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Tiivistelmä
Tässä raportissa kuvataan Voimaa vanhuuteen 
– iäkkäiden terveysliikuntaohjelman neljännen toi-
mintavuoden etenemistä ja visioidaan kehitysteh-
täviä vuodelle 2009. Raportissa esitellään ohjelman 
yleisen toiminnan painopistealueita, hankeohjaus-
mallia ja hankkeiden keräämää seurantatietoa vuo-
delta 2008.

Ohjelman yleisen toiminnan muodot vakiintuivat 
seurantakaudella. Kouluttamisessa panostettiin kou-
luttajakoulutuksiin, joiden avulla saatiin runsaasti uu-
sia kouluttajia eri puolille Suomea. Tietoa ohjelmasta 
ja iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelusta välitet-
tiin sekä laajoissa läänintilaisuuksissa että aihepiirin 
hankkeiden järjestämissä tilaisuuksissa. 

Ohjelman yhteiskunnallinen merkitys ja näkyvyys 
lisääntyivät seurantakaudella. Ohjelma tai iäkkäi-
den voima- ja tasapainoharjoittelu ja jatkuvuuden 
tarve mainittiin useissa sosiaali- ja terveyspoliittisis-
sa asiakirjoissa. Viestinnässä lisättiin kohdennettua 
tiedottamista iäkkäitä tavoittaville ryhmille, kuten 
lääkäreille ja hoitajille. Myös sidosryhmäyhteistyön 
muodot vakiintuivat. Yhteistyötä tehtiin asiantunti-
juuden, koulutusten, tapahtumien ja opinnäytetöi-
den parissa. Kansainvälistä tiedon välitystä jatkettiin 
terveyttä edistävissä verkostoissa ja pohjoismaisilla 
gerontologiapäivillä.

Aloitettiin yhteistyö ohjelman ulkoisen arvioijan 
kanssa. Arvioijaksi valitulle Net Effectille välitettiin 
keskeiset tiedot ohjelman toiminnasta ja tuotettu 
materiaali. Arvioija haastatteli ohjelmaryhmän ja 
hanketoimijat. Lisäksi arviointiin sisältyi ohjelman 
hankkeille ja heidän sidosryhmilleen kohdistettu 
kysely. Ulkoisen arvioinnin väliraportti esitettiin oh-

jelmaryhmälle joulukuussa 2008. Raportin mukaan 
ohjelman suunnittelu ja toteutus on onnistunut hy-
vin. Ohjelmalla on ollut yhteiskunnallista merkitystä. 
Myös kehittämisehdotuksia annettiin.

Seurantakaudella mukana oli täysipainoisesti 24 
hanketta, joiden kehitys- ja juurrutustyötä tuettiin 
kehitetyn mallin mukaisesti. Päättävälle hankeryh-
mälle (11) järjestettiin hankekauden päätösseminaa-
ri. Ryhmän loppuraporttien pohjalta aloitettiin Hyvät 
toimintatavat -oppaan toimittaminen. 

Hankkeiden keräämä seurantatieto antaa vastauk-
sia asiakkaiden tavoittamisen, liikunta-, neuvonta- ja 
koulutustoiminnan sisällön ja sen vaikutusten sekä 
tiedottamisen kysymyksiin. Seurantakaudella hank-
keiden järjestämään toimintaan osallistui yhteensä 
4253 eri iäkästä liikkujaa. Hanketoimijoiden järjestä-
miin koulutuksiin osallistui puolestaan 2500 toimijaa 
ja vertaisohjaajaa. Hanketoimijat arvioivat yleisesti 
ohjelmaan kuulumisen ja hankeohjauksen hyödyttä-
vän toimintaansa. 

Hankkeiden kehittämän toiminnan ja toimintata-
pojen juurtuminen oli hanketoiminnan keskeinen 
painopistealue seurantakaudella. Vakiintumisen 
vahvistamiseksi ohjelmassa aloitettiin seminaarit 
hankkeiden esimiehille ja keskeisille kuntapäättäjille. 
Seminaarit edistivät alueellista tiedonkulkua, yhteis-
työtä ja osaltaan myös toiminnan vakiintumista. 

Vuosi 2009 on ohjelman viides toimintavuosi, jonka 
haasteena on varmistaa ohjelmassa kehittyneiden 
hyvien toimintatapojen jatkuvuus ja jakaminen val-
takunnallisesti. Tämä edellyttää ohjelmatyön jatku-
mista ja julkisen sektorin tiivistä mukaantuloa.
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Esipuhe
Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa 35 paikallishanketta kehittävät tavoitteellista voima- ja tasapainoharjoittelutoimin-
taa toimintakyvyltään heikentyneille, kotona asuville ikäihmisille. Kohderyhmä on ollut terveysliikuntatoiminnan 
väliinputoaja eikä se ole ennen ohjelman käynnistymistä tässä laajuudessa päässyt hyötymään tutkimustuloksis-
ta, joilla voima- ja tasapainoharjoittelu perustellaan. Paikallishankkeet ovat aloittaneet kehitystyönsä peräkkäisinä 
vuosina omina hankeryhminään. Ohjelmassa on toteutunut kaksi kierrosta: ensimmäisen ja toisen hankeryhmän 
kehitystyö on arvioitavissa ja myös Ikäinstituutin ensimmäisen hankeryhmän kanssa kehittämä hankeohjaus on 
toteutettu jo toisellekin ryhmälle. Samanaikaisesti kolmannen hankeryhmän työ jatkuu ja tarjoaa uusia haasteita 
hankeohjaukselle ja ohjelmatyölle.

Ohjelmaa luonnehtii avoimuus vuorovaikutukselle, halu oppia uutta ja tehdä paremmin. Tätä tukee ohjelmassa 
kertyvän tiedon järjestelmällinen koonti ja seuranta. Hankkeiden kehittämistyö, iäkkäiden ja sidosryhmien kannan-
otot, ohjaus- ja johtoryhmien linjaukset sekä julkinen keskustelu tarjoavat kaikki arvokasta aineistoa ohjelmatyölle. 
On mielenkiintoista olla mukana kehitystyössä, jossa tavoite on kirkas ja kohderyhmä yhteinen, mutta paikalliset 
polut tavoitteen saavuttamiseksi toisistaan poikkeavat. Hyviä tuloksia saadaan aikaiseksi hyvinkin erilaisista paikal-
lisista lähtökohdista käsin ja erilaisin toteutustavoin.  Kokemustietoa jaetaan, oivalluksia syntyy ja ymmärrys kasvaa 
vuorovaikutteisessa ja oppimista arvostavassa ilmapiirissä yhteiseksi osaamiseksi. 

Ohjelmassa on aloitettu hyvien käytäntöjen raportointi ja kuvaaminen. On haasteellista saada paikallishankkeis-
ta esiin kaikki se viisaus ja kompastelukin, mitä kehitystyö sisältää. Helposti olennaisimmat asiat jäävät hiljaiseksi 
tiedoksi. Kiivastahtinen projektityö ei aina anna riittävästi tilaa havaita tai analysoida syitä ja seurauksia. Millaisia 
ponnistuksia ja toimenpiteitä oli tehtävä, jotta esteet voitiin ylittää tai kiertää? Mikä oli yksittäisten ihmisten tai 
hyvän sattumankin seurausta? Miksi joku asia osoittautui ylitsevoimaiseksi? Tiedon esiin saamiseksi ohjelmaryh-
män ja hanketyöntekijöiden keskinäinen luottamus ja keskusteluyhteys on ensiarvoista.  Vastaavia kysymyksiä oh-
jelmaryhmä esittää myös itselleen – suurena apunaan vuorovaikutteinen ulkoinen arviointi, joka pääsi vauhtiin 
toimintavuonna.

Koulutuksen merkitys korostui tiedon ja toiminnan juurruttamisessa. VoiTas (voima- ja tasapaino) - koulutusohjel-
ma, johon hanketyöntekijöiden lisäksi on osallistunut kymmeniä muita aiheesta innostuneita fysioterapeutteja ja 
liikunnan ammattilaisia varmistaa, että osaamista jaetaan paikallisesti. Hanketyöntekijöissä on kouluttajina erityis-
tä syvyyttä, koska he ovat itse kokeneet uuden toiminnan järjestämisen haasteet. Ohjelman uusi kouluttajakoulu-
tus -  Ulkoiluystäväksi iäkkäälle – on otettu hyvin vastaan, sillä vapaaehtoisia kaivataan kipeästi.

Tarinat iäkkäiden ihmisten harjoittelupoluista ja -kokemuksista lisääntyvät. Hanketyöntekijöiden koskettavat ker-
tomukset, lehtijutut ja iäkkäiden suorat yhteydenotot säväyttävät. Liikuntakyvyltään heikentyneiden iäkkäiden lii-
kuntatoiminta kaikkine yksityiskohtineen on syvästi inhimillistä toimintaa. Tässäkin vuorovaikutustilanteessa kaik-
kien on mahdollista oppia, innostua ja osallistua – niin toiminnan järjestäjien kuin iäkkäidenkin. Myös omaiset ovat 
olleet vaikuttuneita omien iäkkäiden hyvistä harjoitustuloksista ja uudesta liikunnallisesta toiminta-areenasta.

Ohjelman loppusuora on alkanut ja tulokset alkavat kiteytyä. On hienoa olla toteuttamassa ohjelmaa, jossa kaikki 
osalliset näyttävät olevan innostuneita ja syystäkin ylpeitä omasta panoksestaan.

Helsingissä �.9.�009

Elina Karvinen, ohjelmajohtaja
Ikäinstituutti
 



3

Katsaus neljänteen toimintavuoteen

Ohjelman päämäärä ja tavoitteet

Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden terveysliikuntaoh-
jelman arvopäämääränä on parantaa iäkkään väes-
tön toimintakykyä, itsenäistä selviytymistä ja elämän-
laatua. Kohderyhmäksi on valittu pääsääntöisesti 
75 vuotta täyttäneet kotona asuvat iäkkäät, joilla 
on joko ennakoivia tai jo pysyvämpiä liikkumisky-
vyn vaikeuksia. Ohjelmassa päämäärään edetään 
kehittämällä ja järjestämällä kohderyhmälle sopivaa 
voima- ja tasapainosisältöistä liikuntatoimintaa. Nä-
kökulman taustalla ovat tutkimustieto ja käytännön 
kokemukset harjoittelun hyödyistä iäkkäiden liikku-
mis- ja toimintakyvylle. 

Hanketoiminta sisältää hankeohjauksen ja hankkei-
den toteuttaman liikuntatoiminnan. Ohjelmatyötä 
edelsi ja edellytyksiä vahvisti Ikäinstituutin Voima- ja 
tasapainoharjoittelu iäkkään kotona asumisen tu-
kena (VoiTas) -pilottiprojekti, jossa iäkkäiden liikun-
tatoimintaa kehitettiin toimintakokeiluin julkisella 
sektorilla ja järjestöjen yhteistyönä.

Vuonna 2008 ohjelman yleisessä toiminnassa ja han-
ketoiminnassa läpäistiin kaikkia tavoitetasoja. Yleisel-
lä toiminnalla vahvistettiin iäkkäiden terveysliikunta-

Kuvio 1. Ohjelman tavoitteet suhteessa toimintavuosiin

Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa päämäärään ede-
tään kolmella tavoitetasolla, jotka ovat terveysliikun-
tatoiminnan edellytysten luominen, liikuntatoiminnan 
ja -palveluiden kehittyminen sekä kolmantena koh-
deryhmän aktivoituminen osallistumaan (kuvio 1). 
Ohjelmassa tavoitteisiin on pyritty yleis- ja hanke-
toiminnalla. Yleiseen toimintaan kuuluvat valtakun-
nallinen koulutus, viestintä ja sidosryhmäyhteistyö. 

toiminnan edellytyksiä ja kehitystyötä sekä aloitettiin 
iäkkäiden tavoittaminen. Hanketoiminnassa pääosa 
ensimmäisestä hankeryhmästä jatkoi kehittämänsä 
liikuntatoiminnan juurrutustyötä. Kaksi jälkimmäi-
senä aloittanutta hankeryhmää varmisti liikuntatoi-
minnan edellytyksiä ja vakiintumismahdollisuuksia 
sekä järjesti voima- ja tasapainosisältöistä liikuntaa 
paikkakuntansa iäkkäille. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
VoiTas-pilotti 1. 2. 3.

Ohjelma 1. 2. 3. 4. 5.
1. hankeryhmä 1. 2. 3.
2. hankeryhmä 1. 2. 3.
3. hankeryhmä 1. 2. 3.

Tavoitteet 
etenemis-

järjestyksessä

Edellytysten luominen
Toiminnan kehittyminen

Iäkkäiden osallistuminen

2008

4.

3.
2.

Toiminnan kehittyminen
Iäkkäiden osallistuminen

Toiminnan kehittyminen
Iäkkäiden osallistuminen

Toiminnan kehittyminen
Iäkkäiden osallistuminenIäkkäiden osallistuminenIäkkäiden osallistuminenIäkkäiden osallistuminenIäkkäiden osallistuminenIäkkäiden osallistuminenIäkkäiden osallistuminen
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Seurantakauden keskeisinä tavoitteina olivat toimi-
joiden osaamisen vahvistaminen sekä viestinnän ja 
sidosryhmäyhteistyön laajentaminen uusille koh-
deryhmille. Ulkoisen arvioinnin käynnistyminen ja 
kansainvälisen yhteistyön jatkaminen olivat myös 
keskeisiä tehtäviä vuonna 2008. Hanketoiminnassa 
jatkettiin ensimmäisen hankeryhmän juurrutustyön 

tukemista ja aloitettiin hyvien toimintatapojen ku-
vaaminen. Toista ja kolmantena aloittanutta han-
keryhmää tuettiin ohjauksella aikaisemman mallin 
mukaisesti. Seuraavissa listoissa esitetään seuran-
takauden tarkennetut kehittämistehtävät yleisen 
toiminnan ja hanketoiminnan osalta. (Kalmari ym. 
2008, 41-43.)

Keskeiset kehittämistehtävät vuodelle 2008

Yleinen toiminta
- Jatketaan VoiTas -kouluttajakoulutuksia ja aloi-

tetaan Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttaja-
koulutukset. Kouluttajille järjestetään yhteiset 
opintopäivät.

- Aloitetaan iäkkäille soveltuvien liikkeiden ja lii-
kesarjojen rakentaminen verkkoon. Liikepankki 
sopii sekä ammattilaisten että vapaaehtoisoh-
jaajien työn tueksi.

- Tuotetaan dvd kolmiportaisesta voimisteluoh-
jelmasta, joka oli aikaisemmin julkaistu paino-
tuotteena.

- Jaetaan tietoa ohjelmasta ja iäkkäiden liikunnan 
tukemisesta sosiaali-, terveysalan- ja liikunnan 
ammattilaisille sekä vanhustyön opettajille. 

- Osallistutaan lääkärien ja sairaanhoitajien opin-
topäiville sekä Hyvä Ikä -messuille.

- Organisoidaan valtakunnallinen Iäkkäiden 
ulkoilupäivä yhdessä KKI -ohjelman kanssa.

- Tuotetaan uutta viestintämateriaalia, kuten 
juliste palvelutalojen käyttöön.

- Aloitetaan ohjelman lehdistöjulkisuuden ana-
lyysi ja raportointi.

- Valitaan ohjelmalle ulkoinen arvioija ja aloite-
taan yhteistyö. 

- Jatketaan toimintaa kansainvälisissä yhteis-
työverkostoissa. Osallistutaan pohjoismaiseen 
Gerontologiakongressiin ja yhteen verkostota-
paamiseen.

Hanketoiminta
- Jatketaan hankeohjausta ohjelman mentoroin-

timallin mukaisesti. Tavoitteena on vahvistaa 
hanketoimijoiden osaamista, liikuntatoiminnan 
kehitystä ja vakiintumista sekä hankkeiden 
välistä verkostoitumista.

- Järjestetään ensimmäiselle hankeryhmälle 
päätösseminaari helmikuussa. 

- Järjestetään kaikkien hankeryhmien esimiehille 
ja heidän valitsimille kuntien päättäjille tapaa-
miset. Tavoitteena on lisätä tietoa ja vahvistaa 
toiminnan juurtumismahdollisuuksia. 

- Järjestetään hankkeiden kanssa yhteistyössä 
paikallisia seminaareja, joihin kutsutaan kunti-
en keskeisiä toimijoita ja päättäjiä. Tavoitteena 
on lisätä tietoa ja edistää kolmannen ja julkisen 
sektorin yhteistyötä. 

- Aloitetaan ensimmäisen hankeryhmän kehittä-
mien toimintatapojen kokoaminen oppaaksi. 
Työ pohjautuu hankkeiden kirjoittamiin lop-
puraportteihin. Tavoitteena on edistää hyvien 
toimintatapojen jakamista. 

- Kehitetään hankekauden päättämistä ja vakiin-
nuttamista. Kootaan ja arvioidaan hanketyön 
juurtumisen ehtoja. 
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tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu
| |

Yhteistyö ulkoisen 
arvioijan kanssa 

käynnistyy

Suunnittelija 
palkataan

Valtioneuvosto hyväksyy 
RAY:n rahoituksen

Uusien 
hankkeiden 

haku päättyy

Ohjelman 
rahoitus-

hakemuksen 
jättäminen 

RAY:lle

RAY esittää 
ohjelman ja 
hankkeiden 

rahoittamista 
vuodeksi 2009

| |
Johtoryhmä Johtoryhmä Johtoryhmä Johtoryhmä Johtoryhmä Johtoryhmä

Ohjausryhmä Ohjausryhmä Ohjausryhmä Ohjausryhmä Ohjausryhmä

Hankkeiden 2005-2008 VV -alue- VV -alue- VV -alue- Viisi VV -alue-
päätösseminaari seminaari seminaari seminaari seminaaria

| |
Esimies- Esimies- Esimies-

tapaaminen tapaaminen tapaaminen

Hanke- Hanke- Hanke- Hanke- Hanke- Hanke-
 koulutus koulutus koulutus koulutus koulutus koulutus

|
Ikäpäivä

19th Nordic Congress Of Gerontology 1st Annual Conference Of HEPA Europe
|

Uutiskirje 1/2008 Uutiskirje 2/2008 WoimaSanomat

2008

Iäkkäiden 
ulkoilupäivä

Hyvä Ikä -
messut

Valtakunnalliset 
lääkäripäivät

Sairaan-
hoitajapäivät

Seuranta-
raportti 2007

Kuvio 2. Ohjelman keskeiset tapahtumat vuonna 2008

Voimaa vanhuuteen -ohjelma eteni pääosin suun-
nitelman mukaisesti vuonna 2008. Yleisen toimin-
nan osalta uusi toiminta-alue oli yhteistyö ulkoisen 
arvioijan kanssa. Lääkäri- ja sairaanhoitajapäiville 
osallistuminen ja ohjelman viestin vieminen olivat 
suunniteltua kohdennettua viestintää. Ohjelma-
ryhmän jäseniä osallistui toukokuussa Oslon poh-
joismaiseen Gerontologiakongressiin ja syyskuussa 
Hepa -verkoston (Health Enhancing Physical Activi-
ty) tapaamiseen Skotlannissa posteriesityksillä. Iäk-
käiden ulkoilupäivä toteutettiin vanhusten viikolla.  
Lisäksi ohjelmaryhmä osallistui Tampereen Hyvä Ikä 
-messuille syyskuussa ja Ikäinstituutin Ikäpäivään 
marraskuussa. 

Hanketoiminnassa toteutettiin ensimmäisen hanke-
ryhmän päätösseminaari helmikuussa ja seuranta-

Ohjelman eteneminen vuonna 2008

kaudella järjestettiin myös kaikkien hankeryhmien 
esimiestapaamiset sekä kahdeksan paikallissemi-
naaria. Hanketoimijoiden koulutuksia jatkettiin ai-
kaisemman mallin mukaisesti. 

Seurantakaudella toteutui henkilöstövaihdos ohjelma-
ryhmässä. Ohjelmakoordinaattori vaihtoi työpaikkaa 
ja ohjelman suunnittelija siirtyi hänen tilalleen. Oh-
jelmaan valittu uusi suunnittelija aloitti työnsä touko-
kuussa. Ohjelman johtoryhmä kokoontui kuusi kertaa 
ja ohjausryhmä viisi kertaa seurantakauden aikana.

Ohjelman uutiskirje ilmestyi kaksi kertaa kevätkau-
della ja laajempi tietopaketti WoimaSanomat kerran 
syyskaudella. Seurantaraportti 2007 julkaistiin kesä-
kuussa. Kuvioon 2 on koottu ohjelman keskeiset ta-
pahtumat vuonna 2008. 
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Ohjelman toimintamuodot

Yleinen toiminta vuonna 2008

Koulutus

Vuonna 2008 Voimaa vanhuuteen -ohjelman yleisen 
koulutuksen tavoitteena oli lisätä uusien kohderyh-
mien tietoa voima- ja tasapainosisältöisen liikunnan 
hyödyistä toimintakyvyltään heikentyneille iäkkäille 
sekä viestittää ohjelmasta ja siinä kehittyneistä hy-
vistä toimintatavoista. Seurantakaudella ohjelma-
ryhmän jäseniä luennoi ja oli mukana järjestämässä 
useita hankkeiden seminaareja, jotka esitellään lu-
vussa Hanketoiminta vuonna 2008. Hankeseminaa-
rien lisäksi ohjelmaryhmän edustajia luennoi seu-
raavan tyyppisissä koulutuksissa: lääninkoulutukset, 
ammatilliset koulutuspäivät ja messut, ohjelman ulko-
puolisten iäkkäiden toimintakykyyn liittyvien hankkei-
den seminaarit sekä muut yksittäiset koulutukset (liite 
1). Ohjelmaryhmän jäseniä toimi myös kouluttajina 
VoiTas- ja Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttajakou-
lutuksissa ja kouluttajien yhteistapaamisessa. 

Vuonna 2008 ohjelmaryhmän edustajat luennoivat 
kahdessa Etelä-Suomen lääninhallituksen järjestä-
mässä koulutustilaisuudessa. Koulutuksissa kerrottiin 
ohjelman hanketoiminnassa syntyneistä toiminta-
malleista ja kannustettiin osallistujia liikuntatoimin-
nan järjestämiseen paikkakunnillaan. Helsingin kou-
lutustilaisuuteen 11.9. osallistui noin 200 iäkkäiden 
parissa toimivaa ammattilaista. Kouvolassa 24.9. jär-
jestetyssä tilaisuudessa oli noin 60 osallistujaa. 

Ohjelmaryhmä osallistui Valtakunnallisille Lääkäripäi-
ville (6.-10.1.) tietoiskuluennolla, messuosastolla ja 
posteriesityksellä. Luennon, johon osallistui arviolta 

15 henkilöä, näkökulmana oli lääkäreiden mahdol-
lisuudet ja merkitys iäkkäiden kannustamisessa liik-
kumaan. Messuosastolla vieraili satoja lääkäreitä ja 
terveydenhuollon ammattilaista. Voimaa vanhuuteen 
-ohjelman posteri palkittiin Lääkäripäivien posterikil-
pailussa. Ohjelmaryhmän jäsen luennoi 25.-27.9. myös 
Tampereen Hyvä Ikä -messuilla. Liikkuen laatua elä-
mään -luennolla oli 82, pääosin ikääntynyttä kuulijaa.

Seurantakaudella ohjelmaryhmän jäseniä kutsuttiin 
luennoimaan iäkkäiden hyvinvointiin panostavien 
hankkeiden seminaareihin eri puolille Suomea. Hä-
meen liikunnan ja urheilun järjestämä KKI 60+ -hank-
keen päätösseminaari Tampereella 15.5., Pippuria 
-hankkeen seminaari Oulunsalossa 1.10., Vanhuspal-
velu -hankkeen loppuseminaari Nilsiässä 23.10. ja 
Ikääntyvien toimintakyky -hankkeen päätöstilaisuus 
Varkaudessa 11.12. saivat runsaasti kuulijoita (liite 1). 
Seminaareissa kerrottiin Voimaa vanhuuteen -han-
ketoiminnan tuottamista ideoista, onnistumisista ja 
myös iäkkäiden liikuntatoiminnan haasteista. Kuuli-
joina oli iäkkäiden parissa toimivia hoito-, liikunta- ja 
kuntoutusalan ammattilaisia. 

