet 
ilmoittivat myös sosiaalisen toimintakyvyn heikenty-
misen ja vaikeuden osallistua muiden palveluntarjo-
ajien liikuntatoimintaan olevan asiakasvalinnan pe-

Kuvio 5. Kohderyhmän tavoittaminen ja hankkeiden yhteydenotot (%)Kuvio 5. Kohderyhmän tavoittaminen ja hankkeiden yhteydenotot (%)
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rusta. Osa hankkeista ilmoitti kriteereiksi myös oman 
talon asiakkuuden, lääketieteelliset syyt ja heikenty-
neen psyykkisen toimintakyvyn. Kolmannen ryhmän 
hankkeiden yleisimpinä kriteereinä olivat iän ja fyy-
sisen toimintakyvyn heikentymisen lisäksi heikenty-
nyt sosiaalinen toimintakyky ja lääketieteelliset syyt. 
Valinnan perusteena oleva ikä vaihteli. Ensimmäisen 
hankeryhmän asiakkaat olivat hieman nuorempia, 
sillä vain viisi hanketyöntekijää ilmoitti kohderyhmän 
ikäkriteeriksi yli 70–75 -vuotta. Toisen ja kolmannen 
hankeryhmän asiakkaista pääosa oli yli 75-vuotiaita.  

Hankkeet tavoittelivat asiakkaita hyödyntäen eri 
viestimiä ja yhteistyökumppaneita. Ensimmäisen ja 
toisen hankeryhmän keskeisimmät yhteydenotto-
kanavat olivat: projektityöntekijän henkilökohtainen 
yhteydenotto, lehti-ilmoitus sekä lääkärin, hoitohen-
kilökunnan, kotihoidon ja iäkkään lähipiirin ohjaus. 
Kolmas hankeryhmä tavoitteli asiakkaitaan lehti-ilmoi-
tuksella ja kirjeellä sekä kotihoidon ja lähipiirin välityk-
sellä. Kaikki hankeryhmät hyödynsivät myös verkkoa, 
sillä 16 hanketoimijaa kertoi tavoittelevansa asiakkaita 
sähköpostin tai internet-sivujen kautta. (Kuvio 5.)



�5

Osa hanketoimijoista raportoi asiakkaiden tavoitta-
misen ongelmista. Vastausten mukaan kohderyh-
mää on vaikea tavoittaa pelkällä lehti-ilmoituksella 
tai tiedotteella. Ohjelman kohderyhmän asiakkaiden 
mukaantulo vaatisi usein henkilökohtaista kontaktia, 
saattajia, kannustajia ja kuljetusapua. Hanketyönte-
kijät korostivat myös eri sektoreiden yhteistyön mer-
kitystä asiakkaiden tavoittamisessa. 

Liikunta-, neuvonta- ja koulutustoiminta

Seurantakyselyssä tiedusteltiin, mitä liikuntatoimin-
taa hankkeet järjestivät, ja mikä oli kunkin toiminnan 
sisältö ja kesto sekä asiakasmäärät sukupuolen mu-
kaan. Kysymykseen vastasi pääosa hankkeista, mut-

ta muutamat toimijat jättivät vastaamatta esim. siksi, 
että hanke keskittyy kouluttamiseen tai aloittavalla 
hankkeella ei vielä ollut varsinaista liikuntatoimintaa.  
Seurantalomakkeen kysymyksen 3.5 antama tieto on 
koottu kolmeen taulukkoon (9, 10 ja 11). Taulukossa 9 
nähdään hankkeiden liikuntatoiminnan painotukset. 
Yksittäinen toiminta voi sisältää useita pääpainoja, 
kuten lihasvoimaharjoittelua ja liikuntaneuvontaa. 
Vastausten mukaan yhdistetty lihavoima- ja tasapai-
noharjoittelu oli keskeisin painotus. Seuraavaksi ylei-
sin oli liikuntaneuvonta, johon etenkin ensimmäinen 

hankeryhmä on keskittynyt. Myös ulkoilu oli nähty 
tärkeäksi toimintamuodoksi, sillä 18 % sekä ensim-
mäisen että kolmannen hankeryhmän toiminnoista 
painottuu ulkoiluun. Osa hankkeista oli valinnut eril-
lisesti toteutetun lihasvoima- ja tasapainoharjoitte-
lun toimintamuodokseen. Lihasvoimaharjoittelu oli 
yleisempää kahden ensimmäisen hankeryhmän ja 
tasapainoharjoittelu keskimmäisen sekä viimeisimpä-
nä mukaan tulleissa hankkeissa. Muina liikuntatoimin-
nan muotoina mainittiin esim. allasvoimistelu ja pelit.  

Pääosa hankkeiden järjestämästä liikuntatoiminnas-
ta oli ryhmämuotoista. Noin 60 % toiminnoista oli 
luonteeltaan jatkuvia ja loput määräaikaisia. Ensim-
mäisen hankeryhmän toiminnoissa osallistujia oli 
vajaat 1300, toisen lähes 1700 ja kolmannen vajaat 

700. (Taulukko 10.) Kolmannen hankeryhmän osal-
listujamäärä on vähäisempi, koska usean hankkeen 
toiminta käynnistyi vasta syksyllä. 

Hankkeiden asiakasmäärät vaihtelivat suuresti, pie-
nemmillään yksi hanke tavoitti 10 ja suurimmillaan 250 
asiakasta. Vuonna 2007 Voimaa vanhuuteen -ohjelman 
hankkeet tavoittivat yhteensä 3210 eri asiakasta. 

Hankkeiden järjestämien liikuntatoimintojen kes-
kimääräinen kesto oli 62–67 minuuttia ja toteutus 

LIIKUNTATOIMINNAN PÄÄPAINO HANKERYHMÄ 2005   
Liikuntatoimintoja 89

HANKERYHMÄ 2006  
Liikuntatoimintoja118

HANKERYHMÄ 2007  
Liikuntatoimintoja 62  

Ryhmätoiminnan osuus 87 % 97 % 92 %
Toimintajakso luonteeltaan jatkuva 59 % 58 % 59 %
Osallistujia yhteensä 1298 1690 687

Taulukko 10. Hankkeiden liikuntatoiminnan luonne vuonna 2007

Taulukko 9. Hankkeiden liikuntatoiminnan pääpaino vuonna 2007

ta muutamat toimijat jättivät vastaamatta esim. siksi, 700. (Taulukko 10.) Kolmannen hankeryhmän osal-

LIIKUNTATOIMINNAN PÄÄPAINO HANKERYHMÄ 2005   
Liikuntatoimintoja 89

HANKERYHMÄ 2006  
Liikuntatoimintoja118

HANKERYHMÄ 2007  
Liikuntatoimintoja 62  

Yhdistetty lihasvoima ja tasapaino 71 % 67 % 77 %
Liikuntaneuvonta 39 % 30 % 23 %
Lihasvoima 14 % 13 % 7 %
Tasapaino 2 % 10 % 10 %
Ulkoilu 18 % 9 % 18 %
Muu 25 % 16 % 19 %
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kerran viikossa. Enemmistö osallistujista oli naisia, 
yhteen liikuntatoimintaan osallistui keskimäärin 9-13 
naista ja 4-5 miestä. (Taulukko 11.)

Liikuntatoiminnan lisäksi useat hankkeet järjestivät 
koulutusta tai ohjausta kuntoutus-, hoito- tai muul-
le tukihenkilöstölle. Erityisesti toinen hankeryhmä 
koulutti runsaasti. Ryhmä järjesti yhteensä 45 kou-
lutus- tai ohjauskokonaisuutta, joissa oli lähes 850 
osallistujaa. Kolmannen hankeryhmän järjestämään 

koulutustoimintaan osallistui reilut 400 hankilöä. En-
simmäisen hankeryhmä koulutti vähemmän, mutta 
myös heidän koulutuksensa tavoitti lähes 100 henki-
löä. (Taulukko 12.)

Ensimmäisen hankeryhmän järjestämiin koulutuksiin 
osallistui oman talon tai kunnan hoito- ja kuntoutus-
henkilöstöä, vapaaehtois- ja vertaisohjaajia ja asiak-
kaiden omaisia. Toisen hankeryhmän kohderyhmänä 
olivat edellisten lisäksi ikäihmiset, opiskelijat, oman 
järjestön paikallisyhdistykset sekä yksittäisesti kan-
salaisopiston asiakkaat, Martat ja yksityissektorin sai-
raanhoitajat. Kolmas hankeryhmä tavoitti koulutuksil-
laan edellä mainittujen ryhmien lisäksi erityisryhmien 
asiakkaita. Hankkeiden järjestämien koulutusten si-
sältöinä olivat mm. iäkkäiden voima- ja tasapainohar-
joittelun ohjaus ja fyysisen toimintakyvyn testaami-

LIIKUNTATOIMINTA KESKIMÄÄRIN HANKERYHMÄ 2005   
Liikuntatoimintoja 89

HANKERYHMÄ 2006 
Liikuntatoimintoja 118

HANKERYHMÄ 2007  
Liikuntatoimintoja 62   

Kesto 64 min 62 min 67 min
Kertaa viikossa 1.1 1.1 1.3
Osallistujista naisia 13 12 9
Osallistujista miehiä 4 5 5

Taulukko 11. Hankkeiden liikuntatoiminnan kesto keskimäärin vuonna 2007

KOULUTUS- TAI 
OHJAUSKOKONAISUUKSIA

KESTO 
KESKIMÄÄRIN

OSALLISTUJIA 
KESKIMÄÄRIN

OSALLISTUJIA 
YHTEENSÄ

Hankeryhmä 2005 13 kpl 8 t 9 99
Hankeryhmä 2006 45 kpl 11 t 19 842
Hankeryhmä 2007 18 kpl 10 t 24 428

Taulukko 12. Hankkeiden järjestämä koulutus vuonna 2007

nen (yleensä VoiTas -kouluttajakoulutuksen osioita), 
kotivoimistelun ohjaus kolmiportaisen voimisteluoh-
jelman mukaisesti ja ulkoiluystävien koulutus.

Pääosa hanketoimijoista kertoi hyödyntävänsä oh-
jelman tuottamaa liikunta- ja neuvontamateriaalia, 
mutta tarvitsevansa myös paikallisiin tarpeisiin rää-
tälöityjä tuotteita. Hanketyöntekijöiden tekemä ma-
teriaalivalikoima oli selvästi moninaistunut edellisiin 
vuosiin verrattuna. 

Hanketyöntekijöiden tekemää materiaalia: 
•	 esitteet 
•	 voimisteluohjeet
•	 hankkeen www-sivut
•	 alueellinen liikuntapalveluopas
•	 luentorunkoja
•	 kotikansiot (kansion sisältönä mm. kuntoutus-

suunnitelma)
•	 liikuntakortti yksilöllisen liikkumissuunnitelman 

seurantaan
•	 koulutus- ja luentomateriaalia erityisryhmien 

asiakkaiden ohjaamiseen
•	 liikepankkikuvasto
•	 ateriapalveluun liittyvät kotivoimisteluohjeet
•	 kartta ikäihmisten kävelyreiteistä
•	 liikuntasuorituskortteja. 
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Vaikuttavuus

Hankkeet arvioivat liikuntatoiminnan vaikutuksia 
testaamalla iäkkäiden fyysistä toimintakykyä, ha-
vainnoimalla, haastattelemalla, kyselylomakkeella ja 
asiakaspalautteella. Arvioinnissa hyödynnettiin myös 
muun hoitohenkilöstön ja omaisten näkemyksiä.

Pääosa hankkeista arvioi fyysistä toimintakykyä tes-
teillä. Vastausten mukaan 19 hanketta testasi kaikki 
tai melkein kaikki asiakkaansa. Korkeintaan puolet 
osallistujista testasi 14 ohjelman hanketta, ja neljä 
hanketoimijaa ilmoitti, etteivät he käytä fyysisen toi-
mintakyvyn testejä. Alku- ja loppumittauksen väli-
nen aika vaihteli kahdesta kuukaudesta vuoteen. 

Toimiva-testi (Valtionkonttori, Sove yksikkö 2000) ja 
Bergin -tasapainotesti (Berg ym.1992) olivat aikai-
sempien vuosien tapaan yleisimmin käytetyt testit. 
Toimiva-testi oli kokonaan käytössä kolmella ja osit-
tain 25 ohjelman hankkeella. Bergin -testin kaikki osi-
ot olivat käytössä seitsemällä ja osittain 18 hankkeel-
la. Guralnikin testi ja yhden toiston maksimi (1RM) 
olivat seuraavaksi yleisimmät testausmenetelmät. 
Muutamat hankkeet testasivat asiakkaitaan käyttäen 
osioita UKK-instituutin terveyskunto- ja Senior Fit-
ness -testistä. Muina testeinä mainittiin mm. Ikäins-

Kuvio 6. Liikuntatoiminnan vaikuttavuus suoritustesteillä mitattuna vuonna 2007

HANKERYHMÄ 2005
Testattuja 426

HANKERYHMÄ 2006
Testattuja 512

Tulos parantunut
Tulos pysynyt ennallaan

9 %

9 %

17 %

65 %

7 %
4 %

16 %

7 %

tituutin kokoama koti- ja kerhotiloissa toteutettava 
testi (tasapainotestissä viisi Bergin testin osiota ja 
lihasvoimaa mittaamassa yksi Toimiva-testistön osa) 
ja omat testistöt.

Testitulosten mukaan hankkeiden liikuntatoiminta oli 
tuloksellista. Hanketyöntekijät tekivät alku- ja loppu-
mittaukset yhteensä 1140 henkilölle. Keskimmäinen, 
suurin hankeryhmä testasi yli 500 ja ensimmäinen 
ryhmä yli 400 asiakasta. Aloittavat hankkeet testa-
sivat noin 200 asiakasta. Testitulos oli parantunut tai 
pysynyt ennallaan pääosalla toimintaan osallistuneis-
ta ikäihmisistä. Tulos oli heikentynyt tai voima- ja tasa-
painosisältöisien testien tulokset olivat erisuuntaisia 
9-18 % hankkeiden asiakkaista. (Kuvio 6.)

Hanketoimijoiden arvion mukaan harjoittelun vai-
kutukset olivat pääosin myönteisiä. Liikkumiskyvyn 
varmentuminen lisäsi osallistujien aktiivisuutta ja 
jaksamista, helpotti kotona liikkumista ja kotitöiden 
tekemistä, antoi valmiuksia ulkoilla ja liikkua asioilla 
sekä osallistua harrastuksiin. Ryhmämuotoinen har-
joittelu lisäsi myös sosiaalisia kontakteja ja kohensi 
mielialaa. Hanketyöntekijät raportoivat myös liikun-
taharjoittelun kielteisistä vaikutuksista. Seitsemän 
ensimmäisen ja toisen sekä kuusi kolmannen hanke-
ryhmän työntekijöistä kertoi harjoittelun aiheutta-

73 %

7 % 2 %

84 %

HANKERYHMÄ 2007
Testattuja 202 henkilöä

Tulos heikentynyt
Voima- ja tasapainotestien
tulokset erisuuntaiset
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neen lihas- tai nivelkipuja ja väsymystä pienelle osal-
le asiakkaista. Yksi asiakas oli valittanut sydänoireita 
ja muutamat lievää huimausta. Yksi osallistuja oli ker-
tonut, etteivät ryhmän vanhat jäsenet ottaneet uusia 
osallistujia vastaan miellyttävästi. Seuraavana hanke-
toimijoiden vastauksia harjoittelun vaikutuksista.

