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Tiivistelmä
Tässä raportissa kuvataan Voimaa vanhuuteen – iäk-
käiden terveysliikuntaohjelman viimeisen toimin-
takauden (2009-kevätkausi 2010) etenemistä, koko 
ohjelmakauden keskeisiä tuloksia ja uuden viisivuo-
tiskauden suunnitelmia. 

Ohjelman yleistä toimintaa toteutettiin jatkuvuuden 
näkökulmasta. Koulutuksissa panostettiin kouluttaja-
koulutuksiin ja niiden kehittämiseen, jotta saataisiin 
mahdollisimman paljon uusia kouluttajia ja ohjaajia 
eri puolille Suomea. Ohjelmaa ja siinä kehittyneitä 
hyviä toimintatapoja esiteltiin ideaksi myös muille 
toimijoille erilaissa koulutustilaisuuksissa ja semi-
naareissa. Voimaa vanhuuteen -ohjelma järjesti seu-
rantakaudella kaksi suurta seminaaria, toisen hanke-
ryhmän päätöstilaisuuden helmikuussa 2009 ja koko 
ohjelman Juhlaseminaarin huhtikuussa 2010. 

Viestinnässä kohdennettiin tiedottamista entistä 
enemmän iäkkäille ja heidän läheisilleen. Viestintää 
jatkettiin myös iäkkäiden parissa työskenteleville 
ammattilaisille, asiantuntijaorganisaatiolle ja oppi-
laitoksille, päättäjille sekä laajalle yleisölle. Seuranta-
kaudella tuotettiin uutta terveysliikunnan materiaa-
lia, keskeisenä tuotteena harjoitteluohjeita sisältävä 
verkkosivusto. Myös sidosryhmätyössä varmistettiin 
jatkuvuutta. Ohjelma solmi aiesopimuksia jatkoyh-
teistyöstä sosiaali- ja terveysjärjestöjen katto-orga-
nisaatioiden ja Voimaa vanhuuteen -hankkeiden 
taustajärjestöjen kanssa. Kansainvälistä viestintää 
jatkettiin esityksillä erilaisissa kongresseissa.

Seurantakaudella ohjelmassa oli täysipainoisesti mu-
kana 10 kolmantena aloittaneen ryhmän hanketta. 
Hankkeiden juurrutustyötä tuettiin mm. järjestämäl-

lä tuotteistuskoulutuksia, osallistumalla aluesemi-
naarien järjestämiseen, tukemalla hankkeita loppu-
raporttien ja Juhlaseminaariesitysten työstämisessä. 
Keskeistä hanketyössä oli myös hyvien toimintatapo-
jen kuvaaminen ja jakaminen. Kahden ensimmäisen 
hankeryhmän työtä kuvaavat Liikuntatekoja iäkkään 
hyväksi -oppaat ovat valmistuneet ja kolmas opas on 
tekeillä. 

Yhteistyötä ohjelman ulkoisen arvioijan Net Effectin 
kanssa jatkettiin. Työn tuloksena syntyivät ohjelman 
arvioinnin väli- ja loppuraportit. Arvioijan mukaan 
ohjelma oli varsin onnistunut ja sillä on ollut myös 
yhteiskunnallista merkitystä, erityisesti paikallistasol-
la. Jatkossa ohjelman tulisi ottaa vieläkin rohkeampi 
yhteiskunnallinen rooli aihepiirissä, jossa valtakun-
nallinen tarve tälle toiminnalle on kiistatta kasvava. 

Seurantaraportin lopussa esitetään koko ohjelma-
kauden keskeisiä tuloksia. Tulosalueina on valtakun-
nallisen yhteistyön tuloksena syntynyt yhteistyö-
malli, joka on edistänyt mm. ohjelman asiasisällön 
sisällyttämistä asiakirjoihin. Tulosalueina ovat myös 
yleisen toiminnan myötä saatu laaja näkyvyys, kou-
luttajakoulutustoiminta ja ohjelmassa kehittynyt 
mentorointimalli sekä hanketoiminnassa syntyneet 
hyvät toimintatavat. 

Voimaa vanhuuteen -ohjelmalle on myönnetty laaja-
pohjainen jatkorahoitus. Uudella viisivuotiskaudella 
(2010-2014) ohjelma lähestyy kuntia, jotka sitoutuvat 
iäkkäiden voima- ja tasapainosisältöisen terveyslii-
kunnan ja liikuntaneuvonnan kehitys- ja juurrutus-
työhön monisektorisella yhteistyöllä. Työhön tarvi-
taan niin julkisen- kuin järjestösektorin toimijoita. 
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Esipuhe
Tähän raporttiin on koottu Voimaa vanhuuteen -iäkkäiden terveysliikuntaohjelman etenemisen seuranta-
tiedot vuodelta 2009 ja keväältä 2010. Raportti kertoo ohjelman toteuttamasta yleisestä toiminnasta, jonka 
tavoitteena on lisätä osaamista iäkkäiden ohjatusta voima- ja tasapainoharjoittelusta sekä syventää ymmär-
rystä terveysliikuntatoiminnan laajoista hyvinvointivaikutuksista. Raportissa painottuu kolmannen paikallis-
hankeryhmän kehitystyö sekä jossain määrin koko ohjelmassa saavutetut tulokset. Lisäksi on kerrottu Voimaa 
vanhuuteen -ohjelman uuden viisivuotisjakson (2010-2014) alkamisesta entistä laajapohjaisemman rahoi-
tuksen turvin.

Keskeistä Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa ovat olleet sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kolmevuotiset kehi-
tyshankkeet (35 paikallishanketta). Ne ovat Ikäinstituutin vuorovaikutteisen hankeohjauksen turvin lähteneet 
kolmena peräkkäisenä hankeryhmän aaltona luomaan iäkkäiden terveysliikuntaan uutta toimintakulttuuria 
ja innovatiivisia toimintatapoja kymmenillä paikkakunnilla. Tehtävä on ollut konkreettinen, mutta ei helppo: 
järjestää säännöllistä voima- ja tasapainoharjoittelua kotona asuville iäkkäille, joille liikkuminen tuottaa vai-
keuksia ja jotka eivät ole olleet pysyvän liikuntatoiminnan piirissä. Toimintaan on tästä syystä kytkeytynyt 
olennaisesti matalan kynnyksen liikuntaneuvonta. Tehtävä on sisältänyt sekä iäkkäiden tavoittamisen ja mo-
tivoinnin että uusien neuvonta- ja liikuntapalvelujen tuottamisen.

Hedelmällistä Ikäinstituutin toteuttamassa 35 paikallishankkeen mentoroinnissa on ollut yhdistelmä, jossa 
kukin hanke on suunnannut samaan tavoitteeseen, mutta erilaisista lähtökohdista koskien resursseja, paikal-
lisia olosuhteita, yhteistyöverkostoja sekä toimintakulttuureja. Toiminnan järjestäminen esimerkiksi suuressa 
kaupungissa on erilaista kuin pienessä maaseutukunnassa. Myös palvelutalo hankeorganisaationa ja toimin-
nan kehittäjänä on tyystin erilainen kuin eläkeläisjärjestön paikallisyhdistys.

Hankeohjaajat ovat jalkautuneet tehokkaasti kentälle ja avoin kehitystyö koko hankeverkostossa on tuot-
tanut niin Ikäinstituutille kuin muillekin työssä mukana olleille ainutlaatuisen tilaisuuden perehtyä eri toi-
mintaympäristöjen moniulotteiseen maailmaan. Uutta ja palkitsevaa on ollut avoimuus ja jakaminen sekä 
kokemusten yhdistäminen. Kun tästä työstä on lisäksi viestitty ja koulutettu laajasti koko Suomessa eri am-
mattiryhmille, on tuloksena laaja ja syventynyt ymmärrys voima- ja tasapainoharjoittelun eduista ja järjestä-
misen tavoista toimintakyvyltään heikentyneille vanhuksille.  Kortensa kekoon voivat kantaa niin järjestötoi-
mijat, hoitohenkilöstö, sosiaalityöntekijät, liikunnan ja kuntoutuksen ammattilaiset, oppilaitosten edustajat, 
kirjasto sekä omaiset ja läheiset. Myös iäkkäät ihmiset itse puhuvat voima- ja tasapainoharjoittelun eduista ja 
toimivat sen puolesta.

Suomeen on muodostunut hieno ’voimaverkko’. Tästä on hyvä jatkaa.

Helsingissä �8.9.�0�0

Elina Karvinen, ohjelmajohtaja
Ikäinstituutti
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Katsaus 2009-kevätkausi 2010

Ohjelman päämäärä ja 
tavoitteet

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

Seuraavassa tavoitteet on esitetty siinä teoreetti-
sessa järjestyksessä, millä painotuksilla ja valinnoilla 
ohjelma etenee kohti päätavoitetta. Ensimmäiset ta-
voitteet ovat edellytysten luomista iäkkäiden liikun-
tatoiminnalle, kuten toimijoiden tietojen ja taitojen 
sekä olosuhteiden kehittyminen. Seuraavat tavoit-
teet koskevat toimijoiden työtapamuutoksia sekä 
heidän kehittämiään uusia toimintamuotoja ja pal-
veluja iäkkäille. Viimeisenä on ohjelman päätavoite, 
joka tähtää iäkkäiden voima- ja tasapainosisältöisen 
liikuntaharrastuksen ja harjoittelun lisääntymiseen. 
(Voimaa vanhuuteen…2006.)

Edellytysten luominen 
terveysliikuntatoiminnalle

1. Toimijoiden tiedon ja taidon lisääntyminen 
voima- ja tasapainoharjoittelusta

2. Toimijoiden ohjaus- ja neuvontataitojen kehit-
tyminen

3. Nykyisten resurssien käytön tehostuminen 
iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelun 
järjestämisessä

4. Iäkkäiden ihmisten voima- ja tasapainoharjoit-
telumahdollisuuksien ja olosuhteiden parane-
minen

5. Iäkkäiden ihmisten tietämyksen lisääntyminen 
voima- ja tasapainoharjoittelun merkityksestä 
tuki- ja liikuntaelimistön toimintakyvylle

Terveysliikuntatoiminnan ja 
-palveluiden kehittyminen 

6. Iäkkäiden ihmisten voimaa ja tasapainoa pa-
rantavan toiminnan lisääntyminen

7. Toimijoiden toteuttaman liikuntaneuvonnan ja 
ohjauksen lisääntyminen

8. Uudenlaisten toimintatapojen luominen ja 
käyttöönotto iäkkäiden ihmisten terveysliikun-
nan järjestämisessä ja testaamiseen

Kohderyhmän aktivoituminen ja 
osallistuminen

9. Lihasvoimaa parantavan liikunnan lisääntymi-
nen iäkkäässä väestössä
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Ohjelman toimintamuodot

Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa tavoitteisiin on 
edetty yleis- ja hanketoiminnalla. Yleiseen toimin-
taan kuuluvat koulutus, sidosryhmäyhteistyö, vies-
tintä ja kansainvälinen toiminta. Ohjelman yleinen 
toiminta on kohdennettu valtakunnallisesti niin iäk-
käiden terveysliikunnan toimijoille, päättäjille kuin 
iäkkäille ja heidän läheisilleen. Ohjelman kansainvä-
linen toiminta on ollut tiedotusta ja verkostoyhteis-
työn avaamista. 

Hanketoiminta on ollut ohjelman keskeinen toimin-
tamuoto. Se sisältää Ikäinstituutin toteuttaman han-
keohjauksen sekä hankkeiden järjestämän liikun-
ta- ja neuvontatoiminnan ja koulutuksen. Voimaa 
vanhuuteen -ohjelmaan (2005-2010) on kuulunut 
yhteensä 35 hanketta (kuvio 1), jotka aloittivat kolmi-
vuotisen kehitystyönsä kolmena perättäisenä vuon-
na. Seurantakaudella ohjelmassa jatkoi alkuvuoden 
2009 toisena aloittanut hankeryhmä (14 hanketta) 
ja kevääseen 2010 asti kolmas hankeryhmä (10 han-
ketta). Ensimmäisenä aloittanut ja jo hankekautensa 
päättänyt hankeryhmä (11 hanketta) osallistui seu-
rantakaudella ohjelmaan mm. kouluttajaverkoston 
ja viestinnän välityksellä.

Pääosa hankkeiden taustaorganisaatioista on kol-
mannen sektorin toimijoita, jotka järjestävät van-
huspalveluita paikallisesti. Mukana on myös kolme 
valtakunnallisesti ja kuusi alueellisesti (useita kau-
punkeja/kuntia) toimivaa järjestöä. Valtakunnalli-
sesti toimivat järjestöt toteuttavat liikuntatoimin-
taa, kouluttavat jäsenistöään tai jakavat materiaalia 
paikallisyhdistystensä kautta. Alueellisesti toimivat 

Salla

Tyrnävä

Puolanka

Seinäjoki

Kajaani

Virrat

Laukaa

Jyväskylä

Kitee

Ruovesi

Orimattila

Helsinki

 Siuntio             Karjaa             Kirkkonummi           Lappeenranta        Kerimäki       

 

Haapajärvi

Uusikaarlepyy

Närpiö

Ikaalinen

Lempäälä

Humppila

Forssa

Lahti

Hyvinkää

Kuvio 1. Ohjelman hankepaikkakunnat 2005-2010

Somero

Turku

Keminmaa

Tampere Kuusankoski

Ylihärmä

Soini

hankeorganisaatiot tekevät yhteistyötä ja organi-
soivat liikunta- tai neuvontatoimintaa yhteistyökun-
tiensa kanssa.

Voimaa vanhuuteen -ohjelman hanketoiminnan kes-
keisenä piirteenä on ollut vuorovaikutteinen hanke-
ohjaus, joka on kehittynyt Ikäinstituutin ohjelma-
ryhmän ja hanketoimijoiden yhteistyön tuloksena. 
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2009
tammi helmi maalis   huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu

Ulkoinen 
arviointi / 

itsearviointi
Valtioneu-

vosto hyväk-
syy RAY:n 

rahoituksen

Ohjelman 
jatkohakemus 

RAY:lle

Ohjelman 
jatkohake-

mus STM:lle

Ohjelman 
jatkohakemus 

OPM:lle

RAY esittää 
ohjelman 

jatkorahoitusta

Ohjausryhmä
Johtoryhmä

Ohjausryhmä
Johtoryhmä Johtoryhmä

Ohjausryhmä
Johtoryhmä Johtoryhmä

Ohjausryhmä

Lehdistöjulki-
suusraportti 
2005-2008

Liikuntate-
koja iäkkään 

hyväksi 1

Seurantara-
portti 2008

Kaksi VV -alue-
seminaaria

VV -alue-
seminaari

VV -alue-
seminaari

Ulkoisen 
arvioinnin 

väliseminaari

VV -alue-
seminaari

VV -alue-
seminaari

Hankkeiden 
2006-2009

päätössemi-
naari

Hanke-
koulutus

Hanke-
koulutus

Masters and 
Mentors 

2009

Kunnon laiva

Hanke-
koulutus

Ikäseminaari

Iäkkäiden  
ulkoilupäivä

Valtakunnal-
liset

kuntoutus-
päivät

Terve sos-
messut

Uutiskirje 
1/2009

XIXth World Congress of Gerontology and 
Geriatrics

V annual meeting of HEPA Europe

WoimaSanomat

Ohjelman eteneminen seurantakaudella

Vuonna 2009 yleisessä toiminnassa haasteeseen vas-
tattiin kouluttamalla, luennoimalla ja esittelemällä 
ohjelmatyötä sekä kotimaisissa että ulkomaisissa 
seminaareissa. Lisäksi iäkkäiden terveysliikunnan 
hyvistä toimintatavoista kerrottiin konkreettisesti ke-

Kuvio 2. Ohjelman keskeiset tapahtumat vuonna 2009

Seurantakaudella (vuosi 2009 ja kevätkausi 2010) 
ohjelman yleisessä ja hanketoiminnassa keskityttiin 
ensisijaisesti ohjelmassa kehittyneiden hyvien toi-
mintatapojen käyttöönottoon, kuvaamiseen ja jaka-
miseen. Keskeistä oli myös varmistaa ja valmistella 
ohjelmatyön jatkumista. 

Hankeohjaukseen eli mentorointiin sisältyy useita 
osa-alueita:

•	 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
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säkuussa julkaistussa Liikuntatekoja iäkkään hyväksi 
1 -oppaassa ja marraskuussa ilmestyneessä Woima-
Sanomat -uutislehdessä. Ohjelmatyön etenemisestä 
kuvattiin maaliskuun Uutiskirjeessä ja kesäkuussa il-
mestyneessä Seurantaraportissa. Yhteistyö ulkoisen 
arvioijan kanssa tiivistyi huhtikuussa 2009 arvioinnin 
väliseminaarissa ja Ikäinstituutin ohjelmatyöntekijöi-
den oman työn arviointitilaisuudessa.

Ohjelmatyölle haettiin jatkorahoitusta toukokuussa 
2009 Raha-automaattiyhdistykseltä, kesäkuussa sosi-
aali- ja terveysministeriöltä Terveyden edistämisen ja 
syyskuussa opetusministeriöltä (nyk. opetus- ja kult-
tuuriministeriö/ OKM) Terveyttä edistävän liikunnan 

määrärahoista. Aiesopimuksia kirjoitettiin syksyn ai-
kana kuuden sosiaali- ja terveysalan kattojärjestön ja 
27 Voimaa vanhuuteen -hankkeen taustaorganisaati-
on kanssa. Ohjelman johto- ja ohjausryhmät kokoon-
tuivat vuonna 2009 neljä kertaa. 

Hanketoimintaan sisältyi vuonna 2009 toisen hanke-
ryhmän päätösseminaari helmikuussa, kolme han-
kekoulutusta ja seitsemän alueseminaaria. Kuvion 2 
aikajanalle on sijoitettu ohjelman keskeiset tapahtu-
mat vuonna 2009.