Ohjelmaryhmä luennoi pyynnöstä useissa yksittäi-
sissä tilaisuuksissa. Iäkkäiden liikunta ja ohjelmatyö 
kiinnosti mm. Kirkon diakoniatyön henkilöstöä, Lap-
peenrannan vanhusneuvostoa ja Liikuntatieteellisen 
seuran kautta erityisliikunnanohjaajia. UKK-instituu-
tin järjestämässä tilaisuudessa ohjelman edustaja 
kertoi iäkkäiden liikunnan järjestämisestä liikunta- ja 
kuntoutusalan ammattilaisille. Yksittäisille luennoille 
osallistui 135 kuulijaa. (Liite 1.)
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viestintä

Seurantakaudella ohjelman viestinnän tavoitteena 
oli saada mukaan uusia viestinviejiä. Viestintää koh-
dennettiin mm. lääkäreille ja vanhustyöntekijöille, 
sillä he ovat keskeisiä ammattiryhmiä motivoitaessa 
iäkkäitä liikkumaan. Viestintää jatkettiin myös poliit-
tisille päättäjille sekä pienemmässä määrin iäkkäille 
ja heidän läheisilleen. 

Ohjelma tai sen asiasisältö esillä asiakirjoissa
Seurantakaudella ohjelma tai iäkkäiden voima- ja 
tasapainosisältöinen liikunta olivat esillä useissa 
sosiaali- ja terveyspoliittisissa asiakirjoissa. Kan-
sallinen liikuntaohjelma (2008), Valtioneuvoston 
periaatepäätös terveyttä edistävän liikunnan ja 
ravinnon kehittämislinjoista (2008) ja Ikäihmisten 
palvelujen laatusuositus (2008) kannustavat kuntia 
järjestämään ohjelman mukaista liikuntaa iäkkäille. 
Myös Duodecimin Käypä hoito -suositus liikunnas-
ta (2008) perustelee harjoittelun kokonaisvaltaisia 
hyötyjä iäkkäälle.

Tapahtumat
Valtakunnalliset Lääkäripäivät Helsingin messu-
keskuksessa 6.-10.1. olivat ohjelmalle koulutuksen 
lisäksi viestinnällinen tapahtuma. Messuosastolla 
vieraili useita satoja lääkäreitä ja terveydenhuollon 
henkilöstöä. Vierailijoille kerrottiin ohjelmatyöstä ja 
harjoittelun hyödyistä iäkkäälle. Lisäksi jaettiin oh-
jelman viestintämateriaalia, tutkimusreferaatteja ja 
voimisteluohjelmia. Lääkäreille kohdistettuun vies-
tintään tehtiin Uutisekspress -tietoiskulehtinen ”Lää-
kärin määräyksestä”.

Sairaanhoitajapäivät 27.-28.3. Helsingissä oli toinen 
kohdennettu viestintätapahtuma. Messuosastolla 
vieraili satoja hoitajia. Vierailijoille perusteltiin harjoit-
telun hyötyjä ja kannustettiin sisällyttämään liikunta 
osaksi hoitoa. Hoitajille kohdistettuun viestintään 
tuotettiin Uutisekspress -lehtinen, jossa perusteltiin 
kotihoitohenkilöstölle toimintakykyä edistävän työ-
otteen merkitystä ja annettiin ideoita käytännön to-
teuttamiseen. 

Ikäinstituutin Voima- ja tasapainoharjoittelun (VoiTas) 
-kouluttajakoulutuksia jatkettiin. Seurantakaudella 
järjestettiin koulutukset Helsingissä, Tampereella ja 
Jyväskylässä. Koulutukseen osallistui yhteensä 64 lii-
kunnan tai kuntoutuksen ammattilaista (liite 1). Osal-
listujat edustivat terveys-, sosiaali- ja liikuntatoimea, 
kolmannen sektorin järjestöjä, yksityissektoria ja op-
pilaitosten opettajia. Vuoden 2008 loppuun mennes-
sä oli koulutettu yhteensä 265 kouluttajaa. 

Voimaa vanhuuteen -ohjelman edustajat olivat kou-
luttajina myös Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttaja-
koulutuksissa. Vuonna 2008 järjestettiin Helsingissä 
kaksi avointa koulutusta, 3.4. ja 24.9. Koulutuksiin 
liittyivät harjoituskoulutus ja evaluointipäivät. Kou-
lutuksiin osallistui yhteensä 40 henkilöä. Mukana oli 
liikunta- ja kuntoutusalan ammattilaisia ohjelman 
hankkeista, kuntien liikunta- ja terveystoimesta, ko-
tihoidosta sekä eri järjestöistä. Kouluttajat järjestivät 
paikkakunnillaan ohjaajakoulutuksia, joihin osallistui 
arviolta useampi sata henkilöä. 

Ohjelmahenkilöstöä oli lisäksi mukana järjestämäs-
sä ja kouluttamassa Ikäinstituutin kouluttajien ver-
kostopäivillä 22.-23.9. Helsingin Vuosaaressa. Kultaa 
kouluttajille -tilaisuuteen osallistui yhteensä 45 hen-
kilöä. Mukana oli VoiTas- ja Ulkoiluystäväkouluttajien 
lisäksi senioritanssikouluttajia sekä toimintakykyä 
edistävään työotteeseen paneutuneita Vanhusten 
liikunta sosiaali- ja terveydenhuollossa (VALSSI) -
kouluttajia. Verkostopäivillä rakennettiin yhteistyö-
tä, opittiin vertaisilta sekä saatiin ideoita ja välineitä 
koulutustyöhön. Koulutukseen sisältyi myös luento-
ja eettisistä kysymyksistä ja muistisairaiden henkilöi-
den ohjaamisesta. Palautteiden mukaan koulutus-
ten teemat olivat hyödyllisiä ja muiden kouluttajien 
tapaaminen antoisaa.

Seurantakaudella tieto Voimaa vanhuuteen -ohjel-
masta ja siinä kehittyneistä hyvistä toimintatavoista 
lisääntyi. Hankeseminaarit mukaan lukien ohjelmas-
ta kerrottiin yhteensä 1896 henkilölle (liite 1). Luvussa 
ei ole mukana messu-, tapahtuma ja koulutuspäivien 
esittelyosastoilla vierailleiden henkilöiden lukumää-
rää, joka oli useita tuhansia. 
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Ohjelmaryhmän edustajat osallistuivat 22.-24.8 KKI 
-ohjelman järjestämälle Kunnon laiva -risteilylle. Ris-
teilyvieraille jaettiin ohjelman viestintämateriaalia ja 
tehtiin osallistujille yksinkertaisia toimintakykytestejä.  

Hyvä Ikä -messut Tampereella 25.-27.9. saivat run-
saasti kävijöitä. Ohjelman messuosastolla vieraili sa-
toja iäkkäiden parissa työskenteleviä ammattilaisia, 
opiskelijoita, iäkkäitä ja heidän läheisiään. Vieraili-
joille kerrottiin ohjelmasta, iäkkäiden voima- ja ta-
sapainoharjoittelusta ja valtakunnallisesta iäkkäiden 
ulkoilupäivästä. Vierailijoille jaettiin runsaasti vies-
tintämateriaalia, kuten esitteitä, voimisteluohjeita ja 
heijastimia. Ohjelman ensimmäinen uutislehti Woi-
maSanomat oli keskeisin jaettava artikkeli. 

Valtakunnallista iäkkäiden ulkoilupäivää vietettiin 
toisen kerran vanhustenviikon torstaina 9.10. Voimaa 
vanhuuteen -ohjelma ja Kunnossa kaiken ikää -oh-
jelma organisoivat päivän teemalla ”Tee hyvä teko 
– ulkoile iäkkään kanssa”. Ulkoilupäivän tapahtumia 
järjestettiin runsaasti eri puolilla Suomea. Voimaa 
vanhuuteen -ohjelman verkkosivuille ilmoitti tapah-
tumistaan noin 50 toimijaa. Mukana oli ohjelman 
hankkeita, yksittäisiä palvelutaloja, vanhainkoteja, 
kuntien liikunta-, terveys- ja vapaa-aikatoimen edus-
tajia ja erilaisia järjestöjä. Tapahtumat sisälsivät ulko-
na liikkumisen lisäksi erilaista oheistoimintaa. Iäkkäi-
den ulkoilu sai runsaasti näkyvyyttä. 

Ikäinstituutin Ikäpäivässä 21.11. vieraili noin 70 
henkilöä. Osallistujina oli ohjelman ohjausryhmän 
edustajia, pääkaupunkiseudun vanhuspalveluiden 
esimiehiä ja toimijoita sekä ohjelman hankkeiden 
ja vanhusten parissa toimivien järjestöjen edustajia. 
Vierailijoille kerrottiin ohjelman nykyvaiheesta ja esi-
teltiin uusi 1,2,3 -jumppaohjelma dvd. 

Julkaisut ja kohdennettu tiedottaminen
Voimaa vanhuuteen -ohjelmaryhmä kirjoitti vuonna 
2008 artikkeleita, oppimateriaalia, abstrakti- ja pos-
teritekstejä ja seurantajulkaisuja. Artikkeleita kirjoi-
tettiin muutamiin kotimaisiin lehtiin ja julkaisuihin. 
Seurantakauden keskeisiä oppimateriaalituotteita 
olivat Ulkoiluystäväksi -iäkkäälle materiaalin viimeis-

tely ja 1,2,3 jumppaohjelman dvd -versio. Posteri-
esityksiä pidettiin yhdessä kotimaisessa ja kahdessa 
ulkomaisessa kongressissa. Seurantajulkaisuna oli 
vuosittainen seurantaraportti. Lisäksi ohjelma tuotti 
ajankohtaisia tutkimustiivistelmiä verkkosivuille tut-
kija Minna Männyn toteuttamana. (Liite 2.)

Vuoden 2008 alussa järjestettiin laaja postitus, jonka 
kohderyhmänä olivat toimintakyvyltään heikenty-
neitä iäkkäitä tavoittavat terveyskeskusten lääkärit, 
yli- ja osastonhoitajat, ammattikorkeakoulujen kun-
toutuksesta ja vanhustyöstä vastaavat opettajat, elä-
keläis- ja vanhusjärjestöjen vastaavat sekä keskeisten 
lautakuntien puheenjohtajat. Postitus sisälsi saatekir-
jeen lisäksi ohjelman esitteitä kohdennetusti. Kirjeitä 
lähetettiin lähes 6500 kappaletta.

Materiaali
Seurantakaudella ohjelma jakoi aikaisemmin tehtyä 
viestintä-, esite- ja ohjemateriaalia ja tuotti myös 
uutta. Uusina tuotteina olivat tabloidimuotoon tehty 
WoimaSanomat uutislehti, Liikutaan yhdessä -juliste 
ja Uutisekspress -lehtiset. Ensimmäinen WoimaSano-
mat -lehti sisälsi useita päättäjäpuheenvuoroja ja 
näkökulmia iäkkäiden liikunnan järjestämiseen. Leh-
teä jaettiin laajalti, mm. kunnallisvaaliehdokkaille. 
Liikutaan yhdessä -juliste havainnollistaa liikunnan 
monipuolisia hyötyjä. Julistetta jaettiin toimijoille, 
jotka asettivat niitä iäkkäiden ja heidän läheistensä 
näkyville. Uutisekspress -lehtiset ovat tiivistettyjä 
asiapaketteja ja ne tehtiin erityisesti kohderyhmävi-
estintään. Lehtisten aiheet ovat: Voima- ja tasapaino-
harjoittelua iäkkäälle lääkärin määräyksestä, Vierivät 
kivet – ikäihmiset liikkeelle ja Ulkoilu on iäkkäänkin 
ihmisen perusoikeus. Vuoden 2008 lopulla valmis-
tui myös kotivoimisteluohjelma 1-2-3 pohjalta tehty 
dvd, jonka markkinointi ja levitys siirrettiin seuraaval-
le vuodelle. 

Muu viestintämateriaali, kuten heijastimet, postikor-
tit ja kassit olivat edelleen suosittuja. Niitä jaettiin 
runsaasti messuilla ja muissa yleisötilaisuuksissa. 
Ohjelman hankkeet saivat maksutonta materiaalia 
jaettavakseen. Materiaalin menekki seurantakaudel-
la esitetään taulukossa 1.
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Uutiskirjeet x 2 (paperi- ja verkkojakelu) 27 000

WoimaSanomat 15 000

Liikutaan yhdessä juliste, kaksi kokoa 8000

Uutisekspress, 3 erilaista 18 700

Innostu ideasta, 6 erilaista 6x 10 000

VoiTas -kouluttajakoulutusesite 2700

Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttajakoulutusesite 2000

Kotivoimisteluohje 1-2-3, suomi/ruotsi aikaiset painokset

Päättäjäesite, suomi/ruotsi aikaiset painokset

Toimijaesite aikaiset painokset

Viestinnän seuranta
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-

Kuvio 3. Osumien lukumäärä kuukautta kohden vuosina 2005-2008 (Cisionin, ent. Observer, julkisuusraporttien pohjalta)

den tasapainoharjoittelu, vanhusten tasapainoharjoit-
telu ja iäkkäiden ulkoilupäivä. Hakusana ”iäkkäiden 
ulkoilupäivä” lisättiin valikkoon lokakuussa 2007.  
Kuviossa 3 nähdään osumien lukumäärät ohjelman 
nelivuotiskaudelta. Kuviosta voidaan huomata, että 
julkisuus lisääntyi selvästi vuoteen 2007 asti ja on va-
kiintunut ohjelman edetessä. Lokakuun 2008 julki-
suuspiikki johtuu Iäkkäiden ulkoilupäivän saamasta 
huomiosta. Ulkoilupäivä sijoittuu valtakunnalliselle 
vanhustenviikolle.

Taulukko 1. Ohjelman viestintä-, esite- ja ohjemateriaali ja menekki vuonna 2008
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Sidosryhmäyhteistyö

Vuoden 2008 sidosryhmäyhteistyön tavoitteena oli 
jatkaa aiemmin syntyneitä kumppanuuksia ja yhteis-
työn muotoja sekä saada uusia kumppaneita viemään 
iäkkäiden liikunta-asiaa omille kohderyhmilleen. 

Yhteistyö keskeisten sidosryhmien kanssa vakiintui 
ohjelman neljäntenä toimintavuonna. Asiantuntija-
organisaatioiden kanssa jatkettiin koulutus- ja kon-
sultointiyhteistyötä, opiskelijoille tarjottiin mahdol-
lisuutta opinnäytetöihin ohjelman hankkeissa, KKI 
-ohjelman kanssa organisoitiin iäkkäiden ulkoilu-
päivä ja Liikuntatieteellisen seuran edustajan kanssa 
jatkettiin benchmarking -tyyppistä yhteistyötä. Myös 
uusia kontakteja ja yhteistyötä käynnistettiin. 

Seuraavassa listassa esitellään Voimaa vanhuuteen -
ohjelman sidosryhmäyhteistyötä 2008 teemoittain:

Asiantuntijayhteistyö
Jyväskylän yliopiston terveystieteiden laitoksen tut-
kijat, UKK -instituutin ja Kuntaliiton asiantuntijat lu-
ennoivat Voimaa vanhuuteen -ohjelman koulutuk-
sissa ja antoivat asiantuntemustaan myös ohjelman 
ohjausryhmässä. Ohjelman edustaja luennoi vasta-
vuoroisesti UKK -instituutin koulutuksessa. Kansan-
terveyslaitoksen (nykyinen THL) Koti- ja vapaa-ajan 
tapaturmien ehkäisyn yksikön kanssa aloitettiin yh-
teisen iäkkäille kohdennetun esitteen ja koulutusyh-
teistyön suunnittelu.  

Opiskelijayhteistyö 
Opiskelijayhteistyötä tehtiin Ammattikorkeakoulu Met-
ropolian ja Turun ammattikorkeakoulun kanssa. Metro-
polian fysioterapeuttiopiskelijat tekivät opinnäytetyön 
Vanhusten Palvelutaloyhdistyksen Lisäaskelia liikun-
nasta -hankkeessa. Opinnäytetyön aiheena oli Liikku-
missuunnitelma ikääntyneiden kotipalveluasiakkaiden 
toimintakyvyn ylläpitämisessä ja edistämisessä. Turun 
yksikön opiskelija tuotti 1-2-3 kotivoimisteluohjelma 
dvd:n yhteistyössä Ikäinstituutin kanssa. Turun opiske-
lija toimi dvd:n tuottamisen teknisenä asiantuntijana 
ja toteuttajana ja teki opinnäytetyön aiheesta. (Liite 2.) 
Lisäksi Kuopion Savonia-ammattikorkeakoulun fysiote-
rapian lehtori oli syksyllä 2008 työelämäjaksolla Ikäins-
tituutissa tutustuen Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan ja 
Helsingin paikallishankkeeseen. 

Yhteisten tapahtumien ja seminaarien suunnittelu ja 
organisointi
Voimaa vanhuuteen -ohjelma jatkoi yhteistyötä KKI 
-ohjelman kanssa iäkkäiden ulkoilupäivän organi-
soinnissa. Ulkoilupäivää vietettiin innokkaasti myös 
ohjelman hankkeissa. Ohjelman edustaja osallistui 
suunnitteluun ja luennoi Hämeen liikunnan ja ur-
heilun järjestämässä Kunnossa kaiken ikää 60+ Tam-
pereen hankkeen päätösseminaarissa. Ohjelma oli 
myös mukana Seniorimessujen suunnittelussa yh-
dessä Itä-Helsingin järjestöjen, kaupungin ja seura-
kunnan kanssa. 

Koulutusyhteistyö ja Voimaa vanhuuteen -viestin 
välittäminen
Koulutusyhteistyötä tehtiin useiden eri tahojen 
kanssa. Ohjelmaryhmän edustajat osallistuivat mm. 
Nuoren Suomen ja Liikuntatieteellisen seuran työse-
minaareihin (liite 1). Seminaareissa kerrottiin Voimaa 
vanhuuteen -toiminnasta ja kuultiin yhteistyötaho-
jen kehitystyöstä. Ikäinstituutin kouluttajakoulutuk-
set olivat keskeisiä koulutusyhteistyön välineitä. Oh-
jelman toimintatavat pääsivät esille mm. Helsingin 
kaupungin Lupaava -hankkeen ja Tampereen paikal-
lishankkeen organisoimissa kouluttajakoulutuksissa. 

Voimaa vanhuuteen -toiminnasta viestittiin useiden 
aikaisempien yhteistyökumppaneiden välityksellä. 
Esimerkiksi Suomen Reumaliitto, Sydänliitto ja useat 
eläkeläisjärjestöt jakoivat ohjelman viestintämateri-
aalia jäsenyhdistyksilleen. 

Vertaistuki ja mentorointi -yhteistyö 
Voimaa vanhuuteen -ohjelmaryhmä ja Liikuntatie-
teellisen seuran edustaja järjestivät seurantakaudel-
la kolme tapaamista, joissa keskusteltiin ja verrattiin 
kokemuksia ohjelma- ja hanketyön keskeisistä kysy-
myksistä. Lisäksi ohjelmaryhmä sai ohjausta ja tukea 
työhönsä emeritusprofessori Ilkka Vuorelta.  

Yritysyhteistyö
Ohjelma aloitti yhteistyöneuvottelut kuntosaliväli-
nevalmistaja HUR:in kanssa. Yhteistyöllä tavoitellaan 
iäkkäiden kuntosaliharjoittelun näkyvyyden lisään-
tymistä ja seniorisalien yleistymistä. 
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Kansainvälinen toiminta

Vuonna 2008 Voimaa vanhuuteen -ohjelman kan-
sainvälisen toiminnan tavoitteena oli jatkaa aloitet-
tua verkostoyhteistyötä ja lisätä ohjelmatoiminnan 
näkyvyyttä laajemmin gerontologian kentällä. Seu-
rantakaudella ohjelman edustajat esittelivät ohjel-
matyötä abstraktilla ja posterilla kahdessa kansain-
välisessä kongressissa. Ohjelman hanketoiminta oli 
esillä Oslossa, Norjassa 25.-28.5.2008 (19th Nordic 
Congress of Gerontology). Iäkkäiden ulkoilu ja valta-
kunnallinen ulkoilupäivä saivat julkisuutta Glasgows-
sa, Skotlannissa 8.-9.9.2008 (1st Annual Conference 
of HEPA Europe). 

Voimaa vanhuuteen -ohjelman verkkosivujen tutki-
musreferaatit tiivistävät ohjelman kannalta keskeisiä 
koti- ja ulkomaisia tutkimuksia (liite 2). Sivustoille li-
sättiin myös ohjelmaryhmän kansainvälisissä kong-
resseissa esittämiä englanninkielisiä abstrakteja ja 
postereita. 

Ohjelma seuraa aihepiiriä koskevia kansainvälisiä 
kirjoituksia ja suosituksia. Seurantakaudella huomi-
oitiin mm. amerikkalaiset liikuntasuositukset, jotka 
olivat samansuuntaisia kuin ohjelman toimintalinja 
(www.health.gov/paguidelines). 

Ulkoisen arvioinnin eteneminen

Ohjelman ulkoiseksi arvioijaksi valittiin Net Effect Oy. 
Yhteistyö arvioijan kanssa aloitettiin helmikuussa 
2008. Net Effectin arviointitiimille välitettiin ohjel-
man tuottama seuranta-aineisto, viestintämateriaali, 
keskeiset kokousmuistiot ja mentorointipäiväkirjat. 
Seurantakauden arviointiin kuuluivat myös ohjel-
man koordinaatiohenkilöstön sekä hankevastuu-
henkilöiden ryhmähaastattelut kevätkaudella sekä 
verkkokyselyt hankevastaaville ja heidän sidosryh-
milleen syksyllä. 

Ohjelmajohtaja ja -koordinaattori olivat säännöllises-
ti yhteydessä Net Effectin arviointitiimiin. Haastatte-
lun lisäksi järjestettiin yhteensä kolme tapaamista, 
joissa keskusteltiin arvioinnin etenemisestä. 

Ohjelman arvioinnin väliraportti valmistui Power-
Point -muotoisena joulukuussa 2008. Raportin en-
simmäinen versio esitettiin Voimaa vanhuuteen 
-ohjelma ja johtoryhmille. Väliarvioinnin (Net Effect 
2008) johtopäätöksinä olivat:

1. Ohjelma on vastannut ennakoivasti ja jo ole-
massa oleviin kansallisiin tarpeisiin aktiivisesti 
uudenlaisten palveluiden avulla

- Ohjelman kohderyhmä sai liikuntatoimintaa, 
jota se ei olisi ilman ohjelmaa saanut.

2. Ohjelman suunnittelu ja toteutus on onnistu-
nut hyvin, se on tuottanut erinomaista materi-
aalia toimijoille

- Myös koordinointi ja ohjelmalta saatu tuki on 
ollut hyvää. Ohjelma- ja hanketoimijat ovat 
sitoutuneet yhteisen päämäärän edistämiseen.

3. Sidosryhmäorganisaatiot ovat saaneet omaan 
toimintaansa uusia toimintamalleja ja uutta 
työn tekemisen kulttuuria, mikä on juurtumas-
sa osaksi organisaatioiden omaa toimintaa

- Myös liikunta-alan toimijat ovat saaneet uusia 
virikkeitä ja palvelunsisältöjä toiminnan järjes-
tämiseen.

4. Ohjelman kautta on viety asennemuutosta 
monelle taholle iäkkäiden liikunnan osalta

- Asennemuutosta iäkkäiden ja heidän omaisten 
joukossa, kuntien ja kaupunkien toimijoille 
sekä alan järjestöille ja organisaatioille. Asenne-
muutos on keskeistä tulevaisuuden toiminnan 
kannalta. Työ on vielä kesken.