”Liikkuminen kotona ja kodin ulkopuolella 
on varmentunut…”

”…tuolilta ylösnousu helpottunut, hissino-
vi kevyempi avata, portaiden kiipeäminen 
parantunut, ihanaa sosiaalista kanssa-
käyntiä…”

”Hyötyliikunta on lisääntynyt kuten piha-
työt ja kauppareissujen teko kävellen…”

”Muutamilla ollut kielteisiäkin kokemuk-
sia: väsymys lisääntynyt, polvikivut lisään-
tyneet…”

”Aluksi harjoittelun jälkeen rasituskipua li-
haksissa…”

”Muutamilla osallistujilla oli huimausta 
ensimmäisten kertojen jälkeen…”

Hankkeet keräsivät asiakaspalautetta sekä ohjelman 
(liite 7) että omilla palautelomakkeillaan. Ohjelman 
lomakkeen käyttö näytti vähentyneen seuranta-
kaudella verrattuna edelliseen vuoteen. Ohjelman 
lomakkeella keräsi palautetietoa ryhmätoiminnasta 
24 hanketoimijaa ja palautetta saatiin näin ollen 915 
asiakkaalta. Lomaketta käyttäneet hanketoimijat siir-
sivät tiedon kahdesta kysymyksestä seurantalomak-
keeseen. Kysymyksissä tiedusteltiin, onko asiakas 
saanut tietoa voima- ja tasapainoharjoittelun mer-
kityksestä ja eri vaihtoehdoista harrastaa liikuntaa. 
Vastausten mukaan suurin osa ikäihmisistä sai tietoa 
sekä harjoittelun merkityksestä että vaihtoehdoista 
harrastaa liikuntaa. 

Yhteistyö

Paikallinen yhteistyö on keskeinen hanketyön onnis-
tumisen ja vakiinnuttamisen edellytys. Seurantakyse-
lyn mukaan kunnan terveys-, liikunta- ja sosiaalitoimi 
olivat yleisesti ohjelman hankkeiden yhteistyökump-
paneita. Ensimmäinen hankeryhmä raportoi, että 
kunnan kanssa tehdyn yhteistyön muotoina olivat 
mm. asiakkaiden ohjaaminen, yhteiset ryhmät ja ta-
pahtumat, yhteiset koulutukset ja tilojen yhteiskäyt-
tö. Lisäksi usean hankkeen ohjausryhmässä oli kun-

HANKKEIDEN YHTEISTYÖ

Voimaa vanhuuteen -ohjelman hankeryhmä 2005 Vuonna 2005 Vuonna 2006 Vuonna 2007

Yhteistyötaho n=11 n=12 n=12

Kunnan terveystoimi 10 11 10
Kunnan liikuntatoimi 9 8 9
Kunnan sosiaalitoimi 8 9 8
Seurakunta 7 8 8
Oppilaitokset 5 9 6
Yksityinen sektori 6 8 6
Muut Voimaa vanhuuteen -ohjelman hankkeet 5 8 7
Eläkeläisjärjestöt 4 8 8
Kunnan tekninen toimi 4 6 4
Muut vapaaehtoisjärjestöt 3 4 4
Kansalais- ja työväenopistot 3 2 5
Liikuntajärjestöt, urheiluseurat 1 3 3
Asiantuntijaorganisaatiot 1 4 2
Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt 0 3 4
Muut tahot 5 5 6

Taulukko 13. Ensimmäisen hankeryhmän keskeiset yhteistyökumppanit vuosina 2005–2007
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nan edustajia. Tärkeitä yhteistyökumppaneita olivat 
myös seurakunta, oppilaitokset, yksityinen sektori, 
eläkeläisjärjestöt ja muut ohjelman hankkeet. Muina 
yhteistyön tahoina mainittiin mm. aihepiirin hank-
keet ja SPR:n ystäväpalvelu. Taulukossa 13 näkyvät 
ensimmäisen hankeryhmän yhteistyökumppanit 
kolmivuotiskaudelta. 

Toisen ja kolmannen hankeryhmän vastausten mu-
kaan hankkeilla oli laajat yhteistyöverkostot. Hank-
keet tekivät yleisesti yhteistyötä kunnan eri sek-
toreiden ja paikkakuntansa muiden keskeisten 
toimijoiden kanssa. Terveys-, sosiaali- ja liikuntatoi-
mi olivat keskeisimmät yhteistyökumppanit ja osa 
hankkeista teki yhteistyötä myös teknisen toimen 
kanssa. Kunnan kanssa tehtävän yhteistyön muo-
dot olivat paljolti yhteneväisiä ensimmäisen ryhmän 
kanssa. Muita useasti mainittuja kumppaneita olivat 
eläkeläisjärjestöt, seurakunta ja Voimaa vanhuuteen 
-ohjelman hankkeet. Toinen hankeryhmä hyödyn-
si hyvin vertaistuen, sillä 12 hanketoimijaa ilmoitti 
tekevänsä yhteistyötä muiden hanketoimijoiden 
kanssa. Seurakunta oli puolestaan tärkeä kumppani 
aloittavalle hankeryhmälle, yhdeksän hanketoimijaa 
ilmoitti tekevänsä yhteistyötä seurakunnan kanssa. 
Vastausten mukaan hanketoimijat kertoivat iäkkäi-
den liikunnan merkityksestä ja vetivät voimistelu-
tuokioita seurakunnan tilaisuuksissa.

Näkyvyys

Osallisuus Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa edistää 
hankkeiden näkyvyyttä. Ohjelman ja hankkeiden 
yhteistyössä järjestämät alueseminaarit ja Iäkkäiden 
ulkoilupäivä lisäsivät runsaasti julkisuutta seuranta-
kaudella. Hankkeet järjestivät myös omia tiedotus-
tilaisuuksiaan ja tapahtumia sekä vierailivat esittele-
mässä toimintaansa esim. kunnan päättäjille. Lisäksi 
muutamilla hankkeilla oli omat verkkosivut, ja kah-
den ensimmäisen hankeryhmän esittelyt olivat näh-
tävissä ohjelman verkkosivustoilla. 

Seurantakyselyn vastausten mukaan 32 hankkeesta 
oli kirjoitettu kerran tai useammin paikallislehdis-
sä. Seurantakauden aikana hanketoimintaa esitet-
tiin alueiden lehdissä yhteensä 128 kertaa. Usean 
hankkeen toiminnasta kerrottiin taustajärjestöjen ja 

-yhdistysten lehdissä.  Hanketoimijoita haastateltiin 
myös paikallisradio ja -televiso ohjelmissa, yhteensä 
32 kertaa. Lisäksi hankkeet saivat näkyvyyttä pienes-
sä määrin valtakunnan lehdistössä. Seitsemän han-
ketoimijaa kertoi, että toiminnasta kerrottiin valta-
kunnallisen levikin lehdissä. 

Hanketoimijoiden oman 
toiminnan arviointi

Aloitus- ja kehittämisvaiheen onnistuminen

Seurantakyselyssä pyydettiin hanketoimijoiden omaa 
arviota toiminnan onnistumisesta seurantakaudella. 
Kolmivuotiskauttaan päättävän hankeryhmän ko-
kemus seurantakauden onnistumisesta oli yleisesti 
myönteinen. Viisi hanketoimijaa arvioi toimintansa 
onnistuneen erittäin hyvin ja kaksi hyvin. Sen sijaan 
yksi hanketoimija raportoi toiminnan sujuneen tyy-
dyttävästi. Avovastausten mukaan onnistumiseen 
vaikuttivat mm. alueellisen yhteistyön lisääntyminen, 
onnistuneet tapahtumat, asiakkaiden innostunei-
suus osallistua, ryhmien kehitystyön onnistuminen 
ja toiminnan vakiintuminen. Seurantakauden onnis-
tumisen kokemusta heikensivät lähinnä epävarmuus 
jatkuvuudesta ja joidenkin olennaisten yhteistyöta-
hojen sitoutumattomuus. Kuviossa 7 nähdään han-
keryhmän arviot kolmelta vuodelta. Hankekauden 
aikana tyytyväisyys oman toiminnan onnistumiseen 
näyttää kasvavan. 

Vuonna �00� aloittaneille hankkeille seurantakausi 
oli toinen toimintavuosi. Heidän arvionsa mukaan 
oma toiminta onnistui joko melko hyvin, hyvin tai 
erittäin hyvin. Pääosa vastaajista koki toimintansa 
hyväksi. Onnistumisen kokemusta vahvisti erityisesti 
oman toimintatavan vakiintuminen, asiakkaiden tyy-
tyväisyys, näkyvyyden lisääntyminen, paikallisen tie-
donkulun edistyminen sekä yhteistykumppaneiden 
ja -muotojen löytäminen. Toiminnan onnistumista 
heikensi mm. oikean kohderyhmän tavoittamisen 
haasteellisuus ja henkilöstöresursseihin liittyvät asi-
at, kuten pitkät sairaslomat ja hanketyöntekijöiden 
vaihtuminen. Seuraavassa hankeryhmän komment-
teja omasta toiminnasta.
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”Ryhmätoiminta vakiintunut, ei poukkoi-
lua sinne tänne. Asiakkaat on tavoitettu 
hyvin, kaikki on voitu ottaa vastaan, vaik-
ka välillä on ollut jonoa.”

”Projektityöntekijä osallistu VoiTas -koulu-
tukseen yhdessä tk:n kuntohoitajan kans-
sa. Yhdessä koulutimme kotipalveluhenki-
löstöä ja yhteistyö syventyi tätä kautta...”

”Ryhmäläisten rekrytointi ja oikean kohde-
ryhmän saavuttaminen on osoittautunut 
haastavaksi...”

Seurantakaudella aloittaneen, kolmannen hankeryh-
män kokemus oman toiminnan onnistumisesta oli 
yleisesti hyvä, sillä kahdeksan hanketoimijaa arvioi 
toimintansa sujuneen hyvin. Yksi toimija arvioi toi-
mintansa erittäin ja yksi melko hyväksi. Avovastausten 
mukaan onnistumista vahvisti heti mm. projektin alku-
vaiheessa luotu yhteistyöverkosto ja paikallinen tarve 
iäkkäiden liikuntatoiminnalle. Usean hanketyöntekijän 
haasteena olivat kuitenkin hanketyön käynnistymisen 
hitaus tai vaikeus, kiire, asiakkaiden tavoittaminen ja 
yksittäisenä vastauksena tilojen puute. Seuraavana 
hankeryhmän arvioita omasta toiminnasta.

”Ennen liikuntaryhmien aloittamista muo-
dostettu yhteistyöverkosto ja tukihenkilöt 
eri yhteistyötahoissa ovat olleet toiminnan 
aloittamisen ja toteuttamisen kannalta 
erittäin tärkeitä.”

”Yhteistyö on käynnistynyt laajalla rinta-
malla. Tuntuu, että hankkeelle on tilaus. 
Kaupungin eri tahot ovat innostuneet 
hankkeen tavoitteesta...”

”Iäkkäiden mukaan saaminen alkuvai-
heessa hieman hidasta.”

”Projektin käynnistäminen käytännön ta-
solla haastava. Tilojen puute, sitoutunei-
den toimijoiden löytäminen, vanhusten 
tavoittaminen, kaikki erittäin työlästä...”

Hankkeiden jatko- ja vakiinnuttamis-
suunnitelmat

Toiminnan suunnitelmallisuus ohjaa hanketoimin-
nan jatkuvuutta. Päättävältä ryhmältä pyydettiin tie-
toa siitä, jatkuuko hanketoiminta vielä vuonna 2008 

Kuvio 7. Ensimmäisen hankeryhmän vuosittainen arvio kuluneen vuoden onnistumisesta vuosina 2005-2007 

heikosti          tyydyttävästi       melko hyvin           hyvin           erittäin hyvin
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iäkkäiden liikuntapalveluiden tarve paikkakunnalla, 
ennaltaehkäisevän toiminnan merkityksen ymmär-
täminen, kuljetusten järjestäminen ja matalat osallis-
tujamaksut. Juurtumista vaikeuttaa puolestaan mm. 
rahoituksen päättyminen.

Vuonna 2005 aloittaneelta hankeryhmältä tiedustel-
tiin myös sitä, miten hanketoimija voi olla jatkossa 
mukana viemässä ohjelman asiaa eteenpäin omalla 
paikkakunnallaan. Lisäksi kysyttiin, millaista yhteis-
työtä he haluaisivat tehdä jatkossa Ikäinstituutin 
kanssa. Vastausten mukaan iäkkäiden liikunta-asiaa 
voidaan edistää kouluttamalla, kertomalla omista 
hankekokemuksista, fysioterapeutin perustyössä, 
viemällä loppuraportti kuntiin ja tiedottamalla sekä 
välittämällä ohjelman materiaalia kuntiin. Ikäinsti-
tuutilta toivottiin jatkossakin koulutuksia, materiaa-
lia ja seminaareja eri puolille Suomea. 

Vuonna �00� ja �007 aloittaneet hankkeet kirjasivat 
lomakkeeseen kehittämistoiminnan painopistealu-
een vuodelle 2008 ja vakiinnuttamissuunnitelmansa. 
Toisen hankeryhmän kehittämistyön painopistealue-
vastauksissa visioitiin tulevaisuuteen. Hanketoimijat 
halusivat vielä kehittää toimintatapaansa, mutta toi-
saalta pohtivat vakiinnuttamisen väyliä. Seuraavissa 
avovastauksissa hanketoimijoiden kirjaamia paino-
tuksia vuodelle 2008.

”Kuntoutujien jatkoryhmätoiminnan jär-
jestäminen ja koordinointi. Ohjaajina toi-
mivat vertaisohjaajat ja vapaaehtoistyön-
tekijät.”

”Liikuntaneuvonnan tuotteistaminen, tes-
tauksen ja arvioinnin vakiinnuttaminen.”

”Yhteistyökumppaneiden perehdyttämi-
nen liikuntatarjotintaulukkoon ja sen päi-
vittämiseen.”

Vuonna 2006 aloittaneita hanketoimijoista 11 ilmoit-
ti tehneensä suunnitelman, joissa toimintaa aiottiin 
vakiinnuttaa mm. seuraavilla tavoilla: tiivistetään yh-
teistyötä kaupungin/kunnan kanssa, jotta esim.  lii-
kuntatoimi, kotipalvelu tai kansalais-/työväenopisto 
voisi osallistua ja jatkaa aloitettua toimintaa, vakiin-
nutetaan toimintaa talon omaksi toiminnaksi esim. 

tai ovatko hankkeet onnistuneet vakiinuttamaan 
toiminnan ja jos ovat, niin miten. Ryhmää pyydettiin 
myös kertomaan niistä asioista, jotka he näkevät kes-
keisiksi toiminnan juurruttamisessa tai mitkä seikat 
puolestaan vaikeuttavat vakiinuttamistyötä. Keskim-
mäinen ja viimeisenä aloittanut hankeryhmä kirjasi 
kyselylomakkeeseen kehittämistoimintansa paino-
pistealueet vuodeksi 2008. Ryhmiltä kysyttiin myös, 
ovatko he tehneet tai tarkentaneet toiminnan vakiin-
nuttamissuunnitelmaa.

Ensimmäisen hankeryhmän vastauksista selveni, että 
osa hankkeista jatkaa toimintaansa aikaisemman 
mallin mukaan pitkälle kevääseen tai jopa vuoden 
2008 loppupuolelle. Toiminta mahdollistuu, koska 
hankerahoitusta on vielä jäljellä. Yksi hanke toimii 
jatkorahoituksella vuoden loppuun. Vastausten mu-
kaan toiminnan juurruttaminen onnistui kokonaan 
tai osittain pääosalla hankkeista. Yksi toimija ilmoitti, 
ettei toiminta jatku osittaisenakaan näillä näkymin. 
Yleisin toimintamalli toiminnan vakiinnuttamiseen 
on lisätä se 1) oman organisaation palveluvalik-
koon. Toinen keskeinen vakiinuttamisen väytä on 2) 
toiminnan siirtäminen tai yhteistyöstä sopiminen  
kunnan kanssa. Liikunta- ja terveystoimi, kansalais-
opistot ja seurakunta ovat keskeisiä yhteistyökump-
paneita, ja jatkavat hankkeiden aloittamaa toimintaa 
muutamilla hankepaikkakunnilla. Ryhmän hankkeet 
ovat vakiinnuttaneet toimintaansa myös osittaisena 
esimerkiksi 3) vapaaehtoisten ja opiskelijoiden avul-
la. Kaksi hanketta raportoi mahdollisuudesta jatkaa 
liikuntatoimintaa 4) muissa samansisältöisissä hank-
keissa. Hankkeet ovat myös kertoneet suullisesti, että 
ovat hakeneet 5) jatkorahoitusta hyvän käytäntönsä 
kehittämiseen esimerkiksi RAY:lta tai kaupungilta.
 