Ohjelman ensimmäinen vaihe jatkui vuoden 2010 
toukokuun loppuun. Kevätkauden keskeisinä sisäl-

Kuvio 3. Ohjelman keskeiset tapahtumat kevätkaudella 2010

2010
tammi helmi maalis   huhti touko kesä

Valtioneuvosto 
hyväksyy ohjelman 

jatkorahoituksen

OPM:ltä myöntei-
nen rahoituspäätös

STM:ltä myönteinen 
rahoituspäätös

Johtoryhmä
Ohjausryhmä

Johtoryhmä
Ohjausryhmä

Ulkoisen arvioinnin 
väliraportti 2

Liikuntatekoja 
iäkkään hyväksi 2

VV -alue-
seminaari

VV -alue-
seminaari

 Kaksi VV 
-alue-

seminaaria

VV -alue-
seminaari

Ulkoisen arvioinnin 
työpaja

Seminaari 
ikäihmisten 

fyysisen 
aktiivisuuden 
edistämisestä

Juhlaseminaari

VoiTas -
jumppaverkkosivusto VII

Erityisliikunnan päivät

VII
Gerontologian päivät

20th Nordic Congress 
of Gerontology

European Congress of Adapted Physical Activity

Uutiskirje 1/2010
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töinä oli jatkaa hyvien käytäntöjen kuvaamista, vah-
vistaa Voimaa vanhuuteen -toiminnan juurtumista 
hankepaikkakunnilla sekä valmistella ohjelman jat-
kokautta.

Vuoden 2010 helmikuussa valtioneuvosto hyväksyi 
ohjelman jatkorahoituksen RAY:stä. Ohjelmatyölle 
saatiin myönteinen rahoituspäätös myös OKM:stä 
helmikuussa ja STM:stä toukokuussa. Yhteistyö ul-
koisen arvioijan kanssa jatkui. Arvioija antoi toisen 
väliraportin huhtikuussa. 

Vuoden 2010 viestinnällisesti tärkein tapahtuma oli 
ohjelman kaksipäiväinen Juhlaseminaari. Uusina 

julkaisuina olivat Liikuntatekoja iäkkään hyväksi 2 -
opas ja Uutiskirje. Myös VoiTas -jumppa verkkosivus-
to avattiin huhtikuussa 2010. 

Kevätkaudella 2010 hankeyhteistyötä jatkettiin val-
mistelemalla ja toteuttamalla kolmannen hankeryh-
män osuus Juhlaseminaarissa. Lisäksi neljä hanketta 
järjesti alueseminaarin ja kaksi esitti hanketoimin-
taansa tammikuussa Jyväskylän yliopiston hallinnoi-
man Paseo -hankkeen ja Voimaa vanhuuteen -oh-
jelman yhteisseminaarissa Jyväskylässä. Ohjelman 
johto- ja ohjausryhmät kokoontuivat kevätkaudella 
2010 kaksi kertaa. Kuvioon 3 on koottu ohjelman 
keskeiset tapahtumat kevätkaudella 2010.
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Voimaa vanhuuteen -ohjelman toiminta 2009 
–kevätkausi 2010

Yleinen toiminta  

Koulutus

Seurantakaudella ohjelman yleisen koulutuksen 
piiriin tavoiteltiin entistä laajempaa kuulijakuntaa. 
Ikäinstituutin ohjelmatyöntekijät luennoivat useis-
sa seminaareissa kannustaen terveysliikunnan toi-
mijoita, päättäjiä ja muita iäkkäiden puolestapu-
hujia järjestämään voima- ja tasapainosisältöistä 
liikuntatoimintaa paikkakuntansa iäkkäille. Hyvien 
toimintatapojen lisäksi koulutettiin kouluttajia Voi-
Tas - ja Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -koulutusohjelmi-
en mukaisesti. Ohjelman yleinen koulutustoiminta 
esitetään liitteessä 1. Hankekoulutukset ja hankkei-
den järjestämät alueseminaarit kuvataan luvussa 
Hanketoiminta.

Voimaa vanhuuteen -ohjelman kannalta keskeisim-
mät koulutustilaisuudet olivat toisen hankeryhmän 
päätösseminaari 3.2.09 ja Juhlaseminaari 28.-29.4.10 
sekä kouluttajakoulutukset. Päätöstilaisuuksissa esi-
tettiin ohjelman etenemistä, hankkeiden kehittämiä 
hyviä toimintatapoja ja palkittiin hankkeita. Kaksipäi-
väinen Juhlaseminaari sisälsi lisäksi ulkoisen arvioijan 
näkemyksen ja kulttuuriesityksiä. Päätöstilaisuuksiin 
osallistui yhteensä lähes 500 henkilöä. 

Ikäinstituutin Voima- ja tasapainoharjoittelun (VoiTas) 
-kouluttajakoulutuksiin osallistui seurantakaudella 
52 liikunnan ja kuntoutuksen ammattilaista (liite 1). 
Osallistujat edustivat terveys-, sosiaali- ja liikuntatoi-
mea, kolmannen sektorin järjestöjä, yksityissektoria 
ja oppilaitosten opettajia. Koko ohjelmakauden ai-

kana on koulutettu 358 kouluttajaa, joiden toteutta-
miin paikallisiin ohjaajakoulutuksiin on osallistunut 
runsaat 3500 iäkkäiden voima- ja tasapainosisältöi-
sestä koulutuksesta innostunutta henkilöä.

Syksyllä 2009 toteutettiin myös VoiTas -kouluttaja-
koulutuksen täydennysosion pilotti iäkkäiden kaa-
tumisen ehkäisystä yhteistyössä Terveyden- ja hy-
vinvoinninlaitoksen (THL) asiantuntijoiden kanssa. 
Pilottikoulutukseen osallistui 32 henkilöä, joiden 
ehdotusten perusteella täydennysosiota varten tuo-
tettu oppimateriaali muokattiin sopivaksi vertaisten, 
hoitajien sekä liikunnan ja kuntoutuksen ammatti-
laisten kouluttamiseen.

Voimaa vanhuuteen -ohjelman edustajat olivat kou-
luttajina myös Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttaja-
koulutuksissa. Seurantakaudella ulkoiluystäväkou-
luttajiksi kouluttautui yhteensä 40 henkilöä. Mukana 
oli liikunta- ja kuntoutusalan ammattilaisia ohjelman 
hankkeista, kuntien liikunta- ja terveystoimesta, ko-
tihoidosta sekä eri järjestöistä. Kouluttajat järjestivät 
paikkakunnillaan ulkoiluystävä -koulutuksia, joihin 
osallistui arviolta useampi sata henkilöä. 

Ohjelmahenkilöstö järjesti tai osallistui seurantakau-
della yhteensä 50 koulutus-, seminaari tai messuti-
laisuuteen. Tieto Voimaa vanhuuteen -ohjelmasta ja 
siinä kehittyneistä hyvistä toimintatavoista levisi laa-
jalle kuulijakunnalle. Hankeseminaarit mukaan luki-
en ohjelmasta kerrottiin yli 3100 henkilölle. Luvussa 
ei ole mukana kansainvälisiä seminaareja eikä mes-
su-, tapahtuma- ja koulutuspäivien esittelyosastoilla 
vierailleiden henkilöiden lukumäärää, joka oli useita 
tuhansia. (Liite 1.)
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Viestintä

Seurantakaudella ohjelman viestinnän tavoittee-
na oli saada mukaan uusia viestinviejiä. Viestintää 
kohdennettiin laajan yleisön, ammattihenkilöstön 
ja päättäjien lisäksi tehostetusti iäkkäille ja heidän 
läheisilleen. 

Julkaisut ja kohdennettu tiedottaminen
Voimaa vanhuuteen -ohjelmaryhmä kirjoitti seuran-
takaudella oppi- ja opasmateriaalia, seurantajulkai-
suja, artikkeleita, abstrakti- ja posteritekstejä (liite 
2). Seurantakauden keskeisiä opasjulkaisuja olivat 
Liikuntatekoja iäkkään hyväksi -oppaat 1-2 (Karvi-
nen ym. 2009 ja Säpyskä-Nordberg ym. 2010), jot-
ka kirjoitettiin kahden ensimmäisen hankeryhmän 
loppuraporttien pohjalta. Seurantajulkaisuina olivat 
vuosittainen seurantaraportti (Kalmari ym. 2009) ja 
ohjelman lehdistöjulkisuudesta 2005-2008 kirjoitet-
tu tutkimusraportti (Ojajärvi 2009). 

Julkaisu Jakelu, kpl

Liikunta kannattaa aina. Voimaa vanhuuteen -ohjelman lehdistöjulkisuus 2005-2008 300, myös verkkoversio

Voimaa vanhuuteen -ohjelman seurantaraportti 2008 350, myös verkkoversio

Liikuntatekoja iäkkään hyväksi 1 – hyviä toimintatapoja voima- ja 
tasapainoharjoitteluun 1000

Liikuntatekoja iäkkään hyväksi 2 – hyviä toimintatapoja voima- ja 
tasapainoharjoitteluun 1000

maan iäkkäiden terveysliikunta omassa kunnassaan. 
Viestit lähetettiin kaikkiin Suomen kuntiin. Huhti-
kuussa 2010 ohjelman tuloksista kerrottiin yhteis-
työssä RAY:n kanssa tiedotusvälineille, Tukipotti-leh-
dessä ja verkkosivuilla sekä video- ja radiokoosteena 
verkossa.  

Keväällä 2010 avattiin julkiseen käyttöön VoiTas -
jumppa verkkosivusto www.voitas.fi. Sivustolta voi 
tulostaa valmiita ohjelmia tai koota yksittäisistä liik-
keistä oman voimisteluohjelman. Maksuton verkko-
sivusto on kohdennettu iäkkäiden parissa toimiville 
liikunnan ja kuntoutuksen ammattilaisille, vanhus-
työntekijöille, vapaaehtois- ja vertaisohjaajille, iäk-
kään läheisille sekä iäkkäille itselleen. 

Tapahtumat
Ohjelman henkilöstö järjesti tai osallistui seuranta-
kaudella useisiin tapahtumiin. Keskeisin viestintä- ja 
yhteistyönfoorumi oli valtakunnallinen iäkkäiden ul-
koilupäivä 8.10.2009, joka toteutettiin teemalla ”Lii-

kutaan yhdessä – elämyksiä ulkoilusta”. Ulkoilupäivän 
tapahtumia järjestettiin ohjelman kannustamana 
runsaasti eri puolilla Suomea. Voimaa vanhuuteen 
-ohjelman verkkosivuille ilmoitti tapahtumistaan 
noin 50 toimijaa. Mukana oli ohjelman hankkeita, yk-
sittäisiä palvelutaloja, vanhainkoteja, kuntien liikun-
ta-, terveys- ja vapaa-aikatoimen edustajia ja erilaisia 
järjestöjä. Tapahtumat sisälsivät ulkona liikkumisen 
lisäksi erilaista oheistoimintaa, kuten ulkopelejä ja 
yhteislaulua.

Voimaa vanhuuteen -ohjelma sai runsaasti näkyvyyt-
tä myös Helsingissä järjestetyillä Terve Sos -messuilla 
ja Kunnossa kaiken ikää -ohjelman (KKI) syyskuussa 
järjestämällä Kunnon laiva -risteilyllä (liite 1). 

Artikkeleita kirjoitettiin muutamiin kotimaisiin leh-
tiin ja julkaisuihin. Ohjelmahenkilöstöllä oli myös 
joko posteri- tai suullisia esityksiä viidessä kansain-
välisessä kongressissa. Englanninkieliset abstraktit ja 
posterit ovat luettavissa ohjelman verkkosivuilla. Oh-
jelma tuotti myös ajankohtaisia tutkimustiivistelmiä 
verkkosivuille tutkija Minna Männyn toteuttamana. 
Lisäksi ohjelmasta ja sen hanketoiminnasta tehtiin 
opinnäytetöitä, yksi pro gradutyö ja kaksi ammatti-
korkeakoulun lopputyötä. (Liite 2.)

Kuntapäättäjiä lähestyttiin lokakuussa 2009 laajalla 
postituksella ja sähköpostiviesteillä. Viestissä ker-
rottiin Voimaa vanhuuteen -ohjelmasta, hyvistä toi-
mintatavoista ja kannustettiin päättäjiä mahdollista-

Taulukko 1. Ohjelman julkaisut ja menekki 2009-2010 
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Materiaali
Seurantakaudella ohjelma jakoi aikaisemmin tehtyä 
viestintä-, esite- ja ohjemateriaalia ja tuotti myös 
uutta. Uutena tuotteena oli THL:n asiantuntijoiden 
kanssa yhteistyössä tuotettu, erityisesti iäkkäille ja 
heidän läheisilleen kohdennettu Seiso omilla jaloil-
lasi -esite. Materiaalin menekki seurantakaudella esi-
tetään taulukossa 2. 

Materiaali Menekki, kpl

Uutiskirjeet x 2 (paperi- ja sähköpostijakelu, myös verkossa) 20 000

WoimaSanomat 1/2009 10 000

Seiso omilla jaloillasi -esite (myös verkossa) 10 000

Kotivoimisteluohje 1-2-3, suomi/ruotsi 20 000

Kouluttajakoulutus- ja verkkosivustoesitteet sekä ulkoilupäivämainos (4 erilaista, myös verkossa) 7400

Taulukko 2. Ohjelman viestintä-, esite- ja ohjemateriaalin menekki 2009–2010

Viestinnän seuranta
Viestinnän näkyvyyttä seurattiin kuukausittain julki-
suusraportista, joka tilattiin palveluntuottaja Cisionil-
ta (liite 3). Julkisuusraporttiin laskettiin kaikki osumat 
mediaryhmittäin (sanomalehdet, aikakauslehdet, 
uutistoimistot, verkkolehdet, radio ja tv). Hakusanat 
olivat Ikäinstituutti, Kuntokallio-Säätiö, Voimaa van-
huuteen – iäkkäiden terveysliikuntaohjelma, VoiTas, 
iäkkäiden voimaharjoittelu, vanhusten voimaharjoit-

Kuvio 4. Osumien lukumäärä kuukautta kohden vuosina 2005-2009 (Cisionin julkisuusraporttien pohjalta)

telu, iäkkäiden tasapainoharjoittelu, vanhusten tasa-
painoharjoittelu ja iäkkäiden ulkoilupäivä.  Kuviossa 4 
nähdään osumien lukumäärät ohjelman viisivuotis-
kaudelta. Kuviosta voidaan huomata, että julkisuus 
lisääntyi selvästi vuoteen 2007 asti ja on vakiintunut 
ohjelman edetessä. Vuosittainen lokakuinen julki-
suuspiikki johtuu Iäkkäiden ulkoilupäivän saamasta 
huomiosta. Ulkoilupäivä sijoittuu valtakunnalliselle 
vanhustenviikolle.

Vuosi 2005          Vuosi 2006     Vuosi 2007         Vuosi 2008            Vuosi 2009
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Sidosryhmäyhteistyö

Sidosryhmäyhteistyön tavoitteena on vahvistaa ai-
kaisempia kumppanuuksia ja luoda uusia. Seuran-
takaudella luotiin kontakteja mm. valtakunnallisiin 
sosiaali- ja terveysalan kattojärjestöihin, omaisjärjes-
töihin ja varmistettiin yhteistyön jatkuminen Voimaa 
vanhuuteen -ohjelman hankkeiden taustajärjestö-
jen kanssa. 

Seuraavassa taulukossa 3 esitetään esimerkkejä oh-
jelman sidosryhmäyhteistyöstä teemoittain.

Jatkoyhteistyötä valmisteltiin allekirjoittamalla syk-
syllä 2009 aiesopimuksia sosiaali- ja terveysalan kat-
tojärjestöjen sekä 27 ohjelman hankeorganisaation 
kanssa. Aiesopimuksessa yhteistyön määriteltiin kos-
kevan viestintää ja asiantuntijayhteistyötä. Yhteis-
työn sisältöä tarkennetaan kumppaneiden kanssa 
uuden ohjelmakauden alettua. 

Aiesopimuskumppanit/ sosiaali- ja terveysalan 
kattojärjestöt

•	 Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry
•	 Eläkeliitto ry
•	 Vanhustyön keskusliitto
•	 Hengitysliitto ry
•	 Reumaliitto
•	 Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry

Kumppani Yhteistyön teema

Asiantuntijaorganisaatiot: Jyväskylän yliopisto ja Paseo -hanke, SGT, 
UKK -instituutti, THL

Koulutus, asiantuntijaluennot, yhteisseminaari, oppi- ja neuvontamateriaalin 
valmistaminen

Ammattikorkeakoulut: Metropolia Opiskelijayhteistyö

Muut ohjelmat: KKI Benchmarking, osallisuus ohjelman ohjausryhmässä

Liikuntatieteellinen seura, erityisliikunta Koulutus, asiantuntijaluennot, benchmarking

Hengitysliitto Iäkkäiden valtakunnallinen ulkoilupäivä 2010, koulutukset

Vanhustyön keskusliitto Viestintä, osallisuus ohjelman ohjausryhmässä

Suomen Kuntaliitto Koulutus, mentorointi, osallisuus ohjelman ohjausryhmässä

Vanhusneuvostot Asiantuntijaluennot, viestintä

HUR ja Lappset Yritysyhteistyö

Taulukko 3. Sidosryhmiä ja yhteistyön teemoja 2009-2010

Kansainvälinen toiminta

Seurantakaudella ohjelman kansainvälisen toimin-
nan tavoitteena oli jatkaa verkostoyhteistyötä ja lisä-
tä ohjelmatyön näkyvyyttä gerontologian kentällä. 
Ohjelmaa ja siinä kehittyneitä hyviä toimintatapoja 
esiteltiin Pariisin maailmankongressissa (XIXth World 
Congress of Gerontology and Geriatrics), HEPA -ver-
koston (Health Enhancing Physical Activity) tapaa-
misessa Bolognassa, erityisliikunnan kongressissa 
(European Congress of Adapted Physical Activity, EU-
CAPA) Jyväskylässä ja pohjoismaisessa gerontologian 

kongressissa (20th Nordic Congress of Gerontology) 
Reykjavikissa. Lahdessa järjestetyssä kansainvälises-
sä Masters ja Mentors -kongressissa ohjelman edus-
tajat kertoivat Voitas -kouluttajakoulutusohjelmasta. 
Esitykset olivat joko suullisia tai posteriesityksiä. 

Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan käytiin myös tutus-
tumassa Ikäinstituutissa. Hollannin vieraat edustivat 
kahta asiantuntijaorganisaatiota: Nederlands Insti-
tuut voor Sport & Bewegen ja TNO Quality of Life. Li-
säksi taiwanilainen toimittaja (Public Television Ser-
vice Foundation) haastatteli ohjelmaryhmän jäseniä 
keväällä 2010. 
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Hanketoiminta 

Hankeryhmä 2006-2008

Toinen hankeryhmä päätti hankekauttaan vuosien 
2008-2009 vaihteessa. Taulukossa 4 kuvataan yksi-
tyiskohtaisesti hankkeiden toimintatapa ja jatkuvuus 
hankekauden päätyttyä. Yleisellä tasolla voidaan sa-
noa, että hankeryhmä juurrutti toimintaansa varsin 
onnistuneesti.

Toimintaa jatkettiin
•	 osana oman organisaation toimintaa
•	 osana esim. liikuntatoimen tai kotihoidon 
 palveluja
•	 yhteistyöstä sovittiin kunnan kanssa, esim. 
 kunta osti järjestöltä kuntosalijakson
•	 liikuntatoiminta jatkui vapaaehtois- tai vertais-

voimin palvelutaloissa ja kansalaisopistossa
•	 yksityissektorilla, kun hanketyöntekijä 
 siirtyi yrittäjäksi tai ammatinharjoittajaksi
•	 samansisältöisissä hankkeissa

 

Muutamat ryhmän hankkeet järjestivät alueellisia 
päätösseminaareja kevään 2009 aikana:

-  Eläkeläiset ry, 28.1., Hauho
-  Kirkkonummen Palvelukeskussäätiö 26.2., 
 Kirkkonummi
-  Jalmari Jyllin Säätiö, Jyllinkodit 17.3., Ikaalinen

Hankeryhmän päätösseminaari järjestettiin 3.2.2009 
Scandic Continental -hotellissa Helsingissä. Kaikki 
hankkeet esittelivät kehittämiään hyviä toimintata-
poja. Tilaisuuteen osallistui 224 henkilöä. Hankeryh-
mästä palkittiin kolme hanketta: 

Kerimäen Vanhusten ja Vammaisten Tuki ry  
Voimaa vanhuuteen Kerimäellä -hanke 

Kirkkonummen Palvelukeskussäätiö 
Toimintakykyä tulevaan - Funktionsförmåga 
för framtiden -hanke

Lappeenrannan Palvelukeskussäätiö  
Voimaa lappeenrantalaisvanhuuteen -hanke



��

Taustaorganisaatio, paikkakunta ja hanke Hankkeen toteuttamistapa Toiminnan jatkuminen hankkeen päättymisen jälkeen

Eläkeläiset ry, Helsinki 
Valtakunnallinen toiminta
Tasapainoista elämää

Liikuntaryhmätoiminta ja liikunnanohjausmateriaalin 
tuottaminen.
Laaja vertaisohjaajien joukko tavoittaa iäkkäitä eri puolilla 
Suomea.

Liikuntatoiminta jatkuu paikallisyhdistyksissä. Vertaisohjaajia 
rekrytoitu, koordinointi ja koulutus toteutetaan osana järjestön 
omaa toimintaa.

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

Ruotsinkielisen kodinhoitohenkilöstön kouluttaminen 
ja tasapainoryhmät. Kotivoimistelun ja ryhmäliikunnan 
ohjaaminen osana kodinhoitajien työtä.

Koulutus jatkui Folkhälsanin omissa palvelutaloissa. Koulutus-
mallia markkinoidaan myös muihin ruotsinkielisiin kuntiin.

Haapajärven Vanhainkotiyhdistys ry 
Untolle kuntoa ja Valmalle voimaa

Tavoitteellinen kuntosaliharjoittelu, johon oli järjestetty 
kuljetus kaupungin rahoituksella. Tasapainoryhmät yh-
teistyössä terveyskeskuksen kanssa. Hoitohenkilökunnan 
kouluttaminen Kunnon Hoitajiksi.

Vanhainkotiyhdistyksen kuntosalilla on toiminnassa useiden 
eri järjestöjen omatoimisia ryhmiä. Yhdistyksen vertaisohjaajat 
opastavat uusia kävijöitä laitteiden käytössä.
Kuljetuskustannuksia ei enää kaupungilta. 

Hyvinkään Vapaaehtoistoiminnan Tuki ry 
Voimaa vanhuuteen Lepovillassa

Tavoitteelliset kuntosaliharjoittelujaksot, joihin oli järjes-
tetty kuljetus kaupungin rahoituksella. Kuntosaliharjoittelu jatkuu osana palvelutalon toimintaa.

Jalmari Jyllin Säätiö, Jyllin Kodit, Ikaalinen 
Voimanpesä

Intensiiviset kuntosalijaksot, joihin sisältyi itsehoitoa ja 
elämänhallintaa tukevia oheistoimintoja. Jatkoharjoitte-
luryhmät ja tasapainokoulut. Ammattilaisten ja vertaisten 
kouluttaminen.

Kuntosalijakso jatkuu oheistoiminnoista karsittuna talon 
omana toimintana.
Jatkoharjoittelu ammattilaisten tai koulutettujen vertaisohjaa-
jien ryhmissä ja tasapainokoulut kansalaisopiston toimintana.

Jyväskylän sotainvalidien asuntosäätiö 
Ikäihmisten Kuntoutusklinikka*

Intensiiviset kuntosalijaksot, ja iäkkäiden ulkoilupäivän 
koordinointi Jyväskylässä. Toiminta jatkuu Telkänpesässä kaupungin ostopalveluna.

Kalliolan Senioripalvelusäätiö, Helsinki
Ryhmästä terveyttä ja iloa

Asiakkaan ohjaaminen yksilöllisen liikuntaneuvonnan 
avulla voima- ja tasapainoharjoittelun pariin. 

Liikuntaneuvonta sekä voima- ja tasapainoryhmät jatkuvat 
maksullisina toimintoina.

Kerimäen Vanhusten ja Vammaisten Tuki ry 
Voimaa vanhuuteen Kerimäellä 

Liikuntapainotteinen päivätoiminta, voima- ja tasapaino-
sisältöiset ryhmät sekä ammattilaisten ja ulkoiluystävien 
kouluttaminen.

Liikuntapainotteinen päivätoiminta ja yksi kuntosaliryhmä 
jatkuvat kotipalvelun toimintana, muut voima- ja tasapaino-
ryhmät kunnan vapaa-aikatoimen järjestämänä. Ulkoiluystävä-
toiminta jatkuu kotipalvelun kuntoutusvastaavan organisoi-
mana ja iäkkäiden ulkoilupäivät yhteistyössä Kerimäen Lukion 
kanssa.

Kirkkonummen Palvelukeskussäätiö
Toimintakykyä tulevaan – Funktionsförmåga 
för framtiden

Intensiiviset kuntosalijaksot ja vertaisohjaajien vetämät 
jatkoryhmät. Vertaisohjaajien ja ammattilaisten koulut-
taminen.

Kuntosalijaksot jatkuvat kunnan ostopalveluna.
Vertaisohjaajien kuntosaliryhmät jatkuvat Palvelukeskuksessa.
Hoitohenkilökunnan kouluttaminen siirtyy kunnan omaksi 
toiminnaksi.

Lahden Lähimmäispalvelu ry
Iäkkäänä Ikiliikkujaksi, satunnaisesta liikkumi-
sesta säännölliseksi liikunnaksi 

Voima- ja tasapainosisältöiset kortteliryhmät lähellä 
iäkästä.

Ryhmät jatkuvat osittain kaupungin toimintana, 
jatkorahoitusta myös yksityissektorilta.

Lappeenrannan Palvelukeskussäätiö
Voimaa lappeenrantalaisvanhuuteen

Kotiharjoittelujaksot tuutoreiden eli vertaisohjaajien 
ohjaamana. Vertaisohjaajien koulutus ja huolto.
Palvelukotien tasapainoryhmät ja henkilökunnan 
kouluttaminen.
Aluepalvelupäivät eri puolilla Lappeenrantaa.

Palvelukotien tasapainoryhmät jatkuvat talon omana toiminta-
na koulutetun hoitohenkilökunnan ohjauksessa.
Tuutoritoiminta ja aluepalvelupäivät jatkuvat Lappeenrannan 
kaupungin rahoittamana.

Lempäälän Ehtookoto ry
Voimaa vanhuuteen Lempäälässä 

Iäkkäiden liikuntatoiminnan organisointi ja eri sekto-
reiden toiminnan yhdenmukaistaminen mm. luomalla 
tasoryhmiä, parantamalla tiedonkulkua ja kouluttamalla 
vertaisia ja ammattilaisia.  

Koulutukset jatkuvat kunnassa. Yhteistyö on juurrutettu osaksi 
eri organisaatioiden toimintaa.

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

Kotikäyntijaksot, voima- ja tasapainosisältöiset ryhmät, 
vertaisohjaajien kouluttaminen

Kotikäyntijaksot eivät jatku, mutta osa liikuntaryhmistä 
jatkuu Forssassa liikuntatoimen järjestämänä ja Humppilassa 
vertaisten, kunnan tai yksityisen hoivakodin järjestämänä. 
Liikuntakipinä on sytytetty. Forssaan on saatu seniorikuntosali 
ja Humppilaan sellainen on tulossa.

Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry, Helsinki
Lisäaskelia liikunnasta

Voima- ja tasapainosisältöiset ryhmät.
Tiedotuksella ja ryhmien profiloitumisella tavoitettu 
oikea kohderyhmä. Kotihoidon asiakkaille kehitetty 
liikkumissuunnitelma.

Voima- ja tasapainosisältöiset ryhmät jatkuvat talon omana 
toimintana.
Liikkumissuunnitelman kehittäminen jatkuu. 

Taulukko 4. Hankeryhmä 2006-2008

*Hanke siirretty hankeryhmästä 2005–2007 
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Hankeryhmä 2007-2009 

Vuosi 2009 oli kolmannen hankeryhmän viimeinen 
toimintavuosi. Ryhmän hankekausi päättyi vaihte-
levalla aikataululla vuosien 2009-2010 molemmin 
puolin ja sitä juhlistettiin huhtikuussa 2010 ohjelman 
Juhlaseminaarissa. Taulukossa 5 on lueteltu hanke-
ryhmän taustaorganisaatiot, toiminta-alueet ja to-

teuttamistavat sekä toiminnan jatkuminen hanke-
kauden jälkeen. 

Hankekoulutukset

Hankekoulutukset ovat keskeinen toimijoiden men-
torointikeino. Seurantakaudella hankeryhmälle jär-
jestettiin kolme koulutusta:

Taustaorganisaatio, paikkakunta ja hanke Hankkeen toteuttamistapa Toiminnan jatkuminen hankkeen päättymisen 
jälkeen

Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry, yhteistyössä 
Suomen Parkinson-liiton kanssa, Turku 
Aivovoimaa! Liikunnalla voimaa erityisryhmien 
vanhuuteen

Erityisryhmän liikuntaneuvonta, ulkoiluryhmät ja 
lajikokeilut. Ulkoiluolosuhteiden kehittäminen. 
Liikuntaneuvonnasta kertovan DVD:n tuottaminen.

Liikuntaneuvonnasta saatua tietoa levitetään Aivohal-
vaus- ja dysfasialiiton sekä Suomen Parkinson -liiton 
toiminta-alueille. Liikuntaneuvonta-DVD on lainattavis-
sa Soveltava Liikunta SoveLi ry:n kautta sekä myytävänä 
Aivohalvaus- ja dysfasialiitossa.

Eläkeliiton Keminmaan yhdistys ry 
Voimaa ja suorituskykyä elämän iltaan

Voima- ja tasapainoryhmät syrjäkylillä, allasryhmät 
sekä kuntouttavat kotikäynnit. Liikuntaryhmät jatkuvat kansalaisopiston toimintana.

Eläkeliiton Soinin yhdistys ry
Liikutaan yhdessä – tasapainoinen arki ikääntyville

Ohjatut kotiharjoittelujaksot, jonka jälkeen 
luotsaaminen liikuntaryhmiin. Kunnon Hoitajien 
laajamittainen kouluttaminen seutukunnalla.  

Kaksi ryhmää jatkuu vertaisohjaajien vetämänä.

Eläkkeensaajien Keskusliitto ry, Helsinki 
(valtakunnallinen) 
Elinvoimaa -75ynnä

Vertaisohjaajien koulutus paikallisyhdistysten 
liikuntaryhmiin. Ryhmäläisten ja vertaisohjaajien 
yhteiset toimintapäivä

Lähes kaikki liikuntaryhmät jatkavat toimintaansa. 
Vertaisohjaajien koulutus jatkuu EKL:n toimintana.

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

Vertaisohjaajien kouluttaminen vanhusten lähilii-
kuttajiksi. Kodinhoitohenkilöstön kouluttaminen 
sekä voima- ja tasapainosisältöiset ryhmät

VertaisVeturien ohjaamat liikuntaryhmät jatkavat 
toimintaansa. Vertaisohjaajien jatkokoulutuksesta ja 
huollosta vastaa Kainuun afasia- ja aivohalvausyhdistys.

Kuusankosken Seudun Vanhainhuoltoyhdistys
Toimintakykyä kuusankoskelaisille ikäihmisille

Palvelukeskuksessa tarjolla eritasoisia ryhmiä niin 
maalla kuin altaassakin. Näin jokaisella oli mahdol-
lisuus harjoitella oman kuntonsa mukaisesti. 

Yhdistys vakinaisti myös toisen fysioterapeutin toimen 
ja kaikki hankkeessa kehitetyt liikuntatoiminnot jatkuvat 
palvelukeskuksessa.

Nääsville ry, Tampere
Iäkkäiden ihmisten palveluohjausmalli (IKIS)

Iäkkäiden liikuntaneuvonnan ja palveluohjauksen 
yhtenäistäminen kaupungin eri sektoreilla sekä jär-
jestöissä.  Kouluttajien ja ohjaajien laaja koulutus 
takasi tiedon leviämisen ja yhteisten työvälineiden 
syntymisen.

Yhtenäiset käytännöt ja työvälineet ovat käytössä eri 
yksiköissä. VoiTas -kouluttajaverkosto jatkaa koulutus-
työtään. 

Pihkahovisäätiö, Ylihärmä
Kepeät kintut Härmänmaalle

Intensiivistä kolmen kuukauden harjoittelujaksoa 
seurasi viiden kuukauden jatkoryhmä. Kannustus 
omatoimiseen jatkoharjoitteluun.

Härmän Kuntokeskuksessa järjestetään iäkkäille 
suunnattuja kuntosaliharjoittelun starttikursseja sekä 
tehoharjoitusryhmiä. Iäkkäille on räätälöity edullisempi 
harjoitushinta.

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

Hanke koordinoi paikallisia,  kotivoimisteluun ja 
ulkoiluun liittyviä toimintakokeiluja.  Vanhus-
työntekijöiden ja vapaaehtoisten kouluttaminen, 
ulkoiluystäväverkoston luominen. 

Osa hankkeessa kehitetyistä innovaatioista jatkuu 
kuntien toteuttamana. Voima- ja tasapainoharjoittelun 
ohjaajakoulutukset ja ulkoiluystäväksi iäkkäälle -koulu-
tukset jatkuvat paikallisten kouluttajien turvin

Someron seudun kuntokotiyhdistys ry
Tasapainokoulu yli 75-vuotiaille

Kolmen kuukauden mittainen tasapainokoulu, 
jonka jälkeen kertausjaksoja puolen vuoden välein.  
Kaupungin kustantama kuljetus ryhmiin. Äiti-lapsi 
–kuntosaliryhmät iäkkäälle ja hänen läheiselleen.

Tasapainokoulut jatkuvat, mutta ilman järjestettyä kulje-
tusta. Suositut äiti-lapsi ryhmät jatkuvat.

Taulukko 5. Hankeryhmä 2007–2009
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Tukea tuotteistukseen – hyvän toimintatavan 
mallintaminen 13.5.2009, Helsinki
Osallistujia 11, yhdeksästä eri hankkeesta

Tuotteistuskoulutuksen ensimmäisessä osassa hank-
keet saivat työvälineitä tuotteistuksen perusasioihin. 
Ennakkotehtävä ja koulutuksessa käsitellyt tapaus-
esimerkit antoivat eväitä oman toiminnan tuotteis-
tukseen. Koulutuksen jälkeen hankkeet saivat kou-
luttajalta halutessaan henkilökohtaisen palautteen 
omasta tuotteistustehtävästään.

Avovastauksia:
•	 Ahaa-elämys tuotteistamisen suhteen! 
 Ei ole aiempaa kokemusta asiasta.
•	 Koulutus tuotteistuksesta tuli liian myöhään.

Iloa ja ideaa liikunnanohjaukseen 20.-21.1.2009, 
Helsinki
Osallistujia 12, seitsemästä eri hankkeesta

Koulutuksessa syvennettiin tietoja iäkkäiden oppi-
misesta ja ryhmien ohjaamisen erityispiirteistä. Kou-
lutuspalautteiden mukaan käytännön harjoitukset 
vahvistivat pedagogisia taitoja ja antoivat konkreet-
tisia ideoita iäkkäiden liikunnanohjaukseen. 

PALAUTEKYSYMYKSET Keskiarvo (n=11)

Koetko, että koulutus auttaa sinua oman hankkeesi arvioinnissa? 8,4

Saitko työkaluja hyväksi koetun toimintatavan mallintamiseen ja tuotteistamiseen? 8,7

Saitko ideoita toiminnan vakiinnuttamiseen? 8,3

Koetko saaneesi valmiuksia hyvän toimintatavan raportointiin ja levittämiseen? 7,8

Oletko tyytyväinen koulutusjärjestelyihin? 9,3

Palautteiden keskiarvo 8,5

PALAUTEKYSYMYKSET Keskiarvo (n=12)

Saitko työkaluja hyväksi koetun toimintatavan tuotteistamiseen? 8,4

Saitko ideoita hankkeesi keskeisen toimintatavan markkinointiin ja levittämiseen? 7,8

Antoiko koulutus ideoita hankkeesi vakiinnuttamiseen paikallisessa liikuntapalvelutarjonnassa? 7,8

Oletko tyytyväinen koulutusjärjestelyihin? 9,6

Vastasiko koulutus odotuksiasi? 8,8

Palautteiden keskiarvo 8,5

Taulukko 6. Tukea tuotteistukseen – hyvän toimintatavan mallintaminen koulutuspalaute

Taulukko 7. Tuotteistus tutuksi ja tavaksi koulutuspalaute

Tuotteistus tutuksi ja tavaksi 22.10.2009, projek-
tityöntekijät ja esimiehet, Helsinki
Osallistujia 12, seitsemästä eri hankkeesta (kunnasta)

Puolen vuoden kuluttua päästiin syventämään tieto-
ja tuotteistuksesta ja saatiin kuulla hankkeiden koke-
muksia omista tuotteistusprosesseista. Koulutuspäi-
vään osallistui hanketyöntekijöiden lisäksi esimiehiä. 