5. Ohjelmalla laaja-alaiset kerrannaisvaikutukset
- Ohjelman avulla on kehittynyt uutta osaamista 

kansallisella tasolla eri puolille Suomea. Myös 
uusia toimijoita on tullut kentälle. 

- Ohjelma on luonut uudenlaisia verkostoja sekä 
vahvistanut jo olemassa olevia verkostoja. 
Verkostohaasteena on vielä kuntien poikkisek-
toraalinen työ ja työtavat.
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6. Potentiaalit ja mahdollisuudet
- Ohjelma toimii vaikuttavuuskiihdyttimenä: 

ohjelma luo laaja-alaisia mahdollisuuksia 
uudenlaiselle palveluntarjonnalle, sosiaalisille 
innovaatioille, yritystoiminnalle ja myös tule-
vaisuuden niukkojen resurssien parempaan 
kohdentamiseen. 

Ulkoinen arvioija esitti myös kehittämisehdotuksia 
ohjelmalle. Ohjelma- ja johtoryhmät keskustelivat 
arvioinnin sisällöstä ja paneutuivat erityisesti kehit-
tämisehdotuksiin (Net Effect 2008), jotka linjaavat 
osaltaan ohjelman loppukauden toimintaa. Ehdo-
tusten sisältöalueina olivat:

- Ohjelma- ja hanketason päättämisstrategian 
laadinta (exit strategy) ohjelman loppukaudelle

- Kohderyhmän selventäminen ja täsmentämi-
nen laajemmin

- Vertaistoimintafoorumien ja hankkeiden väli-
sen kommunikaation lisääminen

- Ajatus- ja toimintamallin lanseeraaminen mui-
hin sosiaali- ja terveyssektorin kohderyhmiin

- Ohjelman yhteiskunnallisten vaikutusten seuranta
- Voimaa vanhuuteen -toimintamallin kuvaami-

nen ja levittäminen
- Ohjelman kokemusten siirtäminen ja hyödyn-

täminen suhteessa iäkkäiden terveyden edistä-
misen kokonaisuuteen

Net Effect esittää Voimaa vanhuuteen -ohjelman vä-
liarvioinnin ohjausryhmälle tammikuussa 2009 ja se 
julkaistaan arvioinnin väliseminaarissa huhtikuussa.  

Hanketoiminta vuonna 2008

Hanketoiminnan yleisenä ja yhtenäisenä tavoittee-
na on edistää ikäihmisten fyysistä toimintakykyä ja 
kotona pärjäämistä järjestämällä erityisesti jalkojen 
lihasvoimaa ja tasapainoa parantavaa liikuntatoimin-
taa ja -neuvontaa oman toimialueen iäkkäille. Han-
ketoiminnassa huomioidaan myös iäkkäiden psyko-
sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen Ikääntyneiden 
ihmisten ohjatun terveysliikunnan laatusuositusten 
(STM ja OPM, oppaita 2004:6) mukaisesti. 

Vuonna 2008 ohjelmassa oli yhteensä 35 hanketta 
(kuvio 4). Vuonna 2005 aloittanut 11 hankkeen ryhmä 
juurrutti toimintaansa ja päätti hankekauttaan vaihte-
levalla aikataululla resursseista ja toiminnan aloitus-
ajankohdasta riippuen. Hanketoiminnan jatkaminen 
seurantakaudella mahdollistui, mikäli rahoitusta oli 
jäljellä. Vuonna 2006 mukaan tullut 14 hankkeen ryh-
mä juurrutti toimintaansa ja useat hankkeista myös 
päättivät kautensa ohjelmassa vuoden loppuun men-
nessä. Kolmantena aloittaneet 10 hanketta toteuttivat 
suunnitelmansa mukaista toimintaa. Tässä raportissa 
vuonna 2005 aloittaneista hankkeista käytetään rin-
nalla nimitystä ensimmäinen, 2006 aloittaneista toi-
nen ja 2007 ohjelmaan liittyneistä hankkeista kolmas 
hankeryhmä.  

Kuvio 4. Ohjelman hankepaikkakunnat 2008

Pääosa hankkeiden taustaorganisaatioista on kol-
mannen sektorin toimijoita, jotka järjestävät van-
huspalveluita paikallisesti. Mukana on myös kolme 

Kuvio 4. Ohjelman hankepaikkakunnat 2008
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kehitettävät hyvät toimintatavat on tiivistetty seu-
raaviin teemoihin:

• Lihasvoima- ja tasapainoharjoittelu
- ryhmäliikunta
- kotiharjoittelu osana kotihoidon kuntoutumista  
 edistävää työtä tai vertaisvoimin

• Liikuntaneuvonta
- matalan kynnyksen neuvontapisteet
- henkilökohtainen ja/tai ryhmäneuvonta
- palveluohjausmallin kehittäminen

• Ulkoilu
- valtakunnallinen Iäkkäiden ulkoilupäivä
- muu ulkoilu

• Tukitoiminnat
- ammattilaisten, vapaaehtoisten ja 
 vertaisten koulutus
- kuljetukset ja avustajatoiminta
- VV -materiaalin soveltaminen erityisryhmän 
 käyttöön
- liikunnanohjausmateriaalin kehittäminen

Seuraavissa taulukoissa (taulukot 2 ja 3) on lueteltu 
toisen ja kolmannen hankeryhmän taustaorganisaa-
tiot, toiminta-alueet ja toteuttamistavat. Taulukoista 
löytyy myös hankeohjaajien näkemyksen mukainen 
hankkeiden erityispiirre; kehitettävä hyvä toimintata-
pa tai sen osa-alue. Ensimmäisen hankeryhmän hank-
keet esitetään omassa alaluvussaan, jossa on päättä-
neen hankeryhmän tilannekatsaus ja tieto toiminnan 
jatkumisesta hankkeen päättymisen jälkeen. 

valtakunnallisesti ja kuusi alueellisesti (useita kau-
punkeja/kuntia) toimivaa järjestöä. Valtakunnalli-
sesti toimivat järjestöt järjestävät liikuntatoimintaa, 
kouluttavat jäsenistöään tai jakavat materiaalia 
paikallisyhdistystensä kautta. Alueellisesti toimivat 
hankeorganisaatiot tekevät yhteistyötä ja organi-
soivat liikunta- tai neuvontatoimintaa yhteistyökun-
tiensa kanssa.

Seurantakaudella hanketoiminnan tavoitteena oli 
vahvistaa hankkeiden kehittämän toiminnan juur-
tumista ja hyvien toimintatapojen jakamista. Yksi 
keskeinen keino oli ottaa tavoitteellisemmin hank-
keiden esimiehet ja kuntapäättäjiä mukaan työhön.  
Ohjelmassa aloitettiin ns. esimiestapaamiset eril-
lisinä kullekin hankeryhmälle. Hanketoiminnassa 
kehittyneiden hyvien toimintatapojen kuvaaminen 
edelsi puolestaan tiedon jakamista. Ensimmäisen 
hankeryhmän loppuraporttien perusteella aloitet-
tiin ensimmäisen Hyvät toimintatavat -oppaan toi-
mittaminen. 

Hankkeet etenevät yhteiseen tavoitteeseen erilaisin 
painotuksin. Pääosa hankkeista järjestää voima- ja 
tasapainosisältöisiä liikuntaryhmiä tai yksilöharjoit-
telua. Muutamilla hankkeilla toiminnan keskeisinä 
sisältöinä ovat liikuntaneuvonta, ammattilaisten 
sekä vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden koulutta-
minen, liikunnanohjausmateriaalin tuottaminen ja 
yhdellä hankkeella palveluohjauksen mallin kehit-
täminen yhteistyössä kunnan kanssa. Hankkeissa 
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Taulukko 2. hankeryhmä 2006–2008

TAUSTAORGANISAATIO, PAIKKAKUNTA 
JA HANKE

TOTEUTTAMISTAPA ERITYISPIIRRE 

Eläkeläiset ry, Helsinki 
Valtakunnallinen toiminta
Tasapainoista elämää

Liikuntaryhmätoiminta ja liikunnanoh-
jausmateriaalin tuottaminen

Laaja vertaisohjaajien joukko tavoittaa iäkkäi-
tä eri puolilla Suomea.

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

Ruotsinkielisen kodinhoitohenkilöstön 
kouluttaminen, tasapainoryhmät

Kotivoimistelu ja ryhmäliikunta osana kodin-
hoitajien työtä.

Haapajärven Vanhainkotiyhdistys ry 
Untolle kuntoa ja Valmalle voimaa

Voima- ja tasapainosisältöinen ryhmä-
toiminta, kouluttaminen

Tavoitteellinen kuntosaliharjoittelu. Kuljetus-
ten rahoitus kaupungilta.

Hyvinkään Vapaaehtoistoiminnan Tuki ry 
Voimaa vanhuuteen Lepovillassa

Voima- ja tasapainosisältöiset ryhmät Tavoitteellinen kuntosaliharjoittelu. Kuljetus-
ten rahoitus kaupungilta.

Jalmari Jyllin Säätiö, Ikaalinen 
Voimanpesä

Voima- ja tasapainosisältöiset ryhmät, 
kouluttaminen

Jatkoharjoittelu koulutettujen vertaisohjaaji-
en ryhmissä.

Jyväskylän sotainvalidien asuntosäätiö 
Ikäihmisten Kuntoutusklinikka*

Voima- ja tasapainosisältöiset ryhmät, 
kotikäynnit

Toimivan yhteistyöverkoston rakentaminen.

Kalliolan Senioripalvelusäätiö, Helsinki
Ryhmästä terveyttä ja iloa

Voima- ja tasapainosisältöiset ryhmät 
ja liikuntaneuvonta

Liikuntaneuvonta osana ryhmäliikuntatoi-
mintaa.

Kerimäen Vanhusten ja Vammaisten Tuki ry 
Voimaa vanhuuteen Kerimäellä

Voima- ja tasapainosisältöiset ryhmät, 
kouluttaminen

Yhteistyöverkostojen rakentaminen, liikunta-
painotteinen päivätoiminta.

Kirkkonummen Palvelukeskussäätiö
Toimintakykyä tulevaan – Funk-
tionsförmåga för framtiden

Voima- ja tasapainosisältöiset ryhmät, 
kouluttaminen

Yhteistyö kunnan kanssa. Vertaisohjaajien 
kouluttaminen liikuntaryhmien ohjaajiksi ja 
ulkoiluystäviksi.

Lahden Lähimmäispalvelu ry
Iäkkäänä Ikiliikkujaksi, satunnai-
sesta liikkumisesta säännölliseksi 

Voima- ja tasapainosisältöiset ryhmät Kortteliliikunta lähellä iäkästä.

Lappeenrannan Palvelukeskussäätiö
Voimaa lappeenrantalaisvanhuu-
teen

Voima- ja tasapainosisältöinen 
kotiharjoittelu, palvelukotien ryhmät ja 
kouluttaminen

Vertaisohjaajien koulutus ja huolto. 

Lempäälän Ehtookoto ry
Voimaa vanhuuteen Lempäälässä

Kunnan liikuntapalvelujen kokoaminen 
tiedostoon, koulutusten organisointi, 
liikuntaryhmät

Tiedonkulun edistäminen toimijoiden välillä, 
liikuntatarjotin apuna oikeaan ryhmään 
ohjaamisessa.

Terveys ry:n Humppilan yhdistys, 
Humppila ja Forssa 
Vuosia lisää kotona

Kotikäynnit, voima- ja tasapainosisäl-
töiset ryhmät, kouluttaminen

Kotiharjoittelulla liikkeelle, kannustus jatko-
harjoitteluun.

Vanhusten Palvelutaloyhdistys, Helsinki
Lisäaskelia liikunnasta

Voima- ja tasapainosisältöiset ryhmät Tiedotuksella ja ryhmien profiloitumisella 
tavoitettu oikea kohderyhmä. Liikkumis-
suunnitelman kehittäminen palvelutalon 

*hanke siirretty hankeryhmästä 2005–2007 
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Kyselyn lisäksi hankkeilta saadaan seurantatietoa 
koulutusten palautelomakkeilla ja mentorointipäivä-
kirjasta, johon hankeohjaajat kirjaavat hanketoimin-
nan etenemistä ja hanketoimijoiden esille nostamia 
asioita. 

Hankeohjaus

Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen -ohjelmaryhmä 
ohjaa hankkeita ohjelman tavoitteiden suuntaisesti. 
Hankeohjauksen tavoitteina on antaa hanketyönte-

Taulukko 3. hankeryhmä 2007–2009

TAUSTAORGANISAATIO, PAIKKAKUNTA 
JA HANKE

TOTEUTTAMISTAPA ERITYISPIIRRE

Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry, Turku 
Liikunnalla voimaa erityisryhmi-
en vanhuuteen

Voima- ja tasapainosisältöiset ryhmät 
paikallisesti 

Erityisryhmän liikuntatoiminta, ulkoilu ja 
lajikokeilut. 

Eläkeliiton Keminmaan yhdistys ry 
Voimaa ja suorituskykyä elämän 
iltaan

Voima- ja tasapainosisältöiset ryhmät Liikuntaryhmiä syrjäkylille.

Eläkeliiton Soinin yhdistys ry
Liikutaan yhdessä – tasapainoi-
nen arki ikääntyville

Kotikäyntijaksot, ohjaus liikuntaryhmiin Kotiharjoittelulla liikkeelle ja luotsaaminen 
jatkoharjoitteluun.

Eläkkeensaajien keskusliitto ry, Helsinki 
(valtakunnallinen) 
Elinvoimaa -�5ynnä

Jäsenten koulutus ohjaajiksi uusiin 
liikuntaryhmiin

Koulutettujen vertaisohjaajien avulla tavoitetaan 
oikea kohderyhmä paikallisyhdistyksissä.

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

Kodinhoitohenkilöstön kouluttaminen, 
voima- ja tasapainosisältöiset ryhmät

Erityisryhmän liikuntatoiminta. Paikallinen 
yhteistyö.

Kuusankosken seudun vanhainhuoltoyhdistys
Toimintakykyä kuusankoskelaisil-
le ikäihmisille

Voima- ja tasapainosisältöiset ryhmät Vakiintunut yhteistyö kaupungin kanssa. 
Allasryhmät. 

Nääsville ry, Tampere
Iäkkäiden ihmisten palveluoh-
jausmalli (IKIS)

Iäkkäiden liikunnan palveluohjausmallin 
kehittäminen, kouluttaminen

Toimintamalli liikuntaan ohjautumiseen, laaja 
yhteistyöverkosto ja kouluttaminen. 

Pihkahovisäätiö, Ylihärmä
Kepeät kintut Härmänmaalle

Voima- ja tasapainosisältöiset ryhmät Pitkäkestoinen harjoittelujakso ja kannustus 
omatoimiseen jatkoharjoitteluun. 

Pohjois-Karjalan kansanterveys ry, Kesälah-
ti, Kitee, Rääkkylä ja Tohmajärvi
Terveysliikuntaa kotioloihin �5+ 
(TEKO)

Vanhustyöntekijöiden kouluttaminen, 
ulkoiluolosuhteet, ulkoliikuttajaverkosto

Alueellisen osaamisen ja ulkoilumahdollisuuksien 
lisääminen. Paikalliset toimintakokeilut ja niiden 
levittäminen. 

Someron seudun Kuntokotiyhdistys ry
Tasapainokerho yli �5-vuotiaille

Tasapainoryhmät Tavoitteellinen harjoittelu. Talon oma kuljetus.

Hanketoimintaa seurataan vuosittain hanketoimin-
nan seuranta- ja arviointikyselyllä (liite 4), johon han-
ketoimijat kirjaavat tiedon resursseistaan, asiakkaiden 
tavoittamisesta, toiminnan sisällöstä ja vaikutuksista 
sekä tiedon oman toiminnan ja hankeohjauksen on-
nistumisesta. Lomakkeeseen kirjataan myös asiak-
kailta ryhmäliikunnan arviointilomakkeella (Kalmari 
ym. 2008, liite 7) kerättyä tietoa. Seurantakaudella 
käyttöön otettiin sähköinen seurantalomake. Loma-
ke välitettiin hanketoimijoille vasta vuoden lopulla, 
koska ohjelma joutui vaihtamaan verkkopalveluiden 
tuottajaa tuotannollisten ongelmien vuoksi. 
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seminaarin esitysten ja postereiden valmistamiseen, 
loppuraporttien kirjoittamiseen sekä muutamien 
alueellisten päätösseminaarien valmisteluihin ja to-
teutukseen. 

Ohjaustyöstä vastasivat pääasiallisesti kaksi ohjelman 
suunnittelijaa, joille oli nimetty omat vastuuhank-
keensa. Valtakunnallisesti toimivien hankkeiden oh-
jauksesta suunnittelijat vastasivat yhdessä. Ohjaus-
työssä olivat mukana myös muut ohjelmaryhmän 
jäsenet. Ohjelmajohtaja ja ohjelmakoordinaattori 
osallistuivat muutamiin hankekoulutuksiin ja rapor-
toivat ohjelma- ja hanketyötä. Koulutussuunnitteli-
ja oli mukana hankekoulutusten kehittämisessä ja 
organisoinnissa. Ohjelma-assistentti lähetti hanke-
työntekijöille viestintä- ja ohjemateriaalia, teki esim. 
hankeseminaarien kutsujen taittotyön ja auttoi verk-
kopalveluun liittyvissä kysymyksissä. 

Hankekoulutukset sekä 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 kanssa. Suunnitte-
lijat hoitavat myös koulutusjärjestelyt ja osallistuvat 
koulutuksiin. Osallistumisen tavoitteena on kuunnel-
la hanketoimijoiden ideoita ja haasteita, vastata han-
ketoimijoiden ohjelmatoimintaan liittyviin kysymyk-
siin, kehittää koulutussisältöjä tarpeiden mukaisesti 
ja edistää hanketoimijoiden ja suunnittelijoiden vä-
listä yhteistyötä. Hanketyöntekijät saavat todistuksen 
osallistumisestaan koulutukseen. Hankekoulutuk-
sista kerätään palaute ohjelman palautelomakkeilla. 
Seuraavassa palautteita esitellään numeerisesti tai 
osallistujien lausumien kautta.

Hankkeille tarjotaan koulutuksia hankevaiheen mu-
kaisesti (Kalmari ym. 2008, 19). Hanketoimijoita kan-
nustetaan osallistumaan ohjelman kustantamiin 
koulutuksiin. Koulutuksiin voi osallistua 1-2 henki-

kijöille konkreettisia välineitä arjen työhön, olla mu-
kana rakentamassa paikallista yhteistyötä yhdessä 
hankkeiden kanssa sekä edistää hyvien käytäntöjen 
syntymistä ja jakamista. Hankkeiden järjestämä käy-
tännön toiminta ja kokemukset tuovat puolestaan 
uskottavuutta ohjelmalle. Ohjelmaryhmä kuuntelee 
ja tukee ohjelman tavoitteiden mukaisen toimin-
nan viemistä käytäntöön. Yhteisenä tavoitteena on 
löytää hyviä toimintatapoja iäkkäiden liikkumisen 
mahdollistamiseksi ja palvelujen vakiinnuttamiseksi. 
Hankeohjauksen keskeisenä haasteena on tunnistaa 
hankeorganisaatioiden ja -työntekijöiden yksilölliset 
ohjaustoiveet ja -tarpeet sekä hankkeiden toimin-
taympäristöjen paikalliset erityispiirteet.

Hankeohjaukseen sisältyy useita osa-alueita. Yhteis-
työ aloitetaan allekirjoittamalla yhteistyösopimus, 
jossa on määritelty sekä Ikäinstituutin että hankkeen 
sitoumukset. Hankekoulutus on puolestaan tärkeä 
osaamisen vahvistamisen keino. Hanketyöntekijöille 
on rakennettu koulutusohjelma (Kalmari ym. 2008, 
19), joka tukee hanketta sen eri vaiheissa. Koulu-
tuksen lisäksi ohjauksen välineitä ovat säännöllinen 
yhteydenpito, hankekäynnit, yhteiset tilaisuudet, toi-
mintaa tukeva neuvonta-, oppi- ja viestintämateriaa-
li, seurannan ja arvioinnin välineet sekä hankkeiden 
sisäinen verkkopalvelu. Jatkuvuuden varmistamisek-
si edistetään hankkeiden näkyvyyttä, järjestetään 
paikallisen yhteistyön foorumeita ja annetaan tukea 
oman toiminnan tuotteistamiseen. Hankeohjauk-
seen sisältyy molemminpuolinen palautekäytäntö ja 
hankekauden päätteeksi kiittäminen. 

Mentoroinnin sisältöalueet:
•	 Yhteistyösopimus
•	 Henkilökohtainen yhteydenpito
•	 Koulutusohjelma
•	 Hankeverkoston yhteiset tilaisuudet
•	 Paikalliset yhteistyön foorumit
•	 Tiedottamis- ja viestintätuki
•	 Neuvonta-, oppi- ja viestintämateriaali
•	 Verkkopalvelu
•	 Seurannan ja arvioinnin välineet
•	 Palautteen antaminen, kiittäminen

Vuonna 2008 täysipainoisen hankeohjauksen piirissä 
oli toisen ja kolmannen ryhmän 24 hanketta. Lisäksi 
päättävän hankeryhmän toimijat saivat tukea loppu-
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ketyöntekijän diplomiin koottiin yksilöllisesti han-
kekoulutuksiin osallistuminen sekä tieto niistä oh-
jelman organisoimista tilaisuuksista, joissa hän oli 
esittänyt hanketyötään. Lisäksi ryhmästä palkittiin 
kolme hanketta pronssisella ”Hyvä kello kauas kuu-
luu” -palkinnolla. Palkitsemiskriteereinä olivat ohjel-
man tavoitteiden mukainen toiminta, ohjelman ja 
oman toiminnan näkyvyyden edistäminen, hanke-
organisaation sitoutuminen ja paikallisen yhteistyön 
onnistuminen sekä toiminnan juurruttaminen. 

Palkitut hankkeet olivat: 
•	 Eläkeliiton Sallan yhdistys/ Enemmän elämältä, 

ikäihmiset arvoonsa -hanke
•	 Itä- Helsingin lähimmäistyö Hely ry/ Vaivoista 

vireyteen, Kuntoillen kivaksi -hanke
•	 Kivipuro ry, Seinäjoki/ Luotsi -hanke  

löä kustakin hankkeesta. Koulutusohjelmassa voi 
myös edetä yksilöllisten koulutustarpeiden mukai-
sesti. Seurantakaudella koulutusvalikkoon lisättiin 
esimiestapaamiset. Kaikkien hankeryhmien esimie-
het ja heidän valitsemiaan kuntapäättäjiä kutsuttiin 
kolmeen eri tilaisuuteen Helsinkiin. Ohjelmaryhmän 
lisäksi kouluttajina olivat RAY:n edustaja ja kahdessa 
tapaamisessa Kuntaliiton asiantuntija. Tapaamisten 
tavoitteena oli vahvistaa toiminnan vakiintumista 
paikallisesti. Taulukossa 4 esitetään hankeryhmien 
koulutukset, seminaarit ja niiden osallistujamäärät 
vuonna 2008. Varsinaiseen koulutusohjelmaan kuu-
luvat koulutukset esitetään lihavoidulla tekstillä. 

