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Tarpeet ja tavoitteet 
Kemiönsaaren kunnassa (aikaisemmin Kemiö, Dragsfjärd ja 
Västanfjärd) 75-vuotiaiden osuus kasvaa tulevaisuudessa. Voimaa 
vanhuuteen -toiminnan tavoitteet noudattelevat Kemiön kunnan 
terveysliikuntastrategiaa vuodelta 2007: 1) fyysisen liikkumis-
kyvyn säilyttäminen 2) iäkkäiden itsenäisen kotona asumisen 
tukeminen 3) riskiryhmään kuuluvien passiivisten ikäihmisten 
liikunnan lisääminen. Tavoitteena on myös lisätä liikuntaneu-
vontaa sekä ulkoilun ja arkiliikunnan mahdollisuuksia. 

Toteutus
Toiminta käynnistyi vapaa-aikatoimen järjestämillä VoiTas -ryhmillä 
(voima ja tasapaino), jotka oli suunnattu kotona asuville, toimin-
takyvyltään heikentyneille 75 vuotta täyttäneille ikäihmisille. Koti-
hoito valitsi ensimmäiset ryhmään osallistujat. Johtava lääkäri teki 
osallistujille lääkärintarkastuksen ja hyväksyi ryhmään osallistu-
misen.  Liikunnanohjaaja toimi ryhmän ohjaajana. Tukena ja innos-
tajina olivat kunnan kouluttamat Kunnon Hoitajat ja VertaisVeturit, 
jotka auttoivat osallistujia kotoa lähtiessä, taksimatkan aikana sekä 
kuntosalilla. Kunta on maksanut osallistujien taksimatkat kunto-
salille.  Toimintaan ei ole haettu erillistä rahoitusta.

Ryhmät harjoittelivat kaksi kertaa viikossa 10 viikon ajan. Kaikki 
osallistujat testattiin jakson alkaessa. Ensiksi käytettiin Bergin tasa-
painotestiä ja myöhemmin SPPB-testiä. Jakson päätyttyä osallis-
tujat testattiin uudelleen ja he saivat myös itse arvioida toimintaa 
ja sen vaikutuksia.  Arviointia on hyödynnetty toiminnan jatkoa 
suunniteltaessa. VoiTas -ryhmät ovat saaneet näkyvyyttä lehtiar-
tikkeleissa, radiossa sekä paikallislehtien mainoksissa.

Tuloksia
VoiTas -ryhmiä on tähän mennessä järjestetty kuusi. Niihin on osal-
listunut yhteensä 59 henkilöä (9 miestä, 50 naista). 

Ensimmäisessä ryhmässä osallistujien voima ja tasapaino para-
nivat 40 %:lla 10 viikon harjoitusjakson aikana. Muissa ryhmissä 
on mitattu osallistujien toimintakykyä, joka on parantunut keski-
määrin kahdella pisteellä. Monilla iäkkäillä on hyviä kokemuksia 
ryhmästä. Paras tulos on se, että he haluavat jatkaa harjoittelua 
ryhmässä. 

Johtopäätökset
Iäkkäiden voima ja tasapaino ovat parantuneet huomattavasti. 
Aluksi iäkkäitä oli vaikea motivoida harjoitteluun, mutta nyt monet 
ovat siitä kiinnostuneita. Kunnassa järjestetäänkin jo useampia 
VoiTas -ryhmiä samanaikaisesti.  Iäkkäät ovat itse ottaneet yhteyt-
tä vapaa-aikatoimeen ja kyselleet, milloin ryhmät jatkuvat. Nykyi-
sin osallistujat maksavat itse taksimatkansa kuntosalille. Toiminnan 
kehittäminen vaatii tiiviimpää yhteistyötä sosiaali- ja terveystoi-
men sekä järjestöjen kanssa. 

Kuntamme on mukana valtakunnallisessa Voimaa vanhuuteen - iäkkäiden terveysliikuntaohjelmassa (2010-2014). Ohjelman päämääränä on edistää kotona asuvien, toimintakyvyl-
tään heikentyneiden ikäihmisten (75+) itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua liikuntaneuvonnan, ohjatun lihasvoima- ja tasapainoharjoittelun sekä arkiliikuntamahdollisuuksien ja 
ulkoilun avulla. Ohjelmaa koordinoi Ikäinstituutti Raha-automaattiyhdistyksen, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön tuella. www.voimaavanhuuteen.fi
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”Emme lakkaa liikkumasta, koska 
vanhenemme, vaan vanhenemme, 
koska lakkaamme liikkumasta”

Jokaisella osallistujalla on oma VertaisVeturi, joka auttaa kuntosalilla.
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