Avovastauksia:
•	 Antoisaa oli myös kokemusten vaihto koulutuksen 

aikana ja väliajoilla!
•	 Koulutus oli hyvä. Aiemmin ollut viestintäkoulutus 

olisi hyvä sijoittaa tänne myös tai sitten erillinen 
markkinointi-koulutus viimeisen puolen vuoden 
jaksolle.

•	 Osa tuttua asiaa, mutta kertaus ja kustannuslas-
kelma olivat hyväksi.

Lisäksi hankeryhmällä oli mahdollisuus osallistua Voi-
Tas -kouluttajakoulutuksen täydennysosion pilottiin 
(Kaatumiset kuriin! Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy) 
ja hankkeiden verkostoitumistilaisuuteen Kalajoella 
7.-9.9.2009. 
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Hankeryhmän alueseminaarit ja 
päätöstilaisuus

Kolmas hankeryhmä järjesti innokkaasti alueelli-
sia seminaareja. Seminaareissa kerrottiin Voimaa 
vanhuuteen -ohjelmasta, hankkeiden kehittämistä 
hyvistä toimintatavoista ja pohdittiin jatkuvuuden 
mahdollisuuksia. Tilaisuuksiin osallistui vaihtelevasti 
kuntien päättäjiä. 

Hankeryhmän päätöstilaisuus kytkettiin ohjelman 
Juhlaseminaariin 28.-29.4.2010. Tilaisuudessa kaikki 
ryhmän hankkeet esittelivät kehittämiään hyviä toi-
mintatapoja suullisella puheenvuorolla ja posterilla. 
Ryhmästä palkittiin kolme hanketta: 

Nääsville ry, Tampere
Iäkkäiden ihmisten palveluohjausmalli -hanke

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

Someron seudun kuntokotiyhdistys ry
Tasapainokerho yli 75-vuotiaille

Ajankohta Paikkakunta Järjestäjä

27.1.2009 Virrat Eläkkeensaajien Keskusliitto ry

6.10.09 Kitee Pohjois-Karjalan kansanterveys ry

16.11.09 Virrat Eläkkeensaajien Keskusliitto ry

15.12.09 Turku Aivohalvaus- ja dysfasialiitto

27.1.2010 Soini Eläkeliiton Soinin yhdistys ry

18.3. ja 25.3.10 Somero Someron seudun kuntokotiyhdistys ry, Lamminniemi

24.3.10 Tampere Nääsville ry

28.5.10 Turku Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry

Taulukko 8. Hankeryhmän 2007-2009 alueseminaarit 2009-2010 

Hanketoiminnan seurantatietoa

Voimaa vanhuuteen -ohjelman hanketoiminnan seu-
rantatieto pohjautuu vuosittaiseen hanketoiminnan 
seuranta- ja arviointikyselyyn (Kalmari ym. 2009, liite 
4), mentorointipäiväkirjaan ja asiakaspalautteisiin. 
Tässä esitetään kolmannen hankeryhmän seuranta-
tietoa hankkeen viimeiseltä toimintavuodelta 2009. 
Ryhmään kuului 10 hanketta ja vastaajia oli näin ol-
len sama määrä.

Käytännön hanketoiminta

Hankkeiden resurssit
Kyselylomakkeessa tiedusteltiin hankkeiden hen-
kilöstöresursseja. Vastausten mukaan (n=10) hank-
keissa toimi 1-3 hanketyöntekijää, yleisimmin yksi 
henkilö. Hanketoimijoiden koulutustausta vaihteli. 
Suurin osa oli fysioterapeutteja. Mukana oli myös 
kuntohoitajan, liikunnanohjaajan, liikunnan ammat-
titutkinnon, kuntoutuksen lähihoitajan ja sairaan-
hoitajan koulutuksen omaavat hanketyöntekijät. 
Hanketyöntekijöiden lisäksi seitsemässä hankkees-
sa oli vapaaehtoistyövoimaa. Vapaaehtoisten roolit 
vaihtelivat yhdistyksen puheenjohtajan tehtävistä 
vertaisohjaukseen. 
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Hanketoimijoilta tiedusteltiin, saivatko he tarvitta-
essa tukea omalta organisaatioltaan, esimieheltään, 
ohjausryhmältään tai muilta alueensa osaajilta. Pe-
räti seitsemän vastaajaa ilmoitti saavansa tukea laa-
jalti, sekä omalta organisaatioltaan, esimieheltään, 
ohjausryhmältä ja mahdollisesti myös muilta toimi-
joilta. Kolme vastaajaa ei saanut tukea organisaatiol-
taan tai esimieheltään. Tukea antoivat kuitenkin oh-
jausryhmä tai muut toimijat. 

Hankkeiden tila- ja välineresurssit vaihtelivat. Kuu-
della hankkeella oli käytössään kunto- ja liikuntasali 
sekä iäkkäille sopiva ulkoilureitti ja allas. Yhdeksällä 
hankkeella oli voima ja tasapainon harjoitteluväli-
neistöä. Muina harjoitteluolosuhteina mainittiin koti, 
sisäharjoittelurata ja ulkokuntosalilaitteet.  

Kaikilla kolmannen hankeryhmän toimijoilla oli käy-
tössään tietoliikenneyhteydet. Vastausten mukaan 
sähköpostia käytti päivittäin seitsemän hanketyön-
tekijää, yksi 2-3 kertaa viikossa ja yksi harvemmin. 
Kaksi vastaajaa ilmoitti käyvänsä ohjelman julkisella 
sivustolla 2-3 kertaa viikossa ja viisi vastaajaa kerran 
viikossa. Kolme hanketoimijaa vieraili sivuilla muuta-
man kerran kuukaudessa. Ekstranetin palveluita käy-
tettiin julkista sivustoa harvemmin. 

Kohderyhmä ja sen tavoittaminen
Asiakasvalinnan tärkeimmiksi kriteereiksi mainittiin 
yleisimmin ikä ja fyysisen toimintakyvyn heikenty-
minen (8/10). Valinta perustui muutamilla hankkeil-
la myös psyykkisen (3) tai sosiaalisen toimintakyvyn 
heikentymiseen (4), lääketieteelliseen syyhyn (4), 
oman palvelutalon asiakkuuteen (2) tai vaikeuteen 
osallistua muuhun liikuntatoimintaan (4) ja kuljetus-
ongelmiin (3).

Hanketoimintaan osallistuneiden ikä oli yleisimmin 
yli 75 vuotta. Mukana oli myös nuorempia henkilöitä, 
joiden toimintakyky oli heikentynyt tai he olivat tuke-
massa iäkkäämpiä osallistujia. Lääketieteellisinä syinä 
mainittiin aivohalvaus, aivoverenkiertohäiriöt, Parkin-
sonin tauti, reuma ja erilaiset huimausta aiheuttavat 
oireyhtymät. Muina syinä mainittiin omaishoitajuus 
ja valinnan kohdistuminen toiminta-alueen kaikkiin 
eläkeläisiin. Hankkeen tarkennetuksi kohderyhmäksi 
mainittiin yleisimmin oman alueen 75 vuotta täyttä-
nyt kotona tai palvelutalossa asuva toimintakyvyltään 
heikentynyt tai heikentymässä oleva iäkäs ihminen.

Iäkkäitä osallistujia tavoiteltiin usealla eri tavalla. Kol-
mantena toimintavuonna parhaiksi väyliksi huomat-
tiin lääkärin, hoitohenkilökunnan tai kotihoidon oh-

Taulukko 9. Kohderyhmän tavoittaminen ja yhteydenottotapa

Yhteydenottotapa Hankeryhmä 
2007-2009 (n=10)

Projektityöntekijän henkilökohtainen yhteydenotto 5

Lehti-ilmoitus 4

Lääkärin tai hoitohenkilökunnan ohjauksella 8

Omaisten tai lähipiirin välityksellä 6

Tiedotustilaisuudella 2

Puhelimella 4

Kirjeellä 4

Kotihoidon kautta 8

Ohjaus aikaisemman projektin kautta 1

Liikuntatoimen kautta 4

Sähköpostin/verkkosivujen kautta 4

Muuta tapaa käyttäen 5
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jaus liikuntatoimintaan. Myös omaisten ja lähipiirin, 
liikuntatoimen sekä projektityöntekijän henkilökoh-
taisella yhteydenotolla on tärkeä rooli toimintaky-
vyltään heikentyneitä iäkkäitä tavoiteltaessa. Toi-
saalta iäkkäitä on tavoitettu myös median ja verkon 
välityksellä. Muina tapoina mainittiin ateriapalvelu, 
ilmoitustaulut, potilasyhdistykset ja liittojen paikal-
lisyhdistyksille välittämä tieto. Taulukossa 9 näkyvät 
hankeryhmän yhteydenottotavat ja niiden yleisyys.

Neljä vastaajaa kymmenestä ilmoitti, että iäkkäiden 
tavoittamisessa oli vaikeuksia. Niitä aiheuttivat esim. 
sairauden aiheuttama aloitekyvyttömyys ja passiivis-
ten iäkkäiden mukaan saaminen. Hanketoimijoiden 
kokemuksen mukaan tarvitaan usein henkilökohtais-
ta yhteydenottoa, ohjausta ja motivointia.

Hanketoimijoilta kysyttiin myös iäkkäiden kulkemis-
ta liikuntatoimintaan. Neljä vastaajaa ilmoitti, että 
osallistujille oli järjestetty kuljetus. Kuljetus järjestet-
tiin esimerkiksi projektin kustantamana tai pienellä 
omavastuulla, talon omalla autolla, palvelubussilla, 
osittain kunnan tuella tai ”leijonien” avustuksella. Kul-
jetusta ei myöskään aina tarvittu, sillä osalla osallistu-
jista oli vammaispalvelulain mukaiset kuljetustuet tai 
liikuntatoiminta vietiin lähelle iäkkäitä. Kaksi vastaa-
jaa ilmoitti, että tarvittavia kuljetuksia ei saatu. 

Liikunta-, neuvonta- ja koulutustoiminta
Seurantakyselyssä tiedusteltiin, mitä liikuntatoimin-
taa hankkeet järjestivät, mikä oli kunkin toiminnan 
sisältö ja kesto sekä asiakasmäärät sukupuolen mu-
kaan. Liikuntatoiminnan sisältövaihtoehtoina ja har-
joittelun pääpainona lomakkeessa olivat: lihasvoima, 
tasapaino, yhdistetty lihasvoima ja tasapaino, liikun-
taneuvonta, ulkoilu tai muu harjoittelun painotus.

Kolmannen hankeryhmän liikuntatoiminnan pääpai-
no yleisyysjärjestyksessä vuonna 2009
•	 yhdistetty lihasvoima ja tasapaino
•	 ulkoilu
•	 tasapaino
•	 liikuntaneuvonta 
•	 lihasvoima
•	 muu (kuten allas- ja musiikkiliikunta)

Liikuntaneuvonnan muotoina ja sisältöinä mainit-
tiin: luennot (arki haastaa ja harjoittaa, ravitsemus 

liikkumiskyvyn tukena, kävelyllä hyvinvointia van-
huuteen), liikuntakurssit, aterian mukana jaettavat 
kotivoimisteluohjeet, neuvonta Hyvinvointi tv:n väli-
tyksellä ja neuvonta harjoitteluun yhdistettynä. 

Liikuntatoiminta oli yleisimmin ryhmämuotoista ja 
sitä toteutettiin joko määräaikaisesti (44 %) tai jat-
kuvana (56 %). Osallistujista oli naisia 73 % ja miehiä 
27 %. Vuonna 2009 kolmannen hankeryhmän liikun-
tatoimintaan osallistui noin 1500 eri iäkästä. 

Liikuntatoiminnan ohella hankkeet kouluttivat lii-
kunnan, kuntoutuksen ja hoitotyön ammattilaisia, 
lähihoitajaopiskelijoita, työttömien hanketoimin-
nassa mukanaolevia sekä vertais- ja vapaaehtois-
ohjaajia. Koulutusten sisältöinä olivat VoiTas -kou-
luttajakoulutuksen eri modulit (VanhusValmentaja, 
Kunnon Hoitaja, VertaisVeturi sekä täydennysosio 
Kaatumiset kuriin), Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kou-
lutus, ravintoon liittyvät koulutukset, aivohalva-
us- ja Parkinson terveysliikunta sekä toimintakyvyn 
mittaamisen ja liikuntaryhmien vetämiseen liittyviä 
koulutuksia. Seurantakaudella hankeryhmä järjesti 
52 erilaista koulutuskokonaisuutta, joihin osallistui 
yhteensä 846 henkilöä. Koulutukset kestivät parin 
tunnin luennoista 36 tunnin kokonaisuuteen. Osal-
listujamäärät vaihtelivat tilaisuuden luonteen mu-
kaan välillä 3-102.  

Kolmannen ryhmän hankkeet hyödynsivät Voimaa 
vanhuuteen -ohjelman viestintä-, neuvonta-, ja oh-
jemateriaalia. Tämän lisäksi seitsemän hanketyön-
tekijää teki omaa, paikalliseen käyttöön räätälöityä 
materiaalia. Hanketyöntekijät kirjasivat tehneensä 
seuraavanlaisia tuotteita:
•	 esitteet, tietoiskumateriaalia, koosteet palveluista
•	 jumppaohjeet, kunnon seurantakortti
•	 testisalkut kotihoidolle
•	 liikkumissuunnitelmalomake
•	 ikäihmisten ulkoliikuntareittien opasteet, ulkolii-

kuntakampanja materiaalia
•	 alueellinen Ikäihmisten hyvät käytännöt -opas
•	 ravitsemusneuvonnan materiaalia
•	 iäkkäälle annettava liikelahja
•	 liikuntaneuvonnan PowerPoint -luentopohja
•	 tietopaketti vertaisohjaajille
•	 rollaattorireittikartat
•	 dvd hankkeen toiminnasta
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Vaikuttavuus
Kolmas hankeryhmä arvioi liikuntatoiminnan vaiku-
tuksia testaamalla fyysistä toimintakykyä, havainnoi-
malla, haastattelemalla, kyselylomakkeella ja ryh-
mäkeskusteluilla. Kahdeksan hanketoimijaa ilmoitti 
testaavansa joko osan tai kaikki asiakkaansa. Seuran-
tajakson pituus, eli alku- ja loppumittauksen välinen 
aika, vaihteli 10 viikosta reiluun kuuteen kuukauteen. 
Muutamat hankkeet tekivät vielä uusintatestauksen 
noin puolen vuoden kuluttua intensiivijakson päät-
tymisen jälkeen. 

Toimiva -testi (Hamilas ym. 2000) ja Bergin tasapai-
notesti (Berg ym. 1992) olivat edelleen suosituim-
mat hankkeiden käyttämistä testeistä. Testeistä oli 
useimmiten käytössä valitut osiot. Käytössä olivat 
osittain tai kokonaan myös Guralnikin testi (Guralnik 
ym. 1994), yhden toiston maksimin määrittäminen 
(1RM), UKK-instituutin ikääntyneiden terveyskunto-
testi ja Invalidisäätiön lihasvoimatesti. 

Vuonna 2009 kolmas hankeryhmä teki alku- ja lop-
pumittaukset yhteensä 511 henkilölle. Loppumitta-
uksen arvot paranivat vajaalla 60 %:lla testatuista 
alkumittaukseen nähden. Tulos pysyi ennallaan tai 
tasapaino- ja voimatestien tulokset olivat erisuun-
taisia (toinen heikkeni ja toinen parani) noin kol-
manneksella testatuista. Mittausten mukaan tulos 
heikkeni noin 15 %:lla testatuista. Edelliseen seu-
rantakauteen verrattuna testitulokset paranivat ai-
kaisempaa harvemmalta iäkkäältä, mutta toisaalta 
useammalla tulokset pysyivät ennallaan tai olivat 
erisuuntaisia.  

Hanketoimijoiden arvion mukaan harjoittelun vai-
kutukset olivat yleensä myönteisiä. Osallistujat kuva-
sivat fyysisten hyötyjen lisäksi toiminnan edistävän 
sosiaalista ja psyykkistä hyvinvointia. Avovastausten 
teemoina olivat aikaisempien vuosien mukaisesti: 
liikkumisvarmuuden lisääntyminen, arjessa selviy-
tymisen helpottuminen, kipujen lievittyminen, us-
kallus liikkua sisällä ja ulkona, apuvälineiden käytön 
vähentyminen, sosiaalisten kontaktien lisääntymi-
nen, masennuksen ja yksinäisyyden lievittyminen, 
arjen piristyminen ja rytmittyminen, mielialan para-
neminen sekä liikuntaharrastuksen vakiintuminen 
tavaksi. Myös liikuntaharjoittelun kielteisiä vaiku-
tuksia kirjattiin. Harjoittelu oli aiheuttanut pienelle 

osalle asiakkaista nivel- ja lihaskipuja, huimausta ja 
sydänoireita sekä väsymystä. Oireet olivat yleensä 
ohimeneviä. 

”Olen paljon pirteämpi, leivon ja hoidan kotia aktiivi-
semmin. Mieliala kohosi kaikilla!”

Hanketoimijat keräsivät asiakaspalautetta ohjelman 
(Kalmari ym. 2008, liite 7) ja omilla lomakkeillaan. Yh-
teenveto ohjelman lomakkeilla kerätyistä palautteis-
ta on luettavissa tämän raportin luvusta Iäkkäiden 
osallistujien ryhmäliikunnan palautteet. 