Toiminta jatkuu:
•	 osana oman organisaation palveluja
•	 osana kunnan palveluja tai yhteistyöstä 
 sovitaan kunnan kanssa
•	 osittain vapaaehtoisten toimesta
•	 samansisältöisissä hankkeissa
•	 haetaan jatkorahoitusta

Ensimmäisen hankeryhmän mielestä vakiinnutta-
mista edistävät yhteistyö kunnan kanssa, asiantun-
tevat ja koulutetut ohjaajat, hankkeesta tiedottami-
nen ja näkyvyys, oman organisaation sitoutuminen, 
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kouluttamalla henkilökuntaa tai selvittämällä erilai-
sia rahoitusvaihtoehtoja, koulutetaan vertaisohjaajia, 
kehitetään tai linjataan omaa hyvää toimintatapaa, 
tehostetaan tiedottamista ja selvitetään oman oh-
jausryhmän kanssa vakiinnuttamisen mahdollisuuk-
sia. Painopiste-aluetta ja vakiinnuttamissuunnitel-
maa koskevissa vastauksissa oli paljolti samanlainen 
näkökulma, toiminnan juurruttaminen. 

Kolmannen hankeryhmän painopiste-alueet liittyivät 
toimintavaiheeseen. Vuosi 2008 on hankkeille aktiivi-
nen toiminnan kehittämisen ja järjestämisen vaihe. 
Hankkeet tarkentavat kohderyhmäänsä, kouluttavat 
keskeisiä toimijoita ja yhteistyökumppaneita, järjes-
tävät ryhmä- ja yksilöliikuntaa ja tiedottavat toimin-
nastaan. Kaikki ryhmän hanketyöntekijät kirjasivat 
hankkeen tehneen vakiinnuttamissuunnitelman. Osa 
suunnitelmista oli tarkempia ja muutamat alustavia. 

Kuvio 8. Ensimmäisen hankeryhmän ohjelmasta saama hyöty vuosina 2005-2007

ei ollenkaan        vähän       jonkin verran           paljon          erittäin paljon
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Hankeryhmä 2005
       1. vuosi (2005)
        2. vuosi (2006)
        3. vuosi (2007)

      1. vuosi (2005)      1. vuosi (2005)      1. vuosi (2005)

        3. vuosi (2007)        3. vuosi (2007)        3. vuosi (2007)

”Hanke jatkuu mukana olevissa yhdistyk-
sissä…”

”Liikuttava lähihoitaja vahvuudeksi kun-
nan henkilöstöön, ennaltaehkäisevän ja 
ylläpitävän liikunnan ohjaamiseen.”

”Jokaisella hankepaikkakunnalla kaksi 
henkilöä (yhteensä kahdeksan) vastaavat 
jatkossa iäkkäiden liikunta- ja toimintaky-
vyltään heikentyneiden terveysliikunnan 
koordinoinnista ja kehittämisestä, heille 
koulutusta hankkeen aikana.”

”Aloitettu, suunnitelma ei valmis.”
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Hankeohjauspalaute

Voimaa vanhuuteen -ohjelman 
merkitys hanketoiminnalle

Osallisuus valtakunnallisessa ohjelmassa koettiin 
hyödyttävän paikallista hanketoimintaa. Ensimmäi-
sen hankeryhmän kokema hyöty oli hieman kohen-
tunut kolmivuotisseurannassa (kuvio 8). Erittäin 
tyytyväisten joukkoon tuli mukaan yksi uusi hanke-
toimija. Maininnan ”vähän tyytyväinen” on antanut 
yksi hanketoimija koko kolmivuotiskauden, myös 
jonkin verran tyytyväisten joukko pysyi lukumääräi-
sesti ennallaan viime vuoteen nähden. Vastausten 
kaksijakoisuus oli nähtävillä. 

Toimintaansa päättävä hankeryhmä toivoi, että yh-
teydenpito ohjelmaan olisi mahdollista myös han-
kekauden päätyttyä. Hankkeet toivoivat mm. ke-
hittämiensä hyvien käytäntöjen levittämistä, tukea 
vakiinnuttamiseen ja mahdollisuutta käyttää sisäistä 
verkkopalvelua jatkossa.

Toinen ja kolmas hankeryhmä kokivat hyödyt ensim-
mäistä ryhmää selkeästi suuremmiksi. Toisen ryhmän 
vastausten mukaan hyötyä oli joko paljon tai erittäin 
paljon. Ryhmä toivoi ohjelmalta jatkossa mm. apua 
tuotteistamiseen ja loppuraportin tekemiseen, lisää 
näkyvyyttä, edelleen koulutusta ja materiaalia. Yksi 
hanketoimija esitti toivomuksen tiedottamisen ja 
erillaisten ohjeistusten selkeyttämisestä. 

Kolmannen hankeryhmän vastaukset asettuivat as-
teikolle kohtiin jonkin verran, hyvin ja erittäin paljon. 
Vaihtoehdon erittäin paljon oli rastittanut seitsemän 
hanketoimijaa. Ryhmän jäsenet toivoivat jatkossa 
ohjelmalta edelleen koulutuksia ja materiaalia, nä-
kyvyyttä sekä aihepiirin tutkimustietoa. Seuraavana 
ryhmän lausumia.

”Materiaali, tuki ja koulutukset olleet hy-
viä, ja niitä toivotaan jatkossakin.”

”Erilaisia tiedotteita, uutiskirjeitä tms. On 
ollut hyötyä itselle ja niillä voi levittää tut-
kittua tietoa kuntalaisille.”

”Ehkä maakunnallisia tapahtumia yhdes-
sä alueen projektien kanssa.”

 Hankeohjauksen hyödyt

Voimaa vanhuuteen -ohjelman hankeohjaukseen 
on sisällytetty mm. koulutukset, alueseminaarien 
järjestäminen yhteistyössä hanketoimijan kanssa, 
henkilökohtainen ohjaus ja materiaali. Jako ohjelma- 
ja ohjaustoimintaan näytti kuitenkin edellisvuosien 
tavoin olevan liukuva ja näin ollen vastaukset olivat 
osittain päällekkäisiä. 

Vuonna �005 aloittaneiden hankkeiden kokemus han-
keohjauksen hyödyistä jakaantui laajasti asteikolle. 
Kaksi toimijaa valitsi vaihtoehdon ”erittäin paljon” 
ja kaksi ”vähän”. Loput ryhmän hankkeista kokivat 
ohjauksen hyödyttävän heitä joko paljon tai jonkin 
verran. Ohjaukseen tyytyväiset hanketoimijat kiitti-
vät hyviä koulutuksia, materiaalia ja henkilökohtaista 
ohjausta. Yksi ohjaukseen ”vähän” vaihtoehdon valin-
nut hanketoimija kirjoitti, että hänellä oli jo aihepiirin 
tieto-taito aikaisempaan projektiin liittyen. 

Toinen hankeryhmä koki hyötyvänsä ohjauksesta en-
simmäistä enemmän. Pääosa toimijoista ilmoitti oh-
jauksen hyödyttävän paljon ja neljä erittäin paljon. 
Hanketoimijat olivat tyytyväisiä koulutuksiin, materi-
aaliin ja henkilökohtaiseen ohjaukseen. Ohjaukselta 
toivottiin jatkossa lisää henkilökohtaisia kontakteja 
ja tukea toiminnan vakiinnuttamiseen. Yksittäisinä 
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toiveina mainittiin mm. lisää erityyppisiä voimiste-
luohjeita, ruotsinkielistä materiaalia ja ”karvalakki-
pohjalta” täytettäviä lomakkeita. Yksi hanketoimija 
kiteytti tyytyväisyyden lauseeseen: ”Tieto siitä, että 
hankeohjaus on ja toimii, luo turvallisuutta.”

Pääosa kolmannen hankeryhmän toimijoista koki 
hankeohjauksen hyödyttävän heitä erittäin paljon. 

Hanketoimijat olivat edellisten ryhmien tavoin tyyty-
väisiä henkilökohtaiseen ohjaukseen, koulutukseen 
ja materiaaliin. Ohjauksen toivottiin jatkossakin si-
sältävän koulutusta ja materiaalia sekä entistä enem-
män yksilöllistä ohjausta. Seuraavassa kuviossa 9 on 
yhdistetty kaikkien hankkeiden kokemus hankeohja-
uksen hyödyistä seurantakaudella. 
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Kuvio 9. Hankkeiden kokemus hankeohjauksen hyödyistä vuonna 2007 (n=37)

ei ollenkaan        vähän       jonkin verran           paljon          erittäin paljon

Ha
nk

et
ta



�5

Henkilöstö ja työn organisointi

Voimaa vanhuuteen -ohjelmaryhmään kuuluvat 
ohjelmajohtaja, Ikäinstituutin toimialapäällikkö TtL, 
LitM Elina Karvinen, ohjelmakoordinaattori KM, ft 
Päivi Niemi, suunnittelijat VTM, ft Pirjo Kalmari ja KM, 
ft Minna Säpyskä-Nordberg, koulutussuunnittelija 
KM, ft Elina Vuorjoki-Andersson ja ohjelma-assistent-
ti Mti Tuula Kuismin. Koulutussuunnittelija palkattiin 
tehtävään maaliskuun 2007 alussa. Ohjelmaryhmää 
täydensi tutkija YTM Mika Simonen. Hänen työpa-
noksensa kohdistui ohjelman ulkoisen arvioinnin 
valmisteluun sekä seurannan suunnitteluun ja to-
teutukseen. Ohjelmaryhmä jatkoi yhteistyötään oh-
jelman pilottiprojektin suunnittelijan ft Ulla Salmisen 
kanssa. Lisäksi ohjelmaryhmää avustivat kartoitus- ja 
koodaustyössä YTM Minna Nurminen, liikuntatietei-
den yo Heli Helldan ja terveystieteiden yo Laura Leh-
tinen. Vuonna 2007 ohjelmaryhmä sai myös asian-
tuntija- ja mentorointitukea emeritus professori Ilkka 
Vuorelta ja TtM, MQ Tupu Holmalta. 

Vuonna 2007 ohjelmaryhmällä oli yksi viikoittainen 
yhteispalaveri, jossa käytiin läpi ajankohtaiset tapah-
tumat ja tehtävät. Ryhmällä oli myös yhteensä neljä 
suunnittelupäivää seurantakauden aikana. Näissä 
tilaisuuksissa keskusteltiin ja ideoitiin ohjelman toi-
mintamuotojen kehittämistä, kerrattiin tehtyä työtä 
ja linjattiin tulevaa. Kehittämistyötä jatkettiin vies-
tintä-, sidosryhmä-, koulutus- ja mentorointi- sekä 
arviointityöryhmissä, joihin ohjelman työntekijät ja-
kaantuivat vastuualueensa mukaisesti.

Seurantakaudella ohjelmaryhmälle järjestettiin eng-
lannin kongressikielikoulutusta. Ryhmän jäsenet 
osallistuivat myös Ikäinstituutin sisäisiin koulutuk-
siin ja erilaisiin seminaareihin, joiden organisoinnis-
sa ohjelma ja Ikäinstituutti olivat mukana. Lisäksi 
ohjelma-assistentti osallistui verkkokirjoittamisen 
koulutukseen. Omaehtoista liikuntaa tuettiin liikun-
taseteleillä. Ohjelmaryhmä osallistui Ikäinstituutin 
virkistys- ja suunnittelupäiville.

Johto- ja ohjausryhmät 

Ohjelman johtoryhmään kuuluivat koko seuranta-
kauden toimialapäällikkö Elina Karvinen (pj), vas-
taava johtaja Anneli Sarvimäki, talouspäällikkö Jyrki 
Pinomaa, toimialapäällikkö Arto Tiihonen ja ohjel-
makoordinaattori Päivi Niemi Ikäinstituutista. Ryh-
mään liittyi seurantakauden keväällä kuudenneksi 
jäseneksi emeritus professori Ilkka Vuori. Varsinaisten 
jäsenten lisäksi kokouksiin osallistuivat tarvittaessa 
myös muut ohjelmaryhmän edustajat. Johtoryhmä 
kokoontui vuoden aikana neljä kertaa. Kokouksissa 
päätettiin ohjelmaan liittyvistä käytännön toiminta-
linjoista ja ratkaisuista. Seurantakauden keskeisiä ky-
symyksiä olivat ohjelman ja hanketoiminnan seuran-
ta, keskeiset viestintätapahtumat, henkilöstöresurssit 
ja ulkoisen arvioijan haun käynnistäminen.

Ohjelman voimavarat
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Ohjausryhmän muodostivat keskeisten yhteistyöta-
hojen edustajat (taulukko 14). Vuoden 2007 aikana 
Suomen gerontologian tutkimuskeskuksen edusta-
jaksi ohjausryhmään liittyi tutkimusjohtaja Sarianna 
Sipilä Raija Leinosen siirtyessä toisiin tehtäviin. Oh-
jausryhmä kokoontui kauden aikana kolme kertaa. 
Yksi kokoontuminen oli Lappeenrannassa. Kokoon-
tumiseen yhdistettiin seminaari, jossa puhujina oli 
ohjausryhmän jäseniä. Ohjelmaryhmän edustajat 
esittivät kokouksissa ohjelman etenemistä ja sen kes-
keisiä kysymyksiä. Yhdessä kokouksessa ohjelman 
ulkoisen arvioinnin suunnittelija, tutkija Simonen 
kertoi ohjelman ulkoisen arvioinnin suunnitelmasta. 
Myös ohjelman suunnittelija osallistui kahteen koko-
ukseen kertoen ohjelman seurannasta.

Heidi Paatero, STM, puheenjohtaja

Kari Koivumäki, OPM, varapuheenjohtaja

Hilppa Tervonen, RAY

Hanna Nyfors, STM

Mari Miettinen, STM

Jaana Suni, UKK-instituutti

Olavi Haapaniemi, Eläkeläisjärjestöjen edustaja

Raija Leinonen ja Sarianna Sipilä, 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

Taulukko 14. Voimaa vanhuuteen -ohjelman ohjausryhmä
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Voimaa vanhuuteen -ohjelman kolmas toimintavuo-
si eteni suunnitelmien mukaan. Iäkkäiden voima- ja 
tasapaino- ja liikuntaneuvontasisältöisten liikunta-
palvelujen kehittämistä ja tarjontaa edistettiin vies-
tinnällä, yhteistyöllä sidosryhmien kanssa sekä kou-
luttamalla. Ohjelman hankkeet pyrkivät puolestaan 
rakentamaan yhteistyössä kuntiensa kanssa hyviä 
toimintamalleja iäkkäiden terveysliikunnan toteut-
tamiseksi ja myös muille jaettavaksi. Seuraavassa 
käsittelyssä tavoitteisiin pääsyä arvioidaan ohjelman 
toimintamuotojen avulla.