Vuonna 2008 ensimmäiselle hankeryhmälle järjestet-
tiin hankekauden Päätösseminaari 12.2. Helsingissä 
Marina Congress Centerissä. Seminaariin osallistui 

noin 130 henkilöä. Mukana oli hankeväen lisäksi hei-
dän paikallisia sidosryhmiään sekä Voimaa vanhuu-
teen -ohjelman keskeisiä yhteistyötahoja. Seminaa-
riohjelmaan sisältyi asiantuntijaluentoja, ohjelman 
mentoroinnin kuvaus, hanke-esimerkkejä, paneeli 
ja päättävien hankkeiden palkitseminen. Kaikki han-
ketyöntekijät ja taustaorganisaatiot saivat diplomin 
työstään iäkkäiden terveysliikunnan hyväksi. Han-

HANKERYHMÄ 2005 HANKERYHMÄ 2006 HANKERYHMÄ 2007
Esimiesseminaari 11.2., 
Helsinki
13 henkilöä/ 9 hanketta

Iloa ja ideaa liikunnanohjaukseen 29.-30.1., 
Helsinki
14 henkilöä/ 10 hanketta

Tiedottaminen ja liikuntaneuvonta sekä 
ulkoisen arvioijan haastattelu 13.-14.5., 
Tampere
13 henkilöä/ 9 hanketta

Päätösseminaari 12.2., Helsinki
Kaikkien hankkeiden edustus, yhteen-
sä 130 osallistujaa

Esimiestapaaminen 29.4., Helsinki
16 henkilöä/ 9 hanketta

Verkostopäivät 3.-4.9., Vierumäki
13 henkilöä/ 8 hanketta

Ulkoisen arvioijan haastattelu ja 
tulevaisuuden visiointi risteily 
16.6., Helsinki
16 henkilöä/ 10 hanketta

Vertaisarviointi ja tuotteistaminen (2 pv) 
sekä ulkoisen arvioijan haastattelu, Helsinki
5.6., 17 henkilöä/ 14 hanketta
6.11., 21 henkilöä/ 11 hanketta

Esimiestapaaminen 4.12., Helsinki
19 henkilö, 9 hanketta

Verkostopäivät 3.-4.9., Vierumäki
7 henkilöä/ 7 hanketta

Paikalliset VV -loppuseminaarit Paikalliset VV -alueseminaarit Paikalliset VV -alueseminaarit
VoiTas- ja Ulkoiluystäväksi iäkkäälle 
-kouluttajakoulutukset

VoiTas- ja Ulkoiluystäväksi iäkkäälle 
-kouluttajakoulutukset

Kultaa kouluttajille 22.-23.9. Kultaa kouluttajille 22.-23.9. Kultaa kouluttajille 22.-23.9.

Taulukko 4. hankkeiden koulutukset, seminaarit ja osallistujamäärät vuonna 2008

Päätösseminaaria edelsi 11.2. esimiestapaaminen, 
johon osallistui ohjelmaryhmän lisäksi yhdeksän 
hankkeen esimiehet ja muutamia kuntapäättäjiä, 
kuten vanhuspalvelujohtaja ja sivistystoimenjohtaja. 
Palautteiden mukaan esimiestapaaminen koettiin 
yleisesti tarpeelliseksi. Lähes kaikissa palautteissa 
toivottiin, että vastaavia seminaareja järjestettäisiin 
vuosittain ja mukaan kutsuttaisiin kunnallisia päättä-
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den lisäksi heidän esimiehiään. Yhteinen koulutus 
valotti organisaation sisäisen yhteistyön ja sitoutu-
misen merkitystä toiminnan juurruttamisessa. Kehit-
tämisehdotuksissa toivottiin esimiesten kutsumista 
jo aiemmin.  

Myös hanke-esimiesten ja kuntapäättäjien tapaa-
minen koettiin tärkeäksi. Päättäjäryhmään kuului-
vat kunnanjohtaja, kotihoidon johtaja, fysioterapian 
esimies ja vanhus- ja vammaisneuvoston edustaja. 
Palautteissa toivottiin vuosittaisia tapaamisia sekä 
esimiesten ja päättäjätason mukaan ottamista entis-
tä tiiviimmin. Seminaareihin toivottiin myös STM:n ja 
OPM:n puheenvuoroja. Palautteissa esitettiin toive 
saada tietoa ajankohtaisista tutkimuksista ja kustan-
nushyödyistä, joilla vakuuttaa kunnallisia päättäjiä. 
Seuraavassa esimerkkejä lausumista: 

”Mukaan tulisi kutsua taho, joka huolehtii 
jatkuvuudesta projektin jälkeen; paikka-
kuntakohtainen, esim. kunta/kaupunki, 
kansalaisopisto/työväenopisto ja kolmas 
sektori.”

”Ikäinstituutilta suora henkilökohtainen 
kutsu kaupunginjohtajalle seminaariin.”

”Voisi esittää malleja projektin johtamisesta.”

Toisen ja kolmannen hankeryhmän sekä ohjelma-
ryhmän verkostopäivät Vierumäellä koettiin pa-
lautteiden mukaan tärkeäksi yhteistyön foorumiksi 
(taulukko 5). Kehittämisehdotuksissaan molempien 
ryhmien hanketyöntekijät toivoivat enemmän aikaa 
vapaaseen yhdessäoloon ja hankkeiden väliseen ver-
kostoitumiseen. 

Kolmannelle hankeryhmälle järjestettiin vuonna 
2008 tiedotus-, viestintä- ja liikuntaneuvontakoulu-
tukset, esimiestapaaminen sekä verkostopäivät yh-
dessä toisen hankeryhmän kanssa. Tiedottamisen 
ja viestinnän taitoja vahvistava koulutus 13.5. sisälsi 
sekä kirjoittamisen että esiintymisen koulutusosiot. 
Tampereella, UKK-instituutissa järjestettyyn koulu-
tukseen osallistui 13 henkilöä yhdeksästä eri hank-
keesta. Koulutuspäivän päätteeksi Voimaa vanhuu-

jiä. Yhdessä vastauksessa ehdotettiin videoneuvotte-
lun kokeilemista.

Kesäkuussa (16.6.) ensimmäisille hankkeille järjes-
tettiin Net Effectin ryhmähaastattelutilaisuus Ikäins-
tituutissa. Haastattelun jälkeen hanketoimijoille 
järjestettiin risteily Helsingin edustalla. Risteilyllä kes-
kusteltiin tulevaisuuden suunnitelmista ja annettiin 
jatkaville hankkeille ohjeistus kerätä seurantatietoa.

Toisen hankeryhmän koulutusohjelmaan kuuluivat 
vuonna 2008 kaksipäiväinen Iloa ja ideaa liikunnan-
ohjaukseen -koulutus, kaksi erillistä tuotteistamisen 
koulutuspäivää, esimiestapaaminen ja vuonna 2006 
ja 2007 aloittaneiden hankeryhmien verkostoitumis-
tilaisuus (taulukko 4). Liikunnanohjauksen koulutuk-
sen tavoitteena oli antaa uusia ideoita ja vahvistaa 
pedagogisia taitoja. Tuotteistamisen koulutuksessa 
(5.6.) hanketoimijat saivat konkreettisia välineitä 
oman hyvän toimintatavan löytämiseen, toiminnan 
sisällön jäsentämiseen ja mallintamiseen sekä loppu-
raportin kirjoittamiseen. Koulutuspäivän jälkeen Net 
Effect haastatteli ryhmän jäsenet. Toisen tuotteista-
misen koulutuksen (6.11.) näkökulmana oli pohtia 
esimiesten roolia hankkeiden liikuntatoimen vakiin-
nuttamisessa. Koulutukseen kutsuttiin hanketyön-
tekijät ja heidän esimiehensä. Lisäksi hankeryhmän 
esimiehille ja heidän valitsemilleen kuntapäättäjille 
järjestettiin seurantakaudella oma tapaaminen 29.4. 
Helsingissä. Tapaamisen tavoitteena oli vahvistaa toi-
minnan vakiintumista alueellisesti. Verkostopäivien 
(3.-4.9.) tavoitteena oli edistää kahden hankeryhmän 
ja ohjelmaryhmän kokemusten vaihtoa, verkostoitu-
mista ja työssä jaksamista. Ohjelma sisälsi sekä kou-
lutuksen että vapaamuotoisen osion. 

Iloa ja ideaa liikunnanohjaus -koulutukseen osallistui 
10 hankkeen edustajia. Palautteiden mukaan koulu-
tus arvioitiin yleisesti tarpeelliseksi. Ensimmäiseen 
tuotteistamisen koulutukseen osallistui kaikkien 14 
hankkeen edustajat. Palautteiden mukaan koulutus 
antoi välineitä oman toiminnan kuvaamiseen, lop-
puraportointiin ja tuotteistamiseen. Muutama vas-
taaja esitti toiveen, että tuotteistamista olisi ohjattu 
jo aikaisemmin keväällä. Toiseen tuotteistamisen 
koulutuspäivään osallistui 11 hankkeen työntekijöi-
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teen -ohjelman ulkoinen arvioija Net Effect järjesti 
hanketoimijoille ryhmähaastattelun. Hankeryhmän 
kouluttamista jatkoivat seuraavana päivänä (14.5.) 
UKK-instituutin kouluttajat. Koulutus sisälsi tietoa 
iäkkäiden liikuntaneuvonnan erityispiirteistä ja poh-
dintaa liikuntaneuvonnan käytännöistä ja niiden 
kehittämisestä. Lisäksi hankeryhmän esimiehille ja 
kuntapäättäjille järjestettiin tapaaminen 4.12. Hel-
singissä. Tapaamiseen osallistui 19 henkilöä. Mukana 
oli yhdeksän hankkeen edustus ja useita kunnallisia 
päättäjiä. Verkostopäiville osallistui 13 henkilöä kah-
deksasta eri hankkeesta. 

Koulutuspalautteiden mukaan tiedottamisen ja vies-
tinnän koulutuspäivä oli erittäin tarpeellinen ja se 
antoi valmiuksia paikalliseen toimintaan. Muutamis-
sa vastauksissa harmiteltiin, ettei yhdessä päivässä 
voi muuta kuin ”raapaista pintaa”. Myös liikuntaneu-
vonnan koulutus antoi uusia ajatuksia toiminnan to-
teuttamisen. UKK -instituutin keräämän palautteen 
mukaan konkreettisina ideoina liikuntaneuvonnan 
kehittämiseksi mainittiin mm. seurantasoitot, liikun-
taneuvontakortit ja paikallisen yhteistyömallin ra-
kentaminen. Vastausten mukaan koulutuksen antia 
heikensi liian lyhyt aika. Hankeryhmän esimiesten ja 
kuntapäättäjien tapaaminen koettiin onnistuneeksi. 
Kunnallisten päättäjien edustajiin kuuluivat kunnan-
hallituksen puheenjohtaja, vanhuspalvelujen ja lii-
kuntapalvelujen päälliköt ja liikuntasihteeri. Alustus-
ten pohjalta käytiin vilkasta keskustelua toiminnan 
juurruttamisen mahdollisuuksista ja haasteista. 

Seurantakaudella VoiTas -kouluttajakoulutukseen 
osallistui 11 ja Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttaja-
koulutukseen seitsemän hanketyöntekijää. Vuoden 

2008 loppuun mennessä 39 hanketoimijaa oli saanut 
voima- ja tasapainoharjoittelun kouluttajataidot ja 
koulutusmateriaalin. Kultaa kouluttajille -koulutus-
päiville osallistui viisi hanketoimijaa. 

Hanketyöntekijöiden osaamisen vahvistamiseksi ja 
käytännön työn tueksi jaetaan oppi-, neuvonta- ja 
viestintämateriaalia. Vuonna 2008 hanketyöntekijät 
saivat työnsä vakuuttamisen tueksi Likesin toimitta-
man kirjan Fyysinen aktiivisuus iäkkäiden henkilöi-
den hyvinvoinnin edistäjänä, liikunnan yhteiskun-
nallinen perustelu III (Leinonen ja Havas 2008) ja 
ohjelman seurantaraportin vuodelta 2007 (Kalmari 
ym. 2008). Hankkeille lähetettiin ohjelman tuotta-
maa viestintämateriaalia. Hankkeet jakoivat omille 
asiakkailleen ja yhteistyökumppaneilleen ohjelman 
esitteitä, Uutiskirjeitä, WoimaSanomat -lehteä ja In-
nostu ideasta -vinkkisarjaa.

Hankkeiden yhteistyöfoorumit ja 
näkyvyyden edistäminen

Hanketoiminnan vakiintumista edistävät osaami-
sen varmistamisen lisäksi paikallinen yhteistyö ja 
näkyvyys. Erilaiset yhteistyön foorumit ovat tärkeitä 
paikkoja kertoa omasta toiminnasta ja solmia yhteis-
työsuhteita. 

Hankkeet solmivat keskenään yhteistyöverkostoja 
mm. koulutustilaisuuksissa ja verkostopäivillä. Use-
at hanketoimijat vaihtavat keskenään kokemuksia 
ja saavat tukea toisiltaan. Hanketoimijat ovat lisäksi 
pyrkineet kertomaan omien taustaorganisaatioiden-
sa henkilöstöille hanketoiminnastaan ja siitä, miten 

Taulukko 5. Verkostokoulutuksen 2008 palautteiden keskiarvot (n=19)

PALAUTEKYSYMYKSET Keskiarvo (n=19)
Saitko ideoita ja työkaluja arjen työhön?
Koetko hyödylliseksi tavata muita Voimaa vanhuuteen -ohjelman hankkeiden ja ohjelmaryhmän edustajia?
Saitko uusia näkökulmia yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen?
Oletko tyytyväinen päivien järjestelyihin?
Vastasiko Verkostopäivät odotuksiasi?

8,2
9,5
8,3
8,9
8,7

Palautteiden keskiarvo 8,7
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oma organisaatio voi tukea osaltaan iäkkäiden liikku-
mista. Myös hankkeiden sisäinen verkkopalvelu kes-
kustelukanavineen on rakennettu keskinäiseen yh-
teydenpitoon. Hankkeiden välinen verkkokeskustelu 
on kuitenkin ollut vähäistä, ja sisäinen verkkopalvelu 
on muodostunut pääosin lomakkeiden ja ohjeistuk-
sen kanavaksi.

Paikallista yhteistyötä edistetään esimerkiksi hank-
keiden alueseminaareissa. Seminaarien tavoitteena 
on saada kuntien eri toimijatahojen edustajat sa-
maan tilaisuuteen kuulemaan hankkeiden järjes-
tämästä toiminnasta ja keskustelemaan iäkkäiden 
liikuntatoiminnan vakiinnuttamisesta. Seuranta-
kaudella järjestettiin yhteensä kahdeksan aluesemi-
naaria. Ohjelmaryhmän jäseniä oli mukana järjes-
tämässä tai luennoimassa seminaareissa ohjelman 
hankepaikkakunnilla. Helsingin Vanhusten Palvelu-
taloyhdistyksen, Sallan ja Puolangan seminaarit oli-
vat hankkeiden alueellisia päätöstilaisuuksia. Myös 
Folkhälsanin hanke järjesti useita paikallisia päätös-
seminaareja ja uuden toiminnan aloitustilaisuuden 
Nauvo-Korppoossa. Ylihärmän alueseminaari järjes-
tettiin hankkeen keskivaiheilla ja sen avulla tiedotet-
tiin toiminnasta ja etsittiin kumppaneita yhteistyö-
hön. Seminaareihin osallistui yhteensä 489 henkilöä. 

Voimaa vanhuuteen -hankkeiden 
alueseminaarit 2008:
Nauvo-Korppoo/ Folkhälsans Förbund 5.3.
Salla/ Eläkeliiton Sallan yhdistys 17.4.
Puolanka/ Puolangan vanhustenkotiyhdistys 6.10.
Karjaa/ Folkhälsans Förbund 10.11.
Närpiö/ Folkhälsans Förbund 17.11.
Helsinki/ Vanhusten Palvelutaloyhdistys 20.11.
Pietarsaari/ Folkhälsans Förbund 24.11.
Ylihärmä/ Pihkahovisäätiö 28.11.

Hankkeiden näkyvyys lisääntyi seminaareissa, tapah-
tumissa, tiedotustilaisuuksissa ja paikallislehtien ar-
tikkeleissa. Valtakunnallinen iäkkäiden ulkoilupäivä 
tarjosi hankkeille hyvän näkyvyyden ja paikallisen 
yhteistyön foorumin. Hanketyöntekijöiden saama 
viestintäkoulutus antoi valmiuksia esiintyä, kertoa 
ja kirjoittaa omasta hanketoiminnasta. Lisäksi oh-
jelmaryhmän jäsenet ja ohjelman viestintäkonsultit 
lähettivät ja muokkasivat tarvittaessa seminaareista 
lehdistötiedotteet, kutsut ja ohjelmat yhteistyössä 

hanketoimijoiden kanssa. Myös valtakunnallisen oh-
jelman arvovalta vahvisti hankkeiden näkyvyyttä ja 
uskottavuutta. 

Hanketoiminnan seurantatietoa

Voimaa vanhuuteen -ohjelman hanketoiminnan seu-
rantatieto pohjautuu vuosittaiseen hanketoiminnan 
seuranta- ja arviointikyselyyn (liite 4), mentorointipäi-
väkirjaan ja ohjelman asiakaspalautelomakkeeseen. 
Seurantakysely on pääosin samanlainen kaikille han-
keryhmille lukuun ottamatta keskeisesti hankevai-
heeseen liittyviä kysymyksiä. 

Tässä esitetään yksityiskohtaisemmin vuonna 2006 
ja 2007 aloittaneiden hankeryhmien seurantatietoa. 
Kerättyä tietoa esitetään hankeryhmäkohtaisesti ja 
hankeryhmät yhdistäen. Toisen hankeryhmän työs-
tä saatiin vastaukset 16 toimijalta. Ryhmässä on 14 
hanketta, joista kahdessa on kaksi toimijaa eri toi-
mialueella. Kolmannen hankeryhmän työtä raportoi 
10 vastaajaa. Ensimmäisen jo varsinaisen kolmevuo-
tisen hankekautensa päättäneen ryhmän keräämä 
seurantatieto ja tilannekatsaus esitetään omassa 
alaluvussaan. 

Käytännön hanketoiminta

Hankkeiden resurssit
Kyselylomakkeessa tiedusteltiin hankkeiden hen-
kilöstöresursseja. Vastausten (n=26) mukaan hank-
keissa toimi 1-2 henkilöä. Pääosa teki työtä hank-
keen eteen kokopäivätoimisesti, mutta mukana oli 
myös muutamia osapäivätyöntekijöitä. Hanketoimi-
jat olivat yleisimmin taustaltaan fysioterapeutteja. 
Taustakoulutuksina mainittiin myös kuntohoitaja, 
liikunnanohjaaja, sairaanhoitaja, liikunnan ammat-
titutkinto, kuntoutuksen lähihoitaja, tiedottaja ja 
liikunnanopettaja. Muutamilla kuntoutus- ja hoito-
alantutkintojen suorittaneilla oli lisäksi maisterin tut-
kinto. Lisäksi useat hanketyöntekijät kertoivat ohjel-
mahenkilöstölle jatkaneensa tai aloittaneensa uudet 
opinnot hankekauden aikana. Gerontologian opin-
not avoimessa yliopistossa olivat yleisimmin maini-
tut jatko-opinnot. 
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Hanketoimijoiden lisäksi hankkeissa toimi vapaa-
ehtoistyöntekijöitä. Toisen hankeryhmän (n=16) 
vastaajista 11 ja kolmannen ryhmän (n=10) vastaa-
jista seitsemän raportoi vapaaehtoistyöntekijöistä. 
Vapaaehtoiset toimivat yleisimmin avustajina lii-
kuntaryhmissä ja tapahtumissa, ulkoiluystävinä ja 
kuntosali- tai kotivoimisteluohjaajina. Muutamassa 
hankkeessa hoidettiin myös hallinnollisia tehtäviä ja 
taloudenhoitoa vapaaehtoisvoimin. 

Hanketoimijoilta tiedusteltiin saivatko he tarvitta-
essa tukea omalta organisaatioltaan, esimieheltään, 
ohjausryhmältään tai muilta alueensa osaajilta. Pää-
osa toisen hankeryhmän toimijoista ilmoitti saavan-
sa tukea ja ohjausta esimieheltään, muutamat myös 
ohjausryhmältään ja oman organisaation johdolta. 
Yksi toimija kertoi, ettei saanut tukea. Kolmas han-
keryhmä erottui toisesta siten, että ohjausryhmä ko-
ettiin keskeiseksi tukijaksi. Esimiehen tuesta mainitsi 
kuusi toimijaa. 

Hankkeiden tila- ja välineresurssit vaihtelivat. Toisen 
hankeryhmän vastauksista ilmeni, että 11 hanke-
toimijalla oli kuntosali käytössään. Vastaava luku oli 
kuusi kolmannen hankeryhmän kohdalla. Lähes kai-
killa oli käytössään voiman ja tasapainon harjoittelu-
välineistöä ja enemmistöllä myös liikuntasali. Noin 
puolet vastaajista ilmoitti, että heidän toiminta-alu-
eellaan on iäkkäille sopiva ulkoilureitti. Allasharjoit-
telu oli puolestaan mahdollista 11 vastaajan hank-
keiden iäkkäille. 

Kaikilla hanketoimijoilla oli tietoliikenneyhteydet. 
Vastausten mukaan sähköpostia käytettiin yleensä 
päivittäin tai vähintään kerran viikossa. Ohjelman 
julkisella sivustolla ja ekstranetissä vierailtiin vaih-
televasti. Pääosa toisen hankeryhmän vastaajista 
ilmoitti käyvänsä ohjelman julkisilla sivuilla 1-2 krt 
kuukaudessa, ekstranetin keskustelupalstalla ja 
tiedostopankissa tätäkin harvemmin. Kolmannen 
ryhmän toimijat olivat aktiivisempia verkkosivujen 
käyttäjiä. Voimaa vanhuuteen -verkkosivujen julkisil-
la sivuilla vierailtiin yleensä viikoittain ja ekstranetin 
tiedostopankissa 1-2 krt kuukaudessa. Keskustelu-
palstaa käytti tämäkin hankeryhmä harvemmin.

Kohderyhmä ja sen tavoittaminen
Voimaa vanhuuteen -ohjelman hankkeiden työ pe-

rustuu usein paikalliseen tarvekartoitukseen. Tekijöi-
nä on ollut yleensä hanke tai julkisen sektorin toimija 
kuten liikuntatoimi. Kartoitusten keinoina hankkeet 
mainitsivat: liikuntatoimen alueellista liikuntatoimin-
taa ja erityisliikuntaa koskevat kartoitukset, hank-
keiden postikyselyt, paikallisyhdistysten vertaisoh-
jaajien selvitykset oman kunnan liikuntapalveluista 
iäkkäille, asiakkaiden alkukartoituskyselyt ja toimin-
takykytestaukset. Kartoituksia on tehty sekä ennen 
hankkeen aloitusta että sen toiminnan aikana.

Pääosalla hankkeita asiakasvalinnan tärkeimpinä 
kriteereinä olivat ikä ja fyysisen toimintakyvyn hei-
kentyminen. Toisen hankeryhmän vastaajat (n=16) 
ilmoittivat myös psyykkisen ja sosiaalisen toiminta-
kyvyn vaikeudet ja lääketieteelliset syyt keskeisiksi 
kriteereiksi. Lisäksi oman talon asiakkuus ja vaikeus 
osallistua muuhun vastaavaan toimintaan painoivat 
ryhmän asiakasvalinnassa. Kolmannen hankeryh-
män (n=10) valinta perustui iän ja fyysisen raihnastu-
misen lisäksi pienemmässä määrin muihin tekijöihin. 
Kuljetusongelmat mainitsi kriteeriksi muutama han-
ketoimija molemmista ryhmistä. 

Hanketoimintaan osallistuneiden iäkkäiden ikä oli 
yleensä yli 75 vuotta. Kolme vastaajaa ilmoitti, että 
toimintaan osallistumiskriteerinä oli yli 65 vuoden 
ikä. Hankkeen tarkennetuksi kohderyhmäksi ilmoi-
tettiin yleensä oman toimialueen 75 vuotta täyttänyt 
kotona tai palvelutalossa asuva toimintakyvyltään 
heikentynyt tai heikentymässä oleva iäkäs. 