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. Taulukossa 10 
kuvataan kolmannen hankeryhmän kumppanuuksia 
ja yhteistyön teemoja seurantakaudella. Yhteistyö-
tahon yhteyteen on liitetty tieto, kuinka moni kyse-
lyyn vastanneesta hanketoimijasta ilmoitti kyseisen 
kumppanuuden.

Kolmannella hankeryhmällä oli runsaasti yhteistyö-
kumppaneita. Kunnan keskeiset toimialat olivat aikai-
sempaan malliin keskeisiä kumppaneita. Yhteistyötä 
julkisen sektorin kanssa tehtiin kaikissa asiakaspro-
sessin vaiheissa: asiakkaan tavoittamisesta, toimin-
nan järjestämiseen, toimijoiden kouluttamiseen, tilo-
jen ja toimintaympäristön muokkaamiseen. 

Hankeryhmä teki myös tiiviisti yhteistyötä seura-
kunnan, järjestöjen, yksityisen sektorin, oppilaitos-
ten, asiantuntijaorganisaatioiden ja sisarhankkeiden 
kanssa. Moninaiset yhteistyön teemat näiden kump-
paneiden kanssa vahvistavat tietoa siitä, että toimin-
takyvyltään heikentyneiden iäkkäiden terveysliikun-
ta- ja neuvonta onnistuvat parhaiten monisektorisella 
ja laaja-alaisella yhteistyöllä. 

Näkyvyys
Osallisuus Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa on edis-
tänyt hankkeiden näkyvyyttä. Paikallisseminaarit, 
hanke-esitteet, tiedotustilaisuudet, lehtiartikkelit, 
verkkosivut ja tapahtumat kuten ulkoilupäivä lisäsi-
vät kolmannen hankeryhmän julkisuutta. 
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Seurantakaudella jokainen ryhmän hanke esiintyi 
julkisissa tilaisuuksissa tai sen toimintaa esiteltiin tie-
dotusvälineissä. Paikallislehdissä kerrottiin yhdeksän 
ja paikallisradiossa tai -tv:ssä viiden hankkeen työstä. 
Viisi hanketta pääsi esille valtakunnallisessa lehdis-
tössä. Toiminnasta kerrottiin myös hankkeiden taus-
taorganisaatioiden ja -liittojen tai paikallisyhdistysten 
sekä kuntien verkkosivuilla. Lisäksi valtakunnallisten 
eläke- ja kansanterveysjärjestöjen toimintaa esiteltiin 
omissa jäsenlehdissä.

Hanketoimijoiden oman toiminnan arviointi

Juurrutusvaiheen onnistuminen
Vuosi 2009 oli kolmannelle hankeryhmälle toimin-
nan juurrutusvaihe. Yksi toimija koki vaiheen on-

nistuneen erittäin hyvin, seitsemän hyvin ja kaksi 
melko hyvin. Avovastausten mukaan myönteistä on 
ollut: iäkkäiden aktivoituminen ja heidän toiminta-
kykynsä parantuminen, ammatti- ja vertaisosaajien 
lisääntyminen, hankkeessa kehittyneen toiminta-
mallin vakiintuminen, verkostoyhteistyön sujumi-
nen ja iäkkäiden kuntosaliharjoittelun vakiintumi-
nen. Muutamien kommenttien mukaan yhteistyö 
kunnan kanssa ei toiminut toivotusti, koska toimin-
takyvyltään heikentyneiden iäkkäiden terveyslii-
kuntaa ei koettu oman sektorin tehtäväksi. Huolta 
kannettiin myös erityisryhmiin kuuluvien vanhusten 
liikuntaan panostamisesta. Omaa toimintaa arvioi-
tiin seuraavasti:

”Ei malttaisi lopettaa kun hanke on alettu mieltää 
koordinoijaksi.”

Taulukko 10. Hankeryhmän 2007-2009 kumppanit ja yhteistyönteemoja 2009-2010

Yhteistyötaho Yhteistyön teemoja

Terveystoimi (10/10)
Asiakkaiden etsiminen ja ohjaus, koulutus, tiedottaminen, liikuntatilojen yhteiskäyttö, liikkumissuunnitelmat, 
kotitestit, ulkoilun palvelusetelin kehittäminen ja kokeilu, ulkoilutapahtuman järjestäminen, osallisuus hankkeen 
ohjausryhmässä, jatkosuunnittelu

Liikuntatoimi (10/10)
Liikuntatilojen yhteiskäyttö, kuntosalivuorot, välineiden lainaus, tapahtumien kuten ulkoilupäivän järjestäminen, 
koulutus, liikuntaneuvonnan käytäntöjen kehittäminen, osallisuus hankkeen ohjausryhmässä, jatkosuunnittelu

Sosiaalitoimi (9/10)
Asiakkaiden etsiminen, ohjaus ja motivointi, tiedottaminen, koulutukset, ulkoilutapahtuman järjestäminen, tilojen 
yhteiskäyttö, liikuntaneuvonnan käytäntöjen kehittäminen, uuden työntekijäresurssien anominen

Tekninen toimi (7/10)
Avustus ulkoilutapahtumien järjestelyissä, kävelyreittikartat ja penkitys, rollaattorireitti, hankkeen toimitilojen 
remontointi, liikuntapaikkojen suunnittelukokoukset

Eläkeläisjärjestöt (7/10)
Tiedottaminen, vapaaehtoiset avustajat tapahtumissa ja kuntosalitoiminnassa, tapahtumien suunnittelu ja toteu-
tus, vertaisten ja vapaaehtoisten koulutus, 

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt 
(8/10)

Tiedottaminen, asiakkaiden ohjaus, luennointi, vertaisohjaajien koulutus, liikuntatapahtumien suunnittelu ja 
toteutus, materiaalin valmistaminen, tilojen yhteiskäyttö

Liikuntajärjestöt ja urheiluseurat (5/10)
Tiedottaminen, koulutus, vertaisvetureiden huolto, liikunnanohjaus, tilojen yhteiskäyttö, materiaalin valmistami-
nen, jatkon suunnittelu

Seurakunta (10/10)
Tiedottaminen, tapahtumien suunnittelu ja toteutus, koulutus, luennointi, avustaminen liikuntaryhmissä, 
ulkoiluystävätoiminta, tilojen yhteiskäyttö, osallisuus ohjausryhmässä, hankkeen onnittelukortit 70 täyttäville, 
neuvonta- ja ohjemateriaalin välittäminen

Kansalais- ja työväenopistot (4/10) Asiakkaiden ohjaus, ryhmämuotoinen liikuntaneuvonta (Hyvinvointi tv), toiminnan juurtuminen kansalaisopistoon

Oppilaitokset (7/10)
Tiedottaminen, opinnäytetyöt, avustus ulkoilutapahtumissa, opiskelijoiden ohjaus harjoittelujaksoilla, liikuntaryh-
mät, liikuntaneuvonta, opinnäytetyöt, liikkumissuunnitelman koekäyttö 

Asiantuntijaorganisaatiot (6/10) Koulutukset, hankeohjaus, osallisuus hankkeen johtoryhmässä

Yksityinen sektori (7/10)
Asiakkaiden ohjaus, koulutus, tiedottaminen, tilojen yhteiskäyttö, liikuntaneuvonnan käytäntöjen kehittäminen, 
hankkeen kehittämän toimintamallin käyttöönotto

Muut Voimaa vanhuuteen -hankkeet 
(8/10)

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

Muut tahot (6/10) Luennot, ulkoiluystäväkoulutus, tiedotus, asiakkaiden ohjaus, tapahtumien järjestäminen, vapaaehtoistoiminta
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”Vertaisveturi- ja ulkoiluystävätoiminta on alueella 
saatu käyntiin ja pysyväksi toiminnaksi.”

”Uusissa yhdistyksissä tavoitimme kohderyhmän 
entistä helpommin aiempien vuosien kokemusten 
perustella.”

Hankkeiden jatko- ja vakiinnuttamissuunnitelmat

Voimaa vanhuuteen -ohjelman hankkeilta pyydet-
tiin vuosittain tietoa toiminnan jatkosta, vakiinnutta-
missuunnitelmista ja -toimenpiteistä. Toimintaansa 
päättävältä ryhmältä kysyttiin, jatkuuko hankkeen 
aloittama toiminta projektin jälkeen ja jos jatkuu niin 
miten. Ryhmää pyydettiin myös tiivistämään asioita, 
jotka he näkevät keskeisiksi juurruttamisen onnistu-
misen ja toisaalta vaikeutumisen kannalta.

Hankeryhmän vastausten (n=10) mukaan hankkei-
den kehittämä toiminta jatkuu ainakin jossain muo-
dossa. Jatkumisen väylinä ovat 1) hankeorganisaatio, 
2) kotihoito, 3) kansalaisopisto, 4) eläkeläis- ja vam-
maisjärjestöjen paikallisyhdistykset, 5) yksityinen 
sektori/kuntoutuslaitos ja 6) vapaaehtois- ja ver-
taisohjaajatyö. Muutaman vastauksen mukaan toi-
minnan vakiinnuttaminen oli vaikeaa erityisryhmiin 
kuuluvien iäkkäiden kohdalla mm. siksi, että heidän 
osallistumisensa yleisiin liikuntaryhmiin ei aina on-
nistu ja myös ohjaus asettaa omat haasteensa.    

Hanketoimijoiden mukaan vakiinnuttamista edis-
tävät: esimiesten ja kuntapäättäjien sitoutuminen, 
liikuntatoimen mukaantulo, ammattilaisten ja ver-
taisten koulutus ja huolto, iäkkäiden terveysliikunta 
oppilaitosten koulutusohjelmiin, taloudelliset re-
surssit ja niiden oikea kohdentaminen, poikkihallin-
nollinen yhteistyö, alueelliset yhteistyöryhmät ja ar-
vokeskustelu kohderyhmän iäkkäiden liikunnasta. 

Hanketoimijoilta kysyttiin myös, miten he voivat jat-
kossa viedä Voimaa vanhuuteen -asiaa eteenpäin 
paikkakunnallaan ja millaista yhteistyötä he toivo-
vat Ikäinstituutin kanssa hankekauden jälkeen. Pää-
osa toimijoista aikoi toimia ohjelman tavoitteiden 
mukaisesti jatkossakin, esimerkiksi kouluttamalla 
toimijoita ja vertaisia, toimimalla alueellisessa yh-
teistyöryhmässä, kertomalla hanketyön tuloksista, 

osallistumalla täydennyskoulutuksiin sekä vaikutta-
malla kunnalliseen päätöksentekoon. Ikäinstituutilta 
toivottiin jatkossakin koulutuksia, ohje-, neuvonta ja 
viestintämateriaalia, verkostotapaamisia, asiantunti-
jaluentoja ja yhteydenpidon jatkumista. Yksi toimija 
kiteytti ”VV -leiman olevan pysyvästi otsassa.” 

Hankeohjauspalaute

Voimaa vanhuuteen -ohjelman merkitys hanketoiminnalle
Voimaa vanhuuteen -ohjelman hankkeilta kysytään 
vuosittain, onko osallisuus valtakunnallisessa ohjel-
massa hyödyttänyt toimintaa. Seurantakaudella yh-
deksän hankeryhmän vastaajaa koki hyötyneensä erit-
täin paljon ja yksi jonkin verran. Vastausten mukaan 
ohjelma on antanut taustatukea ja arvovaltaa, hyvää 
ohjausta, koulutusta ja terveysliikunnan materiaaleja. 

”Koulutukset, projektin ohjaus ja materiaalit sekä 
verkostoituminen muiden hankkeiden kanssa!”
” VV -ohjelma on tunnettu koko Suomessa. On ollut 
hienoa sanoa oman hankkeen kuuluvan valtakunnal-
lisesti arvostettuun ohjelmaan.”

Hankeohjauksen hyödyt
Kolmas hankeryhmä koki hyötyneensä hankeohja-
uksesta; seitsemän erittäin paljon, yksi paljon ja kak-
si toimijaa jonkin verran. Avovastauksissa kiitettiin 
aikaisempaan malliin henkilökohtaista ja ystävällis-
tä tukea, koulutuksia ja materiaaleja. Erityisryhmän 
iäkkäitä luotsaava hanke koki että materiaalit olivat 
hyviä, mutta niitä oli muokattava omalle kohderyh-
mälle sopiviksi. Muutamissa vastauksissa ehdotet-
tiin, että tuotteistamiskoulutukset voisivat sijoittua 
hankekaudella aikaisempaan vaiheeseen. 
 

Ensimmäisen hankeryhmän 
2005-2007 tilannekatsaus

Voimaa vanhuuteen -ohjelman ensimmäinen hanke-
ryhmä päätti hankekautensa vaihtelevalla aikataulul-
la. Taulukossa 11 esitetään hankeryhmän päivitetty 
tilannekatsaus. Tilannekatsaus saatiin soittamalla en-
tisille hanketyöntekijöille tai hankkeen vastuuhenki-
lölle taustaorganisaatiossa.  
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Taulukko 11. Hankeryhmä 2005-2007

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 tasapainoharjoituksia, 
tietoiskuja harjoittelusta ja terveydestä sekä koti-
läksyliikkeen. 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 syrjäkylillä. 
Eri sukupolvien kohtaaminen koulun liikuntatunneilla 
sekä liikuntatapahtumissa.

Kaikki hankkeen käynnistämät Tasapainoillen 
-ryhmät yhtä lukuun ottamatta jatkuvat Sallan 
kansalaisopistossa.
Hankkeen innoittamana kunnan kuntosalitoimin-
ta on laajentunut. Erityisesti iäkkäät miehet ovat 
aktivoituneet harjoittelemaan.

Helsingin Alzheimer-yhdistys ry
Dementoituneiden ja omaishoitajien liikunta-
ryhmätoiminta 

Muistisairaiden ja heidän omaistensa yhteinen 
liikuntaryhmä, joka sisälsi kuntosali- ja allasjumppaa. 
Erityisryhmän liikuntatoiminnan kehittäminen. 

Kuntosaliryhmä jatkuu yhdistyksen toisessa, vielä 
jatkuvassa projektissa. Lisäksi yhdistyksen tiloihin on 
hankittu liikuntavälineitä asiakkaiden käyttöön.

Honkalakoti ry, Ruovesi
Pois pyjamasta 

Kotikäynnit ja yksilöharjoittelu. Viiden kuukauden ohjattu 
kotiharjoittelu, jonka jälkeen viiden kuukauden omatoiminen 
harjoittelu.

Projekti jatkui vuoden 2009 loppuun. Suunnittelu 
kotikuntoutustoiminnan jatkumisesta on kesken.

Itä-Helsingin lähimmäistyö Hely ry 
Vaivoista Vireyteen, Kuntoillen kivaksi

Palvelutalojen liikuntatarjonnan monipuolistaminen ja asuk-
kaiden ohjaaminen  ryhmiin toimintakykytestien perusteella. 
Omaishoitajien ja -hoidettavien liikuntaryhmän käynnistä-
minen yhteistyössä kaupungin liikunta- ja sosiaaliviraston 
kanssa.

Palvelutalojen liikuntaryhmät jatkuvat fysioterapeutin 
ohjaamina. Itsenäinen kuntosaliharjoittelu jatkuu 
Helykodin kuntosalilla.
Kaupunki jatkaa omaishoitajien ja -hoidettavien 
ryhmää. 

Kantti ry, Helsinki 
Kunnon ilo 

Voima- ja tasapainosisältöiset ryhmät ja kotikäynnit. Harjoit-
telussa huomioitiin erityisesti psykososiaalisen näkökulma.

Tuolijumppa- ja tasapainoryhmät jatkuvat liikunnan-
ohjaajien ohjaamana osana talon ja  mielenterveyden 
tukitoimintaa. Taloon varustettu pieni kuntosali. 
Liikunta olennaisena osana myös maahanmuuttaja ja 
romanivanhusten vertaistoiminnassa.

Kivipuro ry, Seinäjoki, Nurmo, Ylistaro ja Lapua 
Luotsi 

Liikuntaneuvonta ja iäkkäiden luotsaaminen liikuntatoimin-
taan. Yhdistyksen liikuntatarjonnan monipuolistaminen ja 
lisääminen. 

Hankkeessa käynnistetyt liikuntaryhmät jatkuvat Kivi-
puron tiloissa. Kuntoneuvolatoiminta on taloudellisesti 
haastavaa ja sen jatkuvuus on epävarmaa.  

Lakeuden Palveluyhdistys ry, Tyrnävä ja Muhos
Liikkeelle 

Voima- ja tasapainosisältöiset ryhmät ja henkilökunnan kou-
luttaminen. Toimintaa järjestettiin kahden kunnan alueella.

Iäkkäät liikuntatoimintaan osallistuneet vaativat palve-
lun jatkumista. Ohjattu kunto- ja liikuntasaliharjoittelu 
jatkuu kunnan liikuntatoimen organisoimana.

Laukaan Asumispalvelusäätiö 
Kotikannustaja 

Liikuntaneuvonta osana seniorineuvontapistettä sekä voima- 
ja tasapainosisältöiset ryhmät.

Neuvontapiste on siirtynyt osaksi kunnan toimintaa. 
Se painottuu toistaiseksi muistin muutoksiin ja 
häiriöihin liittyvään palveluohjaukseen. Liikuntaryhmät 
jatkuvat kunnan rahoittamana.

Orimattilan Vanhustentaloyhdistys ry 
Jelppis 

Voima- ja tasapainosisältöiset ryhmät ja henkilö-
kunnan kouluttaminen kuntoutumista edistävään 
työotteeseen.

Toiminta ei jatku yhdistyksen toteuttamana. 
Hankkeen varustaman kuntosalin käyttö ja iäkkäi-
den ohjaus jatkuu kaupungin ostopalveluna. 

Puolangan vanhustenkotiyhdistys ry
Hyvä elämä 

Voima- ja tasapainosisältöiset ryhmät ja allasvoimis-
telu.  Liikuntatoiminnan järjestäminen yhteistyössä 
seurakunnan kanssa. 

