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Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö 

Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on 

edistää toimintakyvyltään heikentyneiden 

ikäihmisten liikkumiskykyä, elämänlaatua ja 

kotona asumista terveysliikunnan keinoin. 

Voimaa vanhuuteen -ohjelman taustalla on 

tutkimustieto voima- ja tasapainoharjoittelun 

hyödyistä ikäihmiselle sekä valtioneuvoston 

periaatepäätökset. Käytännön työtä ohjaavat 

Ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveys-

liikunnan laatusuositukset (STM & OPM 

oppaita 2004:6). Ohjelman rahoittajina ovat 

Raha-automaattiyhdistys, opetus- ja 

kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveys-

ministeriö.  

 

Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa on mukana 

38 kuntaa, jotka on valittu ohjelmaan kolmessa 

vaiheessa. Valintakriteereinä ovat olleet mm. 

iäkkäiden suuri osuus kunnan asukkaista sekä 

poikkisektorinen yhteistyö. Kunnat ovat 

sitoutuneet kehittämistyöhön Ikäinstituutin 

kanssa tehdyllä sopimuksella. Juva-Joroinen-

Rantasalmi -sopimuksen allekirjoitti hoiva-

palvelupäällikkö Päivi Kauppinen. Ensim-

mäinen kuntaryhmä, johon Juva kuului, 

valittiin mukaan kolmivuotiseen kehittämis-

työhön vuonna 2010. Kehittämistyön eri 

vaiheita ovat olleet alkukartoitus ja 

suunnitelmien laatiminen, hyvien toiminta-

tapojen käyttöönotto sekä toiminnan 

juurtuminen.  

 

Voimaa vanhuuteen -kuntiin on perustettu 

poikkisektorinen iäkkäiden terveysliikunnan 

yhteistyöryhmä, jossa on edustus sosiaali- ja 

terveystoimesta, liikuntatoimesta ja järjestö-

sektorilta. Käytännön kehittämistyöstä 

vastaavat kultakin sektorilta valitut kunta-

koordinaattorit yhdessä yhteistyöryhmän 

kanssa. Kehittämistyötä on tuettu kohde-

kunnissa Ikäinstituutin mentoroinnilla, johon 

on sisältynyt kuntakohtaista ohjausta, 

koulutusta, viestintätukea ja verkostopäiviä. 

Mentorointituki jatkui 31.5.2014 asti. 

 

Katsauksen tiedot on kerätty kunnan 

vuosiseurantakyselyistä, yhteistyöryhmien 

itsearvioinneista sekä muistioista. Tuloksia 

peilataan alkukartoitukseen sekä kehittämis-

suunnitelman tavoitteisiin. 

 

 

Juvalla 

- oli vuonna 2013 75 vuotta täyttäneitä 949 

(14,2 %), vuonna 2010 912 (13,1 %) 

- yhteistyöryhmässä on ollut edustajat 

liikuntatoimesta, sosiaali- ja terveys-

toimesta sekä järjestöedustaja Tules ja 

Reuma ry:stä. Paikallinen työryhmä on 

kokoontunut eri tapahtumien suunnittelun 

yhteydessä muutamia kertoja syys- ja 

kevätkaudella. Samoin JJR:n yhteinen 

yhteistyöryhmä on kokoontunut syys- ja 

kevätkaudella muutamia kertoja. 

- Iäkkäiden terveysliikunta on kirjattuna 

vanhustenhuollon strategiaan, JJR:n 

liikuntastrategiaan sekä hyvinvointi-

strategiaan. 
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Koulutus 

Voimaa vanhuuteen - ohjelman kunnille on 

tarjottu ilmaisia kiintiöpaikkoja Ikäinstituutin 

kouluttajakoulutuksiin sekä muihin mentoroin-

tisopimuksen mukaisiin koulutuksiin sosiaali- ja 

terveystoimen, liikuntatoimen sekä järjestöjen 

edustajille. 

Koulutuksiin osallistui: 

 VoiTas -kouluttajakoulutus (1 henkilö 

sosiaali- ja terveystoimesta) 

 Liikunta ja Muistisairaudet -koulutus (1 

henkilö sosiaali- ja terveystoimesta) 

 

Kouluttajakoulutuksen käynyt fysioterapeutti 

järjesti vuonna 2012 paikallisen VertaisVeturi -

koulutuksen, johon osallistui 6 henkilöä. 

Kunnon Hoitaja -koulutuksia pidettiin vuonna 

2013 kaksi, joihin osallistui yhteensä 12 

henkilöä. Koulutuksiin ja verkostopäiviin, mm. 

Pieksämäen alueseminaariin, osallistuminen 

on edistänyt oppimista ja kokemusten vaihtoa 

muiden toimijoiden kanssa.  