Iäkkäitä tavoiteltiin hanketoimintoihin henkilökoh-
taisella yhteydenotolla, yhteistyökumppaneiden 
avulla ja eri viestimillä. Seurannan mukaan toiminta-
kyvyltään heikentyneiden iäkkäiden kohderyhmän 
tavoittamisessa tarvitaan usein henkilökohtaista 
yhteydenottoa ja ohjausta. Lääkärin, hoitohenkilö-
kunnan ja kotihoidon kannustuksella on suuri mer-
kitys. Myös iäkkään omaiset ja läheiset ovat tärkeitä 
viestinviejiä. Toisaalta iäkkäitä on tavoitettu jossain 
määrin lehti-ilmoituksilla ja verkkosivujen välityksel-
lä. Seuraavassa taulukossa 6 näkyvät hankeryhmien 
yhteydenottotavat ja niiden yleisyys vuonna 2008. 
Muina tavoittamisen tapoina mainittiin seurakunta, 
vertaisohjaajat, kunnan tapahtumatiedote, vierailut 
eläkeläisjärjestöissä, paikallisyhdistysten tiedotteet 
ja sosiaalitoimi. 
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Hankkeet raportoivat tavoittamisen vaikeuksista. 
Seitsemän toisen hankeryhmän toimijaa kertoi on-
gelmia olevan erityisesti palvelujen piiriin kuulumat-
tomien passiivisten iäkkäiden tavoittamisessa ja saa-
misessa liikunnan pariin. Myös tiedonkulun ongelmia 
kuten lehti-ilmoitusten riittämättömyydestä sekä 
lääkäreiden ja terveydenhoitajien ohjauksen vähäi-
syydestä raportoitiin. Kolmas hankeryhmä koki vas-
taavanlaisia haasteita. Ryhmän vastausten mukaan 
toimintakyvyltään heikentyneet iäkkäät tarvitsisivat 
usein henkilökohtaista yhteydenottoa, ohjausta ja 
motivointia. 

Hanketoimijoilta tiedusteltiin iäkkäiden kulkemisesta 
liikuntatoimintaan. Seitsemän toisen ja viisi kolman-
nen hankeryhmän vastaajaa ilmoitti, että osallistujille 
järjestettiin kuljetuspalveluita. Järjestelyinä olivat: 

•	 kunta maksoi kuljetuksen
•	 järjestetty kuljetuspalvelu omavastuuosuudella
•	 bussilla tai palvelulinjalla: sovittamalla harjoit-

telu bussiaikatauluihin 
•	 kodinhoitohenkilöstön tai projektityöntekijän 

kuljettamana
•	 talon autolla, projektin kustantamana
•	 taksikyyti hankkeen kustantamana tai pienin 

asiakasmaksuin
•	 asiakkaan taksiseteleillä tai taksikorttia käyttäen 
•	 iäkkäiden itse järjestämät kimppakyydit
•	 testamenttivaroin ja rahaston avustuksella

YHTEYDENOTTOTAPA HANKERYHMÄ 2006 
(n=16)

HANKERYHMÄ 2007
(n=10)

Projektityöntekijän henkilökohtainen yhteydenotto 10 7
Lehti-ilmoitus 7 7
Lääkärin tai hoitohenkilökunnan ohjauksella 10 5
Omaisten tai lähipiirin välityksellä 11 7
Tiedotustilaisuudella 6 4
Puhelimella 10 6
Kirjeellä 8 6
Kotihoidon kautta 12 7
Ohjaus aikaisemman projektin kautta 4 1
Liikuntatoimen kautta 3 3
Sähköpostin/verkkosivujen kautta 5 5
Muuta tapaa käyttäen 6 5

Taulukko 6. Kohderyhmän tavoittaminen ja hankkeiden yhteydenotot

Useat toimijat raportoivat myös, että kuljetuksia ei 
pystytty järjestämään ja liikuntatoiminta järjestettiin 
tämän vuoksi iäkkään kotona tai osallisuus ei mah-
dollistunut. Syinä kuljetusten puuttumiseen mainit-
tiin kustannusseikat, kuten projektivarojen vähäi-
syys, kunnan tai kaupungin taloudellisten avustusten 
puute ja kuljetuspalvelujen kalleus. 

Liikunta-, neuvonta- ja koulutustoiminta
Seurantakyselyssä tiedusteltiin, mitä liikuntatoimin-
taa hankkeet järjestivät, mikä oli kunkin toiminnan 
sisältö ja kesto sekä asiakasmäärät sukupuolen mu-

kaan. Pääosa toisen ja kolmannen hankeryhmän 
toimijoista vastasi kysymykseen. Kouluttamiseen 
tai palveluohjausmallin kehittämiseen keskittyneet 
hankkeet eivät vastanneet toimintansa luonteen 
vuoksi liikuntatoiminta aiheisiin kysymyksiin.

Seurantalomakkeen kysymyksen 3.5 tuottama tieto 
on koottu kahteen taulukkoon (taulukot 7 ja 8). Taulu-
kossa 7 nähdään hankkeiden liikuntatoiminnan pää-
paino. Toimijoita pyydettiin aikaisemmasta kyselystä 
poiketen valitsemaan kunkin liikuntatoiminnan yksi, 
keskeisin pääpaino. Moniin vastauksiin oli kuitenkin 
kirjattu useita pääpainoja ja näistä valittiin keskeisek-
si nähty vaihtoehto. Toisella hankeryhmällä (n=16) oli 
217 ja kolmannella (n=10) 149 liikuntatoimintoa.
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Vastausten mukaan yhdistetty lihasvoima- ja tasa-
painoharjoittelu oli selkeästi yleisin toimintamuoto. 
Voimaa ja tasapainoa harjoitettiin myös erillisinä. 
Liikuntaneuvonnan osuus on tässä seurannassa sel-
keästi aikaisempaa pienempi. Toinen ja kolmas han-
keryhmä toteuttivat neuvontaa yleisemmin osana 
harjoittelua, ei sen pääpainona. Ulkoilu on puoles-
taan vahvasti esillä kolmannen ryhmän toiminnois-
sa. Muutamissa ryhmän vastauksissa ilmeni, että ul-
koiluun liittyi usein tasapainoharjoittelua tai teeman 
mukaista ulkoilua. Muina liikuntatoiminnan muotoi-
na mainittiin vesivoimistelu, tanssi ja pelit. Pääosa 
hankkeiden järjestämästä liikuntatoiminnasta oli 
ryhmämuotoista ja vajaa puolet luonteeltaan jatku-
vaa. (Taulukko 7.)

Seurantakaudella toisen hankeryhmän toimintaan 
osallistui 2056 ja kolmannen 1546 eri asiakasta. 
Toinen hankeryhmä raportoi osallistujia olleen kes-
kimäärin 129 henkilöä. Kolmannen hankeryhmän 
keskimääräinen osallistujamäärä oli puolestaan 172 
henkilöä. Kolmannen ryhmän keskiarvoon vaikutti-
vat valtakunnallisten hankkeiden suuret osallistuja-

määrät. Suurimmillaan yhden hankkeen liikuntatoi-
mintaan osallistui 400 eri iäkästä. 

Hankkeiden järjestämän liikuntatoiminnan keski-
määräinen kesto oli hieman yli tunti ja toteutus 1,3 
kertaa viikossa. Yhteen liikuntatoimintaan osallistui 
keskimäärin 13-14 osallistujaa. Enemmistö osallistu-
jista oli naisia, miehiä oli vajaa kolmannes. Kolman-
nen hankeryhmän keskimääräinen osallistujamäärä 
oli suurempi kuin naisten ja miesten määrät yhteen-
sä. Tämä johtuu siitä, etteivät kaikki hankkeet tilastoi-
neet osallistujamääriä sukupuolen mukaan, etenkin 
suurissa liikuntatilaisuuksissa. (Taulukko 8.)

Liikuntatoiminnan lisäksi hankkeet kouluttivat ja 
ohjasivat runsaasti liikunnan, kuntoutuksen ja hoi-
totyön ammattilaisia, tukipalvelun toteuttajia sekä 
vertais- ja vapaaehtoisohjaajia. Toisen hankeryhmän 
(n=16) kohdalla 12 vastaajaa ilmoitti kouluttavansa. 
Vastaavasti kolmannessa ryhmässä (n=10) yhdeksän 
koulutti. Toisella hankeryhmällä oli seurantakaudella 
yhteensä 39 erilaista koulutus- ja ohjauskokonaisuut-
ta, joiden keskimääräinen kesto oli kahdeksan tuntia 

LIIKUNTATOIMINNAN PÄÄPAINO HANKERYHMÄ 2006   
LIIKUNTATOIMINTOJA 217

HANKERYHMÄ 2007 
LIIKUNTATOIMINTOJA 149

Yhdistetty lihasvoima ja tasapaino 55 % 61 %
Lihasvoima 21 % 10 %
Tasapaino 16 % 14 %
Ulkoilu 2 % 11 %
Liikuntaneuvonta 2 % 2 %
Muu 4 % 1 %
YHTEENSÄ 100 % 100 %
Liikuntatoiminnan luonne
Ryhmätoiminnan osuus 95 % 94 %
Toimintajakso luonteeltaan jatkuva 49 % 41 %

Taulukko 7. Toisen ja kolmannen hankeryhmän liikuntatoiminnan pääpaino ja luonne vuonna 2008
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ja osallistujamäärä 26. Ryhmän koulutustoimintaan 
osallistui yli 1000 henkilöä. Kolmas ryhmä koulutti 
vielä aktiivisemmin. Seurantakaudella osallistujia oli 
yli 1500. (Taulukko 9.)

Toisen hankeryhmän koulutuksiin osallistui oman ta-
lon tai paikallisen palvelutalojen hoitohenkilökuntaa, 
fysioterapeutteja, vapaaehtois- ja vertaisohjaajia tai 
toiminnasta kiinnostuneita, Marttoja, ammattikor-
keakoulun opiskelijoita, lukiolaisia ulkoiluystävätee-

maan liittyen ja maahanmuuttajien edustajia. Koulu-
tusten sisältöinä olivat VoiTas -kouluttajakoulutus ja 
sen eri modulit (VanhusValmentaja, KunnonHoitaja 
ja VertaisVeturi), ulkoiluystäväkoulutus, liikuttaja-
kummikoulutus ja ravintoon liittyviä kokonaisuuksia. 
Koulutuksia toteutettiin suomeksi ja ruotsiksi. Kolmas 
ryhmä koulutti em. kohderyhmien lisäksi eläkeläis-
järjestön paikallisyhdistysten väkeä, erityisryhmiin 
kuuluvia henkilöitä ja heidän omaisiaan, kotihoidon 
esimiehiä, omaishoitajia sekä sotainvalideja ja -vete-
raaneja puolisoineen. Koulutusten sisällöt vastasivat 
paljolti edellisen ryhmän aihepiirejä. Uusina aiheina 
olivat koulutussisällöt, jotka liittyivät erityisryhmille 

Taulukko 8. Toisen ja kolmannen hankeryhmän liikuntatoiminnan kesto, ryhmäkoko ja osallistujat 

sukupuolen mukaan vuonna 2008

LIIKUNTATOIMINTA KESKIMÄÄRIN HANKERYHMÄ 2006   HANKERYHMÄ 2007 
Kesto 63 min 71 min
Kertaa viikossa 1.3 1.3
Osallistujia 13 14
Naisia 10 8
Miehiä 3 3

Taulukko 9. Toisen ja kolmannen hankeryhmän järjestämä koulutus vuonna 2008

KOULUTUS- TAI OHJAUS-
KOKONAISUUKSIA

KESTO KESKI-
MÄÄRIN

OSALLISTUJIA 
KESKIMÄÄRIN

OSALLISTUJIA 
YHTEENSÄ

HANKERYHMÄ 2006 39 kpl 8 t 26 1 022
HANKERYHMÄ 2007 47 kpl 8 t 33 1 561

kohdennettuun harjoitteluun, liikuntaneuvontaan, 
esteettömyyskartoituksiin ja projektityöhön. 

Molemmat hankeryhmät hyödynsivät Voimaa van-
huuteen -ohjelman viestintä-, neuvonta- ja ohjema-
teriaalia. Tämän lisäksi pääosa hankkeista teki myös 
omaa, paikalliseen käyttöön räätälöityä materiaalia. 
Materiaalia tehtiin myös ruotsiksi ja venäjän kielellä. 
Hanketyöntekijät kirjasivat tehneensä seuraavanlai-
sia tuotteita:

•	 esitteet
•	 luentorunkoja
•	 koulutusmapit kotihoitohenkilöstölle, sisältäen 

mm. testausohjeet ja aktivointiohjelmia
•	 harjoitusohjelmia
•	 laitteiden käyttöohjeita vertaisohjaajille
•	 tasapainoharjoitteluvideo ja ohjevihko
•	 kotikansio vertaisohjaajille
•	 erityisryhmälle räätälöidyt liikuntaohjelmat
•	 liikekuvasto
•	 ateriapalvelun mukana jaettavat 
 voimisteluohjeet ja liikuntavinkit
•	 kävelyreittikartat
•	 terveysliikunnan vuosikello
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Vaikuttavuus
Toinen (n=16) ja kolmas (n=10) hankeryhmä arvioi-
vat liikuntatoiminnan vaikutuksia testaamalla fyysis-
tä toimintakykyä, havainnoimalla, haastattelemalla, 
kyselylomakkeella ja asiakaspalautteella. Arvioinnis-
sa hyödynnettiin myös muun hoitohenkilöstön ja 
omaisten näkemyksiä. Yksi hanke kertoi iäkkäiden 
asiakkaidensa miettivän pienryhmissä liikuntatoi-
minnan merkityksiä. Vastauksissa oli myös yksi mai-
ninta videon hyödyntämisestä arvioinnissa. 

Pääosa kolmannen ryhmän hankkeista testasi vä-
hintään puolet toimintaansa osallistuneista iäkkäis-
tä. Yksi hanketoimija molemmista ryhmistä ilmoitti, 
ettei käytä testejä. Seurantajakson pituus, eli alku- ja 
loppumittauksen välinen aika, vaihteli kuukaudesta 
puoleen vuoteen. Toimiva -testi (Hamilas ym. 2000) 
ja Bergin -tasapainotesti (Berg ym. 1992) olivat edel-
leen suosituimmat hankkeiden käyttämistä testeis-
tä. Testeistä oli useimmiten käytössä valitut osiot, 
muutama hanke toteutti testit kokonaisuudessaan. 
Guralnikin testi (Guralnik ym. 1994) ja yhden tois-
ton maksimin määrittäminen (1RM) oli seuraavaksi 
yleisimmät testausmenetelmät. Muutama hanke 
mainitsi myös hyödyntävänsä UKK-instituutin ikään-
tyneiden terveyskuntotestin, Senior Fitness -testin ja 
Invalidiliiton lihasvoimatestin osioita. 

Testitulosten mukaan hankkeiden liikuntatoiminta 
oli tuloksellista. Kahden jälkimmäisen hankeryh-
män toimijat tekivät alku- ja loppumittaukset 1228 
henkilölle. Loppumittauksen arvot parantuivat mo-
lemmissa hankeryhmissä 66 prosentilla testatuista 
alkumittaukseen verraten. Tulos pysyi ennallaan tai ta-
sapaino- ja voimatestien tulokset olivat erisuuntaisia 
yli 20 prosentilla testatuista. Testien tulos heikentyi toi-
sessa hankeryhmässä yhdeksällä ja kolmannessa ryh-
mässä 12 prosentilla testatuista. (Kuvio 5.) Edelliseen 
seurantakauteen verrattuna hankeryhmät testasivat 
enemmän osallistujia. Toisaalta testitulokset parantui-
vat hieman aikaisempaa harvemmalta iäkkäältä. 

Hanketoimijoiden arvion mukaan harjoittelun vaiku-
tukset olivat yleensä myönteisiä. Osallistujat kuvasi-
vat fyysisten hyötyjen lisäksi toiminnan edesauttavan 
sosiaalista ja psyykkistä hyvinvointia. Avovastausten 
teemoina olivat: liikkumisvarmuuden lisääntymi-
nen, arjessa selviytymisen helpottuminen, kipujen 
lievittyminen, uskallus liikkua sisällä ja ulkona, sosi-
aalisten kontaktien lisääntyminen ja yksinäisyyden 
vähentyminen, arjen piristyminen ja rytmittyminen 
sekä mielialan parantuminen.  Hanketoimijat kirja-
sivat myös liikuntaharjoittelun kielteisiä vaikutuksia. 
Yhdeksän toisen hankeryhmän ja seitsemän kol-
mannen ryhmän toimijaa raportoi harjoittelun aihe-

Kuvio 5. Toisen ja kolmannen hankeryhmän liikuntatoiminnan vaikuttavuus suoritustesteillä 

mitattuna vuonna 2008 

6%

9%

19%

66%

13%

12%

9%

66%

Tulos parantunut

Tulos pysynyt ennallaan

Tulos heikentynyt

Erisuuntaiset tulokset

Hankeryhmä 2006, testattuja 631 henkilöä Hankeryhmä 2007, testattuja 597 henkilöä
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uttaneen muutamille asiakkaille nivel- ja lihaskipuja, 
selkävaivoja, väsymystä, huimausta ja sydänoireita. 
Oireet olivat yleensä ohimeneviä. Muutama asiakas 
hakeutui lääkäriin oireiden vuoksi. 

”On tullut uutta liikettä ja lajeja ja 
huomaa, että vielä osaa.”
”Kun aloittaa päivän jumppaamalla 
saa paljon enemmän aikaiseksi ja on 
pirteämpi olo.”
”Housut saa puettua jalkaan ilman tuen 
ottamista.”

Hankkeet keräsivät asiakaspalautetta ohjelman 
(Kalmari ym. 2008) ja omilla palautelomakkeillaan. 
Ohjelman ryhmätoiminnan lomakkeella kaksi han-
keryhmää sai palautetta yhteensä 715 asiakkaalta. 
Hanketoimijat siirsivät seurantakyselyyn lukumäärät 
kahteen kysymykseen annetuista vastauksista: 

•	 Oletteko saanut lisää tietoa voima- ja 
tasapainoharjoittelun merkityksestä? 

•	 Oletteko saaneet riittävästi tietoa eri 
vaihtoehdoista harrastaa liikuntaa?

Yhteenvetojen mukaan hankkeiden asiakkaat olivat 
saaneet tietoa voima- ja tasapainoharjoittelun mer-
kityksestä ja eri vaihtoehdoista harrastaa liikuntaa. 
Kielteiset vastaukset olivat yksittäisiä. Hankkeet hyö-
dynsivät lomakkeilla saatua palautetta toimintaa ke-
hittäessään. 

Yhteistyö
Hankkeen onnistuminen ja toiminnan juurrutta-
minen edellyttävät paikallista yhteistyötä. Hanke-
seurannan mukaan Voimaa vanhuuteen -ohjelman 
hankkeet ovat verkottuneet paikkakunnillaan laajas-
ti ja innovatiivisesti eri tahojen kanssa. Seuraavassa 
taulukossa 10 on kuvattu toisen hankeryhmän (n=16) 
kumppanuuksia ja yhteistyön teemoja seuranta-
kaudella. Yhteistyötahon yhteyteen on liitetty tieto, 
kuinka moni kyselyyn vastanneesta hanketoimijasta 
ilmoitti kyseisen kumppanuuden.

Kolmannen hankeryhmän (n=10) kumppanit ja yh-
teistyönalueet olivat paljolti samoja kuin toisella 
hankeryhmällä. Ryhmän yhteistyö kunnan julkisen 
sektorin kanssa oli erittäin tiivistä. Kaikki kymmenen 

vastaajaa ilmoitti kumppanuudesta terveystoimen, 
yhdeksän liikuntatoimen, seitsemän sosiaali- ja tek-
nisen toimen kanssa.  Yhteistyötä tehtiin toisen han-
keryhmän ilmoittamien teemojen lisäksi seuraavilla 
alueilla: monisektorinen iäkkäiden liikuntaneuvon-
taan paneutuva työryhmä, toimintakokeilut, alueel-
linen liikuntakalenteri, palveluketjun suunnittelu, 
ulkoliikuntakampanjat sekä kävelyreittikarttojen 
suunnittelu ja toteutus. 

Vuonna 2007 aloittaneet hankkeet tekivät myös yh-
teistyötä seurakunnan (8/10) ja oppilaitosten (8/10) 
kanssa. Seurakuntayhteistyön innovaationa olivat 
projektin onnittelukortit alueen 70 vuotta täyttävil-
le ja hautausmaakävelyt. Oppilaitosyhteistyö tuotti 
harjoittelujaksoja projektissa, opinnäytetöitä, luento-
ja, avustusta tapahtumissa ja opiskelijoiden tekemiä 
toimintakyvyn testauksia iäkkäille. Myös yhteistyö 
muiden Voimaa vanhuuteen -ohjelman hankkeiden 
kanssa oli tiivistä. Seitsemän kymmenestä vastaajas-
ta ilmoitti saavansa vertaistukea sisarhankkeilta. 

Näkyvyys
Osallisuus Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa on edis-
tänyt hankkeiden näkyvyyttä. Paikallisseminaarit, 
hanke-esitteet, tiedotustilaisuudet, lehtiartikkelit, 
verkkosivut ja tapahtumat lisäsivät hankkeen nä-
kyvyyttä seurantakaudella. Lisäksi iäkkäiden valta-
kunnallinen ulkoilupäivä herätti edellisen vuoden 
tapaan runsaasti kiinnostusta. Kaikkien hankkeiden 
esittelyt löytyvät Voimaa vanhuuteen -ohjelman 
verkkosivuilta. 

Lähes kaikki toisen hankeryhmän toimijat (15/16) il-
moittivat, että heidän hanketoimintaansa esiteltiin 
tiedotusvälineissä tai julkisissa tilaisuuksissa vuonna 
2008. Paikallislehdet kirjoittivat ryhmän hanketoi-
minnasta aktiivisesti. Yleisimmin hanke mainittiin 
lehdessä 1-2 kertaa seurantakaudella. Yksi hanke 
ilmoitti olleensa esillä jopa kymmenen kertaa alu-
eensa lehdissä. Myös paikallisradio tai -tv kertoi 
hankkeiden työstä. Kuusi vastaajaa ilmoitti, että 
hanketoimintaa esiteltiin sähköisissä medioissa. 
Tiedotustilaisuuden oli järjestänyt kahdeksan vas-
taajaa. Lisäksi seitsemän hanketoimijaa kertoi, että 
hankkeesta tiedotetaan joko omien tai taustajärjes-
tön verkkosivujen kautta. 
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Kolmas hankeryhmä (n=10) tiedotti työstään aktiivi-
sesti seurantakaudella. Kahdeksan vastaajaa ilmoitti 
järjestäneensä seurantakaudella yhden tai useamman 
tiedotustilaisuuden. Hankkeet jakoivat myös runsaasti 
esitteitä ja tiedotteita, yksittäinen hanke 25-1500 kap-
paletta. Kaikki kymmenen hanketoimijaa ilmoitti, että 
hanke oli seurantakaudella esillä tiedotusvälineissä 
tai julkisissa tilaisuuksissa. Ryhmän hankkeet pääsivät 
julkisuuteen paikallislehdissä yhtä hanketta lukuun 
ottamatta useita kertoja seurantakaudella. Kuuden 
hankkeen työstä kerrottiin myös paikallisradiossa tai 
-tv:ssä, viiden valtakunnan lehdissä ja kuuden hank-
keen omien tai taustajärjestön verkkosivuilla. Lisäksi 
valtakunnallisten eläke- ja kansanterveysjärjestöjen 
hallinnoimissa hankkeissa toimintaa esiteltiin omissa 
jäsenlehdissä ja postituksissa.