Mäntykodin allasvoimisteluryhmät jatkuvat. 
Kuntosaliohjausta iäkkäille kunnan kuntosalilla. 
Tuolijumppa jatkuu kansalaisopiston toimintana.
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Voimaa vanhuuteen -ohjelman yhteydenpito han-
ketoimijoihin ja hankkeiden taustaorganisaatioihin 
jatkuu edelleen. Useat hanketoimijat kuuluvat Ikäins-
tituutin kouluttajaverkostoon ja osallistuivat näin ol-
len mm. VoiTas -koulutuksen täydennysosiopilottiin 
syksyllä 2009. Hankkeiden edustajia oli myös muka-
na ohjelman Juhlaseminaarissa huhtikuussa 2010. 
Lisäksi useimmat hankkeiden taustaorganisaatiot 
ovat solmineet aiesopimuksen jatkoyhteistyöstä oh-
jelman uudella viisivuotiskaudella.

Iäkkäiden osallistujien ryhmälii-
kunnan palautteet

Voimaa vanhuuteen -ohjelman hanketoimijat keräsi-
vät palautetta ryhmiin osallistuneilta iäkkäiltä ohjel-
man ja myös omilla palautelomakkeillaan. Seuraava 
yhteenveto perustuu ohjelman palautelomakkeella 
(Kalmari ym. 2008, liite 7) kerättyyn tietoon. Tutki-
musyhteenvedon on kirjoittanut Ikäinstituutin tutki-
ja Tommi Sulander (2010).

Palautteita ryhmäliikunnasta on kerätty säännöllisistä 
jumpparyhmistä ympäri Suomea. Kaikkiaan lomak-
keen on palauttanut vähintään kerran 1028 henkilöä. 
Niiden ryhmien osallistujista, joista tiedot kerättiin, 
hieman yli 80 % vastasi kyselyyn. Palautettuja kysely-
jä saatiin eri puolilta Suomea – Helsingistä Sallaan.

Kokonaisuudessaan palaute on ollut positiivista. Ar-
viointilomakkeeseen vastanneista lähes kaikki ko-
kevat ryhmän sisällön ja harjoittelutason vastaavan 
ennakkotiedotusta ja odotuksia. Lisäksi jumpparyh-
mien ilmapiiri koetaan hyväksi. Myös ohjaustoiminta 
koetaan lähes sata prosenttisesti päteväksi ja mel-
kein kaikki harjoitteluryhmiin osallistuneet ilmoitta-
vat saaneen henkilökohtaista ohjausta tarvittaessa. 

VertaisVeturi -ohjaajakoulutus on onnistunut varsin 
hyvin. Kyselyyn vastanneet iäkkäät ihmiset kokevat 
koulutettujen vertaisten ohjaamisen lähes yhtä pä-
teväksi kuin liikunnan ammattilaisten ohjauksen. 
Ryhmiin osallistujia on evästetty hyvin myös omatoi-
miseen harjoitteluun, jota on toteutettu varsin mal-
likkaasti. 

Harjoittelun vaikutukset kunnon kohenemiseen ovat 
varsin hyvät huomioiden se tosiseikka, että ryhmät 
harjoittelevat enimmillään kaksi kertaa viikossa. Kes-
kimäärin kaksi kolmesta vastaajasta kokee kuntonsa 
kohentuneen liikuntajakson vaikutuksesta. Vielä use-
ampi kokee harjoittelun vaikuttaneen jaksamiseen 
arkielämässä. Kokemus kunnon kohenemisesta on 
yleisempää kaksi kuin yhden kerran viikossa harjoi-
telleilla sekä pitkäkestoisempaan harjoitteluun osal-
listuneilla. 

Arkielämän jaksamisen vaikutukset ovat puolestaan 
varsin yleiset myös henkilöillä, jotka harjoittelevat 
kerran viikossa tai osallistuvat lyhytkestoisempiin 
ryhmiin. Vaikka varsinainen fyysinen kunto ei ko-
henisi, vähäiselläkin harjoittelulla voi olla positiivisia 
vaikutuksia kokemuksiin jaksamisesta. Ryhmäharjoit-
telu voi edistää osalla kokemusta sosiaalisten suhtei-
den kohenemisesta. Lisäksi harjoittelun positiivinen 
vaikutus mielialaan voidaan kokea jo varsin vähäisel-
lä harjoittelumäärällä. 

Yksi tärkeä tulos on omatoimisen jumpan positiivi-
nen vaikutus kokemukseen kunnon kohenemisesta, 
etenkin kerran viikossa ryhmäliikuntaan osallistunei-
den osalta. Kerran viikossa toteutettavan ryhmäjum-
pan vaikutuksia tulee vahvistaa omatoimiseen jump-
paan motivoivien toimintojen avulla. Näin voidaan 
entisestään edistää iäkkäiden ihmisten kokemuksia 
kunnon sekä mielialan kohenemisesta. 

Taulukko 11. Hankeryhmä 2005-2007

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 tasapainoharjoituksia, 
tietoiskuja harjoittelusta ja terveydestä sekä koti-
läksyliikkeen. 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 syrjäkylillä. 
Eri sukupolvien kohtaaminen koulun liikuntatunneilla 
sekä liikuntatapahtumissa.

Kaikki hankkeen käynnistämät Tasapainoillen 
-ryhmät yhtä lukuun ottamatta jatkuvat Sallan 
kansalaisopistossa.
Hankkeen innoittamana kunnan kuntosalitoimin-
ta on laajentunut. Erityisesti iäkkäät miehet ovat 
aktivoituneet harjoittelemaan.

Helsingin Alzheimer-yhdistys ry
Dementoituneiden ja omaishoitajien liikunta-
ryhmätoiminta 

Muistisairaiden ja heidän omaistensa yhteinen 
liikuntaryhmä, joka sisälsi kuntosali- ja allasjumppaa. 
Erityisryhmän liikuntatoiminnan kehittäminen. 

Kuntosaliryhmä jatkuu yhdistyksen toisessa, vielä 
jatkuvassa projektissa. Lisäksi yhdistyksen tiloihin on 
hankittu liikuntavälineitä asiakkaiden käyttöön.

Honkalakoti ry, Ruovesi
Pois pyjamasta 

Kotikäynnit ja yksilöharjoittelu. Viiden kuukauden ohjattu 
kotiharjoittelu, jonka jälkeen viiden kuukauden omatoiminen 
harjoittelu.

Projekti jatkui vuoden 2009 loppuun. Suunnittelu 
kotikuntoutustoiminnan jatkumisesta on kesken.

Itä-Helsingin lähimmäistyö Hely ry 
Vaivoista Vireyteen, Kuntoillen kivaksi

Palvelutalojen liikuntatarjonnan monipuolistaminen ja asuk-
kaiden ohjaaminen  ryhmiin toimintakykytestien perusteella. 
Omaishoitajien ja -hoidettavien liikuntaryhmän käynnistä-
minen yhteistyössä kaupungin liikunta- ja sosiaaliviraston 
kanssa.

Palvelutalojen liikuntaryhmät jatkuvat fysioterapeutin 
ohjaamina. Itsenäinen kuntosaliharjoittelu jatkuu 
Helykodin kuntosalilla.
Kaupunki jatkaa omaishoitajien ja -hoidettavien 
ryhmää. 

Kantti ry, Helsinki 
Kunnon ilo 

Voima- ja tasapainosisältöiset ryhmät ja kotikäynnit. Harjoit-
telussa huomioitiin erityisesti psykososiaalisen näkökulma.

Tuolijumppa- ja tasapainoryhmät jatkuvat liikunnan-
ohjaajien ohjaamana osana talon ja  mielenterveyden 
tukitoimintaa. Taloon varustettu pieni kuntosali. 
Liikunta olennaisena osana myös maahanmuuttaja ja 
romanivanhusten vertaistoiminnassa.

Kivipuro ry, Seinäjoki, Nurmo, Ylistaro ja Lapua 
Luotsi 

Liikuntaneuvonta ja iäkkäiden luotsaaminen liikuntatoimin-
taan. Yhdistyksen liikuntatarjonnan monipuolistaminen ja 
lisääminen. 

Hankkeessa käynnistetyt liikuntaryhmät jatkuvat Kivi-
puron tiloissa. Kuntoneuvolatoiminta on taloudellisesti 
haastavaa ja sen jatkuvuus on epävarmaa.  

Lakeuden Palveluyhdistys ry, Tyrnävä ja Muhos
Liikkeelle 

Voima- ja tasapainosisältöiset ryhmät ja henkilökunnan kou-
luttaminen. Toimintaa järjestettiin kahden kunnan alueella.

Iäkkäät liikuntatoimintaan osallistuneet vaativat palve-
lun jatkumista. Ohjattu kunto- ja liikuntasaliharjoittelu 
jatkuu kunnan liikuntatoimen organisoimana.

Laukaan Asumispalvelusäätiö 
Kotikannustaja 

Liikuntaneuvonta osana seniorineuvontapistettä sekä voima- 
ja tasapainosisältöiset ryhmät.

Neuvontapiste on siirtynyt osaksi kunnan toimintaa. 
Se painottuu toistaiseksi muistin muutoksiin ja 
häiriöihin liittyvään palveluohjaukseen. Liikuntaryhmät 
jatkuvat kunnan rahoittamana.

Orimattilan Vanhustentaloyhdistys ry 
Jelppis 

Voima- ja tasapainosisältöiset ryhmät ja henkilö-
kunnan kouluttaminen kuntoutumista edistävään 
työotteeseen.

Toiminta ei jatku yhdistyksen toteuttamana. 
Hankkeen varustaman kuntosalin käyttö ja iäkkäi-
den ohjaus jatkuu kaupungin ostopalveluna. 

Puolangan vanhustenkotiyhdistys ry
Hyvä elämä 

Voima- ja tasapainosisältöiset ryhmät ja allasvoimis-
telu.  Liikuntatoiminnan järjestäminen yhteistyössä 
seurakunnan kanssa. 

Mäntykodin allasvoimisteluryhmät jatkuvat. 
Kuntosaliohjausta iäkkäille kunnan kuntosalilla. 
Tuolijumppa jatkuu kansalaisopiston toimintana.
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Voimaa vanhuuteen -ohjelman ensimmäinen viisi-
vuotiskausi päättyi toukokuussa 2010. Kuviossa 5 
esitetään ylhäältä alaspäin edeten ohjelman toimija-
tasot, tehtävät, keskeiset tulokset ja alimpana pääta-
voite – säännöllisesti voima- ja tasapainoharjoittelua 
harrastava iäkäs ihminen. Kuviota täydentää yhteen-
veto keskeisistä tuloksista. 

1. Valtakunnallinen yhteistyö on luonut yhteistä 
tahtotilaa ja lisännyt tietoisuutta iäkkäiden terveys-
liikunnasta. Voidaankin olettaa, että Voimaa van-
huuteen -ohjelmalla on ollut oma merkityksensä toi-
mintakyvyltään heikentyneiden iäkkäiden voima- ja 
tasapainosisältöinen liikunnan ja liikuntaneuvonnan 
sisällyttämisessä keskeisiin sosiaali- ja terveys- ja lii-
kuntapoliittisiin asiakirjoihin. 

Asiakirjat 
•	 Ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveysliikunnan 

laatusuositus (2004)
•	 Terveyden edistämisen politiikkaohjelma (2007)
•	 Liikkuva ja hyvinvoiva Suomi 2010-luvulla. Ehdo-

tus kansalliseksi liikuntaohjelmaksi. (2008)
•	 Ikäihmisten palvelujen laatusuositus (2008)

•	 Valtioneuvoston periaatepäätös terveyttä edistä-
vän liikunnan ja ravitsemuksen kehittämislinjoista 
(2008) 

•	 Ikäneuvotyöryhmän muistio (2009)
•	 Käypä hoito -suositus liikunnasta (2008) ja 
 Hopea-paperi (2009)

2. Ohjelman yleinen toiminta on edistänyt tiedon 
ja taidon lisääntymistä. Esimerkkeinä tästä työstä 
ovat ohjelman julkisuus ja koulutetut ohjaajat. 

Viestinnän ja materiaalituotannon tuloksena
Verkkopalvelut, www.voimaavanhuuteen.fi ja 
www.voitas.fi
Lehdistö on esitellyt 

– Voimaa vanhuuteen -ohjelmaa n. 600 lehtiar-
tikkelissa

– Iäkkäiden voima- ja tasapainoasioita n. 1500 
lehtiartikkelissa

Ohjelman omia julkaisuja
– Uutiskirjeet (8)
– WoimaSanomat (2)
– Esitteet päättäjille, toimijoille ja iäkkäille
– Seurantaraportit (5)

Voimaa vanhuuteen -ohjelman (2005-2010) 
keskeisiä tuloksia

OHJAUSRYHMÄ
(RAY, STM, OKM, UKK-instituutti,
GT, Kuntaliitto, VTKL, Eläkeläisjärjes-
töjen edustaja, Svoli ry, KKI -ohjelma, 
Ikäinstituutti)

IKÄINSTITUUTTI 35 PAIKALLISHANKETTA

Seuranta
- ohjaus, ideointi
- viestintä

Koordinointi
- yleinen koulutus
- viestintä
- sidosryhmäyhteistyö
- hankeohjaus

Hanketoiminta
-  liikuntatoiminnan ja liikunta-
 neuvonnan mallintaminen
 eri toimintaympäristöissä

Valtakunnallinen yhteistyö

£ yhteinen tahtotila
£ laajapohjainen rahoitus
£ ehdotus iäkkäiden terveys-

liikunnan toimenpideohjel-
maksi

Mentorointimalli

£ yhteistyösopimus
£ henkilökohtainen yhteydenpito
£  koulutusohjelma
£ hankeverkoston tapaamiset
£ esimies- ja päättäjätapaamiset
£  yhteistyön foorumit
£ tiedottamis- ja viestintätuki
£ oppi- ja viestintämateriaali
£  verkkopalvelu
£ seuranta ja arviointi
£ yhteistyön foorumittoimenpide-
 ohjelmaksi

VoiTas- ja Ulkoiluystävä 
-kouluttajakoulutusohjelmat

£ valtakunnallinen 
 kouluttajaverkosto

Hyvät toimintatavat

£ iäkkään tavoittaminen
£ liikuntaneuvonta
£  liikuntatoiminta
£ ulkoilu
£ ohjaajakoulutus
£  kuljetus, avustus, tilat
£ monisektorinen yhteistyö
£ tiedotus
£  juurtuminen

Säännöllisesti voima- ja tasapainoharjoittelua harrastava iäkäs ihminen

Kuvio 5. Voimaa vanhuuteen -ohjelma prosessikaaviona
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– Tutkimus lehdistöjulkisuudesta 2005-2008 
 (Ojajärvi, 2009)
– Liikuntatekoja iäkkään hyväksi 1-3 -oppaat

24 tietoiskua TV:ssä 
– käytössä myös koulutusaineistona

Ohjelman työntekijät ovat kirjoittaneet 
– 15 lehtiartikkelia ammatti- ja järjestölehtiin  
– 2 mielipidekirjoitusta Hgin Sanomiin

VoiTas- ja Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttajakou-
lutusten tuloksena
•	 418 uutta kouluttajaa eri puolille Suomea
•	 kouluttajat ovat kouluttaneet 4050 uutta ohjaajaa 

iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoitteluun sekä 
ulkoiluun

•	 kouluttajat ovat jatkuvan informaation ja täyden-
nyskoulutuksen piirissä

3. Hanketoiminnan tuloksena ohjelman hankkeet 
ovat viiden vuoden aikana kehittäneet, käynnistä-
neet ja osittain juurruttaneet liikunta- ja -neuvonta-
toimintaa liikkumiskyvyltään heikentyneille iäkkäil-
le. Hankeseurannan mukaan ohjelman jalanjälki on 
jäänyt 76 paikkakunnalle. Toiminta on edistänyt iäk-
käiden toimintakykyä laaja-alaisesti. Fyysisen toimin-
takyvyn paranemista on seurattu testaamalla. Hank-
keiden kehittämät hyvät toimintatavat on jo pääosin 
kuvattu ja niitä jaetaan myös muiden hyödyksi. 

Liikkumiskyvyltään heikentyneille 75 + iäkkäille on
• perustettu n.1000 liikuntaryhmää 
• noin 10 000 liikkumisongelmaista iäkästä päässyt 

nousujohteisen voima- ja tasapainoharjoittelun 
piiriin

• käynnistetty matalan kynnyksen liikuntaneuvontaa 
ja palvelunohjausta kymmenillä paikkakunnilla

• toteutettu yksilöllisesti ohjattua kotiharjoittelua
• lisäksi liikuntatoiminnassa mukana satoja koulu-

tettuja iäkkäitä vertaisohjaajia sekä omaisia

Testitulosten mukaan liikuntaharjoittelu on edistä-
nyt fyysistä toimintakykyä
•	 Voimaa vanhuuteen -hankkeet testasivat viisivuo-

tiskauden aikana yli 3500 henkilöä. Toimintaky-
kytestausten mukaan pääosalla hankkeissa testa-

tuista iäkkäistä testitulokset paranivat tai pysyivät 
ennallaan (kuvio 6).

Kuvio 6. Voimaa vanhuuteen -hankkeiden liikuntatoimin-

nan vaikuttavuus testeillä mitattuna (n=3659)

4. Mentorointimallia iäkkäiden terveysliikunnan 
toimijoille voidaan pitää myös keskeisenä tuloksena. 
Malli on kehittynyt hankeohjauksessa ja vuorovai-
kutuksessa Ikäinstituutin ohjelmaväen ja hanketoi-
mijoiden kesken. MentorointiMenu sisältää erilai-
sia ja tarpeen mukaan käytettäviä tukielementtejä. 
Mallia tullaan hyödyntämään ohjelman seuraavassa 
vaiheessa.

MentorointiMenu
• Päättäjäneuvottelut
• Taustaselvitykset ja kartoitukset
• Verkostoseminaarit
• Kehityssuunnitelman laadinta
• Toimintaohjelmien toteutus
• Kehitystyön tuki ja toiminnan juurrutus

– koulutus
– henkilökohtainen/ryhmäohjaus
– lomakkeet
– oppimateriaalit
– viestintä ja viestintämateriaalit

• Seuranta ja arviointi
• Suositukset ja kehitysehdotukset
• VoiTas -sertifikaatin myöntäminen 
 kriteerien perusteella

11%

10%

16%

63%

Tulos parantunut

Tulos pysynyt ennallaan

Tulos heikentynyt

voima - ja tasapainotestin 
tulos erisuuntainen
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Ohjelman seurannan ja arvioinnin reflektointia

Voimaa vanhuuteen -ohjelman viisivuotinen toimin-
takausi päättyi keväällä 2010. Ohjelmaa toteutet-
tiin toimintatutkimuksella otteella, jossa korostuvat 
avoin kehittäminen ja raportointi, yhdessä oppimi-
nen, palautteen kerääminen ja kuuleminen, jatkuva 
seuranta ja arviointi sekä tarvittaessa korjausliikkeet 
toiminnan uudestaan linjaamiseksi. 