 

Yhteenveto koulutuksista  

 

Mentorointisopimuksen mukaisiin koulutuksiin 

osallistuttiin vain osittain. Esteenä on ollut 

mm. määrärahojen puuttuminen koulutus-

matkojen kulukorvauksiin. VoiTas -kouluttaja-

koulutus toi paikkakunnalle osaamista ja 

välineitä kouluttaa uusia ohjaajia iäkkäiden 

liikuntaan. Tätä voimavaraa kannatta 

hyödyntää jatkossakin esimerkiksi vertais-

ohjaajille suunnitellussa täydennys-

koulutuksessa. Alueellista koulutusyhteistyötä 

kannattaa tehdä muiden JJR- kuntien kanssa, 

mm. Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttaja-

koulutuksen tai liikuntaneuvontakoulutuksen 

käyneiden kanssa. 

 

Liikuntaneuvonta 

Liikuntaneuvonnalla tarkoitetaan palvelua, 

jonka pääasiallisena sisältönä on antaa 

asiakkaalle neuvontaa ja ohjausta liikkumiseen 

liittyen yksilöllisesti tai ryhmässä. Liikunta-

neuvontatoiminnolla tarkoitetaan yksittäistä 

neuvontapaikkaa tai -tahoa.  

Juvalla ei ole ollut tarjolla matalan kynnyksen 

liikuntaneuvontapistettä vuonna 2013, mutta 

fysioterapeutti ja liikunnanohjaaja antoivat 

liikuntaneuvontaa oman työn ohessa mm. 

toimintaryhmissä ja asiakastapaamisissa. 

Ikäihmisten neuvontapiste aloitti toimintansa 

vuoden 2014 alusta.   

 

 

Yhteenveto liikuntaneuvonnasta  

 

Väliarviossa 2012 (SWOT) työryhmä arvioi 

liikuntaneuvonnan onnistuneen tyydyttävästi 

(2, asteikko 1-4). Vuosiseurannassa 2013 

arvioitiin liikuntaneuvonnan lisääntymisen 

onnistuneen hyvin (4, asteikolla 1-5). 

Liikuntaryhmissä annettava liikuntaneuvonta 

on työryhmän arvion mukaan lisääntynyt 

huomattavasti. Uudessa seniorineuvonta-

pisteessä kannattaa hyödyntää Ikäinstituutin 

liikuntaneuvontamateriaalia ja mm. kaikkiin 

Voimaa vanhuuteen -kuntiin jaettua uutta 

Ikäihmisten liikunta ja ravitsemus -opasta. 
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Ohjattu liikuntatoiminta 

Ikääntyneiden liikuntasuosituksissa neuvotaan 

harjoittamaan lihasvoimaa, tasapainoa ja 

notkeutta 2-3 kertaa viikossa. Kestävyys-

kunnon säilyttämiseksi tulisi liikkua reippaasti 

yhteensä 2 tuntia 30 minuuttia viikossa tai 

rasittavasti yhteensä 1 tunti 15 minuuttia 

viikossa. Vähäinenkin liikkuminen on hyväksi 

toimintakyvylle ja terveydelle, kunhan se on 

säännöllistä. Tärkeää on välttää liikkumat-

tomuutta. Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa 

painotetaan voima- ja tasapainosisältöisten 

ryhmätoimintojen kehittämistä. 

 

Vuonna 2013 Juvalla oli yhteensä 35 Voimaa 

vanhuuteen -kohderyhmälle sopivaa liikunta-

ryhmää (Kuvio 1). Puolestaan 75 vuotta 

täyttäneitä henkilöitä oli yhteensä 949. Tästä 

ikäluokasta joka toisen arvioidaan olevan 

toiminta- ja liikkumiskyvyltään heikentynyt. 

Tällöin Juvalla olisi vuonna 2013 ollut 1 ohjattu 

liikuntaryhmä kohderyhmän 14 iäkästä kohden 

(Kuntaryhmän keskiarvo 1 liikuntaryhmä 

kohderyhmän 27 iäkästä kohden).  

 

Juvalla on erityisen paljon kansalaisopiston 

ryhmiä ja niissä myös liikkuu paljon ikäihmisiä. 

Myös järjestöjen ryhmissä liikkuu suuri osa 

iäkkäistä (Taulukko 1). Liikuntatoimella ei ollut 

vuonna 2013 omia säännöllisiä liikuntaryhmiä, 

mutta se tukee järjestöjä edullisin tilavuokrin. 

Lisäksi järjestöt voivat hakea rahallista ohjaaja-

avustusta liikuntatoimelta. Avustus maksetaan 

ohjatusta liikuntakerrasta. 