Hanketoimijoiden oman toiminnan arviointi

Kehittämis- ja juurrutusvaiheen onnistuminen
Hanketoimijoiden oma arvio seurantakauden onnis-
tumisesta vahvistaa osaltaan paikallista kehitystyötä. 
Enemmistö vuonna �00� aloittaneista juurrutusvai-
heessa olevista hankkeista (n=16) arvioi toimintansa 
sujuneen joko erittäin hyvin tai hyvin. Viisi vastaajaa 
arvioi toiminnan sujuneen melko hyvin. (Kuvio 6.) 
Arvio oli linjassa edelliseen seurantakauteen. Avo-
vastausten mukaan myönteistä olivat hankkeen ke-
hittämien toimintojen vakiintuminen, ammatti- ja 
vertaisosaajien lisääntyminen kouluttamalla, yhteis-
työn ja jatkuvuuden varmistaminen yhdessä kau-
pungin kanssa, iäkkäiden osallistujien toimintakyvyn 
paraneminen ja heidän aktivoitumisensa vaatimaan 

YHTEISTYÖTAHO YHTEISTYÖN TEEMOJA
Terveystoimi (14/16) Asiakkaiden etsiminen ja ohjaus, koulutus, tiedottaminen, liikuntatilojen yhteiskäyttö, osallisuus 

hankkeen ohjausryhmässä
Liikuntatoimi (13/16) Liikuntatilojen yhteiskäyttö, tapahtumien kuten ulkoilupäivän järjestäminen, koulutus, osallisuus 

hankkeen ohjausryhmässä
Sosiaalitoimi (11/16) Asiakkaiden etsiminen ja ohjaus, tiedottaminen, avustus kuljetuksissa, yhteiset liikuntaryhmäkokeilut, 

osallisuus hankkeen ohjausryhmässä
Tekninen toimi (4/16) Esteettömyyskartoitus, osallisuus hankkeen ohjausryhmässä, avustus ulkoilutapahtumien järjestelyissä
Eläkeläisjärjestöt (13/16) Vapaaehtoiset avustajat tapahtumissa ja kuntosalitoiminnassa, tapahtumien suunnittelu, esteettö-

myyskartoitus, liikuntaneuvonta ja tiedottaminen, osallisuus hankkeen ohjausryhmässä
Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt 
(6/16)

Esteettömyyskartoitus, liikuntatapahtumien suunnittelu ja toteutus, ryhmien räätälöinti jäsenistölle

Liikuntajärjestöt ja urheiluseurat 
(3/16)

Liikuntatapahtumien suunnittelu ja toteutus, osallisuus ohjausryhmässä

Seurakunta (12/16) Tiedottaminen, tapahtumien suunnittelu ja toteutus, koulutus, liikuntaryhmien vetäminen, tilojen 
yhteiskäyttö, neuvonta- ja ohjemateriaalin välittäminen

Kansalais- ja työväenopistot (7/16) Asiakkaiden ohjaus, tapahtumien suunnittelu ja toteutus, tasapainokoulutoiminta, esite, toiminnan 
juurtuminen kansalaisopistoon

Oppilaitokset (9/16) Opinnäytetyöt, avustus ulkoilutapahtumissa, opiskelijoiden ohjaus harjoittelujaksoilla, tiedottaminen, 
tietokanta

Asiantuntijaorganisaatiot (4/16) Koulutukset, hankeohjaus
Yksityinen sektori (5/16) Asiakkaiden ohjaus, koulutus, tiedottaminen
Muut Voimaa vanhuuteen -hankkeet 
(8/16)

Ideoiden jakaminen, vertaistuki, tapaamiset hankekoulutuksissa, verkostopäivät, yhteinen 
tiedotus ja tapahtumat

Muut tahot, kuten aihepiirin hank-
keet ja kylätoimikunta (5/16)

Jatkokuntoutus, ohjausryhmän jäsenyys, tilojen yhteiskäyttö

Taulukko 10. Toisen hankeryhmän kumppanit ja yhteistyönteemoja vuonna 2008
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liikuntatoimintaa jatkossakin. Muutamien vastausten 
mukaan toiminta ei sujunut toivotusti. Kommenteis-
sa ilmeni, että juurruttamiseen olisi tarvittu tarkempi 
suunnitelma, pienet resurssit vaikeuttivat toteutusta 
ja hanke yksinkertaisesti päätettiin kesken vakiinnut-
tamisen. Omaa toimintaa arvioitiin seuraavasti:

”Hanke vakiintui selvästi. Ja pystyi tarjoa-
maan liikuntapalveluja toimintakyvyltään 
heikentyneille, myös niille jotka eivät ryh-
miin päässeet kotikäyntien muodossa.”

”…Yhteistyö kaupungin eri instanssien vä-
lillä on tiivistynyt. Osataan ohjata ihminen 
koko ajan paremmin oikeaan jatkopaik-
kaan ja tiedetään mitä projekti tarjoaa.”

”…toimintamallien arvioimiseen ja tuot-
teistamiseen sekä hyvien käytäntöjen juur-
ruttamiseen olisi tarvinnut enemmän aikaa 
ja paremman suunnittelun.”

Seurantakaudella aktiivista kehitystyötä tehnyt 
kolmas hankeryhmä arvioi omaa työtään edellistä 
myönteisemmin. Yhdeksän 10 vastaajasta koki toi-
sen toimintavuoden sujuneen joko erittäin hyvin tai 
hyvin (kuvio 6). Yksi arvioi työnsä melko hyväksi. On-
nistumisen alueina olivat mm. kouluttamisella saatu 
ohjaajaresurssi, projektitoiminnan näkyvyyden ja 
tunnettuuden lisääntyminen, yhteistyö kaupungin 
kanssa, poikkisektorisen työryhmän perustaminen ja 
sen toimivuus. Hankkeiden toimintaa vaikeuttivat esi-
merkiksi kiire ja kuljetuspalveluiden puute.  Avovasta-
uksissa toimintavuotta kommentoitiin seuraavasti:

”Olemme kouluttaneet laajalla rintamalla 
sekä KunnonHoitajia että VertaisVeturei-
ta. Mielestäni koulutus on yksi avaintekijä 
hankkeen päämäärän toteutumiseen.”

”Syksyllä �00� perustetut ryhmät saavutti-
vat suuren suosion. Hanke huomioitiin mui-
den toimijoiden taholta, yhteistyö. Juurrut-
tamisen kanava aukesi, kun tuloksia syntyi.”

Kuvio 6. Toisen (n=16) ja kolmannen (n=10) hankeryhmän arvio hanketoiminnan onnistumisesta vuonna 2008 
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”Kiire. Taustaorganisaatioiden sitoutumi-
sen puute juurruttamiseen ja hankkeen 
jälkeiseen kehittämiseen harmittaa välillä. 
Onneksi on vielä vuosi aikaa…”

Hankkeiden jatko- ja vakiinnuttamissuunnitelmat

Voimaa vanhuuteen -ohjelman hankkeilta pyydet-
tiin vuosittain tietoa toiminnan jatkosta, vakiinnutta-
missuunnitelmista ja -toimenpiteistä. Toimintaansa 
päättävältä vuonna 2006 aloittaneelta ryhmältä ky-
syttiin jatkuuko hankkeen aloittama toiminta pro-
jektin jälkeen ja jos jatkuu niin miten. Ryhmää pyy-
dettiin myös tiivistämään asioita, jotka he näkevät 
keskeisiksi juurruttamisen onnistumisen ja toisaalta 
vaikeutumisen kannalta. Vuonna 2007 aloittanut 
kolmas hankeryhmä kirjasi seurantakyselylomakkee-
seen kehittämistoimintansa painopistealueet vuo-
delle 2009.

Toisen hankeryhmän (n=16) vastausten mukaan ryh-
män aloittamat toiminnat jatkuvat joko 1) hanke-
organisaation toteuttamana (esim. ostopalveluita 
kunnalle), 2) yhteistyössä kunnan kanssa tai 3) juur-
tuneina julkisen sektorin rakenteisiin, kuten osaksi 
kotihoitoa tai liikuntatoimen työtä. Toimintaa jatket-
tiin myös 4) vapaaehtois- ja vertaisohjaajatyönä, 5) 
hankejärjestön paikallisyhdistysten toimesta, 6) yksi-
tyisen toimijan tuottamana (toimija siirtyi yrittäjäksi) 
tai 7) yhdessä seurakunnan kanssa. Yhden hankkeen 
jatkuvuus oli vielä epävarmaa. Hankeryhmän juurtu-
misen mallit olivat paljolti samanlaiset kuin ensim-
mäisenä aloittaneiden hankkeiden. Avovastausten 
perusteella näytti kuitenkin siltä, että toinen ryhmä 
onnistui tuotteistamaan ja ”myymään” toimintansa 
ensimmäistä ryhmää tehokkaammin. Muutama han-
ke aikoi vielä jatkaa toimintamallinsa hiomista tuot-
teeksi. Toisaalta kuntien heikkenevä taloudellinen 
tilanne näkyi muutaman hankkeen toiminnan pieni-
muotoisena jatkumisena tai hiipumisena. 

Toisen hankeryhmän toimijat listasivat vakiinnutta-
mista edistäviä asioita. Puutteet näillä osa-alueilla 
vaikeuttivat juurrutustyötä. Keskeiseksi nähtiin:

•	 hyvä hanke-, arviointi- ja juurrutus-
suunnitelma

•	 päättäjien tiedottaminen ja mukaan 
ottaminen esim. hankkeen ohjausryh-
mään 

•	 toiminnasta ja hankkeen tuloksista 
tiedottaminen, näkyväksi tekeminen

•	 kustannushyödyillä vakuuttaminen
•	 resurssien mukainen toiminta 
•	 riittävän pitkä hankekausi, viisi vuotta 

olisi ihanteellinen
•	 laajalla alueella, esim. eri kaupungin-

osissa tapahtuva toiminta
•	 osaavat ja koulutetut ohjaajat
•	 paikallinen monisektorinen yhteistyö
•	 vertaisohjaajien huolto
•	 kuljetuspalvelut
•	 hyvä VV -materiaali

Hanketoimijoilta kysyttiin myös, miten he voivat jat-
kossa viedä Voimaa vanhuuteen -asiaa eteenpäin 
paikkakunnallaan ja millaista yhteistyötä he toivovat 
Ikäinstituutin kanssa hankekauden jälkeen. Pääosa 
toimijoista aikoi toimia ohjelman tavoitteiden mu-
kaisesti jatkossakin, esimerkiksi kouluttamalla toi-
mijoita ja vertaisia, osallistumalla yhteistyöhankkei-
siin, kertomalla hanketyön tuloksista, osallistumalla 
täydennyskoulutuksiin ja vaikuttamalla kunnalliseen 
päätöksentekoon. Ikäinstituutilta toivottiin jatkos-
sakin koulutuksia, ohje-, neuvonta ja viestintämate-
riaalia, verkostotapaamisia ja asiantuntijaluentoja. 
Muutama toimija mainitsi toiveen edelleen jatkuvas-
ta henkilökohtaista ohjauksesta ja tuesta. 

Kolmas hankeryhmä (n=10) kirjasi seurantakyselyyn 
kehittämistoiminnan painopistealueensa ja vakiin-
nuttamissuunnitelmansa. Vuoden 2009 painopis-
teeksi visioitiin yleisesti juurruttaminen. Yksittäisinä 
mainintoina olivat hyvien toimintatapojen tuotteis-
tamiseen ja kuvaamiseen liittyvät lausumat, kuten 
liikuntaneuvonnan sisällön määrittely yhteistyöryh-
män kanssa, kotivoimistelun tukimallin viimeistely 
yhdessä kotihoidon henkilöstön kanssa ja iäkkäiden 
erityisryhmien liikuntaneuvonnan mallinnus. Muu-
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tama hanke aikoi myös lisätä ohjaajien määrää kou-
luttamalla tai varmistamalla ulkoiluystäväverkoston 
pysyvyyden. Esimerkkeinä:

”Alueellinen juurruttaminen osaksi ikäih-
misten liikuntapalveluja…”

”Kehittämistoiminnan painopisteenä on, 
että yhteistyöryhmä saa määriteltyä lii-
kuntaneuvonnan sisällön.”

”…Kotihoidon henkilöstön kanssa luodaan 
malleja, jolla tuetaan ikääntyvän omaeh-
toista liikuntaa kotioloissa.”

Vakiinnuttamissuunnitelman oli tehnyt kahdeksan 
ryhmän kymmenestä hankkeesta. Toiminnan va-
kiinnuttamisen väyliksi oli suunniteltu 1) juurrutus 

pysyviin, yleensä julkisen sektorin rakenteisiin, 2) 
liikkumissuunnitelman kirjaaminen hoito- ja palvelu-
suunnitelmaan, 3) ohjaajien kouluttaminen, 4) moni-
sektorisen työryhmän jatkuvuuden varmistaminen, 
5) jatkuminen valtakunnallisen järjestön paikallis-
yhdistystoiminnassa ja 6) uuden hankkeen haku eri 
rahoittajat huomioiden. Myös 8) kansalaisopiston 
mahdollisuutta jatkaa toimintaa oli selvitetty yhdes-
sä hankkeessa. 

”Pyritty käynnistämään toimintoja, jois-
sa mukana pysyvät toimijat ja näin luoda 
edellytys jatkuvuudelle.”

”Suunnitelma kesken, mutta tietoa vie-
dään valtakunnallisesti eteenpäin mm. yh-
distysten liikuntavastaavien kautta…”

Kuvio 7. Toisen hankeryhmän (n=16) ohjelmasta saama hyöty vuonna 2008
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Hankeohjauspalaute

Voimaa vanhuuteen -ohjelman merkitys 
hanketoiminnalle
Voimaa vanhuuteen -ohjelman hankkeilta kysytään 
vuosittain, onko osallisuus valtakunnallisessa ohjel-
massa hyödyttänyt toimintaa. Seurantakaudella kah-
deksan toisen hankeryhmän vastaajaa koki saaneen-
sa erittäin paljon, viisi paljon ja kolme jonkin verran 
hyötyä kuulumisestaan ohjelmaan. Edelliseen seu-
rantakauteen verrattuna tilanne oli heikentynyt siltä 
osin, että aikaisemmin ”erittäin paljon” tai ”paljon” 
hyötyneiden joukossa oli nyt kolme ”jonkin verran” 
tyytyväistä hanketoimijaa. (Kuvio 7.)

Ryhmä toivoi Voimaa vanhuuteen -ohjelman välittä-
vän jatkossa hankkeiden kehittämiä toimintatapoja 
ja niistä tehtyjä koosteita, iäkkäiden terveysliikunnan 
puolesta puhumisen jatkamista, yhteistyön jatka-
mista, koulutuksia, materiaalia, valtakunnallista nä-
kyvyyttä ja ideapäiviä työssä jaksamisen lisäämiseksi 
paikallistasolla. Kommenteissa kiitettiin henkilökoh-
taista yhteydenpitoa, koulutuksia, materiaalia ja nä-

kyvyyden lisääntymistä. Moitetta annettiin ekstrane-
tin käytön vähäisestä ohjauksesta. 

”Ohjelman antama tuki on ollut tärkeää, 
samoin koulutukset ja materiaalit. Osalli-
suus VV -ohjelmaan projektillemme lisäus-
kottavuutta.”

”Ainoa mikä ei toiminut oli 
ekstranetin käyttö...”

Kolmas hankeryhmä koki puolestaan hyötyvänsä 
edellistä seurantakautta enemmän osallisuudesta 
ohjelmaan. Nyt seitsemän vastaajaa ilmoitti hyöty-
neensä erittäin paljon ja kolme paljon. Jatkotoiveet 
liittyivät paljolti juurruttamisen tukemiseen ja yhte-
yden säilymiseen hankekauden päättyäkin. Pääosa 
vastaajista kiitteli hyviä koulutuksia, materiaalia ja 
sujuvaa yhteistyötä. 

”Uskottavat raamit toiminnalle, hyvät koulu-
tukset vahvistaneet työntekijöiden ammatti-
taitoa, henkinen tuki projektityöntekijälle.”

Kuvio 8. Toisen (n=16) ja kolmannen hankeryhmän (n=10) arvio hankeohjauksen hyödyistä vuonna 2008 
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Hankeohjauksen hyödyt
Toinen hankeryhmä koki edelleen saavansa hyötyä 
hankeohjauksesta, 14/16 joko erittäin paljon tai pal-
jon. Kaksi toimijaa ilmoitti hyötyvänsä jonkin verran. 
(Kuvio 8.) Avovastauksissa kiitettiin henkilökohtaista 
tukea, koulutuksia ja materiaaleja. Useat hanketyön-
tekijät kertoivat kehittyneensä ammatillisesti hanke-
kauden aikana. 

Hankeohjauksen piirissä jatkava kolmas ryhmä koki 
saavansa selkeää hyötyä ohjauksesta. Seitsemän toi-
mijaa erittäin paljon, kaksi paljon ja yksi jonkin verran 
(kuvio 8). Ryhmä kiitti toisen hankeryhmän tapaan 
henkilökohtaista otetta, tarpeen mukaista ohjausta, 
vertaistukea, koulutuksia ja materiaaleja. Erityisryh-
män asiakkaita luotsaava hanke kertoi, että mate-
riaalit ovat hyviä mutta ne on muokattava heidän 
kohderyhmälleen sopivaksi. Yksi toimija totesi, että 
Helsingissä pidettäviin hankekoulutuksiin on hanka-
la matkustaa eri puolelta Suomea. 

Päättäneen hankeryhmän tilannekatsaus

Voimaa vanhuuteen -ohjelman ensimmäinen han-
keryhmä 2005-2007 päätti toimintaansa vaihteleval-
la aikataululla. Rahoituksen riittäessä useat ryhmän 
hankkeet jatkoivat toimintaansa seurantakaudella, 
osa jopa sen loppuun saakka. Taulukossa 11 esite-
tään hankkeiden taustaorganisaatiot, toimintatapa 
ja tiivistetty tilannekatsaus vuoden 2008 lopulla. 

Vuonna 2008 seitsemän ryhmän hanketoimijaa ke-
räsi seurantatietoa ja täytti kyselyn vuoden lopulla. 
Vastausten mukaan ryhmä järjesti alueensa iäkkäille 
liikuntatoimintaa ja -neuvontaa aikaisemmilla paino-
tuksilla. Erilaisia liikuntatoimintoja listattiin 67. Vas-
taava luku oli vuonna 2007 89. Ryhmässä toteutettu 
lihasvoima- ja tasapainoharjoittelu oli yleisin toimin-
tamuoto (48/67). 

Ryhmän hanketoimintaan osallistui seurantakaudel-
la 651 eri iäkästä. Hanketoimijoiden arvion mukaan 
pääosa asiakkaista hyötyi harjoittelusta. Liikkumisky-
vyn lisäksi pääosa osallistujista raportoi harjoittelun 
sosiaalista ja psyykkisistä hyödyistä. Hanketoimijat 
kuvasivat myös iäkkäiden asiakkaiden aktivoituneen 

etsimään jatkoharjoittelumahdollisuuksia hankkeen 
päätyttyä. Muutama asiakas koki lihas- ja nivelkipuja. 

Paikallista yhteistyötä jatkettiin. Julkinen sektori oli 
edelleen keskeinen kumppani. Seitsemästä kyselyyn 
vastanneesta kuusi ilmoitti terveystoimen, neljä lii-
kunta- ja sosiaalitoimen sekä kolme teknisen toimen 
yhteistyötahoikseen. Yhteistyön muodot olivat py-
syneet paljolti ennallaan. Yhteistyöryhmätoiminta 
oli vastausten mukaan lisääntynyt. Eläkeläisjärjestöt 
kumppaniksi listasi kolme ja seurakunnan neljä toi-
mijaa. Yhteistyötä tehtiin viestinnässä, tapahtumien 
järjestämisessä ja asiakkaiden ohjauksessa. Useita 
mainontoja saivat myös yksityissektori ja oppilaitok-
set. Muut Voimaa vanhuuteen -ohjelman hankkeet 
listasi vain kaksi vastaajaa. 

Juurrutustyötä tekevät hankkeet visioivat tulevai-
suuttaan. Suunnitelmien sisältöinä oli jatkaa työtä ja 
vakiinnuttaa toiminta: osaksi organisaation palvelu-
ja kokonaan tai supistettuna, jatkaa kunnan kanssa 
yhteistyössä, jatkaa osana muuta projektia tai tarjota 
toimintaa kunnalle tai suoraan iäkkäille maksullise-
na. Yksi hanke toimii jatkorahoituksella vielä vuo-
den 2009. Hankkeet kommentoivat hankekautensa 
loppuvaiheita vaihtelevasti. Osa vastaajista totesi, 
että toiminta onnistuttiin vakiinnuttamaan omassa 
organisaatiossa tai yhteistyökumppaneiden kanssa. 
Muutama toimija arvioi, että hanke edisti toiminta-
kyvyltään heikentyneiden iäkkäiden liikunta-asioita 
eri sektoreilla. Myös iäkkäiden aktivoitumista kom-
mentoitiin.

”Jatkoaika vakiinnutti ryhmät osaksi 
ikäihmisten viikkoaikataulua…”

”Hanke päättyi syksyllä, mutta ryhmät 
jatkuivat aktiivisina.”

”Neuvontatoiminnan tarve on tunnustettu 
kunnan sosiaalitoimessa, mutta toteutus-
muoto vielä epäselvä. Liikuntatoimi on ak-
tivoitunut lähtemään mukaan ikäihmisten 
liikunta-asioihin myös toimintakyvyltään 
rajoittuneiden osalta. Tekninen toimi/ympä-
ristöpalvelut on reagoinut hyvin ehdotettui-
hin liikkumista helpottaviin ratkaisuihin…”
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TAUSTAORGANISAATIO, 
PAIKKAKUNTA JA HANKE

HANKKEEN TOIMINTATAPA TOIMINNAN JATKUMINEN HANKKEEN 
PÄÄTTYMISEN JÄLKEEN 

Ainala ry, Virrat 
Kipinä

Kuntokoulu yli 70-vuotiaille kotona asuville 
naisille. Koulu sisälsi kuntosali- ja tasapai-
noharjoituksia, tietoiskuja harjoittelusta ja 
terveydestä sekä kotiläksyliikkeen. 10 viikon 
harjoittelujakson jälkeen oli mahdollisuus 
jatkoharjoitteluun.

Kuntokoulut jatkuvat yhdistyksen omana toimin-
tana itsemaksaville asiakkaille.

Eläkeliiton Sallan yhdistys 
Enemmän elämältä, ikäihmiset 
arvoonsa

Tasapainoillen -ryhmät kirkonkylällä ja syrjä-
kylillä. Eri sukupolvien kohtaaminen koulun 
liikuntatunneilla sekä liikuntatapahtumissa.

Kaikki hankkeen käynnistämät Tasapainoillen -
ryhmät jatkuvat Sallan kansalaisopistossa.

Helsingin Alzheimer-yhdistys ry
Dementoituneiden ja omaishoi-
tajien liikuntaryhmätoiminta

Muistisairaiden ja heidän omaistensa yhtei-
nen liikuntaryhmä, joka sisälsi kuntosali- ja 
allasjumppaa. Erityisryhmän liikuntatoimin-
nan kehittäminen. 

Kuntosaliryhmä jatkuu yhdistyksen toisessa, vielä 
jatkuvassa projektissa. Lisäksi yhdistyksen tiloihin 
on hankittu liikuntavälineitä asiakkaiden käyt-
töön.

Honkalakoti ry, Ruovesi
Pois pyjamasta

Kotikäynnit, yksilöharjoittelu ja pienryhmä-
toiminta. 

Projekti jatkuu vuoden 2009 loppuun kotiharjoit-
telupainotteisena.

Itä-Helsingin lähimmäistyö 
Hely ry 
Vaivoista Vireyteen, Kuntoillen 
kivaksi

Palvelutalojen liikuntatarjonnan monipuolis-
taminen ja asukkaiden ohjaaminen  ryhmiin 
toimintakykytestien perusteella. Omaishoita-
jien ja -hoidettavien liikuntaryhmän käynnis-
täminen yhteistyössä kaupungin liikunta- ja 
sosiaaliviraston kanssa.  

Osa palvelutalojen ryhmistä jatkuu toisessa pro-
jektissa ja osa taloon palkatun fysioterapeutin 
toimesta. Kaupunki jatkaa omaishoitajien ja -hoi-
dettavien ryhmää. Kuntosalikurssit ja itsenäinen 
harjoittelu Helykodin salilla on edelleen mahdol-
lista lähiseudun iäkkäille.

Kantti ry, Helsinki 
Kunnon ilo

Voima- ja tasapainosisältöiset ryhmät ja koti-
käynnit. Harjoittelussa huomioitiin erityisesti 
psykososiaalinen näkökulma.