Arviointia on toteutettu niin Ikäinstituutin ohjelma-
ryhmässä, ohjelman johto- ja ohjausryhmissä, hank-
keissa kuin iäkkäiden osallistujien toimesta. Lisäksi 
ulkoinen arviointi on muodostanut oman kokonai-
suutensa. Arvioinnin kohteena ovat olleet: 
• ohjelman toimintamuodot, -malli ja -prosessit 
• tavoitteisiin pääsy, tulokset ja vaikutukset
• kunkin tahon oma toiminta

Ohjelman tavoitekysymykset asetettiin ohjelman 
alussa (Voimaa vanhuuteen… 2006). Seuraavana esi-
tetään ohjelman tavoitekysymykset ja tietolähteet, 
joista tavoitteisiin pääsyä on voitu arvioida. 

Tiedon lisääntyminen? Yleisen asenneilmaston 
muuttuminen?
• Vuosittaisen hankekyselyn vastaukset 
• Julkisuusseuranta (Cision), verkkosivujen 

kävijälaskuri
• Lehdistöjulkisuustutkimus (Ojajärvi 2009)
• Seminaareihin ym. tilaisuuksiin osallistuneiden 

määrät ja palautteet
• Tarkastelu, onko VV -ohjelma ja iäkkäiden 

terveysliikunta asiakirjoissa, kuntien strategioissa

Taidon ja osaamisen lisääntyminen? Toimijoiden 
määrä?
• Hanke- ja yleiskoulutusten ja niihin osallistunei-

den määrät, koulutuspalautteet
• Koulutusohjelmien valmistuminen, kouluttajaver-

kosto, uusien kouluttajien määrä
• Paikallisten ohjaajakoulutusten määrät, uusien 

ohjaajien määrät 

Iäkkäiden liikuntamahdollisuuksien ja osallistumisen 
lisääntyminen?
• Uusien ryhmien ja osallistujien määrät, tilat ja väli-

neet (hanketoimijoiden ja kouluttajien raportointi)
• Iäkkäiden palautteet (hanketoimijoiden raportointi)

Hyvien toimintatapojen kehittäminen ja toiminnan jär-
jestäminen yhteistyöllä? Juurtuminen? Jakaminen?
• Hanketoimijoiden kuvaukset (seurantakysely, 

loppuraportti, esitykset)
• Hanketoiminnan tuotteistaminen 
• Eri sektorin toimijoiden osallistuminen kehitys- ja 

vakiinnuttamistyöhön
• Hanke-esimiesten ja kuntapäättäjien sitoutumi-

nen, iäkkäiden liikunta strategioissa

Ohjelman seuranta ja arviointi on jatkunut koko ohjel-
makauden ajan varsin järjestelmällisesti. Ohjelma on 
näin ollen voinut arvioida tavoitteeseensa pääsyä seu-
rantatietoon perustuen. Myös ulkoinen arvioija on tu-
kenut arvioinneillaan ja kehitysehdotuksillaan työtä. 

Ohjelman edetessä huomattiin, että tiedontarpeet 
laajenivat hankkeiden toiminnan moninaistuttua. 
Käyttöön otettiin esimerkiksi täydennytty ja eri han-
kevaiheeseen liittyvä sähköinen seurantakysely ja 
myös iäkkäiden palautteita alettiin kerätä.  

Ohjelman uudella kaudella tarvitaan useampia väli-
neitä mm. toiminnan juurtumisen seurantaan ja ar-
viointiin. Myös vertaisarviointia voidaan hyödyntää 
aikaisempaa laajemmin.
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Ulkoisen arvioinnin eteneminen 
seurantakaudella

Vuorovaikutuksellinen yhteistyö ohjelman ulkoisen 
arvioijan Net Effect Oy:n kanssa jatkui seurantakau-
della. Vuonna 2009 Net Effect järjesti arvioinnin vä-
liseminaarin 21.4., johon osallistui noin 40 keskeistä 
iäkkäiden terveysliikunnan asiantuntijaa ja päättä-
jää. Seminaarissa esitettiin ohjelman väliarvioinnin 
tulokset (Net Effect Oy 2009) ja ideoitiin ohjelman 
jatkotyön painopistealueita. 

Arvioija järjesti myös Ikäinstituutin ohjelmatyönteki-
jöille ja Voimaa vanhuuteen -ohjelman johtoryhmäl-
le itsearviointitilaisuuden 29.4.09. Itsearviointi edisti 
mm. ohjelman kehittämisalueiden tunnistamista ja 
niihin vastaamista. Syksyllä 2009 ulkoinen arvioija 
toisti hankkeille ja hankkeiden sidosryhmille aiem-
min lähetetyn kyselyn. Kyselyn vastausprosentit jäi-
vät kuitenkin aikaisempia pienemmäksi. Arvioija 
raportoi toisessa väliraportissaan Ikäinstituutin oh-
jelmaryhmälle kyselyn tulokset. 

Net Effect Oy osallistui myös ohjelman Juhlasemi-
naarin (28.-29.4.2010) valmisteluihin. Seminaarin toi-
nen päivä sisälsi mm. Voimaa vanhuuteen -ohjelman 
ulkoisen arvioinnin tuloksia ja johtopäätöksiä (Vuo-
rela ym. 2010a).

Ulkoisen arvioijan johtopäätökset 
ja kehitysehdotukset

Ohjelma on vastannut ennakoivasti ja jo olemas-
sa oleviin kansallisiin tarpeisiin aktiivisesti uu-
denlaisten palveluiden avulla
- Tälle kohderyhmälle ei olisi pystytty tuottamaan 
näitä liikuntapalveluita ilman ohjelman kautta ka-
navoitua rahoitusta. Merkittävää toimintaa etenkin 
pienemmissä kunnissa. 

Ohjelman suunnittelu ja toteutus on onnistunut 
hyvin, se on tuottanut erinomaista materiaalia 
hanketoimijoille
- Myös koordinointi ja ohjelmalta saatu tuki on ollut 
hyvää.  Ohjelma- ja hanketoimijat ovat sitoutuneet 
yhteisen päämäärän edistämiseen.

Sidosryhmäorganisaatiot ovat saaneet omaan 
toimintaansa uusia toimintamalleja ja uutta työn 
tekemisen kulttuuria, mikä on juurtumassa osak-
si organisaatioiden normaalia toimintaa
- Myös liikunta-alan toimijat ovat saaneet uusia virik-
keitä ja palvelusisältöjä toiminnan järjestämiseen.

Ohjelman kautta on viety asennemuutosta mo-
nelle taholle ikääntyvien liikunnan osalta
- Ikääntyneet ja heidän läheisensä, kuntien ja kau-
punkien toimijat, alan järjestöt ja organisaatiot. 
- Asennemuutos on keskeistä tulevaisuuden toimin-
nan kannalta.

Voimaa vanhuuteen -ohjelman 
ulkoinen arviointi



�0

Ohjelmalla laaja-alaiset kerrannaisvaikutukset
- Ohjelman avulla kehittynyt uutta osaamista kansal-
lisella tasolla eri puolille Suomea. Myös uusia toimi-
joita on tullut kentälle.
- Ohjelma on luonut myös uudenlaisia verkostoja 
sekä vahvistanut jo olemassa olevia verkostoja. Ver-
kostohaasteena on vielä kuitenkin kuntien poikki-
sektoraalinen työ ja työtavat.

Potentiaalit ja mahdollisuudet
- Ohjelma toimii vaikuttavuuskiihdyttimenä: oh-
jelma luo laaja-alaisia mahdollisuuksia uudenlaiselle 
palvelutarjonnalle, sosiaalisille innovaatioille, yritys-
toiminnalle ja myös tulevaisuuden niukkojen resurs-
sien parempaan kohdentamiseen. 

Toukokuussa 2010 Net Effect järjesti työpajatyyp-
pisen tilaisuuden ohjelman keskeisille toimijoille ja 
julkaisi lokakuussa Voimaa vanhuuteen -ohjelman 
arvioinnin loppuraportin (Vuorela ym. 2010b), jonka 
kehityssuositusten sisältöalueet ovat:

1) Strategiset verkostot ja yhteistyömallit: Paikal-
listasolle tulisi luoda eri sektoreiden yhteistyömalli.

2) Ohjelmatoiminnan kehittäminen: Ohjelmassa 
tulisi harkita joidenkin tehtävien ulkoistamista 
(esim. tilaisuuksien järjestäminen ja viestintäteh-
tävät). Ohjelman tulisi myös panostaa sähköisen 
median hyödyntämiseen ja ohjelmatiimin osaa-
misen siirtoon.

3) Hanketoiminnan tulosten levittäminen ja juur-
ruttaminen: Ohjelman hanketoimijoiden välistä 
tiedonkulkua ja kokemusten vaihtoa tulee lisätä. 
Haasteena on jatkossa edelleen oikean kohderyh-
män tavoittaminen.

4) Yhteiskunnallinen vaikuttaminen: Ohjelman 
tulee ottaa rohkeampi yhteiskunnallinen rooli nyt, 
koska teema on ajankohtainen ja kerätty aineisto 
ainutkertaista. Myös kustannus-hyöty tulee tehdä 
laajalti näkyväksi. 
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Kevään 2010 rahoituspäätösten (RAY, OKM ja STM) 
mukaan Voimaa vanhuuteen -ohjelman työlle myön-
nettiin jatkoa. Laajapohjaisen rahoituksen avulla tu-
etaan iäkkäiden terveysliikunnan monisektorista 
kehitys- ja juurrutustyötä kunnissa. Ohjelmaan hae-
taan kolmessa aallossa yhteensä n. 30 kuntaa (kunta-
kutsu, liite 4). Kunnat saavat tuekseen Ikäinstituutin 
toteuttaman mentoroinnin. Mukaan kutsutaan myös 
”kummin” roolissa entiset Voimaa vanhuuteen -oh-
jelman hankkeiden taustaorganisaatiot ja ohjelman 

Ohjelmatyön jatkuminen 2010-2014

pilottihankkeessa mukana olleet VoiTas -kunnat (Sal-
minen & Karvinen 2006).  Kuviossa 7 esitetään yhteis-
työn rakentuminen ohjelmaan valituissa kunnissa.   

Kohdennetun kuntatyön lisäksi ohjelmaan kuuluu 
ns. yleistä, kaikkiin kuntiin kohdistuvaa toimintaa. 
Kunnille välitetään ajankohtaista tietoa ja viestintä-
materiaalia. Kunnille tiedotetaan myös ohjelman to-
teuttamista koulutuksista eri puolilla Suomea.  

Kuvio 7. Yhteistyö ja toimijoiden roolit iäkkäiden terveysliikunnan järjestämiseksi Voimaa vanhuuteen -kunnassa 
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Henkilöstö ja työn organisointi
Voimaa vanhuuteen -ohjelman kokoonpano pysyi 
seurantakaudella ennallaan. Ohjelmajohtajana jatkoi 
Ikäinstituutin toimialapäällikkö TtL, LitM Elina Karvi-
nen, ohjelmakoordinaattorina VTM, ft Pirjo Kalmari, 
ohjelman suunnittelijoina KM, ft Minna Säpyskä-
Nordberg ja TtM, ft Heli Starck. Muut ohjelmaryhmän 
jäsenet ovat suunnittelija koulutussuunnittelija KM, 
ft Elina Vuorjoki-Andersson ja ohjelma-assistentti 
Mti Tuula Kuismin. Ohjelmaryhmää täydensi tutkija 
YTM Mika Simonen. Hänen työpanoksensa kohdistui 
ohjelman seurannan suunnitteluun ja toteutukseen. 
Ohjelmaryhmä jatkoi yhteistyötään ohjelman pilotti-
projektissa suunnittelijana toimineen ft Ulla Salmisen 
kanssa. Lisäksi ohjelmaryhmää avustivat kartoitus- ja 
koodaustyössä YTM Pirjo Viinamäki. Seurantakau-
della ohjelmaryhmä sai myös asiantuntija- ja mento-
rointitukea emeritusprofessori Ilkka Vuorelta ja TtM, 
MQ Tupu Holmalta. 

Viestinnän konsultteina jatkoivat vuoden 2009 lop-
puun Viestintäpalvelu Sovimar/Valmennushelmi (Jo-
hanna Tarpila) ja Viestintäpalvelu Tuula Vainikainen. 
Vuoden 2010 alusta viestinnän konsultointia hoiti 
Marja Lammi (Dream of Green Oy). Esite- ja julkai-
sumateriaalin graafisesta ilmeestä vastasivat graafi-
kot Irene Manninen-Mäkelä, Sampo Mäkelä ja Ossi 
Gustafsson. Tutkija Minna Mänty toimitti tutkimus-
referaatteja verkkosivujen Tutkittua tietoa -osioon. 
Tutkimukseen perustuva lehdistöjulkisuusraportti 
julkaistiin vuoden 2009 alussa. Lehdistöjulkisuusa-
nalyysin toteutti tutkija Sanna Ojajärvi Helsingin yli-
opiston viestinnän laitokselta. 

Seurantakaudella ohjelmaryhmällä oli yksi viikoittai-
nen yhteispalaveri, jossa käytiin läpi ajankohtaiset 
tapahtumat ja tehtävät. Ryhmällä oli myös yhteensä 
neljä suunnittelupäivää seurantakauden aikana. Yksi 
suunnittelupäivä järjestettiin seurantakauden alussa 
Helsingissä ja kolmen päivän jakso syyskuussa 2009 
Hämeenlinnassa. Näissä tilaisuuksissa suunniteltiin 
ohjelman ensimmäisen viisivuotiskauden hallittua 
loppuunsaattamista. Kehittämistyötä jatkettiin vies-
tintä-, sidosryhmä-, koulutus- ja mentorointi- sekä 
arviointityöryhmissä, joihin ohjelman työntekijät ja-
kaantuivat vastuualueensa mukaisesti.

Ryhmän jäsenet osallistuivat myös Ikäinstituutin si-
säisiin koulutuksiin ja erilaisiin seminaareihin, joiden 
organisoinnissa ohjelma ja Ikäinstituutti olivat mu-
kana. Omaehtoista liikuntaa tuettiin liikuntaseteleil-
lä. 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, ohjelmakoordinaattori Pirjo Kalmari sekä 
emeritusprofessori Ilkka Vuori. Varsinaisten jäsen-
ten lisäksi kokouksiin osallistuivat tarvittaessa myös 
muut ohjelmaryhmän edustajat. Johtoryhmä ko-
koontui vuoden 2009 aikana neljä ja kevätkaudella 
2010 kaksi kertaa. Kokouksissa päätettiin ohjelmaan 
liittyvistä käytännön toimintalinjoista ja ratkaisuis-

Ohjelman voimavarat
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ta. Seurantakauden keskeisiä kysymyksiä olivat mm. 
ohjelman jatkuminen ja ulkoisen arvioinnin etene-
minen.

Ohjausryhmän muodostivat keskeisten yhteistyöta-
hojen edustajat (taulukko 12). Vuonna 2010 ohjaus-

Kari Koivumäki, OKM, puheenjohtaja

Elina Varjonen, RAY/ 2010 Margita Nylander

Hanna Nyfors, STM, varapuheenjohtaja

Mari Miettinen, STM

Jaana Suni, UKK-instituutti/ 2010 Saija Karinkanta

Olavi Haapaniemi, Eläkeläisjärjestöjen edustaja

Sarianna Sipilä, Gerontologian tutkimuskeskus

Jaakko Tuomi, Vanhustyön keskusliitto

Tupu Holma, Kuntaliitto

Leeni Asola-Myllynen, Svoli ry/ 2010 Pirjo-Liisa Vilenius

Jyrki Komulainen, KKI/LIKES

Elina Karvinen, Ikäinstituutti, esittelijä

Pirjo Kalmari, Ikäinstituutti, sihteeri

ryhmässä tapahtui kolme henkilövaihdosta. RAY:n 
uudeksi edustajaksi ohjausryhmään liittyi Margita 
Nylander, UKK-instituutin puolesta Saija Karinkanta 
ja Svoli ry:n edustajaksi Pirjo-Liisa Vilenius. Ohjaus-
ryhmä kokoontui vuonna 2009 neljä kertaa ja kevät-
kaudella 2010 kaksi kertaa. 