 

Eniten on järjestetty voima- ja tasapaino-

sisältöisiä ryhmiä tai kuntosaliryhmiä (Kuvio 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Liikuntaryhmien määrä vuosittain              Kuvio 2. Liikuntatoiminnan sisältö 

 

 

Taulukko 1. Liikuntaryhmät ja osallistujat sektoreittain vuonna 2013 

 Sosiaali- ja 

terveystoimi 

Liikuntatoimi Järjestöt Muut toimijat, 

kansalaisopisto 

Ryhmiä 15 - 5 15 

Osallistujia 122 - 169 314 
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Liikuntatoiminnan laatu 

 

Ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveys-

liikunnan laatusuositukset sekä Voimaa 

Vanhuuteen -liikuntaryhmien laatukriteerit 

ohjeistavat ryhmäliikunnan toteutusta. 

Keskeiset kriteerit ovat: ryhmäkoko alle 20 

henkilöä, kokoontuminen vähintään kaksi 

kertaa viikossa, palaute osallistujilta, toiminta- 

ja liikkumiskyvyn arviointi ja ohjaus 

jatkoharjoitteluun.  

- kaikki liikuntaryhmät kokoontuivat kerran 

viikossa 

- asiakaspalautetta kerättiin 14 ryhmässä 

- liikkumiskyvyn testausta ei ryhmissä tehty 

- jatkoharjoitteluun ohjattiin 29 ryhmästä 

- ryhmissä oli keskimäärin 17 iäkästä 

osallistujaa 

- alle 20 osallistujaa 28 ryhmässä 

Ryhmät eivät täyttäneet kaikkia ohjatun 

liikuntatoiminnan laatukriteereitä, mutta 

esimerkiksi jatkoharjoitteluun ohjattiin 

ahkerasti. Ryhmiä ohjasivat liikunnan tai 

kuntoutuksen ammattilaiset (31 ryhmässä), 

mutta myös vertaisohjaajat kunnostautuivat 

neljän ryhmän ohjaajina. Vuonna 2013 

vertaisten ohjaamia ryhmiä oli yhteensä 4, 

joko senioritanssi- tai kuntosaliryhmiä.  

Yhteenveto liikuntatoiminnasta 

 

Liikuntaryhmien määrä lisääntyi kiitettävästi, 

erityisesti sosiaali- ja terveystoimessa (2011: 6 

ryhmää). Erityisesti perusturvan toiminta-

ryhmissä on lisätty voima- ja tasapaino-

sisältöistä liikuntaa. Kansalaisopiston tarjonta 

kaksinkertaistui 2013 (2011: 7 ryhmää).  Myös 

järjestöt liikuttavat ikäihmisiä entistä 

enemmän (2011: 1 ryhmä). Voima- ja 

tasapainosisältöisen harjoittelun lisääntyminen 

on yhteistyöryhmän arvioin mukaan 

toteutunut melko hyvin (3, asteikolla 1-5). 

VertaisVetureita on saatu hienosti mukaan 

toimintaan. Juvalla on yksi ohjattu ryhmä 14 

iäkästä kohden, mikä on paljon koko 

kuntaryhmän (13 kuntaa) keskitasoa parempi.  

 

Jatkossa kannattaa kehittää liikuntaryhmiä 

laatukriteerien suuntaisesti, mm. liikkumis-

kyvyn testaamisen osalta. Liikkumiskyvyn 

testaussuositus ja liikuntaryhmien laatu-

kriteerit on julkaistu myös Voimaa vanhuuteen 

-verkkosivuilla. 

 

Ulkoilu 

Juvalta ei osallistuttu Ikäinstituutin Ulkoilu-

ystäväksi iäkkäälle - kouluttajakoulutukseen, 

mutta säännöllisinä ulkoiluystävinä toimivat 

SPR:n vapaaehtoiset sekä yksityiset henkilöt, 

yhteensä kahdeksan henkilöä. Säännöllistä 

ulkoiluapua sai 20 ikäihmistä. Määrä oli 

laskenut edellisestä vuodesta (12 ulkoilu-

avustajaa, 60 iäkästä). Monet vapaaehtoiset 

olivat kuitenkin ulkoilun tukena satunnaisesti 

tai eri tapahtumissa. Yhteistyöryhmän arvioin 

mukaan ulkoilun lisääntyminen on onnistunut 

melko hyvin (3, asteikolla 1-5). Ulkoilu-

avustajien työpanosta kiiteltiin, tarvetta olisi 

saada lisää vapaaehtoisia mukaan iäkkäiden 

ulkoilutoimintaan. Ohjattua toimintaa ulko-

liikuntapuistoon suunnitellaan jatkossa vapaa-

ehtoisvoimin, mm. Juvan Urheilijat ry:n 

järjestämänä. 
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Muuta  

 

Liikuntapaikat 

 

Juvalla on yhteensä 14 ikäihmisille soveltuvaa 

liikuntasalia, -tilaa tai lähiliikuntapaikkaa 

(Taulukko 2). Vuonna 2012 Juvalle rakennettiin 

yhteistyössä JJR -kuntien kanssa iäkkäille 

suunnattu ulkoilureitti ulkokuntosalaitteineen. 