Yleinen toiminta 2007

Koulutus: Ohjelman yleinen koulutustoiminta oli 
alueseminaaripainotteista. Alueelliset tilaisuudet 
tavoittivat hyvin eri sektoreiden toimijoita ja ikäih-
misiä. Sen sijaan päättäjiä olisi toivottu mukaan 
runsaammin. Seminaarit saattoivat eri toimijatahoja 
yhteiseen tilaisuuteen kuulemaan toistensa tekemi-
sistä ja mahdollistivat osaltaan paikallisen yhteistyön 
käynnistymisen. 

VoiTas -kouluttajakoulutuksia jatkettiin eri puolilla 
Suomea ja Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttajakou-
lutuksen pilotointi aloitettiin. Koulutukset lisäsivät 
ohjelman asiasisällön osaajien määrää valtakun-
nallisesti. Kouluttajat liittyvät myös pääsääntöisesti 
kouluttajaverkostoon, jonka osaamista vahvistetaan 
jatkokoulutuksilla ja verkostoyhteistyöllä.

Viestintä: Ohjelman viestintää kohdennettiin uusille 
kohderyhmille, kuten poliittisille päättäjille. Paikallis-
tason viestintää lisättiin erityisesti alueseminaarien 

Toimintakauden arviointi

ja iäkkäiden ulkoilupäivän yhteydessä. Alueseminaa-
reista kirjoitettiin artikkeleita paikallislehdissä. Ulkoi-
lupäivä sai runsaasti näkyvyyttä, joka oli nähtävissä 
ohjelman julkisuusseurannassa. Lisäksi ohjelmaryh-
mä kirjoitti asiantuntija-artikkeleita aihepiirin lehtiin. 
Ohjelman viestintämateriaalia jaettiin runsaasti ja 
ohjelman verkkosivuja haettiin selkeästi aikaisem-
paa enemmän. 

Seurantakauden aikana ohjelma huomioitiin valta-
kunnallisissa sosiaali- ja terveyspolitiikan linjauksissa. 
Terveyden edistämisen politiikkaohjelmassa esitettiin, 
että Voimaa vanhuuteen -ohjelma tuottaa malleja 
kuntien terveys-, sosiaali- ja liikuntatoimen sekä alan 
järjestöjen käyttöön.

Sidosryhmäyhteistyö: Ohjelman lisääntynyt tun-
nettuus helpotti yhteistyön rakentumista.
Sidosryhmäyhteistyö tehostui ja konkretisoitui yh-
teisten tapahtumien myötä. Iäkkäiden ulkoilupäivä ja 
Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttajakoulutus tiivisti-
vät yhteistyötä usean eri toimijan kanssa. Asiantunti-
jaorganisaatioiden, kuten UKK-instituutti, Jyväskylän 
yliopisto ja Kuntaliitto, kanssa jatkettiin koulutus-, 
konsultointi- ja verkostoyhteistyötä. Kumppanuuden 
muotoja rakennettiin myös Helsingin kaupungin ja 
muutamien liikunnan aluejärjestöjen kanssa. Lisäksi 
mukaan saatiin uusia toimijoita, kuten diakoniatyön 
edustajia.

Muu yleinen toiminta: Kansainvälinen yhteistyö 
jatkui verkostoyhteistyönä. Ohjelmasisällöistä vie-
tiin tietoa keskeisille verkostoille ja kuultiin myös 
kansainvälisiä iäkkäiden terveysliikunnan linjauksia. 
Ulkoisen arvioinnin valmistelu eteni alkutilannetta 
selvittävällä kyselyn kautta arvioijan tarjouskilpailun 
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Vuonna 2005 aloittaneiden hankkeiden asema oli 
erityinen, silla he eivät tienneet ohjelmasta hanke-
suunnitelmaa tehdessään. Hankkeet olivat pilotin 
roolissa ohjauksen kehittyessä yhtäaikaisesti. Toisaal-
ta pieni hankeryhmä sai runsaammin ohjausaikaa, ja 
oli myös mukana kehittämässä ohjelman tavoittei-
den mukaista hanketyötä. Vuonna 2007 hankeryhmä 
pääsi jälleen pilotoimaan oman hyvän käytännön 
löytämistä ja tuotteistamista sekä toiminnan vakiin-
nuttamista. 

Hankekoulutus: Hankekoulutusohjelma vakiintui 
nykyiseen muotoonsa vuoden 2007 aikana. Hanke-
työntekijät olivat yleisesti tyytyväisiä koulutuksiin. 
Tuotteistamisen koulutus ja hankkeiden väliset ver-
kostopäivät otettiin seurantakaudella mukaan ohjel-
maan. Kolmatta vuotta mukana olevat hanketyönte-
kijät kokivat tuotteistamisen koulutuksen tärkeäksi 
toiminnan vakiinnuttamisen kannalta. Verkostopäi-
vät edistivät eri hankeryhmien työntekijöiden välistä 
yhteistyötä ja vertaistukea. Koulutuksia kehitetään 
palautteiden perusteella. 

Hanketyöntekijät osallistuivat koulutuksiin vaihte-
levasti. Pääosa osallistui mahdollisuuksien mukaan 
kaikkiin koulutuksiin, mutta muutamat hanketyön-
tekijät jäivät säännönmukaisesti pois. Poisjääntiä 
perusteltiin työkiireillä tai sillä, ettei hanketyöntekijä 
tarvinnut tietoa kyseisestä aihepiiristä. 

Kohderyhmä: Pääosa hankkeiden liikuntatoimin-
taan osallistuvista ikäihmisistä kuului ohjelman koh-
deryhmään, mutta mukana oli myös nuorempia ja 
toimintakyvyltään parempikuntoisia osallistujia. Toi-
nen ja kolmas hankeryhmä tavoittivat ensimmäistä 
paremmin kohderyhmää. Mukana oli myös erityis-
ryhmien asiakkaita. Hankkeet sovelsivat hankekou-
lutuksista saadun tiedon oman ryhmänsä tarpeita 
vastaavaksi. 

Hankkeiden järjestämään toimintaan osallistui vaih-
televasti ikäihmisiä, yhteensä 3210 eri asiakasta seu-
rantakauden aikana. Pienimmillään yhden hankkeen 
asiakasmäärä oli 10 ja suurimmillaan 250. Valtakun-
nallisesti toimivat hankkeet tavoittivat luonnollises-
ti runsaasti osallistujia, koska toimintaa toteutettiin 
paikallisyhdistysten kautta. Pienemmät hankekohtai-

käynnistämiseen. Kyselyn mukaan kuntien sosiaa-
li- ja terveystoimilla oli laajasti yhteistyötä ohjelman 
hankkeiden kanssa. Kysely toistetaan ohjelman lop-
puvaiheessa.

Hanketoiminta 2007

Seurantakaudella ohjelmassa oli mukana yhteen-
sä 35 hanketta, joista osa toimi valtakunnallisesti ja 
osa usealla paikkakunnalla. Toimintaansa päättävä 
hankeryhmä pyrki vakiinnuttamaan toimintaansa, 
keskimmäinen ryhmä kehitti toimintatapaansa ja 
aloittavat hankkeet käynnistivät toimintaansa etsi-
en asiakkaita ja tiedottaen toiminnastaan. Toimin-
nan painopiste ei kuitenkaan aina liittynyt toiminta-
vuoteen, vaan kaikissa hankeryhmissä tehtiin sekä 
kehittely- että vakiinnuttamistyötä. Hanketyön ete-
nemiseen vaikuttivat useat tekijät, kuten aikaisem-
mat projektikokemukset ja resurssit. 

Vuonna 2005 aloittaneet hankkeet lopettivat ja va-
kiinnuttivat toimintaansa vaihtelevalla aikataulul-
la. Osa vähensi varsinaista hanketoimintaansa jo 
seurantakauden puolessa välissä tai loppupuolella. 
Muutamat hankkeista jatkavat toimintaansa pitkälle 
vuoteen 2008. Hanketoiminnan ja -ohjauksen kes-
keisenä tavoitteena oli nostaa esiin ja jakoon hank-
keiden kehittämiä hyviä toimintamalleja sekä edistää 
toiminnan paikallista juurtumista. 

Hankeohjaus: Vuosi 2007 oli hankeohjauksen ruuh-
kavuosi. Hankeohjauksen haasteena olivat mm. seu-
raavat tekijät: hankkeiden määrä ja erilaisuus, maan-
tieteellinen etäisyys, osallisuus ohjelmassa uutta, 
seurannan välineiden kehittäminen yhtäaikaisesti ja 
toiminnan vakiinnuttaminen. Hankkeiden valtakun-
nallisuus ja alueellisuus toivat myös omat haasteen-
sa. Lisäksi ohjaustyötä lisäsi hanketyöntekijöiden 
vaihtuminen muutamissa hankkeissa. Haasteisiin 
vastaamista puolestaan auttoi se, että ensimmäisen 
hankeryhmän kolmivuotiskauden kokemusten pe-
rusteella hankeohjauksen malli vakiintui nykyiseen 
muotoonsa. Seurantakaudella viimeisteltiin myös 
hankekoulutusohjelma ja seurannan välineet. 
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set asiakasmäärät seurantakauden aikana johtuivat 
yleensä siitä, että samat asiakkaat saivat osallistua jat-
kuvasti ryhmiin. Iäkkäiden asiakkaiden ohjaaminen 
tutusta ryhmästä toiseen saatettiin kokea vaikeaksi 
tai sopivaa liikuntaryhmää ei ollut tarjolla. Ryhmäko-
ko haluttiin myös pitää kohderyhmälle sopivan pie-
nenä (5-10 henkilöä) ohjatun terveysliikunnan laa-
tusuositusten mukaisesti. Keskeistä on huomioida, 
ettei hankkeiden ensisijaisena tehtävänä ole saada 
määrällisesti suuria joukkoja liikkeelle vaan hankkeis-
sa kehitetään hyviä toimintatapoja iäkkäiden voima- 
ja tasapainosisältöiseen terveysliikuntaan.  

Toiminnan sisältö: Toiminnan sisällöt moninaistui-
vat edelleen uuden hankeryhmän tullessa mukaan. 
Voima- ja tasapainosisältöinen liikuntaryhmätoimin-
ta tai yksilöharjoittelu oli yleisin toimintamuoto. Lii-
kuntaryhmiä järjestettiin yleisimmin kerran viikossa, 
ja kahden harjoituskerran tavoite ei näin ollen to-
teutunut kaikilla asiakkailla. Aikaisempien vuosien 
mukaisesti hanketyöntekijät kertoivat, että toinen 
harjoituskerta toteutui esimerkiksi kotiharjoittelu-
na. Ulkoilu nousi seurantakaudella tärkeäksi liikun-
tamuodoksi. Hankkeet saivat myös uusia yhteistyö-
kumppaneita iäkkäiden tueksi valtakunnallisen 
ulkoilupäivän yhteydessä. 

Neuvonta liitettiin yleisesti liikuntatoimintaan tai 
neuvonta saattoi myös olla toiminnan painopiste. 
Muutama hanke kehitti iäkkäiden liikuntaneuvon-
nan mallia. Myös hankkeiden järjestämä koulutus-
toiminta oli yleistä. Koulutustoimintaa edisti se, 
että hankkeet saivat VoiTas -kouluttajakoulutuksella 
valmiudet ja materiaalin kouluttaa. Yksi hankkeista 
keskittyi alueellisen palveluohjausmallin kehittämi-
seen ja yksi alueellisen tiedonkulun edistämiseen.  
Hanketoiminnan käytäntöjä rakensi myös hankkeen 
toiminta-alue. Paikallisuus, alueellisuus tai valtakun-
nallisuus vaikutti esimerkiksi yhteistyöverkostojen ja 
viestinnän laajuuteen.

Yhteistyö ja verkostoituminen: Hankkeet ovat 
huomanneet käytännön työssään alueellisen yhteis-
työn merkityksen. Pääosa hankkeista verkostoitui 
laajasti alueensa iäkkäiden terveysliikunnan toimijoi-
den kanssa. Kunnan terveys-, sosiaali- ja liikuntatoi-
mi olivat edelleen keskeisiä yhteistyökumppaneita, 

mutta myös muut toimijat, kuten seurakunta, kansa-
laisopistot ja oppilaitokset tulivat useassa kunnassa 
mukaan toimintaan. Lisäksi ohjelman hanketoimijat 
saivat toisiltaan vertaistukea. Yhteistyön väylänä ei 
kuitenkaan ollut hankkeiden sisäinen keskusteluka-
nava.

Hankeohjauspalaute ja oman toiminnan arvioin-
ti: Hanketyöntekijöiden kokemukset osallisuudes-
ta ohjelmaan ja hankeohjauksesta olivat pääosin 
myönteisiä. Ohjelmalta ja ohjaukselta toivottiin edel-
listen vuosien tavoin koulutuksia, materiaalia ja hen-
kilökohtaista ohjausta. Nyt toivottiin myös aikaisem-
paa enemmän tukea toiminnan vakiinnuttamiseen. 
Toinen ja kolmas hankeryhmä kokivat hankeyhteis-
työn ensimmäistä hyödyllisemmäksi. Tähän vaikut-
tivat oletettavasti ne seikat, ettei ensimmäinen ryh-
mä tiennyt suunnitelmaa tehdessään ohjelmasta, ja 
toisaalta ohjelmatoiminnan kehittäminen hanketoi-
minnan rinnalla ei tuottanut hanketoimijoille välinei-
tä riittävän nopeasti. Voidaan myös pohtia, että oliko 
muutama ensimmäisen ryhmän hankkeista sellaisia, 
ettei ohjelman sisältö tai ohjelmatyyppinen toiminta 
ollut heidän hankkeelleen keskeistä. 

Hanketoimijat arvioivat omaa toimintaansa. Suurin 
osa kaikkien hankeryhmien vastaajista arvioi toimin-
tansa sujuneen hyvin. Onnistumisen kokemusta vä-
hensivät mm. epävarmuus toiminnan jatkumisesta, 
asiakkaiden tavoittamisen vaikeus ja vähäiset henki-
löstöresurssit.

Jatkosuunnitelmat ja toiminnan vakiinnuttami-
nen: Vuonna 2005 aloittaneen hankeryhmän toi-
minnan vakiintuminen oli erityisen kiinnostuksen 
aiheena. Hanketyöntekijöiden vastausten mukaan 
pääosa hankkeiden kehittämästä toiminnasta va-
kiintui sellaisenaan tai osittain. Vakiintumisen väylinä 
olivat toiminnan jatkaminen omassa organisaatiossa 
tai toiminnan siirtyminen osin kunnan vastuulle. Lii-
kuntatoiminta voi myös jatkua osittain, usean toimija 
yhteistyönä tai muissa aihepiirin hankkeissa. Lisäksi 
on tärkeää huomioida, että koulutetut hanketoimi-
jat ja heidän mahdollisesti kouluttamansa toimijat 
ja vapaaehtoiset ovat vankka paikallinen osaamisen 
voimavara, jonka avulla hankkeen aloittama toimin-
ta voi käynnistyä esim. uuden rahoituksen myötä. 
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Hankeohjaajien näkemyksen mukaan vuonna 2005 
aloittaneiden hankkeiden aloittama työ vakiintui var-
sin hyvin huolimatta erilaisista haasteista. Toiminnan 
etenemistä ja vakiintumista saattoivat vaikeuttaa 
seuraavat tekijät: hankeryhmä joutui tarkentamaan 
ja muuttamaan alkuperäistä suunnitelmaansa oh-
jelman kriteereiden mukaiseksi, muutamissa hank-
keissa työntekijät vaihtuivat kesken hankekauden 
tai hankeorganisaatiolla oli vähäiset resurssit (esim. 
henkilöstö, tilat, välineet). Vakiintumiseen vaikutti 
myös hanke-esimiesten tuki tai sen vähäisyys. Lisäksi 
keskeistä oli eri kunnissa muotoutunut yhteistyö iäk-
käiden terveysliikunnan alueella. Hankekunnat ottivat 
vaihtelevasti kolmannen sektorin toimijan mukaan yh-
teistyöryhmiin ja toiminnan osaksi palvelutarjontaa. 