Tuolijumppa- ja tasapainoryhmät jatkuvat fysio-
terapiaopiskelijoiden ohjaamina.

Kivipuro ry, Seinäjoki, Nurmo, Ylistaro ja 
Lapua 
Luotsi

Liikuntaneuvonta ja iäkkäiden luotsaaminen 
liikuntatoimintaan. Yhdistyksen liikuntatar-
jonnan monipuolistaminen ja lisääminen. 

Kuntoneuvola jatkaa Kivipuron kuntoutuskodin 
vakituisena toimintana. Hankkeessa käynnistetyt 
liikuntaryhmät jatkuvat Kivipuron tiloissa.

Lakeuden Palveluyhdistys ry, Tyrnävä ja 
Muhos
Liikkeelle

Voima- ja tasapainosisältöiset ryhmät ja hen-
kilökunnan kouluttaminen. Toimintaa järjes-
tettiin kahden kunnan alueella.

Iäkkäät liikuntatoimintaan osallistuneet vaativat 
palvelun jatkumista. Ohjattu kunto- ja liikuntasa-
liharjoittelu jatkuu kunnan liikuntatoimen organi-
soimana.

Laukaan Asumispalvelusäätiö 
Kotikannustaja

Liikuntaneuvonta osana seniorineuvonta-
pistettä sekä voima- ja tasapainosisältöiset 
ryhmät.

Neuvontapiste on siirtynyt osaksi kunnan toimin-
taa. Se painottuu toistaiseksi muistin muutoksiin 
ja häiriöihin liittyvään palveluohjaukseen. Liikun-
taryhmät jatkuvat kunnan rahoittamana.

Orimattilan Vanhustentaloyhdistys ry
Jelppis

Voima- ja tasapainosisältöiset ryhmät ja hen-
kilökunnan kouluttaminen kuntoutumista 
edistävään työotteeseen.

Ryhmäliikuntatoiminta ei jatku.

Puolangan vanhustenkotiyhdistys ry
Hyvä elämä

Voima- ja tasapainosisältöiset ryhmät ja al-
lasvoimistelu.  Liikuntatoiminnan järjestämi-
nen yhteistyössä seurakunnan kanssa. 

Projektityöntekijä siirtyi liikuntatoimen palveluk-
seen ja käy sieltä käsin ohjaamassa Mäntykodin 
allasvoimisteluryhmät. Kuntosaliohjaus ja -opas-
tus jatkuvat edelleen kerran viikossa. Tuolijumppa 
siirtyi kansalaisopiston vastuulle.

Taulukko 11. hankeryhmä 2005–2007
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”…Projekti on innostanut osallistumaan 
muihin liikunta- ja virkistysmuotoihin.”

Hankeryhmä arvioi kauden päätteeksi myös osalli-
suuttaan ohjelmassa ja hankeohjauksesta saatuja 
hyötyjä. Pääosa koki hyötyneensä paljon, 1-2 jonkin 
verran ja kaksi vastaajaa ilmoitti hyödyn vähäiseksi. 
Kommenteissa kiitettiin iäkkäiden ryhmätoiminnan 
saamista osaksi kunnan palveluja, hyviä materiaale-
ja, koulutuksia, loppuraportin kirjoitustukea ja näky-
vyyden lisääntymistä esim. ulkoilupäivän avulla. Yksi 
toimija koki, etteivät koulutukset antaneet hänelle 

uutta tietoa. Hanketoimijat toivoivat Ikäinstituutilta 
yhteyden säilyttämistä, materiaalia, koulutuksia ja 
näkyvyyttä jatkossakin. 

Hankkeet palauttivat loppuraporttinsa toukokuun 
2008 loppuun mennessä Ikäinstituuttiin ja RAY:lle. 
Ohjelmaryhmä aloitti raporttien pohjalta ensimmäi-
sen Hyvät toimintatavat -oppaan toimittamisen. Jat-
kossa hankeryhmään 2005-2007 pidetään yhteyttä 
verkkosivujen, VV -viestinnän, koulutusverkoston ja 
verkostopäivien välityksellä.
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Ohjelman voimavarat

Henkilöstö ja työn organisointi

Voimaa vanhuuteen -ohjelmaryhmässä tapahtui 
seurantakaudella henkilövaihdos. Ohjelmakoordi-
naattori KM, ft Päivi Niemi siirtyi toukokuussa toi-
seen työpaikkaan ja hänen tilalleen siirtyi ohjelman 
suunnittelija VTM, ft Pirjo Kalmari. Suunnittelijan 
tehtäviin palkattiin toukokuussa TtM, ft Heli Starck. 
Muut ohjelmaryhmän jäsenet ovat Ikäinstituutin toi-
mialapäällikkö TtL, LitM Elina Karvinen, suunnittelija 
KM, ft Minna Säpyskä-Nordberg, koulutussuunnitte-
lija KM, ft Elina Vuorjoki-Andersson ja ohjelma-assis-
tentti Mti Tuula Kuismin. Ohjelmaryhmää täydensi 
tutkija YTM Mika Simonen. Hänen työpanoksensa 
kohdistui ohjelman seurannan suunnitteluun ja to-
teutukseen. Ohjelmaryhmä jatkoi yhteistyötään oh-
jelman pilottiprojektin suunnittelijan ft Ulla Salmisen 
kanssa. Lisäksi ohjelmaryhmää avustivat kartoitus- ja 
koodaustyössä YTM Pirjo Viinamäki ja seminaarien 
järjestelyissä Haaga-Helian Ammattikorkeakoulun 
johdon assistenttilinjan opiskelijat Katri Ikonen ja 
Heli Vänskä. Vuonna 2008 ohjelmaryhmä sai myös 
asiantuntija- ja mentorointitukea emeritusprofessori 
Ilkka Vuorelta ja TtM, MQ Tupu Holmalta. 

Vuonna 2008 ohjelman viestinnän konsultteina 
jatkoivat Viestintäpalvelu Sovimar (Johanna Tarpi-
la) ja Viestintäpalvelu Tuula Vainikainen. Esite- ja 
julkaisumateriaalin graafisesta ilmeestä vastasivat 
graafikot Irene Manninen-Mäkelä, Sampo Mäke-
lä ja Ossi Gustafsson. Tutkija Minna Mänty toimitti 
tutkimusreferaatteja verkkosivujen Tutkittua tietoa 
-osioon. Vuoden 2008 lopulla tutkija Sanna Ojajär-
vi Helsingin yliopiston viestinnän laitokselta aloitti 
ohjelman lehdistöjulkisuusanalyysin, joka julkais-
taan keväällä 2009. 

Vuonna 2008 ohjelmaryhmällä oli yksi viikoittainen 
yhteispalaveri, jossa käytiin läpi ajankohtaiset ta-
pahtumat ja tehtävät. Ryhmällä oli myös yhteensä 
neljä suunnittelupäivää seurantakauden aikana. Yksi 
suunnittelupäivä järjestettiin seurantakauden alussa 
Helsingissä ja kolmen päivän jakso syyskuussa Naan-
talissa. Näissä tilaisuuksissa keskusteltiin ja ideoitiin 
ohjelman toimintamuotojen kehittämistä ja vuoden 
2009 toimintasuunnitelmaa. Kehittämistyötä jatket-
tiin viestintä-, sidosryhmä-, koulutus- ja mentorointi- 
sekä arviointityöryhmissä, joihin ohjelman työnteki-
jät jakaantuivat vastuualueensa mukaisesti.

Seurantakaudella ohjelmaryhmä jatkoi englannin 
kongressikielikoulutusta. Ryhmän jäsenet osallistui-
vat myös Ikäinstituutin sisäisiin koulutuksiin ja erilai-
siin seminaareihin, joiden organisoinnissa ohjelma ja 
Ikäinstituutti olivat mukana. Omaehtoista liikuntaa 
tuettiin liikuntaseteleillä. Ohjelmaryhmä osallistui 
Ikäinstituutin virkistys- ja suunnittelupäiville.

johto- ja ohjausryhmät

Ohjelman johtoryhmään kuuluivat koko seuranta-
kauden Ikäinstituutin toimialapäällikkö Elina Karvi-
nen (pj), vastaava johtaja Anneli Sarvimäki, talous-
päällikkö Jyrki Pinomaa ja toimialapäällikkö Arto 
Tiihonen sekä emeritusprofessori Ilkka Vuori. Päivi 
Niemen tilalle johtoryhmän esittelijäksi siirtyi tou-
kokuussa ohjelmakoordinaattori Pirjo Kalmari. Var-
sinaisten jäsenten lisäksi kokouksiin osallistuivat 
tarvittaessa myös muut ohjelmaryhmän edustajat. 
Johtoryhmä kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. 
Kokouksissa päätettiin ohjelmaan liittyvistä käytän-
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Kari Koivumäki, OPM, puheenjohtaja

Elina Varjonen, RAY

Hanna Nyfors, STM, varapuheenjohtaja

Mari Miettinen, STM

Jaana Suni, UKK-instituutti

Olavi Haapaniemi, Eläkeläisjärjestöjen edustaja

Sarianna Sipilä, SGT

Jaakko Tuomi, Vanhustyön keskusliitto

Tupu Holma, Kuntaliitto

Leeni Asola-Myllynen, Svoli ry

Jyrki Komulainen, KKI/LIKES

Elina Karvinen, Ikäinstituutti, esittelijä

Pirjo Kalmari, Ikäinstituutti, sihteeri

Taulukko 12. Voimaa vanhuuteen -ohjelman ohjausryhmänön toimintalinjoista ja ratkaisuista. Seurantakauden 
keskeisiä kysymyksiä olivat ohjelman ja hanketoimin-
nan seuranta, keskeiset viestintätapahtumat, henki-
löstöresurssit ja ulkoisen arvioinnin eteneminen.

Ohjausryhmän muodostivat keskeisten yhteistyöta-
hojen edustajat (taulukko 12). Vuoden 2008 aikana 
ohjausryhmän puheenjohtaja Heidi Paatero siirtyi 
eläkkeelle ja puheenjohtajaksi siirtyi Kari Koivumäki 
OPM:stä. Hilppa Tervosen tilalle RAY:n edustajaksi tuli 
puolestaan Elina Varjonen. Ohjausryhmä kokoontui 
kauden aikana viisi kertaa. 
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Toimintakauden arviointi

Voimaa vanhuuteen -ohjelman toimintatapa ja näky-
vyys vakiintuivat vuoden 2008 aikana. Toimijoiden ja 
vapaaehtoisten osaamisen vahvistaminen, esimies-
tason ja päättäjien mukaantulo, tapahtumat, viestin-
tä ja ohje- ja neuvontamateriaali vahvistivat iäkkäi-
den voima- ja tasapainosisältöisen liikuntatoiminnan 
ja -neuvonnan kehittymistä valtakunnallisesti. Han-
keohjaus ja hankkeiden kehitystyö paikallisesti tuot-
tivat useita hyviä toimintatapoja ja juurtumisen-
malleja iäkkäiden terveysliikuntaan. Seuraavassa 
esittelyssä arvioidaan tavoitteisiin pääsyä ohjelman 
toimintamuodoittain.

Yleinen toiminta 2008

Koulutuksilla tavoitettiin iäkkäiden parissa työs-
kenteleviä ammattilaisia, vapaaehtoisia ja vertaisia, 
iäkkäitä ja heidän läheisiään sekä pienessä määrin 
päättäjiä. Yleisluennot lisäsivät tietoisuutta Voimaa 
vanhuuteen -toiminnasta. Kouluttajakoulutuksilla 
lisättiin iäkkäiden voima- ja tasapainosisältöisen lii-
kunnan ja ulkoilun osaajia valtakunnallisesti. Kultaa 
kouluttajille -tilaisuus antoi uusia ideoita koulutus-
työhön, lisäsi kouluttajien verkostoitumista ja vah-
visti jaksamista.

Viestintä jatkui vahvalla panostuksella. Voidaan olet-
taa, että Voimaa vanhuuteen -ohjelma on osaltaan 
vaikuttanut iäkkäiden terveysliikunnan aseman vah-
vistumiseen myös päättäjätasolla. Seurantakaudella 
ohjelma pääsi esille Kansallisessa liikuntaohjelmassa ja 
Valtioneuvoston periaatepäätöksessä terveyttä edistä-
vän liikunnan ja ravinnon kehittämislinjoista -asiakir-
joissa (2008). Iäkkäiden voima- ja tasapainosisältöisen 

liikunnan merkitystä korostettiin seurantakaudella 
ilmestyneissä Ikäihmisten palvelujen laatusuosituk-
sessa ja liikunnan Käypä hoito -suosituksessa. Tämä 
vahvisti puolestaan ohjelman painoarvoa.

Ammatillisilla koulutuspäivillä ja messuilla tavoitet-
tiin sekä ammattilaisia että laajaa yleisöä. Lääkäri- ja 
sairaanhoitajapäivät lisäsivät näiden ammattiryh-
mien tietoa Voimaa vanhuuteen -toiminnasta. Hyvä 
ikä- ja seniorimessuilla tavoitettiin toimijoiden lisäksi 
iäkkäitä ja heidän läheisiään. Valtakunnallinen ul-
koilupäivä näytti vakiinnuttaneen suosionsa. Tapah-
tumia järjestivät ohjelman hankkeiden lisäksi useat 
palvelutalot, järjestöt ja julkisen sektorin toimialat 
ympäri Suomea. Iäkkäiden ulkona liikkumisen näky-
vyyden lisäksi tapahtumilla edistettiin eri toimijoiden 
yhteistyön rakentumista paikallisesti. 

WoimaSanomat -lehti, ohjelman muu viestintäma-
teriaali ja kohdennettu postitus tavoittivat valtakun-
nallisesti eri kohderyhmiä, kuten poliittisia päättäjiä, 
lääkäreitä ja iäkkäiden parissa työskenteleviä am-
mattilaisia. Yleinen tietoisuus iäkkäiden liikunnasta 
näyttäisi lisääntyvän myös ohjelman lehdistöjulki-
suusraportin alustavien yhteenvetojen perusteella. 

Sidosryhmäyhteistyö keskeisten kumppaneiden 
kanssa vakiintui ja myös uusia kumppaneita ja yh-
teistyön muotoja saatiin. Uutena avauksena oli THL:
n kanssa aloitettu yhteistyö kaatumisen ehkäisyn ja 
iäkkäiden liikunnan hyväksi. Iäkkäiden liikunta dvd:
n tekeminen yhdessä Turun ammattikorkeakoulun 
opiskelijan kanssa vahvisti puolestaan eri alueen 
osaajien välistä yhteistyötä. Benchmarking Liikunta-
tieteellisen seuran edustajan kanssa edisti molempi-
en osapuolten työn etenemistä.   
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Kansainvälinen toiminta jatkui eurooppalaisen 
Hepa -verkoston kanssa ja tietoa Voimaa vanhuu-
teen -toiminnasta vietiin myös pohjoismaihin geron-
tologiakongressin välityksellä. Lisäksi ohjelmaryhmä 
seuraa aihepiirin kansainvälistä kirjoittelua ja suosi-
tuksia. Ohjelman verkkosivujen laajempaa hyödyn-
tämistä ajatellen sivustolle lisättiin ohjelman englan-
ninkielisiä abstrakteja ja postereita, joita on esitetty 
ulkomaisissa kongresseissa. 

Ulkoinen arviointi alkoi seurantakaudella tiiviinä 
ja keskustelevana yhteistyönä. Arvioija konkretisoi 
suunnitelmansa yhdessä ohjelmaryhmän kanssa. 
Ohjelmaryhmä välitti Net Effectille tietoa ohjelman 
etenemisestä, ohjelman tuottamaa materiaalia sekä 
hanketoimijoiden ja heidän sidosryhmiensä yhte-
ystietoja. Net Effect esitti vuoden 2008 lopulla vä-
liarvioinnin, joka vahvisti ohjelmatyön etenevän 
suunnitelmallisesti ja onnistuneesti. Arvioijan kehit-
tämisehdotukset linjaavat ohjelman jatkotyötä. 

Hanketoiminta 2008

Seurantakaudella ohjelmassa oli mukana täysipainoi-
sesti 24 hanketta ja osittain myös ensimmäinen hanke-
ryhmä. Toinen hankeryhmä vakiinnutti toimintaansa 
ja pääosa päättikin kautensa ohjelmassa seurantakau-
den loppuun mennessä. Kolmannelle hankeryhmälle 
vuosi oli aktiivisen kehittämisen ja toiminnan järjes-
tämisen kausi. Muutamat ensimmäisenä aloittaneista 
hankkeista jatkoivat vielä toimintaansa ja juurrutusta. 

Hankeohjauksessa ja -koulutuksessa noudatettiin 
aikaisempia linjoja. Hankkeet saivat henkilökohtais-
ta ohjausta tarpeidensa mukaisesti. Koulutukset ko-
ettiin yleisesti valmiuksia lisääviksi ja projektityötä 
edistäviksi. Hankkeilla oli myös mahdollisuus lähet-
tää joihinkin koulutuksiin vertaisohjaajia, mikäli oli 
tarvetta vahvistaa heidän osaamistaan. 

Hanketoimijoiden toiveiden ja Net Effectin väliarvi-
oinnin suositusten mukaisesti lisättiin tiedottamista 
ohjelman yleisestä toiminnasta. Hankkeille lähetet-
tiin tiedotekirjeitä, joissa kerrottiin mm. ohjelma-

ryhmän esityksistä kansainvälisissä ja kotimaisissa 
seminaareissa. Hankkeiden välistä verkostoitumista 
pyrittiin edistämään koulutuksissa ja verkostopäi-
villä. Verkostopäivien palautteen mukaan hanketoi-
mijat kokivat päivät erittäin tärkeiksi, mutta olisivat 
toivoneet enemmän vapaata yhdessäoloa. 

Päättäneen ryhmän osalta panostettiin loppusemi-
naarin järjestelyihin, hankkeiden loppuraporttien 
valmistumiseen ja muutamien paikallisten päätös-
seminaarien järjestelyiden tukemiseen. Muutamat 
hanketoimijat toivoivat ja saivat yksilöllistä ohjausta 
raportin kirjoittamiseen.

Seurantakauden innovaationa hankeohjauksen osal-
ta oli esimiestapaamiset. Esimiesten ja kuntapäät-
täjien mukaan kutsuminen koettiin tärkeäksi sekä 
ohjelman että hankkeiden kannalta. Tapaamisten 
toivotaan edistävän paikallista tiedon kulkua, näky-
vyyttä ja toiminnan juurtumista. 

Hankkeissa kehittyneiden hyvien toimintatapojen 
kuvaus ja jakaminen on mainittu useissa asiakirjois-
sa. Seurantakaudella aloitettiin päättäneen hanke-
ryhmän loppuraporttien pohjalta ensimmäisen Hy-
vät toimintatavat -oppaan toimittaminen. 

Useat hanketoimijat kokivat ohjelman sisäisen verk-
kokeskustelun toimimattomaksi. Hankkeet olisivat 
toivoneet ohjelmaryhmältä aktiivisempaa otetta ja 
ohjausta keskusteluun. Muutama toimija totesi kui-
tenkin, että myös hankeväki itse olisi voinut olla ak-
tiivisempi. 

Hankkeiden järjestämään toimintaan osallistuneet 
iäkkäät olivat seurantakaudella yleisesti ohjelman 
tavoittelemaa kohderyhmää. Mukana oli myös eri-
tyisryhmiin kuuluvia ikäihmisiä. Hankkeiden seuran-
nan mukaan kolmen hankeryhmän toimintaan osal-
listui yhteensä 4253 eri iäkästä vuoden 2008 aikana. 
Valtakunnalliset eläkeläis- ja kansanterveysjärjestöt 
tavoittivat runsaasti asiakkaita paikallisyhdistysten 
vertaisohjaajien avulla. Ryhmäkoko oli yleisesti pieni 
osallistujien erityistarpeiden ja ohjatun terveysliikun-
nan laatusuositusten mukaisesti. 
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Toiminnan sisältö vaihteli. Pääosa hankkeista jär-
jesti voima- ja tasapainosisältöistä ryhmä- tai yksilö-
liikuntaa. Muutamat hankkeista keskittyivät liikun-
taneuvonnan tai palveluohjauksen kehittämiseen. 
Toisessa ja kolmannessa hankeryhmässä oli myös 
runsaasti kouluttavia hankkeita. Kouluttajakoulu-
tusten antamilla valmiuksilla koulutettiin ohjaajia 
hoitohenkilökunnasta ja vertaisista. Koulutuksilla 
edistettiin kuntoutumista ja toimintakykyä edistävää 
työotetta useilla paikkakunnilla sekä verkostoidut-
tiin eri sektorien toimijoiden kanssa. Myös vertais-
toiminta vahvistui. Koulutetut vertaisohjaajat olivat 
usealle hankkeelle tärkeä voimavara. Seurantakau-
della nämä hankeryhmät tavoittivat kouluttamalla 
yli 2500 henkilöä.

Lähes kaikkien hankkeiden toimintaan sisältyi myös 
ulkoilu. Valtakunnallinen ulkoilupäivä näkyi ja auttoi 
verkostoitumaan paikallisesti. Muutama hanke eri-
koistui kehittämään ulkoilua. Paikalliset ulkoilureitit, 
reittien penkittäminen ja erilaiset ulkoiluteemat oli-
vat esimerkkejä innovaatioista. 

Liikuntatoiminnan vaikutukset iäkkäiden osallis-
tujien toimintakyvylle olivat pääosin myönteisiä. 
Testituloksilla arvioitaessa niiden osallistujien pro-
sentuaalinen määrä, joiden toimintakyky parantui 
harjoittelujakson seurauksena, väheni edelliseen seu-
rantakauteen verrattuna. Tähän ovat mahdollisesti 
vaikuttaneet jo edellisenä vuotena mukana olleiden 
osallistujien ikääntyminen, oikean kohderyhmän ta-
voittaminen ja testattujen määrän lisääntyminen. 

Alueellinen yhteistyö ja verkostoituminen ovat 
keskeisiä hanketoiminnan onnistumisen elementte-
jä. Hankeseurannan mukaan hankkeet onnistuivat 
solmimaan kumppanuuksia ennakkoluulottomas-
ti erilaisilla teemoilla. Useat hanketoimijat kokivat, 
että valtakunnallisen ohjelman arvovallan, omien 
valmiuksien lisääntyessä ja hyvän tiedotemateriaalin 
avulla oli helpompi verkostoitua. Alueelliset semi-
naarit, yhteistyökumppaneiden kouluttaminen ja ul-
koilupäivä edistivät osaltaan paikallista yhteistyötä. 

Hankkeiden oman toiminnan arviointi oli pääosin 
myönteinen ja kauden arvioitiin sujuneen suunni-
telmien mukaisesti. Hanketoimijat raportoivat myös 
haasteistaan, jotka liittyivät usein juurtumisen vaike-
uteen. Muutama vastaajista havaitsi, että vakiinnut-
tamistyö olisi pitänyt tehdä suunnitelmallisemmin ja 
organisaation vahvemmalla sitoutumisella. 

Hanketoimijoita ohjataan pohtimaan jatkosuunni-
telmia ja toiminnan vakiinnuttamista heti hanke-
kauden alusta. Vuonna 2006 aloittaneet hankkeet 
juurruttivat ja lopettivat hankekautensa ensimmäis-
tä ryhmää nopeammin. Vakiinnuttamistyö oli mah-
dollisesti tehty suunnitelmallisemmin. Juurtumisen 
tavat vastasivat kuitenkin paljon edellisen ryhmän 
malleja. Toiminnan jatkuminen omassa organisaati-
ossa tai kunnan pysyviin rakenteisiin liitettynä näh-
tiin tässäkin ryhmässä väyliksi. Hanketoimijat toivoi-
vat yleisesti säilyttävänsä yhteyden ohjelmaan.

Kolmas hankeryhmä hyödynsi suunnittelussaan edel-
listen ryhmien kokemuksia. Ryhmään kuuluvien val-
takunnallisesti tai alueellisesti toimivien järjestöjen 
avulla juurrutukseen on saatu  uusia mahdollisuuksia 
esim. paikallisyhdistystoiminnan avulla. Monisektori-
nen työryhmätoiminta, palveluohjauksen mallinnus 
ja liikkumissuunnitelmat tuovat omat ulottuvuuten-
sa vakiinnuttamistyöhön. 