Taulukko 12. Voimaa vanhuuteen -ohjelman ohjausryhmä 2009-2010
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LIITE 1.  YLEISKOULUTUKSET, VV -HANKESEMINAARIT JA TAPAHTUMAT 
 2009 JA KEVÄTKAUDELLA 2010

AIKA JA PAIKKA TILAISUUS/KOULUTUS/YHTEISTYÖTAHO OSALLISTUJAT, LKM

15.1.09
Helsinki

Terveys tarvitsee tekoja -seminaari/ STM, Teli -neuvottelukunta ja valtion ravitsemus-
neuvottelukunta 170

27.1.09
Virrat VV -alueseminaari/ Eläkkeensaajien Keskusliitto 25

29.1.09
Hauho VV -alueseminaari/ Eläkeläiset ry 30

3.2.09
Helsinki 2. VV -hankeryhmän päätösseminaari 224

12.2.09
Mikkeli Etelä-Savon aikuiskoulutuskeskus 25

13.2.09
Helsinki Ikäneuvotyöryhmän kuulemistilaisuus/ STM 30

26.2.09
Kirkkonummi VV -hankkeen päätösseminaari 10

11.3.09
Helsinki SGF -vuosikokoussymposium 100

17.3.09
Ikaalinen VV -hankkeen päätösseminaari 140

19.3.09
Helsinki Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät/Ikäseminaari 30

27.-29.4.09
Kuopio VoiTas -kouluttajakoulutus 24

4.-6.5.09
Rovaniemi VoiTas -kouluttajakoulutus 13

5.5.09
Helsinki Kuntoutus ja kuntouttava työote vanhustyössä/ FCG Efeco Oy 42

6.5.09
Kuopio Kuntoutus ja kuntouttava työote vanhustyössä/ FCG Efeco Oy 18

12.5.09
Oulu Kuntoutus ja kuntouttava työote vanhustyössä/ FCG Efeco Oy 31

13.-14.5.09
Helsinki TERVE-SOS -messut useita satoja

28.5.09
Kangasala Omaishoitajat ja läheiset -seminaari 30

5.-9.7.09
Pariisi, Ranska XIXth World Congress of gerontology and Geriatrics useita tuhansia

10.-11.8.09
Lahti Masters and Mentors -kongressi 55

21.-23.8.09
Hki-Tukholma-Hki Kunnon laiva useita satoja

7.-9.9.09
Kalajoki VoiTas -täydennyskoulutus (pilotti) 32

17.9.09
Mikkeli Omaishoitajat ja läheiset -seminaari 30

29.9.09
Helsinki Liikkuva eläkeläinen voi hyvin/ Työväenopisto ja kaupunginosayhdistys 23

2.10.09
Vantaa Ikääntyvän toimintakyvyn ylläpysyminen kuntoutuksen haasteena /luento 40

19.10.09
Jyväskylä

Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttajakoulutus +
evaluointipäivä maaliskuussa 2010 14

22.10.09
Lehmiranta/Salo

Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttajakoulutus +
evaluointipäivä 2010 18

6.10.09
Kitee

Terve elämä – hyvät vuodet -seminaari / VV -hankkeen päätöstilaisuus osana 
seminaaria 45

5.11.09
Tampere Erityisliikunnan kouluttajatapaaminen 25
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7.11.09
Tampere Vanhusneuvostotapaaminen 50

12.-13.11.09
Bologna, Italia Fifth annual meeting of HEPA Europe useita satoja

16.11.09
Virrat VV -hankkeen päätösseminaari/ Eläkkeensaajien keskusliitto 50

16.-18.11.09
Mikkeli VoiTas -kouluttajakoulutus 7

4.12.09
Espoo Valtakunnallinen vanhusneuvostopäivä/ FCG Efeko Oy 50

15.12.09
Turku VV -hankkeen päätösseminaari ja videon julkistamistilaisuus 40

Osallistujia yhteensä
2009

1421

2010 kevätkausi

19.1.10
Jyväskylä Seminaari ikäihmisten fyysisen aktiivisuuden edistämisestä/ Paseo -hanke 230

27.1.10
Soini VV -hankkeen päätösseminaari 200

3.2.10
Helsinki Erityisliikunnan hankkeiden koordinointiseminaari/ LTS 30

18.2.10
Hämeenlinna Liikuntatoimen neuvottelupäivät 122

2.3.10
Helsinki Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttajakoulutus 8

12.3.10
Helsinki Societas Gerontologica Fennica -vuosikokoussymposium 35

18.3.10 ja 25.3.10
Somero VV -hankkeen päätösseminaarit 100 ja 34

24.3.10
Tampere VV -hankkeen päätösseminaari 60

31.3.10
Karkkila Karkkilan työväenopisto, yleisöluento 200

1.4.10
Helsinki RAY:n tiedotustilaisuus 24

12.-14.4.10
Helsinki VoiTas -kouluttajakoulutus 8

15.-17.4.10
Kuopio VII Gerontologian päivät/ posteriesitys useita satoja

28.-29.4.10
Helsinki VV -ohjelman Juhlaseminaari n.250

5.-6.5.10
Jyväskylä VII Erityisliikunnan päivät/ Iäkkäiden soveltavan liikunnan haasteet -sessio 200

6.-8.5.10
Jyväskylä European Congress of Apapted Physical Activity (EUCAPA)/Innovaatio -sessio n.25

28.5.10
Turku VV -hankkeen päätösseminaari 25

30.5.-2.6.2010
Reykjavik, Islanti 20th Nordic Congress of Gerontology n.500

8.6.10
Helsinki Arviointifoorumi, Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto ja Terveyden edistämisen keskus n.150

Osallistujia yhteensä
2010

1701
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LIITE 2. ARTIKKELIT, JULKAISUT JA TUTKIMUSTIIVISTELMÄT

1. Voimaa vanhuuteen -ohjelmasta kirjoitetut artikkelit 2009-toukokuu 2010

JÄRJESTÖLEHDET
Eläkkeensaajat 1/2009
Vanhustyö-Seniorarbete 1/2009
Teemalehti: Kuntoutuminen kunniaan 2009
Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 2/2009
Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3-4/2009
Patina 2/2009
Patina 4/2009
Vanhustyö-Seniorarbete 4/2009
Eläkkeensaaja 5/2009
Sydän 4/2009
Eläkkeensaajat 6/2009
Vanhustyö-Seniorarbete 2/2010
Eläkkeensaaja 3/2010
Patina 3/2010

AmmAttilehdet

Liikunnan ammattilainen 4/2009
Kuntalehti 12/2009
Fysioterapia 6/2009
Liikunnan ammattilainen 2/2010
Liikunta & Tiede 2-3/2010
You 2/10

AikAkAuslehdet

Seura 10/2009
Terve potilas 4/2009
Terveys ja talous 5-6/2009
Terve potilas 9-11/2009
Kauneus & Terveys 12/2009
Kotiliesi 17/2009
Seura 17/2010

sAnomAlehdet 2009
Töölöläinen 11.1.2009
Västra Nyland 18.1.2009
Pohjois-Satakunta 20.1.2009
Salonjokilaakso 22.1.2009
Kirkkonummen Sanomat 5.2.2009
Maaseudun Tulevaisuus 6.2.2009
Kalajokilaakso 10.2.2009
Torstai 12.2.2009
Pohjois-Satakunta 12.2.2009
19.2.2009 Kirkkonummen Sanomat 19.2.2009
Pohjankyrö 23.2.2009
Padasjoen Sanomat 26.2.2009
Pohjois-Satakunta 26.2.2009
Itä-Savo 28.2.2009
Puruvesi 5.3.2009
Pohjois-Satakunta 12.3.2009
Lappeenrannan Uutiset 19.3.2009
Pohjolan Työ 24.3.2009

Tampereen Kirkkosanomat 8/2009
Suomenselän Sanomat 8.4.2009
Iltalehti 27.5.2009
Torstai 25.6.2009
Pohjois-Satakunta 27.8.2009
Savon Sanomat 1.9.2009
Ähtärin Uutisnuotta 16.9.2009
Ähtärin Uutisnuotta 23.9.2009
Ylä-Kainuu 6.10.2009
Järviseutu 7.10.2009
Ähtärinjärven Uutisnuotta 7.10.2009
Turun Sanomat 8.10.2009
Torstai 8.10.2009
Itä-Savo 9.10.2009
Puruvesi 12.10.2009
Itä-Savo 14.10.2009
Kotiseutu-Uutiset 15.10.2009
Savon Sanomat 19.10.2009
Etelä-Hämeen Lehti 22.10.2009
Helsingin Sanomat 24.10.2009

sAnomAlehdet 2010
Uutispäivä Demari 20.1.2010
Järviseutu 3.2.2010
Ähtärinjärven Uutisnuotta 10.2.2010
Torstai 11.2.2010
Pohjolan Sanomat 20.2.2010
Pohjolan Sanomat 26.2.2010
Itä-Savo 6.3.2010
Orimattilan Sanomat 9.3.2010
Somero 19.3.2010
Karkkilalainen 24.3.2010
Somero 30.3.2010
Karkkilan Tienoo 31.3.2010
Ykköset 22.4.2010
Seutu-Sanomat 29.4.2010
Forssan Lehti 30.4.2010
Somero 30.4.2010
Salon Seudun Sanomat 1.5.2010



�8

2. Voimaa vanhuuteen -ohjelmaryhmän esitykset ja julkaisut 2009-toukokuu 2010

Esitykset tieteellisissä kongresseissa

Karvinen E, Säpyskä-Nordberg M, Vuorjoki-Andersson & Salminen U (2009) The Model 
of Instructor Training for the Exercise of older Adults. Masters and Mentors: meaning 
and methods in older adults’ sporting activities. 10.-11.8.2009, Sibelius Hall, Lahti. (Oral 
presentation).

Karvinen E, Starck H, Kalmari P, Säpyskä-Nordberg M & Vuorjoki-Andersson E (2009) 
Strength in Old Age – Health Exercise Programme 2005-2010. Developing Exercise 
Activities through Coordination. XIXth IAGG World Congress of Gerontology and 
geriatrics. 5.-9.7.2009, Paris, France. (Poster presentation).  

Karvinen E, Kalmari P, Starck H, Säpyskä-Nordberg M & Vuorjoki-Andersson E (2010)
Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden terveysliikuntaohjelma 2005-2010 - koordinoinnilla tukea 
liikuntatoiminnan kehitystyöhön. 15.-17.4.2010, VII Gerontologian päivät, Kuopio. (Posteri).

Salminen U, Karvinen E, Vuorjoki-Andersson E & Starck H (2010)VoiTas -kouluttajakoulutus 
tuo lisää osaamista, toimintaa ja yhteistyötä iäkkäiden liikuntaan. 15.-17.4.2010, VII 
Gerontologian päivät, Kuopio. (Posteri).

Säpyskä-Nordberg M, Starck H, Kalmari P & Karvinen E (2010) New ways of organizing 
physical exercise for older adults. 6.-8.5.2010, European Congress of Adapted Physical 
Activity (EUCAPA), Jyväskylä. (Oral presentation). 

Karvinen E, Kalmari P, Säpyskä-Nordberg M, Starck H & Vuorjoki-Andersson E (2010) 
Exercise action for the benefit of older adults in the Strength in Old Age Programme. 
30.5.-2.6.2010, 20th Nordic Congress of Gerontology, Reykjavik, Island. (Poster presentation). 

Lehtiartikkelit ja muut julkaisut

Kalmari P, Simonen M, Starck H & Karvinen E (2009) Voimaa vanhuuteen -ohjelman 
seurantaraportti 2008. Voimaa vanhuuteen -julkaisuja 5. Helsinki: Ikäinstituutti.

Karvinen E, Kalmari P, Säpyskä-Nordberg M, Starck H, Vainikainen T& Tarpila J (toim.) (2009) 
Liikuntatekoja iäkkään hyväksi 1 – hyviä toimintatapoja voima- ja tasapainoharjoitteluun. 
Hyvät käytännöt 1/2009. Gummerus Kirjapaino Oy. 

Karvinen E (2009) Liikkumattomuus on pahaksi ikäihmisten terveydelle. Terveys ja talous 
5-6/2009.

Karvinen E & Hirvensalo M (2010) Liikkumisen esteenä alakulo, muistisairaus tai 
liikkumisen vaikeus. Liikunta & Tiede 2-3/2010, 37-42.

Ojajärvi S (2009) Liikunta kannattaa aina. Voimaa vanhuuteen -ohjelman lehdistöjulkisuus 
2005-2008. Voimaa vanhuuteen -julkaisuja 4. Helsinki: Ikäinstituutti.
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Säpyskä-Nordberg M, Starck H, Kalmari P & Karvinen E (2010) Liikuntatekoja iäkkään 
hyväksi 2 – hyviä toimintatapoja voima- ja tasapainoharjoitteluun. Hyvät käytännöt 
1/2010. Gummerus Kirjapaino Oy. 

Vuorjoki-Andersson E (2009) Vahvuutta ja voimaa vanhuuteen. Niveltieto 2/2009, 
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4. Verkkosivujen tutkimustiivistelmien aihepiiri ja otsikot vuonna 2009, laatija 
Minna Mänty

Vesiharjoittelu

Vesiharjoittelulla voidaan vähentää nivelrikkoa sairastavien iäkkäiden henkilöiden koke-
maa kipua ja toimintakyvyn haittaa sekä parantaa elämänlaatua

Vesiharjoittelulla voidaan parantaa nivelrikkoa sairastavien iäkkäiden henkilöiden nivel-
liikkuvuutta, lihasvoimaa ja kestävyyttä 

Vesiharjoittelulla positiivisia vaikutuksia iäkkäiden naisten suorituskykyyn ja terveyteen 

Vesiharjoittelulla voidaan parantaa terveiden iäkkäiden naisten lihasvoimaa 
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LIITE 3. JULKISUUSSEURANTA

Kuvio. Osumien lukumäärä, koko mediakenttä (Cision 2009 ja 2010)

Kuvio. Julkisuuden määrä mediaryhmittäin (Cision 2009 ja 2010)
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Kuvio. Julkisuuden määrä lehtiryhmittäin (Cision 2009 ja 2010)
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LIITE 4. KUNTAKUTSU      
      

Ikäinstituutti
Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden terveysliikuntaohjelma  Helsinki 8.6.2010

Asia: Voimaa vanhuuteen kuntakutsu 2010-2014

Kutsumme kuntia mukaan edistämään toimintakykyistä vanhuutta terveysliikunnan keinoin

Vuonna 2010 valitsemme hakemusten perusteella 8-10 kuntaa kolmivuotiseen kehitystyöhön. Kunnat saavat 
työnsä tueksi Ikäinstituutin toteuttaman laajan mentorointiohjelman. Kunnille ei myönnetä erillistä rahoitusta.

Kutsun taustaa

Voimaa vanhuuteen - iäkkäiden terveysliikuntaohjelman ensimmäinen viisivuotiskausi on päättynyt ja uusi 
kausi 2010-2014 alkaa. Ohjelma edistää kustannustehokkaasti iäkkäiden kotona asumista, palvelujen käytön 
vähenemistä ja hyvää vanhuutta. Samalla ehkäistään kaatumisia, syrjäytymistä ja laitoshoitoa.

Ohjelman ensimmäisessä vaiheessa kehitettiin 35 sosiaali- ja terveysalan järjestön työnä hyviä toimintatapoja 
kotona asuvien, toimintakyvyltään jonkin verran heikentyneiden iäkkäiden ihmisten voima- ja tasapainohar-
joitteluun, ulkoiluun, liikuntaneuvontaan ja tukipalveluihin. 

Tulosten mukaan pääosalla toimintaan osallistuneista iäkkäistä voima- ja tasapaino paranivat, arkitoiminnat 
helpottuivat, yksinäisyys väheni ja mieliala koheni. Lisäksi syntyi hyviä sosiaali- ja terveystoimen, liikuntatoimen 
ja järjestöjen välisiä toimintatapoja iäkkäiden ihmisten terveysliikuntaan. 

Voimaa vanhuuteen -ohjelma sai Ray:ltä viiden vuoden jatkorahoituksen. Rahoitus myönnettiin myös opetus- ja 
kulttuuriministeriöstä sekä sosiaali- ja terveysministeriöstä. Uuden ohjelman tavoitteena on juurruttaa ja levit-
tää ensimmäisessä ohjelmassa kehitettyjä hyviä toimintatapoja uusiin kuntiin. 

Ohjelmaa koordinoi Ikäinstituutti. Ohjausryhmään kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuri-
ministeriö, asiantuntijaorganisaatioita, vanhustyön ja eläkeläisjärjestöjen edustajat, liikuntajärjestön edustaja 
sekä Kuntaliitto. 

Lisätietoja ohjelmasta www.voimaavanhuuteen.fi

Mukaantulokriteereitä ovat
•	 hakijana on kunta
•	 kehitystyön toteutus tapahtuu sosiaali- ja terveystoimen, liikuntatoimen, sosiaali- ja terveysalan järjestöjen 

sekä liikuntajärjestöjen yhteistyönä (tahot nimettävä alustavasti hakemuksessa)
•	 kunnilta edellytetään sitoutumista kolmivuotiseen kehitystyöhön
•	 kunta nimeää/osoittaa poikkisektoraalisen työryhmän 
•	 sosiaali- ja terveystoimi sekä liikuntatoimi nimeävät molemmat työntekijöistään yhteyshenkilön
•	 lopullinen kuntavalinta edellyttää kunnanhallituksen tai lautakunnan päätöstä

Etusijalla haussa ovat kunnat, joiden väestöennuste painottuu iäkkäisiin ja jotka näkevät tärkeäksi kehittää 
kotona asuvien, toimintakyvyltään heikentyneiden iäkkäiden ihmisten (75+) liikuntapalveluita.
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Ikäinstituutin toteuttaman mentoroinnin sisältöalueita
Mukaan valituille kunnille on tarjolla maksutta
•	 tukea kehityssuunnitelman laadintaan, toteutukseen ja arviointiin
•	 koulutusta
•	 henkilökohtaista ohjausta 
•	 Voimaa vanhuuteen -verkosto
•	 iäkkäiden terveysliikunnan ja -neuvonnan materiaalia (verkkoversioina)
•	 seurannan ja arvioinnin välineitä

Tarpeenmukaisesti tukea voidaan erikseen sopien saada myös
•	 päättäjäneuvotteluihin
•	 taustaselvitysten ja kartoitusten tekemiseen
•	 verkostoseminaarien toteuttamiseen

Haun eteneminen
•	 haku päättyy 31.8.2010 
•	 asiapapereita voi täydentää 15.9.2010 asti tai sovitusti
•	 päätös hyväksytyille kunnille annetaan 1.10.2010
•	 lopullisen kuntavalinnan tekee Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen -ohjelman 
 johtoryhmä

Avoimen hakemuksen perusteluineen tulee sisältää
•	 kunnanhallituksen tai lautakunnan alustava päätös osallistumisesta
•	 yhteistyökumppaneiden nimeäminen ja yhteystiedot (julkinen sektori ja järjestöt) sekä ilmoitus siitä, miten 

ja kenen kanssa sopimus on tehty
•	 sosiaali- ja terveys- sekä liikuntatoimen yhteyshenkilöiden tiedot
•	 tieto siitä, onko kunnassa voimassa oleva terveys- tai erityisliikunnan kehityssuunnitelma

Hakemus lähetetään kirjallisesti osoitteeseen Ikäinstituutti, 
Asemapäällikönkatu 7, 00520 Helsinki. 

Kuoreen maininta ’Kuntakutsu’. 

       

Anneli Sarvimäki Elina Karvinen
johtaja ohjelmajohtaja
Ikäinstituutti Ikäinstituutti

Jakelu
Kunnan hallituksen puheenjohtajat
Sosiaali- ja terveys/perusturvalautakunnat
Liikunta/vapaa-ajan/sivistyslautakunnat
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