Toinen ja kolmas hankeryhmä teki sekä yksityiskoh-
taisia että alustavia suunnitelmia toimintansa vakiin-
nuttamiseksi. Vakiinnuttamisen haasteet ovat paljolti 

vastaavia kuin ensimmäisellä ryhmällä. Työtä helpot-
taa kuitenkin se, että ohjelmassa jatkavat hankkeet 
voivat hyödyntää ensimmäisen ryhmän kokemuksia.

Ohjelman voimavarat

Vuosi 2007 oli ohjelmaryhmälle kiireinen vuosi. 
Hankkeiden, seminaarien ja viestinnän määrä lisäsi-
vät ohjelmaryhmän työtä. Lisäresursseiksi palkattiin 
koulutussuunnittelija ja osapäiväisesti tutkija. Myös 
harjoittelujaksoilla olleet opiskelijat avustivat ohjel-
matyössä. Asiantuntijatukea ohjelmaryhmä sai joh-
to- ja ohjausryhmiltä sekä mentoreilta.

Suunnittelupäivät ja koulutukset edistivät ohjelman 
kehittämistyötä ja työntekijöiden jaksamista.
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Ohjelmaryhmä tekee vuoden 2007 arvioinnin pohjal-
ta johtopäätöksiä, jotka ohjaavat seuraavien vuosien 
toimintalinjauksia. Ohjelmatoiminnassa huomioidaan 
iäkkäitä koskevat sosiaali- ja terveyspolitiikan suunta-
viivat, joita esimerkiksi Terveyden edistämisen politiik-
kaohjelma ja Ikäihmisten palvelujen laatusuositukset 
(luettavissa www.stm.fi) asettavat. Seuraavassa esite-
tään vuodelle 2008 suunniteltua ja osittain jo toteutu-
nutta toimintaa ohjelman toimintamuotojen kautta.

Yleinen toiminta

Koulutus: Tietoa lisätään ja osaamista edistetään 
koulutuksilla sekä uudella ohje-/oppimateriaalilla.
-  Jatketaan VoiTas -kouluttajakoulutuksia eri puolil-

la Suomea. Kehitetään edelleen Ulkoiluystäväksi 
iäkkäälle -kouluttajakoulusta pilottikoulutuksen 
palautteiden pohjalta ja aloitetaan yleiset koulu-
tukset.

- Tehostetaan kouluttajaverkoston yhteistyötä ja 
osaamista. Järjestetään kouluttajille opintopäivät.

-  Aloitetaan verkkosivuille liikepankin rakentami-
nen. Liikepankki sisältää iäkkäille sopivia voimiste-
luliikkeitä ja valmiita ohjelmia. Liikepankkia voivat 
ensimmäisessä vaiheessa hyödyntää ammattilai-
set ja vapaaehtoisohjaajat. 

-  Tuotetaan DVD kolmiportaisesta voimisteluohjel-
masta. Voimistelunohjaus -DVD sopii iäkkäiden 
kotivoimistelun ohjaajien käyttöön.

Viestintä: Laajennetaan viestinnän kohderyhmiä, 
osallistutaan messuille, organisoidaan tapahtumia ja 
tuotetaan/jaetaan uutta viestintämateriaalia.

-  Järjestetään laaja postitus eri kohderyhmille, ku-
ten terveyskeskuslääkäreille, osastonhoitajille ja 
ammattikorkeakoulujen vanhustyön opettajille. 
Postitus sisältää tietoa ohjelmasta, sen tavoitteista 
ja kuinka kohderyhmä voi olla mukana edistämäs-
sä iäkkäiden liikkumismahdollisuuksia.

-  Osallistutaan Helsingin lääkäri- ja sairaanhoitajapäi-
ville omalla osastolla ja laajalla viestintämateriaalil-
la. Osallistutaan Terve-sos -messuille Jyväskylässä.

-  Organisoidaan vanhustenviikolla valtakunnallinen 
iäkkäiden ulkoilupäivä yhteistyössä KKI –ohjelman 
kanssa. 

-  Tehdään uutta viestintämateriaalia, kuten juliste 
palvelutalojen käyttöön. 

Sidosryhmäyhteistyö: Jatketaan jo käynnistynyttä 
yhteistyötä ja luodaan myös uusia kontakteja.
- KKI -ohjelman kanssa tehtävä yhteistyö konkreti-

soituu erityisesti ulkoilupäivään. 
- Helsingin kaupungin kanssa jatketaan yhteistä 

työtä mm. Lupaava-hankkeessa. 
-  Diakonia-yhteistyön muotoja konkretisoidaan. 
- Asiantuntija- ja koulutusorganisaatioiden kanssa 

jatketaan koulutus-, konsultointi- ja opiskelijayh-
teistyötä.

Muu yleinen toiminta: Ohjelman ulkoinen arviointi 
käynnistyy. Jatketaan kansainvälistä yhteistyötä.
-  Ulkoinen arvioija valitaan vuoden 2008 alussa. Ar-

vioijan kanssa sovitaan yhteistyön muodot.
-  Kansainvälistä toimintaa jatketaan yhteistyöver-

kostoissa. Lisäksi ohjelmaryhmän jäseniä osallistuu 
Oslon pohjoismaiseen Gerontologiakongressiin 
toukokuussa. Päivillä esitetään ohjelman hankkei-
den kehittämiä hyviä toimintatapoja posterilla.

Päätelmät ja kehittämistehtävät 
vuodelle 2008
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Hanketoiminta

Ensimmäisen hankeryhmän kolmivuotinen kausi oh-
jelmassa päättyy vuosien 2007–2008 vaihteessa. Vuo-
den 2008 aikana pyritään hankeohjauksella vahvista-
maan ja edistämään näiden hankkeiden aloittaman 
toiminnan vakiintumista ja hyvien toimintatapojen 
levittämistä. Kokonaisvaltaisen hankeohjauksen pii-
rissä on edelleen kaksi hankeryhmää, joissa on yh-
teensä 24 hanketta. 

Hankekoulutus: Vuonna 2008 jatketaan koulutuk-
sia kehitetyn mallin mukaisesti. Järjestetään ensim-
mäiselle hankeryhmälle päätösseminaari 12.2.2008 
Helsingissä. Tilaisuudessa esitetään päättävien hank-
keiden kehittämiä hyviä toimintatapoja ja hankeoh-
jausmalli. Päättävät hanketyöntekijät ja -organisaati-
ot palkitaan. 

Kohderyhmä ja sen tavoittaminen: Ohjelmassa 
mukana jatkavat hankkeet tavoittavat varsin hyvin 
ohjelman kohderyhmän asiakkaita. Varmistetaan, 
että välillisesti esim. koulutuksen avulla ikäihmisiä 
tavoittelevat hankkeet painottavat yli 75-vuotiaiden 
ja toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten 
liikkumisen tärkeyttä.

Hanketoiminnan sisältö: Moninaiset sisältöpaino-
tukset antoivat hankeohjaajille uudenlaisia haasteita 
ohjaustyöhön. Se, että hankkeet etenevät ohjelman 
tavoitteeseen erilaisin sisällöin on sekä mahdollisuus 
että haaste. Sisältöpainotukset, kuten liikuntaryh-
mätoiminta, liikuntaneuvonta tai kotihoitohenki-
löstön koulutus valottavat palvelun kokonaiskuvaa. 
Toisaalta ohjelmaryhmä on erilaisten hankesisältö-
jen vuoksi joutunut pohtimaan mm. koulutusten ja 
seurantavälineiden (kuten seurantakysely ja loppu-
raporttiohjeistus) sopivuutta hankkeille. Koulutuksia 
ja seurantavälineitä sovelletaan mahdollisuuksien 
mukaan uusiin tarpeisiin sopiviksi.

Kannustetaan hankkeita varmistamaan iäkkäiden ta-
voitteellinen liikuntaharjoittelu. Kahden harjoitusker-
ran toteutuminen ja liikkumisen mahdollistuminen 
osana iäkkään arkea ovat keskeisiä liikuntatoimin-
nan tavoitteita. Kehotetaan hankkeita käyttämään 
ohjelman ryhmäliikunnan asiakaspalautelomaketta. 

Tehdään hankkeiden käyttöön myös yksilöliikunnan 
palautelomake.

Yhteistyö: Edistetään kolmannen sektorin ja kun-
nan välistä yhteistyötä. Tiedon lisääminen eri liikun-
tapalvelujen tuottajien kesken on tärkeää. Hankkei-
den alueseminaarit ja esimiestapaamiset ovat hyviä 
yhteistyön käynnistämisen foorumeita, mikäli tilai-
suuksiin saadaan myös kuntapäättäjiä mukaan. Kan-
nustetaan kunnissa eri liikuntapalveluja tuotavia sek-
toreita ryhtymään yhteistyöhön, esim. perustamalla 
tai jatkamalla työryhmätoimintaa. Organisoidaan 
kunnissa konkreettisia yhteistyötilaisuuksia, kuten 
ulkoilupäivä ja koulutukset.

Hankkeiden välistä yhteistyötä edistetään koulutus- 
ja seminaaritilaisuuksilla. Erityisesti verkostopäivil-
lä vaihdetaan kokemuksia ja ideoita. Kannustetaan 
hankkeita ekstranetin käyttöön.

Hankeohjaus, toiminnan jatkuvuus: Kahden ohjel-
massa jatkavan hankeryhmän ohjauksessa hyödyn-
netään ensimmäisen ryhmän kokemuksia toiminnan 
vakiinnuttamisessa. Jatkavat hankkeet saavat ideoita 
ja toimintamalleja päättävältä hankeryhmältä. Myös 
kouluttajakoulutukset ja tuotteistamiskoulutus edis-
tävät osaltaan toiminnan jatkuvuutta.

Hyvien käytäntöjen jakaminen: Kootaan ensim-
mäisen hankeryhmän loppuraporttien pohjalta Hy-
vät käytännöt -opas, joka valmistuu vuoden 2008 
lopulla. Opasta jaetaan yhteistyökumppaneille ja 
hankekuntiin. Ohjelmaryhmän yhteys hanketoimi-
joihin jatkuu kouluttajaverkoston välityksellä. Päät-
tyneiden hankkeiden toimijoita voidaan kutsua 
ohjelman tilaisuuksiin kertomaan kehitetyistä toi-
mintamalleistaan ja toiminnan jatkumisen edellytyk-
sistä. Hanketoimijoiden oikeus käyttää ekstranettiä 
säilyy ohjelman ajan.

Keskeistä toiminnan jatkuvuuden kannalta:
•	 Vahvistetaan hanketoimijoiden osaamista. Kou-

luttajakoulutuksilla tietotaitoa levitetään laajalti. 
Tuotteistamiskoulutuksella hanketoimijat saavat 
valmiuksia mallintaa kehittämänsä toimintatavan. 

•	 Edistetään hanke-esimiesten sitoutumista hanke-
toimintaan. Aloitetaan esimiehille hankeryhmit-
täin tapaamiset, joiden tavoitteena on kokemus-
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ten jakaminen sekä niiden keinojen pohdinta, 
joiden avulla tuetaan hanketyöntekijää ja vakiin-
nutetaan toimintaa. Esimiehille järjestetään kolme 
tapaamista hankekauden aikana: 

1) yhteistyön aloitustilaisuus toiminnan alussa
2) tapaaminen keskivaiheessa 
3) tuotteistamiseen kytketty tilaisuus 
 hankekauden lopulla

 Ensimmäisessä ja kolmannessa tapaamisessa ovat 
myös hanketyöntekijät mukana. 

•	 Tehostetaan kuntien ja kolmannen sektorin han-
ketoimijoiden välistä yhteistyötä. Esimiestapaa-
misiin kutsutaan mukaan myös hankekuntien 
keskeisiä päättäjiä, jotka voivat vaikuttaa osaltaan 
toiminnan vakiinnuttamiseen. Jatketaan alueelli-
sia seminaareja hankepaikkakunnilla yhteistyössä 
hankkeiden ja kuntien kanssa. Pyritään saamaan 
seminaareihin keskeisiä toimijoita, päättäjiä ja 
ikäihmisiä. Kannustetaan hankkeita yhteistyöhön 
kuntien teknisen toimen kanssa.

•	 Jaetaan hankkeissa kehitettyjä hyviä toimintata-
poja. Ensimmäisen hankeryhmän loppuraporttien 
pohjalta kirjoitetaan Hyvät käytännöt -opas, jota 
jaetaan laajalti.

•	 Kehitetään päättyvien hankkeiden ”saattamista”. 
Säilytetään yhteys hankeorganisaatioihin, -työn-
tekijöihin ja -kuntiin esim. kouluttajaverkoston ja 
verkkosivujen välityksellä. 

Ohjelman voimavarat

Henkilöstöresurssit: Ohjelmaryhmä jatkaa toimin-
taansa aikaisemmilla resursseilla. Tarvittaessa käyte-
tään ulkopuolista työvoimaa tilapäisissä tehtävissä. 
Opiskelijayhteistyötä tiivistetään. Opiskelijoille tarjo-
taan mahdollisuus opinnäytetöihin tai harjoittelujak-
soihin. Emeritus professori Ilkka Vuori jatkaa ohjel-
maryhmän mentorointia. Ohjelmaryhmän osaamista 
vahvistetaan tarpeen mukaisilla koulutuksilla.

Johto- ja ohjausryhmät: Keskeisiä teemoja ovat 
edellisen seurantakauden mukaisesti toiminnan va-
kiinnuttamiskysymykset sekä kolmannen sektorin 
yhteistyö julkisen ja yksityisen sektorin palvelun-
tuottajien kesken. Ryhmät seuraavat myös ulkoisen 
arvioinnin etenemistä. 
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AIKA JA PAIKKA TILAISUUS/KOULUTUS/YHTEISTYÖTAHO OSALLISTUJAT, LKM
10.1 Laukaa VV -alueseminaari 30
7.2 Salla VV -alueseminaari 150
14.2 Seinäjoki VV -alueseminaari 32
28.2 Helsinki Kantti ry:n henkilökunnan koulutus 10
20.3 Ikaalinen Vertaisohjaajien koulutus 30
19.–21.3 Lappeenranta VoiTas -kouluttajakoulutus 19
27.3 Pyhäselkä VoiTas -päätösseminaari 10
28.3 Kuopio Itä-Suomen läänintilaisuus 94
19.4 Nurmijärvi VoiTas -päätösseminaari 35
23–25.4 Kajaani VoiTas -kouluttajakoulutus 15
26.4 Espoo Hankkeiden aloitusseminaari 24
4.-5.5 Oulu VI Gerontologian päivät, aihepiirin teemaluennot n. 100
8.5 Helsinki VV -alueseminaari n. 100
10.5 Rovaniemi Lapin Sairaanhoitopiirin seminaari 78
15.5 Varkaus VoiTas -päätösseminaari 60
30.5 Kankaanpää VoiTas -päätösseminaari 38
5.6 Jyväskylä Jyväskylän yliopiston EUNAAPA /Suomen verkosto 7
6.6 Karkku SoVeLi:n työseminaari 9
7.6 Lahti ERLI -kouluttajien työseminaari 9
15.8 Helsinki Ulkoiluystävä iäkkäälle -kouluttajakoulutus 12
16.8 Helsinki ERLI -työseminaari 75
5.9 Lempäälä VV -alueseminaari 50
19.9 Inari VoiTas -päätösseminaari 30
27.9 Pori VoiTas -päätösseminaari 65
28.9 Lappeenranta VV -alueseminaari 26
1.10 Heinola VoiTas -päätösseminaari 50
3.10 Espoo Ikäseminaari 65
27.10 Lohja Lohjan liikuntaseminaari 82
8.-9.10 Seinäjoki VoiTas -kouluttajakoulutus 18
17.10 Nurmijärvi Nurmijärven rotarien koulutus 22
31.10 Haapajärvi VV -alueseminaari 43
5.-7.11 Joensuu VoiTas -kouluttajakoulutus 14
19.–21.11 Turku VoiTas -kouluttajakoulutus 26