Uudet kuntosalilaitteet ja uusittu allasosasto 

saatiin vesiliikuntakeskus Sampolan remontin 

myötä käyttöön 2014. 

 

Taulukko 2. Liikuntapaikkojen määrä 2010 ja 2013 

  Vuonna 2010 Vuonna 2013 

Kuntosalit 4 3 

Liikuntasalit  4 6 

Muut liikuntatoimintaan sopivat tilat  0 3 

Iäkkäille sopivat lähiliikuntapaikat tai ulkoilureitit  1 2 

Uima-altaat tai terapia-altaat 1 0 

 

 

Tapahtumat 

 

Juvalla järjestettiin vuosittain ikäihmisten 

terveysliikuntaan liittyviä tapahtumia. 

Yhteensä kuuteen tapahtumaan osallistui 265 

henkilöä. Eniten järjestettiin ulkoilu-

tapahtumia. Syksyisin Valtakunnallinen 

iäkkäiden ulkoilupäivä ja keväisin Koko Kansa 

Liikkeelle -liikuntatapahtuma, joka oli 

suunnattu myös erityisesti ikääntyneille. 

Ohjelmassa oli kävelytesti, liikuntaväline-

opastusta, tehtäväpisteitä sekä liikunta-

neuvontaa. Mukana oli myös paikallisia 

järjestöjä. Juvakodilla ikäihmisten ulkoilu-

tapahtuma järjestettiin yhteistyössä 

lukiolaisten kanssa. Lisäksi Juvalla järjestettiin 

fysiatrian erikoislääkärin luento ikääntyvän 

elämänhallinnasta. 
 

 

Toiminnan esittely ja näkyvyys mediassa 

 

Juvan Voimaa vanhuuteen -työtä on esitelty 

paikallislehdissä vuosien 2011-2013 aikana 

yhteensä kahdeksan kertaa. Jutuissa on 

kerrottu hankkeen avausseminaarista, ulkoilu-

päivistä ja liikuntatapahtumista. Juvan ja 

muiden JJR -kuntien ulkoilutoiminnasta oli 

artikkeli myös Voimaa vanhuuteen - 

Uutiskirjeessä 2/2012. Lisäksi JJR -kunnat 

esittelivät Voimaa vanhuuteen -toimintaansa 

Ikäihmisten liikunnan foorumissa Helsingissä 

2013.  Foorumin esitys ja esillä ollut posteri on 

julkaistu Voimaa vanhuuteen -verkkosivuilla.  
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Yhteistyöryhmän toiminta 

 

Yhteistyöryhmä arvioi vuosiseurannassa omaa 

toimintaansa. Voimaa vanhuuteen -

kehittämistyön arvioitiin onnistuneen hyvin (4, 

asteikolla 1-5). Arvioissa mainittiin mm. 

järjestöjen ja vertaisohjaajien mukaan 

saaminen toimintaan. Yhteistyöryhmän 

toiminnan arvioitiin parantuneen kehittämis-

työn ensimmäisestä vuodesta. Väliarviossa 

2012 (SWOT) mainittiin haasteiksi myös 

päättäjien sitoutuminen. Sitoutuneen ydin-

ryhmän lisäksi toivottiin laajempaa toimija-

joukkoa eri sektoreilta mukaan kehittämis-

työhön.  

 

Vuosiseurannassa yhteistyöryhmä arvioi myös 

päättäjien kiinnostusta Voimaa vanhuuteen -

työhön. Ylimmät virkamiehet ja luottamus-

henkilöt ovat arvion mukaan olleet jonkin 

verran kiinnostuneita Voimaa vanhuuteen -

kehittämistyöstä. Haasteena ovat edelleen 

kuntasektorin rajalliset resurssit ikäihmisten 

liikunnassa.  

 

Yhteistyöryhmä jatkaa toimintaansa kolmi-

vuotisen kehittämistyön jälkeen ja on 

kiinnostunut laajentamaan toimintaansa myös 

Ikäihmisten liikunnan toimenpideohjelman 

kohderyhmän iäkkäisiin (liian vähän liikkuvat 

60+ eläkkeelle siirtyvät ikäihmiset sekä liian 

vähän liikkuvat kotihoidon, palveluasumisen ja 

pitkäaikaisen laitoshoidon piirissä olevat 

ikäihmiset). Suunnitelmissa on jo vertais-

ohjaajien ja perusturvan henkilöstön 

koulutusten jatkaminen.  

 

Voimaa vanhuuteen -työ Juvalla on 

käynnistynyt hyvin. Tästä on hyvä jatkaa 

yhteistä kehittämistä.  
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