Hankeohjauspalaute vastasi paljon aikaisempia 
palautteita. Osallisuus ohjelmassa ja hankeohjaus 
vahvistivat hanketoimijoiden osaamista ja projektin 
etenemistä sekä juurrutustyötä. Vakiinnuttamiseen 
toivotaan kuitenkin enenevässä määrin tukea. Han-
ketoimijoiden kritiikki liittyi muutamiin yksittäisiin 
asioihin, kuten ekstranetin toimimattomuuteen ja 
hankkeiden välisen verkostopaikkojen vähäisyyteen 
ja kiireisiin aikatauluihin yhteisissä tilaisuuksissa 
– ohjelmaryhmä pyrkii vastaamaan haasteisiin. 
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ohjelman voimavarat 2008

Voimaa vanhuuteen -ohjelman voimavarat pysyivät 
henkilöstöresurssien osalta ennallaan. Seurantakau-
della palkattu suunnittelija siirtyi ohjelmaan päät-
tyneestä hankkeesta ja pystyi näin ollen orientoitu-
maan ohjelmatyöhön nopeasti. Tarvittava tutkijan ja 
koodaajien työpanokset ohjelman seurantaan ja tie-
dottamiseen ostettiin aikaisempien vuosien tapaan. 

Myös ohjelmaryhmän mentorointia jatkettiin. Osaa-
mista vahvistettiin englanninkielen koulutuksella.

Ohjelman johto- ja ohjausryhmät jatkoivat työtään. 
Keskeisinä kysymyksinä olivat hyvien toimintatapo-
jen kuvaus, hanketoiminnan vakiinnuttaminen, ul-
koinen arviointi ja ohjelmatyön jatkuvuus. 
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Päätelmät ja kehittämistehtävät 
vuodelle 2009

Vuosi 2009 on Voimaa vanhuuteen -ohjelman viides 
toimintavuosi. Toimintakaudella painottuvat jatku-
vuuden varmistamisen, hyvien toimintatapojen ja 
toimintamallin kuvaamisen kysymykset ja tehtävät. 
Seurantakaudella jätetään ohjelman jatkohakemus, 
jota on perusteltu ajankohtaisissa sosiaali- ja terveys-
poliittisissa asiakirjoissa. 

Suunnitelman mukaan ohjelma jatkuu toukokuuhun 
2010 asti, sillä useat kolmantena aloittaneen han-
keryhmän hankkeista jatkavat toimintaansa kevää-
seen. Ohjelman päätös- ja tulevaisuusseminaari jär-
jestetään huhtikuussa 2010. Seuraavassa esitetään 
vuodelle 2009 suunniteltua ja osittain toteutunutta 
toimintaa ohjelman toimintamuotojen kautta.

Yleinen toiminta

Vuonna 2009 jatketaan kouluttajakoulutuksia ja täy-
dennetään niiden sisältöä. Kouluttajille järjestetään 
täydennyskoulutusta uusien osioiden pohjalta. Tie-
dotetaan kouluttajien tueksi tuotetusta voimiste-
lunohjaus -dvd:stä ja jatketaan Liikepankin raken-
tamista verkkosivuille. Liikepankki sisältää iäkkäille 
sopivia liikkeitä ja valmiita ohjelmia.

Ohjelman viestintää jatketaan hyödyntäen aikaisem-
paa toimintatapaa ja materiaaleja. Vuonna 2009 vies-
tintää kohdennetaan tehostetusti iäkkäille ja heidän 
läheisilleen. Iäkkäiden ulkoilupäivän teemana on toi-
mijoille ja läheisille kohdentaen ”Liikutaan yhdessä 
– elämyksiä ulkoilusta”. Ohjelman lehdistöjulkisuus 
-raportti julkaistaan kevätkaudella 2009.

Sidosryhmäyhteistyön tavoitteena on vahvistaa ai-
kaisempia kumppanuuksia ja luoda uusia. Vuonna 
2009 ohjelmaryhmä osallistuu mm. kahteen Omaiset 
ja läheiset -järjestön tilaisuuteen luennoimalla liikun-
nan hyödyistä iäkkäille ja heidän omaishoitajilleen. 
Yhteistyötä tehostetaan myös vanhusneuvostojen, 
ammattikorkeakoulujen, Suomen Mielenterveysseu-
ran ja valtakunnallisten kansanterveys-, vanhus- ja 
eläkeläiskattojärjestöjen kanssa. 

Kansainvälistä yhteistyötä ja viestintää jatketaan 
osallistumalla Gerontologian maailmankongressiin 
heinäkuussa ja Hepa -verkoston tapaamiseen syk-
syllä 2009. Maailmankongressissa esitellään Voimaa 
vanhuuteen -ohjelman toimintamalli. Verkostota-
paamisessa tuodaan esille ohjelman tuottamia hyviä 
toimintatapoja. 

Ohjelman ulkoinen arviointi jatkuu. Väliarvioinnin ra-
portin ja seminaarin lisäksi ulkoinen arvioija järjestää 
ohjelma- ja johtoryhmille itsearviointitilaisuuden. 
Myös kevään 2010 tulevaisuusseminaarin suunnitte-
lu aloitetaan. Ulkoinen arvioija toistaa hankkeille ja 
niiden sidosryhmille tehdyn kyselyn. 

Hanketoiminta

Vuonna 2009 ohjelmassa jatkaa täysipainoisesti 10 
kolmannen hankeryhmän hanketta. Pääosa toisena 
aloittaneista hankkeista päätti toimintansa vuoden 
2008 loppuun mennessä. Ensimmäiseen ja toiseen 
hankeryhmään pidetään edelleen yhteyttä. 



��

Kolmannelle hankeryhmälle järjestetään vuonna 
2009 iäkkäiden liikunnanohjauksen ja tuotteista-
misen -koulutukset. Tuotteistamisen koulutukseen 
sisältyy loppuraportin kirjoittamisen ohjeistus. Han-
keryhmä kirjoittaa raporttinsa vuoden loppuun men-
nessä, jotta heidän hyvät toimintatapansa voidaan 
kuvata ennen ohjelman päättymistä. Ohjelmaryhmä 
osallistuu hankkeiden paikallisten seminaarien jär-
jestelyihin toivomusten mukaan. 

Toiselle hankeryhmälle järjestetään päätösseminaa-
ri Scandic Continental -hotellissa Helsingissä 3.2.09. 
Seminaariin kutsutaan kaikki hankeryhmät yhteis-
työtahoineen. Toinen hankeryhmä valmistaa päätös-
seminaariin posterit hanketyöstään. Jokainen ryh-
män hanketoimija pääsee seminaarissa esittämään 
työtään myös suullisesti. Hanketyötä jatkavien men-
torointia ja juurrutustyön tukemista tehdään toivei-
den mukaisesti. 

Vuonna 2009 julkaistaan ensimmäisen hankeryh-
män kehittämät hyvät toimintatavat. Voimaa van-
huuteen -ohjelmaryhmä ja viestintäkonsultit toi-
mittavat oppaan hanketoimijoiden loppuraporttien 
pohjalta. Opas jaetaan kaikille hankkeille ja heidän 
paikallisille sidosryhmilleen. Aloitetaan toisen op-
paan toimitustyö.

Ulkoisen arvioinnin ehdotusten mukaisesti pyritään 
edelleen tehostamaan hankkeiden mahdollisuut-
ta verkostoitua. Ohjelmatoiminnasta tiedottamista 

hankkeille tehostetaan. Siirretään hankkeiden lop-
puraportit ja muuta ajankohtaista materiaalia ekstra-
nettiin. Pyritään aktivoimaan verkkokeskustelua. 

Voimaa vanhuuteen -ohjelma pyrkii tuomaan iäk-
käiden ääntä enenevässä määrin esille. Vuonna 2009 
kootaan hankkeiden ohjelman lomakkeella kerätyt 
asiakaspalautteet. Palautteiden pohjalta raportoi-
daan hanketoimintaan osallistuneiden iäkkäiden ko-
kemuksia ryhmäliikunnasta. 

ohjelman voimavarat

Ohjelmaryhmä jatkaa nykyisillä henkilöstöresursseilla 
vuoden 2010 toukokuun loppuun saakka. Ohjelman 
seurannan tilastolliseen käsittelyyn ja koodaamiseen 
sekä viestintään käytetään tarvittaessa ulkopuolista 
työvoimaa. Opiskelijoita kannustetaan opinnäytetöi-
den tekemiseen ohjelman hankkeissa tai ohjelman 
keräämällä seuranta-aineistolla. Emeritusprofessori 
Ilkka Vuori jatkaa ohjelmaryhmän mentorointia. Oh-
jelmaryhmän osaamista vahvistetaan tarpeenmukai-
silla koulutuksilla.

Ohjelman johto- ja ohjausryhmät tukevat ohjelman 
päätösvaihetta ja seuraavat ulkoista arviointia. Ohjel-
massa kehittyneiden hyvien toimintatapojen kuvaus 
ja levittäminen sekä Voimaa vanhuuteen -työn jatku-
minen ovat keskeisiä kysymyksiä vuonna 2009. 



�3

Berg K, Wood-Dauphinee S, Williams J I & Maki B (1992) Measuring balance in the elderly: validation of 
an instrument. Canadian Journal of Public Health, 2, 7-11. 

Guralnik J, Simonsick E, Ferrucci L, Glynn R, Berkman L, Blazer D, Scherr P & Wallace R (1994) A short 
physical performance battery assessing lower extremity function: association with self-reported 
disability and prediction of mortality and nursing home admission. J Gerontol. 49, M85-94.

Hamilas M, Hämäläinen H, Koivunen M, Lähteenmäki L, Pajala S & Pohjola L (2000) TOIMIVA-testit. 
Iäkkäiden toimintakyvyn mittausmenetelmä. Valtiokonttori. 

Ikäihmisten palvelujen laatusuositus (2008) STM julkaisuja 2008:3. Sosiaali- ja terveysministeriö ja 
Kuntaliitto. Helsinki: Yliopistopaino.

Ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveysliikunnan laatusuositukset (2004) Sosiaali- ja terveysministeriön 
oppaita 2004:6. Helsinki: Edita Prima Oy.

Kalmari P, Simonen M, Niemi P & Karvinen (2008) Voimaa vanhuuteen -ohjelman seurantaraportti 2007. 
Helsinki: Ikäinstituutti.

Käypä hoito -suositus liikunnasta (2008) Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. www.kaypahoito.fi

Leinonen R & Havas E (2008) (toim.) Fyysinen aktiivisuus iäkkäiden henkilöiden hyvinvoinnin edistäjänä. 
Liikunnan yhteiskunnallinen perustelu III. 
Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 212 Jyväskylä: PunaMusta Oy.

Liikkuva ja hyvinvoiva Suomi 2010-luvulla. Ehdotus kansalliseksi liikuntaohjelmaksi julkisen ohjauksen 
näkökulmasta (2008) Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2008:14. Helsinki: 
Yliopistopaino.

Net Effect Oy. Voimaa vanhuuteen -ohjelman arvioinnin väliraportti. 
PowerPoint -esitys, joulukuu 2008.

Salminen U & Karvinen E (2006) Voimaa ja varmuutta iäkkään itsenäiseen elämään. VoiTas -projekti 
2003-2006. Loppuraportti. Raportteja 3/2006. Helsinki: Ikäinstituutti. 

Valtioneuvoston periaatepäätös terveyttä edistävän liikunnan ja ravinnon kehittämislinjoista (2008) 
Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2008:10. Helsinki: Yliopistopaino

Lähteet



��

LIITE 1. YLEISKOULUTUKSET, VV -HANKESEMINAARIT JA TAPAHTUMAT

AIKA JA PAIKKA TILAISUUS/KOULUTUS/YHTEISTYÖTAHO OSALLISTUJAT, LKM
6.-10.1 Helsinki Valtakunnalliset Lääkäripäivät, messuosasto 

Valtakunnalliset Lääkäripäivät, luentotilaisuus
useita tuhansia

15
7.2 Helsinki Kirkon diakoniatyö 28
11.2 Helsinki VV -esimiestapaaminen 13
12.2 Helsinki 1. VV -hankeryhmän päätösseminaari 113
5.3 Nauvo-Korppoo VV -aluetapaaminen 9
27.-28.3 Helsinki Sairaanhoitajapäivät, messuosasto useita tuhansia
3.4 Helsinki Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttajakoulutus

+ evaluointipäivä 4.6
14

17.4 Salla VV -hankkeen päätösseminaari 110
21.-23.4 Helsinki VoiTas -kouluttajakoulutus 13
29.4 Helsinki VV -esimies- ja päättäjätapaaminen 25
9.5 Lappeenranta Lappeenrannan vanhusneuvosto 70
15.5 Helsinki Luentoja Lapin ammattiopiston vanhustyöhön erikoistuville 10
15.5 Tampere Hämeen Liikunta ja Urheilu ry, KKI 60 + hankkeen 

päätösseminaari
100

23.5 Helsinki Luento Singaporelaiselle delegaatiolle 10
3.6 Helsinki Hely ry:n City-suunnistus iäkkäille, esitteitä ja ohjeita useita kymmeniä
22.-24.8  Hki-Tukholma-Hki Kunnon laiva risteily, KKI -ohjelma useita satoja
8.-10.9 Tampere VoiTas -kouluttajakoulutus 27
11.9 Helsinki Etelä-Suomen lääninhallituksen koulutuspäivä 200
22.-23.9 Helsinki Kultaa kouluttajille -verkostopäivät 45
24.9 Kouvola Etelä-Suomen lääninhallituksen koulutuspäivä 60
24.9 Helsinki Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttajakoulutus

+ evaluointipäivä keväällä 09
14

25.-27.9 Tampere Hyvä Ikä -messut, näyttelyosasto
Hyvä Ikä -messujen luentotilaisuus

useita tuhansia
82

1.10 Oulunsalo Pippuria -projektin tilaisuus 100
6.10 Puolanka VV -hankkeen päätösseminaari 90
8.10 Tampere UKK -instituutin koulutustilaisuus 27
8.10 Helsinki Ulkoilupäivän tiedotustilaisuus 6
9.10 Valtakunnallinen tapahtuma Iäkkäiden ulkoilupäivä
8.10 Helsinki Seniorimessut, messuosasto useita satoja
23.10 Nilsiä Vanhuspalveluhankkeen -loppuseminaari 100
10.11 Karjaa VV -hankkeen päätösseminaari 35
17.11 Närpiö VV -hankkeen päätösseminaari 40
17.-19.11 Jyväskylä VoiTas -kouluttajakoulutus 24
20.11 Helsinki VV -hankkeen päätösseminaari 70
21.11 Helsinki Ikäpäivä 70
24.11 Pietarsaari VV -hankkeen päätösseminaari 35
25.11 Helsinki LTS, Erityisliikunnan kehittämishankkeiden työseminaari 10
28.11 Ylihärmä VV -alueseminaari 100
4.12 Helsinki VV -esimies- ja päättäjätapaaminen 17
11.12 Varkaus Ikääntyvien toimintakykyhankkeen loppuseminaari 200
11.12 Helsinki Nuori Suomi, Työyhteisötasoinen liikunnan kehittämistapaaminen 14

Osallistujia yhteensä 1896
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Osallistujia yhteensä 1896

LIITE 2. ARTIKKELIT, JULKAISUT JA TUTKIMUSTIIVISTELMÄT

1. Ohjelman työntekijöiden ja hanketoimijoiden tai heidän haastattelujensa perusteella 
kirjoitetut artikkelit vuonna 2008

aMMaTTi-, jÄrjesTÖ- ja aiKaKaUsLehDeT sanOMaLehDeT

JÄRJESTÖ- AMMATTILEHDET
Eläkkeensaaja 2/2008
EL-Sanomat 2/2008
EL-Sanomat 5/2008
Liikunnan ammattilainen 2/2008
Liikunta & Tiede 2-3/2008
Patina 5/2008
Kuntalehti 6/2008
Eläkkeensaaja 7-8/2008
Tehy 12/2008
Näkövammaisten Airut 24/2008

UUTISTOIMISTOT
STT 8.10.2008

SANOMALEHDET
Ilkka 21.1.
Ähtärinjärven Uutisnuotta 30.1.
Kaleva 12.2.
Keskisuomalainen 19.2.
Kamppi-Eira 26.3.
Itä-Savo 30.5.
Ähtärinjärven uutisnuotta 11.6.
Kalajokilaakso 12.8.
Puruvesi 28.8.
Pohjois-Satakunta 25.9.
Ylä-Kainuu 25.9.
Pohjois-Satakunta 30.9.
Padasjoen Sanomat 2.10.
Maaselkä 2.10.
Ylä-Kainuu 7.10.
Kainuun Sanomat 8.10.
Kansan Tahto 9.10.
Uusi Aika 9.10.
Teisko-Aittolahti 9.10.
Warkauden Lehti 9.10.
Länsi-Savo 9.10.
Suomenmaa/Valtakunnallinen 9.10.
Koti-Kajaani 11.10.
Kirkkonummen Sanomat 12.10.
Salon Seudun Sanomat 12.10.
Karjalan Maa 14.10.
Pohjois-Kymenlaakso 15.10.
Kotiseutu-uutiset 16.10.
Ähtärinjärven uutisnuotta 22.10.
Puruvesi 24.11.
Aamuposti 7.12.
Kainuun Sanomat 9.12.
Pohjolan Sanomat 14.12.
Somero 19.12.
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2. Voimaa vanhuuteen -ohjelmaryhmän 
esitykset ja julkaisut vuonna 2008

Esitykset tieteellisissä kongresseissa

Karvinen E, Niemi P, Kalmari P, Säpyskä-Nordberg M & Salminen 
Ulla (2008) Voimaa vanhuuteen -ohjelma (2005-2009). Valtakun-
nalliset Lääkäripäivät, Helsinki 6.-10.1.2008.

Karvinen E, Kalmari P, Säpyskä-Nordberg M & Niemi P(2008) 
Strength in Old Age Programme Develops Good Practices for 
Older Adults’ Health Exercise. 19th Nordic Congress of Gerontol-
ogy, Oslo, Norway 25.-28.5.2008.

Säpyskä-Nordberg M, Karvinen E, Vuorjoki-Andersson E, Salmi-
nen & Kalmari P (2008) National Keep Walking Day for Infirm 
Older Adults. 1st Annual Conference of HEPA Europe 
Glascow, Scotland (United Kingdom) 8.-9.9.2008.

lehtiartikkelit ja muut julkaisut

Kalmari P, Simonen M, Niemi P & Karvinen E (2008). Voimaa van-
huuteen -ohjelman seurantaraportti 2007. Voimaa vanhuuteen 
-julkaisuja 3. Helsinki: Ikäinstituutti.

Kalmari P, Säpyskä-Nordberg M & Karvinen E (2008) Järjestöt 
edistävät vanhusten liikkumiskyvyn säilymistä. Kuntalehti 
6/2008, 44-45.

Karvinen E (2008) Voimaa vanhuuteen -ohjelma tuottaa tietoa 
hyvistä toimintatavoista. Liikunta ja Tiede 2-3/2008, 44-47.

Karvinen E (2008) Liikunta osana iäkkäiden kotihoitoa, palvelu-
asumista ja pitkäaikaishoitoa. Teoksessa R Leinonen & E Havas 
(toim.) Fyysinen aktiivisuus iäkkäiden henkilöiden hyvinvoinnin 
edistäjänä. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 212. Jyväs-
kylä: PunaMusta Oy, 68 – 78. 

Salminen U, Säpyskä-Nordberg M, Vuorjoki-Andersson E & 
Karvinen E (2008) Ulkoiluystäväksi iäkkäälle. Kouluttajan kansio 
ja CD-ROM. 

Salminen U, Säpyskä-Nordberg M, Vuorjoki-Andersson E & Kar-
vinen E (2008) Ulkoiluystäväksi iäkkäälle. Opas vapaaehtoiselle 
ulkoiluystävälle. 

Voimisteluohjelma iäkkäille 1,2,3 (2008) Voima- ja tasapainohar-
joittelu arjen apuna. Dvd. Ikäinstituutti ja Turun AMK.

3. Opinnäytetyöt

Joutsenvirta J & Kuosmanen J (2008) Liikkumissuunnitelma 
ikääntyneiden kotipalveluasiakkaiden toimintakyvyn ylläpitämi-
sessä ja edistämisessä. Asiakkaiden, hoitajien ja fysioterapeutin 
kokemuksia Palvelutaloyhdistyksen pilottihankkeesta. Fysiote-
rapian koulutusohjelma, opinnäytetyö, Metropolia Ammattikor-
keakoulu 26.11.2008. 

Pöldemaa M (2008) Kuvakulmaoptio dvd -videotuotannossa. 
Turun ammattikorkeakoulu, Loimaan yksikkö, opinnäytetyö.
 

4. Verkkosivujen tutkimustiivistelmien aihepiirit ja 
otsikot 2008, laatija Minna Mänty
 

Liikuntaneuvonta:

Terveydenhuoltohenkilökunnalta saatu liikuntaneuvonta edis-
tää ikäihmisten liikunta-aktiivisuutta

Yksilöllisellä liikuntaneuvonnalla voidaan lisätä ikäihmisten 
liikunta-aktiivisuutta

Puhelimitse toteutetulla liikuntaneuvonnalla voidaan vaikuttaa 
iäkkäiden henkilöiden vapaa-ajan liikunta-aktiivisuuteen

Kävely/ulkoilu:

Säännöllisellä kävelyllä voidaan ehkäistä iäkkäiden henkilöiden 
liikkumisongelmia

Säännöllinen kävely saattaa alentaa iäkkäiden miesten kuollei-
suusriskiä

Säännöllinen kävely saattaa alentaa iäkkäiden miesten sepelval-
timotautiriskiä

Kävely saattaa pienentää iäkkäiden henkilöiden dementiariskiä

Ulkoilulla ja asioinnilla voidaan ylläpitää iäkkäiden henkiöiden 
toimintakykyä

Voima- ja tasapainoharjoittelun hyötyjä:

Liikuntaharjoittelulla voidaan tukea itsenäistä kotona selviy-
tymistä erityisesti liikkumiskyvyltään heikentyneillä iäkkäillä 
henkilöillä

Tai Chi -harjoittelulla voidaan vähentää ikäihmisten kaatumisia
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LIITE 3. JULKISUUSSEURANTA

Kuvio. Osumien lukumäärä, koko mediakenttä (Cision 2008)
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Osumia kpl

Kuvio. julkisuuden määrä lehtiryhmittäin (Cision 2008)
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VOiMaa VanhUUTeen -OhjeLMan hanKeTOiMinnan 
seUranTa ja arViOinTi 2008

Tämä on Voimaa vanhuuteen -ohjelman ensimmäistä/toista/kolmatta vuotta toimiville hankkeille koh-
dennettu kysely vuodesta 2008. 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 2008 säännöllisesti hankkeen parissa? 
______

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

LIITE 4. HANKETOIMINNAN SEURANTA- JA ARVIOINTILOMAKE



�

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 2008 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 2008? 
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 2008 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 2008? Kirjaa tiedot kustakin liikunta- ja neuvontatoiminnastanne 
erikseen vuonna 2008.  

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-ohjaajille 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 2008? ____________________

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 2008 arviolta __________ kpl
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5.2  onko hanketoimintaanne esitelty tiedotusvälineissä tai julkisissa tilaisuuksissa vuonna 2008?

£  ei
£  kyllä, siitä kerrottiin seuraavien kanavien kautta

kanava montako kertaa (2008)?
£  paikallislehdet ____________
£  paikallisradio tai -tv ____________
£  valtakunnan lehdet ____________
£  valtakunnan radio tai -tv ____________
£  tiedotustilaisuudet ____________
£  internet
£  muu, mikä?________________________ ____________
£  muu, mikä?________________________ ____________

KEHIttämIStYö

6.1  teittekö vuonna 2008 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 2009?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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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!
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