Osallistujia yhteensä 1428

LIITE 1. YLEISKOULUTUKSET

Taulukko. Yleiskoulutukset ja niiden osallistujamäärät
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LIITE 2. ARTIKKELIT

Taulukko. Ohjelman työntekijöiden ja hanketoimijoiden kirjoittamat tai heidän haastattelujensa perusteella 
kirjoitetut artikkelit vuonna 2007

AMMATTI-, JÄRJESTÖ- JA AIKAKAUSLEHDET
Fysioterapia 1/2007

Fysioterapia 5/2007

Vanhustyö – Seniorarbete 1/2007

Liikunta ja Tiede 1/2007

Aikuiskoulutuksen maailma 4/2007

Nikama 4/2007

Tukilinja 5/2007

Eläkkeensaaja 5/2007

Eläkkeensaaja 7/2007

Koti 8/2007

IT-invalidityö 10/2007

Yhteishyvä 11/2007

SANOMALEHDET
Turun Sanomat 1.10.2007

Helsingin Sanomat 13.2.2007

Turun Sanomat 8.10.2007

Puruvesi 4.1.2007

Forssan Lehti 11.1.2007

Forssan Lehti 13.1.2007

Koillis-Lappi 1.2.2007

Somero 6.2.2007

Siikajokilaakso 26.2.2007

Pohjolan Sanomat 1.3.2007

Karjalainen 28.3.2007

Keskisuomalainen 30.3.2007

Forssaan lehti 23.4.2007

Pohjois-Satakunta 5.4.2007

Töölöläinen 15.4.2007

Itä-Savo 27.4.2007

Puruvesi 30.4.2007

Itä-Savo 9.5.2007

Härmät 30.5.2007

Suomenselän Sanomat 5.7.2007

Uudenkaupungin Sanomat 7.7.2007

Forssaan lehti 3.8.2007

Uusi Lahti 25.8..2007

Aamuposti 4.8.2007

Lempäälän - Vesilahden sanomat 6.8.2007

Ruovesi 29.8.2007

Etelä-Suomen Sanomat 6.10.2007

Suomenselän Sanomat 25.9.2007

MunkinSeutu 1/2007

Kirkkonummen Sanomat 7.10.2007

Maaselkä 8.10.2007

Kirkkonummen Sanomat 14.10.2007

Punkalaitumen sanomat 1.11.2007

Kunnallissanomat 11 /2007

Maaselkä 1.11.2007

Nivala 18.10.2007

Hollolan Sanomat 17.10.2007

Ruovesi 17.10.2007

Kauhava 18.10.2007

Karkkilan tienoo 10.10.2007

Pohjois-Satakunta 25.10.2007

Nurmijärven uutiset 24.10.2007

Suomenselän Sanomat 25.10.2007

Kotikymppi 18.10.2007

Koillis – Lappi 18.10.2007

Uusi Lahti 17.10.2007

Keskipohjanmaa 21.10.2007

Kurikka lehti 3.10.2007

Somero 5.10.2007

Suomenmaa 5.10.2007

Etelä-Suomen Sanomat 6.10.2007

Maaselkä 8.10.2007

Kainuun sanomat 8.10.2007

Kaupunki-Lehti 10.10.2007

Forssan lehti 11.10.2007

Ilkka 11.10.2007

Järviseutu 11.10.2007

Keski-Suomalainen 12.10.2007

Itä-Savo 12.10.2007
Aamuposti 12.10.2007

Kangasalan Sanomat 12.10.2007

Valkeakosken Sanomat 12.10.2007

Karjalan Maa 12.10.2007

Vihdin Uutiset 14.10.2007

Pohjalainen 15.10.2007

Puruvesi 15.10.2007

Maaselkä 15.10.2007

Kalajokilaakso 16.10.2007

Uusi Lahti 17.10.2007
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Voimaa vanhuuteen -ohjelmaryhmän 
esitykset ja julkaisut vuonna 2007

Esitykset tieteellisissä kongresseissa:

Kalmari, P., Säpyskä-Nordberg, M., Niemi, P. ja Karvinen, 

E. Hankementorointi – uusi tapa edistää iäkkäiden 

terveysliikuntapalveluiden juurtumista. VI Gerontologian 

päivät 4.-5.5.2007, Oulu. Gerontologia 21: 184. Myös teoksessa: 

Pohjolainen, P., Sarvimäki, A. ja Syren, I. (toim.). Toimintakykyä ja 

sosiaalista tukea iäkkäiden, omaisten ja työntekijöiden arjessa. 

Esityksiä VI Gerontologian päivillä �.-5.5.�007. Oraita �/�007, ��-

�5. Ikäinstituutti, Helsinki �007.

Karvinen, E., Niemi, P., Kalmari, P., Säpyskä-Nordberg, 

M., Salminen, U. Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden 

terveysliikuntaohjelma (�005 – �009) VI Gerontologian päivät �.-

5.5.�007, Oulu. Gerontologia ��: �05.

Karvinen, E., Niemi, P., Kalmari, P., Säpyskä-Nordberg, M., 

Simonen, M. Strength in Old Age – a Health Exercise Programme 

for Older Adults, �005-�009. Presented at �rd Annual meeting of 

HEPA Europe, May ��.-�8.5.�007, Graz, Austria.

Karvinen, E., Niemi, P., Kalmari, P., Säpyskä-Nordberg, M., 

Simonen, M., Rintala, P. Strength in Old Age – A Health Exercise 

Programme for Older Adults, �005-�009. Abstract. Presented at 

��th International Symposium of Adapted Physical Activity, July 

��-�8 �007, Rio Claro, Brazil.

Niemi, P., Karvinen, E., Kalmari, P. ja Säpyskä-Nordberg, M. 

Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden terveysliikuntaohjelma. VI 

Gerontologian päivät �.-5.5.�007, Oulu. Gerontologia ��: �05. 

Lehtiartikkelit ja muut julkaisut:

Karvinen, E. Iäkkäät tarvitsevat ulkoilumahdollisuuksia. Helsingin 

Sanomat, ��.�.�007.

Niemi, P. ja Säpyskä-Nordberg, M. Liiku läpi elämän Voimaa 

vanhuuteen �+� ohjetta. Soveli, Soveltavan liikunnan asiantuntija 

�/�007.

Säpyskä-Nordberg, M.ja Kalmari, P. Vertaisvoimalla liikkeelle. 

Vanhustyö �/�007.

Säpyskä-Nordberg, M. Tankkaa voimia varastoon. Pohjois-

Satakunta -lehti ��.�.�007.

Kalmari, P., Simonen, M., Niemi, P. ja Karvinen, E. Voimaa 

vanhuuteen -ohjelman seurantaraportti �00�. Ikäinstituutti, 

Helsinki �007.
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LIITE 3. JULKISUUSSEURANTA

Kuvio. Osumien lukumäärä, koko mediakenttä (Cision 2007)
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LIITE 4. SIDOSRYHMÄT

OHJELMAT
KKI -ohjelma
Ikihyvä Päijät-Häme
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Liikkumisreseptihanke
Ikääntyneiden murtumien ja kaatumistapaturmien 
ehkäisyohjelma/KTL

KANSANTERVEYSJÄRJESTÖT
Aivohalvaus- ja dysfasialiitto
Alzheimer-keskusliitto
Hengitysliitto HELI
Suomen Reumaliitto
Suomen Osteoporoosiliitto
Suomen Sydänliitto

Liikuntajärjestöt
Suomen Liikunta ja Urheilu (SLU)
Pohjois-Pohjanmaan liikunta ja urheilu (PopLi)
Hämeen Liikunta ja Urheilu (HLU)
Suomen voimisteluliitto (Svoli)
Soveltava Liikunta ry (SoVeLi)
Suomen Kehitysvammaisten Liikunta ja Urheilu ry (SKLU)
Nuori Suomi

MUUT JÄRJESTÖT
Kehitysvammaliitto
Invalidiliitto /Synapsia, Invalidiliiton kuntoutuskeskus
Terveyden edistämisen keskus (TEKRY)
Liikuntatieteellinen seura (LTS)

MUUT
Suomen Punainen Risti (SPR)
Kansanterveyslaitos (KTL)
Evankelis-luterilaisen kirkon diakoniatyö
UKK-instituutti
Suomen Kuntaliitto
Helsingin kaupunki
Ristijärven kunta

AMMATTIJÄRJESTÖT
Fysioterapeuttiliitto

KOULUTUSORGANISAATIOT
Jyväskylän yliopisto
Helsingin yliopisto/Palmenia
Laurea Ammattikorkeakoulu
Turun Ammattikorkeakoulu
Stadia Ammattikorkeakoulu, Helsinki

Taulukko. Voimaa vanhuuteen -ohjelman sidosryhmiä
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LIITE 5. HANKEKOULUTUSTEN KOULUTTAJAT

HANKEKOULUTUSTEN KOULUTTAJAT 2007:

1.VUOSI
•	 Hankeyhteistyön aloitustilaisuus: Ohjelmaryhmä, 2006 aloittanut hanketyöntekijä ja 

RAY:n edustajat
•	 Projektinhallinnan koulutus: VTM, HUK Paavo Viirkorpi/ Viirkorpi oy
•	 Voima- ja tasapainoharjoittelu -ohjauskoulutus: ft Tiina Pitkänen/ Turun kaupungin 

sairaala ja ft Marja Koivula/Joensuun terveyskeskus

2.VUOSI
•	 Tiedotus- ja viestintäkoulutus: toimittaja Johanna Tarpila/ Viestintäpalvelu Sovimar ja 

puheviestinnän kouluttaja, toimittaja Ulla Korpela
•	 Liikuntaneuvontakoulutus: dos., psykologi Ritva Nupponen ja TtM, ft Erja Toropainen/ 

UKK-instituutti
•	 Ryhmäliikunta -ohjauskoulutus: TtL, LitM Elina Karvinen ja ft Ulla Salminen/

Ikäinstituutti

3.VUOSI
•	 Vertaisarviointi ja tuotteistamiskoulutus: TtM, MQ Tupu Holma, ohjelmaryhmä
•	 Verkostopäivät: ohjelmaryhmä, LiT Marjo Kuusela
•	 VoiTas -kouluttajakoulutus: KM, ft Päivi Niemi/ Ikäinstituutti, ft Ulla Salminen/ 

Ikäinstituutti, ft Tiina Pitkänen/ Turun kaupungin sairaala ja ft Marja Koivula/ Joensuun 
terveyskeskus

•	 Voimaa vanhuuteen -alueseminaarit: ohjelmaryhmän ja hankkeiden edustajia sekä 
kunnan keskeisiä toimijoita
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Yhteistyösopimus Voimaa vanhuuteen -ohjelman 
hanketoiminnan sisällön toteuttamisesta  

Voimaa vanhuuteen -ohjelma on valtakunnallinen iäkkäiden terveysliikunnan kehittämiseen täh-
täävä ohjelma, johon liittyy vuosina 2005–2007 yhteensä noin 40 RAY:n rahoittamaa hanketta eri 
puolilta Suomea. Ohjelmaa koordinoi Ikäinstituutti. Paikallishankkeiden toiminnan sisällöllinen 
ohjaus on yksi Voimaa vanhuuteen -ohjelman toimintamuoto. Ohjauksesta vastaa Ikäinstituutin 
Voimaa vanhuuteen -ohjelmaryhmä. 

Tässä sopimuksessa sovitaan yhteistyöstä Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan kuuluvien hankkeiden 
ja koordinoijatahon välillä. Sopimuksen tarkoituksena on ohjata molempien osapuolten toimintaa. 
Tämä sopimus ei muuta avustuksen hakemiseen ja avustuksen käytön selvittämiseen liittyviä käy-
täntöjä. Avustus haetaan ja avustuksen käyttö selvitetään edelleen Raha-automaattiyhdistykselle.

Ikäinstituutin koordinoima Voimaa vanhuuteen -ohjelma ja ___________________________

_________________________________  -hanke sopivat yhteistyöstä ja molempien osapuolten

sitoumuksista.

Projektin taustaorganisaatio, paikkakunta ja toteutusvuodet: 

_____________________________________________________________________________

Projektivastaava:_______________________________________________________________

Projektityöntekijä(t):____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Voimaa vanhuuteen -ohjelman suunnittelija: ________________________________________

LIITE 6. YHTEISTYÖSOPIMUS
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Voimaa vanhuuteen -ohjelman hanketoimijat sitoutuvat

1. toteuttamaan ohjelman tavoitteiden mukaista toimintaa
2. tuomaan esille osallisuutensa ohjelmaan tiedottaessaan hankkeestaan 
3. vahvistamaan osaamistaan muun muassa ohjelman tarjoamilla koulutuksilla
4. pitämään yhteyttä ohjelmaryhmään ennalta sovitusti ja tiedottamaan toimintansa etenemisestä 
5. keräämään seuranta- ja arviointitietoa vuosittain lähetettävän lomakkeen mukaisesti
6. tekemään mahdollisuuksiensa mukaan yhteistyötä alueensa muiden iäkkäiden terveysliikuntaa 
 kehittävien, toteuttavien ja tukevien tahojen kanssa 
7. esittämään hanketoimintaansa sovitusti seminaareissa tai vastaavissa tilaisuuksissa 
 kulukorvauksia vastaan
8. toteuttamaan avointa kehittämistapaa (ideat kiertoon)

Voimaa vanhuuteen -ohjelmaryhmä sitoutuu

1. ohjaamaan hankkeita ohjelman tavoitteiden suuntaisesti
2. tuomaan esiin omassa viestinnässään paikallishankkeiden toimintaa osana valtakunnallista 
 terveysliikuntaohjelmaa
3. järjestämään hankkeille toimintaa tukevaa koulutusta, joihin voi osallistua 1-2hlö /hanke 
4. pitämään yllä ohjelman kotisivuilla hankkeiden sisäistä keskustelukanavaa ja välittämään 
 aihepiirin tietoa verkkosivuillaan
5. välittämään toimintaa tukevaa materiaalia hankkeiden käyttöön 
6. antamaan palauteyhteenvedon hankkeiden vuosittain keräämästä seuranta- ja arviointitiedosta
7. pitämään yhteyttä hanketoimijoihin ennalta sovitusti  
8. tukemaan hankkeita paikallistason tiedottamisessa, näkyvyyden ja yhteistyön edistämisessä

Tätä sopimusta on tehty kaksi kappaletta, yksi kummallekin sopijapuolelle

_____/ _____ _______   _____/ _____ _______   

______________________________  ______________________________

projektivastaava/ projektityöntekijä  suunnittelija, Voimaa vanhuuteen -ohjelma
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Olkaa ystävällinen ja vastatkaa seuraaviin kysymyksiin 

Nimi (vapaaehtoinen)  ________________________Ikä__________    

1. Mistä saitte tiedon tästä liikuntaryhmästä? 

2.   Vastaako ryhmän sisältö ja harjoittelun taso ennakkotiedotusta ja  
  odotuksianne? 

   □  kyllä       □ ei, toivoisin   ________________________________________________________
_

3.   Millaiseksi kuvailisitte kulkemistanne ryhmään? 

   □ helppoa    □ jonkin verran vaikeata    □ vaikeata 

4.   Onko liikuntaryhmän ajankohta Teille sopiva?
 
   □  kyllä       □ ei, toivoisin   ________________________________________________________

_
5.   Pidättekö osallistumiseen liittyviä kustannuksia sopivina? 

   □  kyllä       □ en, toivoisin   _______________________________________________________
_

6.   Ovatko liikuntatilat, pukuhuoneet ja välineet mielestänne tarkoituksenmukaisia? 

   □  kyllä       □ ei, toivoisin   ________________________________________________________
_

7.  Onko ryhmän koko mielestänne sopiva? 

   □  kyllä       □ ei, toivoisin   ________________________________________________________
_

8.   Onko harjoittelu mielestänne? 

 □ liian kevyttä/ helppoa        □ sopivaa         □ liian rasittavaa/ vaativaa 

9.   Onko ohjaustoiminta mielestänne pätevää? 

   □  kyllä       □ ei, miksi  ___________________________________________________________
_

pvm  _____ . _____ . __________ 

VOIMAA VANHUUTEEN 
Iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelu

LIITE 7. RYHMÄLIIKUNNAN ARVIOINTILOMAKE



5�

10.  Oletteko saanut lisää tietoa voima- ja tasapainoharjoittelun  merkityksestä? 

 □ kyllä       □ en, toivoisin   ________________________________________________________

11.   Oletteko saanut henkilökohtaista ohjausta tarvittaessa? 
 
  □ kyllä       □ en, toivoisin   ________________________________________________________

12.   Koetteko ryhmäliikuntatilaisuuden turvalliseksi? 
 
  □ kyllä       □ en, toivoisin   ________________________________________________________

13.  Onko ryhmän ilmapiiri hyvä? 
 
  □ kyllä     □ ei,  toivoisin    _______________________________________________________

_
14.  Onko kuntonne muuttunut liikuntajakson vaikutuksesta? 
   □ kohentunut    □ pysynyt samana      □ heikentynyt 

15.  Onko Teillä harjoittelun seurauksena ilmennyt epämiellyttäviä 
  rasitusoireita tai erityistä väsymystä? 

   □  ei    □ kyllä, millaisia   ______________________________________________________
_

16.  Onko harjoittelulla ollut vaikutusta jaksamiseenne arkielämässä? 
   □ ei    □ kyllä, millaisia   ______________________________________________________

_
17. Oletteko saanut ohjeita omatoimiseen harjoitteluun? 
    □ kyllä  □ en, toivoisin    _______________________________________________________

_
18.  Oletteko harjoitellut annettujen ohjeiden mukaisesti? 
   □ kyllä     □ en, miksi   __________________________________________________________

_
19.  Oletteko saanut riittävästi tietoa eri vaihtoehdoista harrastaa 
  liikuntaa? 

 □   kyllä      □ en, toivoisin  ________________________________________________________
_

20.  Mitä toiveita Teillä on liikuntaryhmänne kehittämiseksi?_____________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

	

Kiitos	vaivannäöstänne!
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LIITE 8. LOPPURAPORTIN OHJEISTUS

VOIMAA VANHUUTEEN -OHJELMAN LOPPURAPORTIN OHJEISTUS 

Hanketoiminnan kolmivuotiskauden päätteeksi hanketyöntekijät kirjoittavat yhteisen loppurapor-
tin RAY:lle ja VV -ohjelmalle. Loppuraportti toimitetaan RAY:lle ja Voimaa vanhuuteen -ohjelmaryh-
mälle viimeistään kuukautta ennen projektin päättymistä. Mikäli projektitoiminta jatkuu vielä vuo-
den 2008 syksyllä, toimitetaan loppuraportti kuitenkin toukokuun loppuun mennessä.

Loppuraportin lisäksi hanketoimijat täyttävät Voimaa vanhuuteen -ohjelmalle:
- seuranta- ja arviointikyselyn vuoden 2007 toiminnasta. Kyselyyn vastataan 
 15.1.2008 mennessä. 

Lopettavat hankkeet täyttävät ja palauttavat myös RAY:lle vakiintuneen käytännön mukaisesti seu-
raavat lomakkeet: 

- Vuosiselvitys: Hankkeista tehdään normaali vuosiselvitys toimintavuotta seuraavan vuoden 
huhtikuun loppuun mennessä RAY3758-lomakkeella (Selvitys C-avustuksesta ja kohdenne-
tusta A-avustuksesta). Vuoden 2008 huhtikuun loppuun mennessä selvitetään siis vuoden 
2007 toiminta ja talous. Mikäli hankkeessa on toimintaa vielä vuoden 2008 aikana, tältä osalta 
vuosiselvitys tehdään vuoden 2009 huhtikuun loppuun mennessä.

- Projektin loppuselvitys: Projektin loppuselvitys tehdään lomakkeella RAY3739 ja se lähete-
tään RAY:een viimeisen maksatushakemuksen yhteydessä. 

Loppuraportin tavoitteet

Loppuraportti on konkreettinen kirjallinen kuvaus niistä hyvistä toimintamalleista, joita hankkeissa 
on saatu aikaan.  Hanketoimijoiden kirjoittamat kuvaukset kootaan ja toimitetaan ”Hyvät toiminta-
tavat Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa” -oppaaksi (yksi opas/hankeryhmä), jonka välityksellä hyviä 
toimintatapoja levitetään kaikkien iäkkäiden parissa toimivien käyttöön.
 

Loppuraportin muoto

Jokainen hanke tuottaa kuvauksen niistä toiminnoista (yksi tai useampia), jotka ovat hanketoimin-
nan aikana olleet kehittämiskohteina tai joissa on onnistuttu edistämään iäkkäiden voima- ja tasa-
painosisältöisten liikuntapalveluiden tarjontaa, laatua ja iäkkäiden osallistumista.
 
Voidaan kuvata esimerkiksi, miten on tavoitettu juuri ohjelman kohderyhmän (kotona asuvat, toi-
mintakyvyltään heikentymässä olevat ikäihmiset) tai miten tavoitteellinen voima- ja tasapainohar-
joitteluryhmä on toteutettu tai palvelujen saatavuus on turvattu. Myös muista hyvistä toimintamal-
leista, esim. koulutus tai liikuntaneuvonta, kirjoitetaan kuvaus oheista ohjetta soveltaen. 
Loppuraporttiin voidaan myös liittää kuvia toiminnasta tai asiakkaiden suoria kommentteja ja laina-
uksia. Annetut sivumäärät ovat ohjeellisia.
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Esimerkki loppuraportin rakenteesta

Hankkeen nimi ja hankkeen taustaorganisaatio
Raportin kirjoittaja(t)

Tiivistelmä loppuraportista, 1 sivu. Kirjoita tiivistelmä viimeiseksi.

Sisällysluettelo

1. Johdanto (esittely ja perus/taustatiedot hanketoiminnasta), 1 sivu

2. Hankkeen keskeinen tai keskeiset toiminnat, 1-3 sivua

3. Asiakkaan kulku hankkeen toiminnassa (tapausesimerkki eri vaiheineen), 1-3 sivua

4. Toiminnan arviointi ja päätelmät, 1-3 sivua

Ohjeistus lukuihin 2, 3 ja 4

Hyödynnä seurantakyselyyn ja RAY:n lomakkeeseen kirjaamiasi vastauksia.
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Luku �. Hankkeen keskeinen tai keskeiset toiminnat
 
Luvun nimi on hankkeen keskeinen toiminta, esim. Tasapainoharjoittelua syrjäkylien ikäihmisille 
tai hoitohenkilökunnan koulutus.

Seuraavassa taulukossa 1 on esimerkit hankkeiden keskeisistä toimintamuodoista.  Kuvaa tekstis-
sä toiminnan toteutus vaiheittain (ks. kuvio1). Vastaa taulukon kysymyksiin toiminnan eri vaiheis-
ta. Tarkastele raportissa yhtä tai kahta toimintamuotoa. Nosta lopussa yksityiskohtaisesti esiin ne 
elementit (esim. tiedottaminen, asiakkaiden tavoittaminen), jotka olivat erityisen kehityksen/on-
nistumisen ja haasteen kohteina.

Taulukko1. Toimintamuoto ja sen osa-alueet

TOIMINNAN 
OSA-ALUEET

VOIMA- JA TASAPAINO-
HARJOITTELU

LIIKUNTANEUVONTA KOULUTUS

Tiedottaminen miten ja kenelle tiedotettiin

Kohderyhmä tavoitettiinko oikea kohderyhmä, 
kenet tavoitettiin

tavoitettiinko oikea kohderyhmä, 
kenet tavoitettiin

kenelle koulutus suunnattiin 
ja miksi

Tilat mikä oli harjoittelupaikka, kenen tila ja 
miten se saatiin käyttöön

mikä oli toteutuspaikka, kenen tila 
ja miten se saatiin käyttöön 

mikä oli toteutuspaikka, kenen 
tila ja miten se saatiin käyttöön 

Toteuttaja kuka/ketkä ohjasi, ohjaajan 
koulutustausta ja taho

kuka toteutti, koulutustausta 
ja taho

kuka koulutti, koulutustausta 
ja taho

Toiminnan sisältö
mikä oli harjoittelun kesto, tiheys, 
jakson pituus, testit ja testausväli
Ohjattiinko kotiharjoittelu

mikä oli neuvonnan kesto, 
tapaamiskerrat, aikajakso

mikä oli koulutuksen pituus, 
kerrat ja rakenne 

Käytännön toteutus
millaisia työmuotoja oli käytännön 
toteutuksessa  esim. parityöskentely, 
kuntopiiri 

mikä oli neuvontatapa (yksilö/
ryhmä, erillinen / muun toimin-
nan ohessa) ja käytetty materiaali 
tai välineet

miten koulutuksen pedagogiset jär-
jestelyt toteutettiin, esim. parityös-
kentely, välitehtävät

Palautekäytäntö pyydettiinkö asiakaspalautetta ja miten, kehitettiinkö toimintaa sen perusteella, miten 

Seuranta
ohjattiinko asiakas jatkoharjoittelun 
pariin, miten
Seurattiinko asiakkaan tilannetta 
harjoittelujakson jälkeen, miten

seurattiinko asiakkaan tilannetta 
neuvontajakson, tai -kerran 
jälkeen, miten

seurattiinko koulutettujen jatko-
työskentelyä ja millaista tukea 
koulutetuille annettiin koulutuksen 
jälkeen

Tukipalvelut, 
oheispalvelut

tarvittiinko tukipalveluita (esim. kulje-
tus) ja miten ne järjestettiin 

tarvittiinko tukipalveluita ja miten 
ne järjestettiin

Yhteistyö ketkä olivat keskeisiä yhteistyökumppaneita ja mitkä olivat konkreettiset yhteistyömuodot kunkin kanssa

Paras oivallus

Kehitettävä asia, 
haasteellinen tehtävä
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Luku �. Asiakkaan kulku hankkeen toiminnassa

Luvun nimen voi muotoilla vapaasti.

Kuvaa toiminta eri vaiheineen yhden asiakkaan kautta (anonyymi tapausesimerkki). Asiakas voi olla iäkäs 
liikuntapalvelun käyttäjä, koulutettava ammattilainen tai vertaisohjaaja. Seuraavat kysymykset auttavat ku-
vauksen kirjoittamisessa. Voit elävöittää kuvausta esimerkiksi asiakkaan kommenteilla (iäkkään ääni). Nosta 
luvun lopussa esille ne asiat, jotka edistivät erityisesti asiakkaan kulkua toiminnassanne ja myös ne elementit, 
jotka olivat haasteellisia. Katso myös kuvio 2.

Taulukko 2. Asiakasprosessi 

TOIMINNAN OSA-ALUEET
VOIMA- JA TASAPAINOHARJOITTELU JA 
LIIKUNTANEUVONTA KOULUTUS

Tiedottaminen mistä asiakas sai tiedon toiminnasta mistä koulutettava sai tiedon toiminnasta, 
miten rekrytoitiin

Motivoituminen
Valinta

miten asiakas motivoitui tulemaan mukaan toimin-
taan, ketkä ohjasivat asiakkaan palvelun piiriin, saiko 
asiakas valita liikunta/neuvontamuodon

miten koulutettava motivoitui tulemaan mukaan

Kulkeminen ym. tukipalvelut
miten asiakas kulki toimintaan, oliko järjestetty 
kuljetusta

Toiminnan sisältö
mikä oli liikunta- tai neuvontatoiminnan sisältö: 
haastattelu, tutustuminen, testaukset, kokeilukerrat, 
harjoitusohjelman laatiminen ja toteutus, interven-
tio, ylläpitovaiheen harjoittelu, kotiohjeet ym.

mikä oli koulutuksen sisältö ja rakenne

Vaikutukset mitkä olivat vaikutukset (mitattavat ja koetut), miten 
ne näkyvät konkreettisesti iäkkään arjessa

miten koulutettava pystyi hyödyntämään 
koulutusta omassa työssään/vapaaehtoistyössä, 
syntyikö konkreettista toimintaa

Palautekäytäntö antoiko asiakas palautetta, miten se huomioitiin antoiko koulutettava palautetta, miten se 
huomioitiin

Seuranta ohjattiinko asiakas jatkoharjoitteluun, miten 
jatkuvuus turvataan

miten koulutettavan jatkokoulutus ja 
kouluttajahuolto toteutetaan

Paras oivallus

Haasteet,
kehitettävät asiat
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Luku �. Toiminnan arviointi ja päätelmät

Luvussa keskitytään edellä kuvattujen toimintojen, oman ja taustaorganisaation toiminnan sekä 
yhteistyön muotojen/sujumisen arviointiin. Tuo esiin asiat, jotka toimivat hyvin ja olivat osaltaan 
vaikuttamassa toiminnan kehittämiseen. Tärkeää on myös kertoa niistä ongelmakohdista, jotka 
vaikeuttivat toiminnan kehittämistä tai toteuttamista. Pohdi, miten kyseisiä ongelmia tulisi rat-
kaista. Arvioi myös toiminnan vakiinnuttamisen mahdollisuuksia ja käytännön toteutusta projek-
tin jälkeen. Seuraavat kysymykset auttavat kuvauksen kirjoittamisessa.
 
 

•	 Vastaavatko saadut tulokset hankkeelle ja ohjelmalle asetettuja tavoitteita ja 
odotettuja hyötyjä?

•	 Miten kokonaisuus onnistui, mitkä asiat sujuivat erityisen hyvin ja miksi?
•	 Mitkä elementit olivat ”ongelmallisia” ja miksi? 
•	 Onko/oliko toimintamme Iäkkäiden ohjatun terveysliikunnan laatusuositusten 

mukaista, mitä voisi vielä kehittää?
•	 Miten toimintamme tuki asiakkaiden psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä?
•	 Miten oma organisaatiomme voi hyödyntää kehittämämme toimintatavan/mal-

lin? Kuka jatkaa toteutusta?
•	 Miten kehittämäämme tuotetta voisi vielä kehittää?
•	 Mitä esteitä on toiminnan jatkumiselle tai juurtumiselle?
•	 Mitä laajemmin käyttöön otettavaa projekti on tuottanut, joita muut toimijat ja 

kohderyhmät voivat käyttää hyväksi?
•	 Kuinka projektin keskeisiä toimintoja voidaan jatkaa sekä ylläpitää ja missä kon-

tekstissa?
•	 Mikä on oma roolini iäkkäiden terveysliikunnan/voima- ja tasapainoharjoittelun 

parissa projektin jälkeen?

Lisätietoja ja tarkempia ohjeita raportin kirjoittamisesta antavat 
Pirjo Kalmari ja Minna Säpyskä-Nordberg
Ikäinstituutti, Voimaa vanhuuteen -ohjelma

Raportti toimitetaan RAY:lle hankkeesta vastaavalle valmistelijalle paperiversiona ja 
Voimaa vanhuuteen -ohjelman suunnittelijoille paperiversiona ja sähköisesti. 
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Laadun kehittäminen, kuvio 1

Iäkkään liikkuminen – toimintaketju, kuvio 2

Laadun kehittäminen, kuvio 1

TOIMINNAN
JÄRJESTÄJIEN

YHTEISTYÖ

Kohderyhmän
löytäminen ja tarpeiden
tunnistaminen

Toimenpiteet laadun
parantamiseksi

Asiakassuhteen
hoitaminen ja
palautteen kerääminen

Liikuntapalvelun toteutus

Tarjonnan kehittäminen ja
työnjaosta sopiminen

Asiakkaiden neuvonta
ja tiedotus

Saavutettavuuden
varmistaminen

Tiedon saaminen ja
neuvonta

Palaute ja siihen
vastaaminen

Siirtyminen,
kulkeminen

Arkiliikunta ja ohjattu
liikunta

Siirtyminen,
kulkeminen

Valinta

Motivoituminen

IÄKÄS
IHMINEN
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VOIMAA VANHUUTEEN -OHJELMAN HANKETOIMINNAN 
SEURANTA JA ARVIOINTI 2007

Tämä on Voimaa vanhuuteen -ohjelman ensimmäistä/toista/kolmatta vuotta toimiville hankkeille koh-
dennettu kysely vuodesta 2007. Kyselyn tarkoituksena on auttaa hankkeita oman seuranta- ja arviointitie-
don keräämisessä ja tuottaa seurantatietoa ohjelman käyttöön. Täytä kyselylomake huolella ja palauta se 
18.1.2008 mennessä ohjelman suunnittelijoille. 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 suun-
nittelijoihin. 

Huomioi kysymyksissä 2.4, 6.2, 7.2, 8,4 ja 8.5 hankkeen toimintavaihe, ensimmäinen, toinen ja kolmas 
toimintavuosi.

HANKKEEN TAUSTATIETOJA

Hankkeen nimi:____________________________________________________________________________

Hankkeen paikkakunta:______________________________________________________________________

Projektityöntekijä(t): ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Projektityöntekijöiden koulutustausta: _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

RESURSSIT

1.1  Kuinka monta henkilöä organisaatiossanne toimi vuonna 2007 säännöllisesti hankkeen parissa? 
______

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

LIITE 9. HANKETOIMINNAN SEURANTA- JA ARVIOINTILOMAKE
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1.3  Mikä oli kunkin hankkeen parissa toimivan henkilön arvioitu työpanos? 
(Myös mahdollisten vapaaehtoistyöntekijöiden)

Tehtävänimike Tuntia viikossa
esim. projektityöntekijä 38

1.4  Saitko/saitteko tarvittaessa ohjausta? Rastita tarvittaessa useampi vaihtoehto.

£ organisaationi/talon johdolta
£ esimieheltä 
£ hankkeeni paikalliselta ohjausryhmältä  
£ muilta toimijoilta
£ en/ emme saa ohjausta

1.5  Kuinka usein hankkeenne käytti vuonna 2007 seuraavia sähköisiä välineitä 
tiedonhakuun tai yhteydenpitoon?

päivittäin 2-3 krt/vk 1 krt/vk 1-2 krt/kk harvemmin
Sähköposti hanketyön apuna £ £ £ £ £
VV-ohjelman julkinen sivusto
www.voimaavanhuuteen.fi £ £ £ £ £

Extranetin keskustelupalsta £ £ £ £ £
Extranetin tiedostopankki £ £ £ £ £

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

£ kuntosali
£ liikuntasali
£ tasapainon tai voiman harjoitteluvälineistöä   
£ iäkkäille sopiva ulkoilureitti
£ allas
£ muu, mikä_____________________________________________________
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ASIAKKAIDEN TAVOITTAMINEN JA VALINTA

2.1  Millä perusteilla asiakkaat valittiin hanketoimintaan? Rastita tarvittaessa useampi vaihtoehto. 

£ ikä, mikä? __________
£ heikentynyt fyysinen toimintakyky   
£ heikentynyt psyykkinen toimintakyky (esim. mielenterveydelliset syyt)
£ heikentynyt sosiaalinen toimintakyky (esim. yksinäisyys)
£ lääketieteellinen syy, mikä? _________________________________________________
£ oman palvelutalon, ryhmäkodin (yms.) asiakkuus
£ vaikeus osallistua alueen muiden palveluntarjoajien liikuntatoimintaan
£ vaikeus käyttää olemassa olevia kuljetuspalveluita
£ muu, mikä? ______________________________________________________________

2.2  Mikä on hankkeenne tarkennettu kohderyhmä?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

2.3  Kuinka paljon kohderyhmään kuuluvia henkilöitä on toiminta-alueellanne? _________ henkilöä

2.4 Onko hankkeen kohderyhmälle tehty liikuntapalveluihin liittyvää tarvekartoitusta ennen toiminnan 
aloittamista/ toiminnan aloittamisen jälkeen?

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

2.5  Miten tiedotitte kohderyhmään kuuluvia henkilöitä hanketoiminnasta vuonna 2007? 
Rastita tarvittaessa 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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2.6  Oliko hankkeenne kohderyhmän tavoittamisessa ongelmia?

£ ei
£ kyllä, millaisia ongelmia?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
 

TOIMINTA

3.1  Kuinka monta eri asiakasta osallistui vuoden 2007 aikana säännöllisesti järjestämäänne 
liikuntatoimintaan?  __________ henkilöä.

3.2  Oliko liikuntaryhmien ohjaaja (ohjaajat) 
£ hankkeen toimija 
£ ulkopuolinen 
Mikä on ulkopuolisen ohjaajan/ohjaajien koulutustausta? ___________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

3.3  Teittekö liikuntaharjoitteluun liittyvää yhteistyötä asiakkaan omaisten ja läheisten kanssa?
£ ei
£ kyllä, millaista?
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

3.4  Oliko liikuntatoimintaan osallistujille järjestetty kuljetuspalveluita?
£ ei, miksi?________________________________________________________________________________
£ kyllä, miten?_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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3.5  Mitä liikuntatoimintaa järjestitte 2007? Kirjaa tiedot kustakin liikunta- ja neuvontatoiminnastanne 
erikseen vuonna 2007.  

Toiminta Harjoitusmuoto Toiminnan kesto Asiakkaat

Toiminnan 
nimike Harjoituksen pääpaino?

Ryhmä- vai 
yksilö-
toiminta?

Kuinka monta 
kertaa viikossa?

Kuinka 
kauan? Jakson pituus?

Säännöllisesti osal-
listuvien määrä?

naiset miehet
olihasvoima                 
o tasapaino
o yhdistetty lihas-
voima ja tasapaino
o liikuntaneuvonta        

o ulkoilu
o muu, mikä? 
____________

____________

o ryhmä
o yksilö

krt/vk min/krt

o jatkuva
o määräaikainen,
jakso koostuu 
yhteensä _______ 
kerrasta

olihasvoima                 
o tasapaino
o yhdistetty lihas-
voima ja tasapaino
o liikuntaneuvonta        

o ulkoilu
o muu, mikä? 
____________

____________

o ryhmä
o yksilö

krt/vk min/krt

o jatkuva
o määräaikainen, 
jakso koostuu 
yhteensä _______ 
kerrasta

o lihasvoima                 
o tasapaino
o yhdistetty lihas-
voima ja tasapaino
o liikuntaneuvonta        

o ulkoilu
o muu, mikä? 
____________

____________

o ryhmä
o yksilö

krt/vk min/krt

o jatkuva
o määräaikainen, 
jakso koostuu 
yhteensä _______ 
kerrasta

o lihasvoima                 
o tasapaino
o yhdistetty lihas-
voima ja tasapaino
o liikuntaneuvonta        

o ulkoilu
o muu, mikä? 
____________

____________

o ryhmä
o yksilö

krt/vk min/krt

o jatkuva
o määräaikainen, 
jakso koostuu 
yhteensä _______ 
kerrasta

o lihasvoima                 
o tasapaino
o yhdistetty lihas-
voima ja tasapaino
o liikuntaneuvonta  
      

o ulkoilu
o muu, mikä? 
____________

____________

o ryhmä

o yksilö krt/vk min/krt

o jatkuva
o määräaikainen, 
jakso koostuu 
yhteensä _______ 
kerrasta

o lihasvoima                 
o tasapaino
o yhdistetty lihas-
voima ja tasapaino
o liikuntaneuvonta        

o ulkoilu
o muu, mikä? 
____________

____________

o ryhmä

o yksilö

krt/vk min/krt

o jatkuva
o määräaikainen, 
jakso koostuu 
yhteensä _______ 
kerrasta

o lihasvoima                 
o tasapaino
o yhdistetty lihas-
voima ja tasapaino
o liikuntaneuvonta        

o ulkoilu
o muu, mikä? 
____________

____________

o ryhmä
o yksilö

krt/vk min/krt

o jatkuva
o määräaikainen, 
jakso koostuu 
yhteensä _______ 
kerrasta

o lihasvoima                 
o tasapaino
o yhdistetty lihas-
voima ja tasapaino
o liikuntaneuvonta        

o ulkoilu
o muu, mikä? 
____________

____________

o ryhmä
o yksilö

krt/vk min/krt

o jatkuva
o määräaikainen, 
jakso koostuu 
yhteensä _______ 
kerrasta

o lihasvoima                 
o tasapaino
o yhdistetty lihas-
voima ja tasapaino
o liikuntaneuvonta        

o ulkoilu
o muu, mikä? 
____________

____________

o ryhmä
o yksilö

krt/vk min/krt

o jatkuva
o määräaikainen, 
jakso koostuu 
yhteensä _______ 
kerrasta

o lihasvoima                 
o tasapaino
o yhdistetty lihas-
voima ja tasapaino
o liikuntaneuvonta        

o ulkoilu
o muu, mikä? 
____________

____________

o ryhmä
o yksilö

krt/vk
min/krt

o jatkuva
o määräaikainen, 
jakso koostuu 
yhteensä _______ 
kerrasta

o lihasvoima                 
o tasapaino
o yhdistetty lihas-
voima ja tasapaino
o liikuntaneuvonta        

o ulkoilu
o muu, mikä? 
____________

____________

o ryhmä
o yksilö

krt/vk min/krt

o jatkuva
o määräaikainen, 
jakso koostuu 
yhteensä _______ 
kerrasta
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3.6  Järjestittekö koulutusta tai ohjausta hoito- ja muulle tukihenkilöstölle (esim. omaisille, vertais-ohjaa-
jille tai kuljetuspalvelulle)?

£ ei
£ kyllä, täydennä taulukkoon kunkin koulutuksen tai ohjauksen tiedot

Kenelle? Koulutuksen tai ohjauksen aihe? Kesto tunteina? Osallistuja- määrä?

3.7   Teittekö liikunta- tai neuvontamateriaalia?

£ ei
£ kyllä, millaista materiaalia? Kenelle? _________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

VAIKUTUKSET

4.1  Arvioitteko asiakkaidenne fyysistä toimintakykyä testeillä?

£ kaikki asiakkaat
£ melkein kaikki asiakkaat 
£ puolet asiakkaista
£ pieni osa asiakkaista  
£ emme tee testejä. Siirry kohtaan 4.5 
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4.2  Mitä suoritustestejä käytitte 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? ______________________________________ £ £

Muu, mikä? ______________________________________ £ £

4.3  Mikä oli käyttämänne seurantajakson (testausvälin) pituus viikkoina? ___________              

 
4.4   Kuinka monella henkilöllä käyttämienne suoritustestien tulos oli muuttunut 
seuranta-ajanjakson aikana?

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

b) Testien tulos koheni __________ henkilöllä (lukumäärä)

c) Testien tulos pysyi ennallaan __________ henkilöllä

d) Testien tulos heikkeni __________ henkilöllä

e) Testien tulokset olivat erisuuntaiset __________ henkilöllä (esim. tasapainotestien tulokset olivat kohentu-
neet ja lihasvoimatestien tulokset olivat heikentyneet)

4.5  Miten muuten arvioitte asiakkaidenne fyysistä toimintakykyä? Rastita tarvittaessa 
useampi vaihtoehto.

£ havainnoimalla
£ haastattelemalla   
£ kyselylomakkeella
£ videoimalla
£ muuten, miten ________________________________________________________
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4.6  Miten arvioitte liikuntaharjoittelun vaikuttaneen asiakkaidenne arjessa selviytymiseen ja fyysiseen 
aktiivisuuteen?____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

4.7  Ovatko asiakkaat kertoneet liikuntaharjoittelun kielteisistä vaikutuksista?

£ ei
£ kyllä, millaisista ja kuinka moni? __________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

4.8  Kuinka monta asiakasta antoi palautetta käyttäen Voimaa vanhuuteen -ohjelman ryhmäliikunnan 
arviointilomaketta vuonna 2007? ____________________

Laske liikuntaryhmissä annettujen palautteiden kyllä- ja ei-vastausten lukumäärät seuraavien kysymysten 
kohdalla. Numero viittaa ryhmäliikunnan arviointilomakkeen kysymyksen numeroon.

10. Oletteko saanut lisää tietoa voima- ja tasapainoharjoittelun merkityksestä?
Kyllä-vastauksia:  ______     Ei-vastauksia: ______

19. Oletteko saanut riittävästi tietoa eri vaihtoehdoista harrastaa liikuntaa?
Kyllä-vastauksia:  ______     Ei-vastauksia: ______

4.9  Keräsittekö muuta asiakaspalautetta? 

£ ei 
£ kyllä, mitä keräsitte ja kuinka usein?__________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

4.10  Miten käsittelitte keräämänne asiakaspalautteet (arviointilomakkeet ja muun palautteen)? 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

OMASTA HANKKEESTA JA VOIMAA VANHUUTEEN -OHJELMASTA 
TIEDOTTAMINEN

5.1  Onko hankkeestanne tehty esite/tiedote?

£  ei
£  kyllä, niitä jaettiin vuonna 2006 arviolta __________ kpl
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5.2  Onko hanketoimintaanne esitelty tiedotusvälineissä tai julkisissa tilaisuuksissa vuonna 2006?

£  ei
£  kyllä, siitä kerrottiin seuraavien kanavien kautta

kanava montako kertaa (2007)?
£  paikallislehdet ____________
£  paikallisradio tai -tv ____________
£  valtakunnan lehdet ____________
£  valtakunnan radio tai -tv ____________
£  tiedotustilaisuudet ____________
£  internet
£  muu, mikä?________________________ ____________
£  muu, mikä?________________________ ____________

KEHITTÄMISTYö

6.1  Teittekö vuonna 2007 yhteistyötä ja millaista seuraavien tahojen kanssa?

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?

_____________________________________________

£ muu taho, mikä?

_____________________________________________
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6.2  Oletteko tehneet suunnitelman toimintanne vakiinnuttamiseksi projektin jälkeen? / Oletteko tehneet 
tai tarkentaneet aikaisempaa suunnitelmaanne toiminnan vakiinnuttamiseksi projektin jälkeen?

£ ei
£ kyllä, seuraavanlaisen suunnitelman / tai tarkennuksen aikaisempaan suunnitelmaan __________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

HANKKEEN ITSEARVIOINTI

7.1  Onko hankkeenne käynnistysvaihe onnistunut? / Miten hankkeenne toinen toimintavuosi on 
onnistunut?

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

Kommentteja käynnistymisvaiheesta / käytännön esimerkkejä toisesta toimintavuodesta
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

7.2  Mikä on hankkeenne kehittämistoiminnan painopiste vuonna 2008?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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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 (esim. henkilökohtainen ohjaus, koulutus, 
materiaalit) ollut hyötyä projektillenne?

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

Perusteluita ja kommentteja _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

8.4 Mitä toivot jatkossa hankeohjaukselta? / Miten voit jatkossa olla mukana viemässä Voimaa vanhuu-
teen -ohjelman asiaa eteenpäin paikkakunnallasi? _____________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

8.5 Millaista yhteistyötä toivot jatkossa Ikäinstituutin kanssa?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Kiitos	vastauksistasi!






