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Tarpeet ja tavoitteet 
Liikunta- ja toimintakyvyn ylläpitäminen ikääntyneillä ehkäisee 
ennenaikaista laitostumista. Kouvolan tavoite vanhuspalveluissa 
on purkaa laitospaikkoja ja kohdentaa voimavaroja ennaltaehkäi-
syyn, tarjota oikea-aikaisia palveluja vanhuksille ja tehostaa koti-
hoitoa. 

Hankkeen päätavoite oli saada 75+ -vuotiaat kotona asuvat ikään-
tyneet, liikkumattomat, toiminta- ja liikkumiskyvyltään heikenty-
neet ihmiset harrastamaan liikuntaa säännöllisesti toimintakykyn-
sä ylläpitämiseksi, jotta he voisivat asua kotona mahdollisimman 
pitkään. Hankkeen tavoitteena oli luoda uusia toimintamalleja 
yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen, liikunnan, kansalaisopis-
ton, järjestöjen ja seurojen kanssa. Toimintaa haluttiin viedä myös 
sivukylille, lähelle ikäihmisiä.

Toteutus
Kartoitettiin kyliä ja asuinalueita, joissa asuu paljon ikääntyneitä. 
Sovittiin kylätapaaminen, joihin kutsuttiin asukkaita, paikallisten 
järjestöjen edustajia, sekä paikallisia toimijoita ikääntyneiden 
palveluista, liikuntapalveluista, kansalaisopistolta, seurakunnalta 
ja kotihoidosta. Kylätapaamisissa kuultiin asukkaiden toiveita 
liikunnasta ja ikääntyneille suunnatuista palveluista ja tiedotet-
tiin samalla jo olemassa olevista palveluista. Pohdittiin mahdol-
lisia vertaisohjaajaehdokkaita, tiloja ja kustannuksia.

Kylätapaamisten jälkeen hanke auttoi toiminnan aloittamisessa. 
Vertaisohjaajia koulutettiin ja autettiin ohjaustoiminnan alkuun 
ja tarvittaessa tilavuokria kustannettiin perusturvarahastolta 
saadusta hankerahasta. Liikuntaryhmiä markkinoitiin yhdessä 
kyläläisten ja yhteistyöryhmän kanssa. Vertaisohjaajille järjestet-
tiin myös ideapäiviä 5 – 6 kertaa vuodessa.

Uusia vertaisohjaajia koulutettiin 45, uusia liikuntaryhmiä perus-
tettiin yhteensä 28, lisäksi opiskelijayhteistyönä ryhmiä 10. Osa 
koulutetuista vertaisohjaajista siirtyi suoraan järjestöille ohjaa-
maan liikuntaa. Toiminta on juurtunut Kouvolan kaupungin liikun-
tapalvelujen toimintaan. Yhteistyötä järjestöjen kanssa jatketaan 
edelleen.

Johtopäätökset
Yhteistyö, jota tehdään yli hallintokuntien, järjestöjen ja asuk-
kaiden kanssa yhdessä tuottaa välittömiä tuloksia, luo yhdessä 
tekemisen tunnetta ja voimaannuttaa asukkaita pitämään huolta 
omasta terveydestään ja toimintakyvystään.

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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Liikuntakoordinaattori
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Yhdessä lisää vireyttä vuosiin liikunnalla

Ideapäivillä uudet ja vanhat vertaisohjaajat saivat vinkkejä ohjaukseen ja vaihtoi-
vat kokemuksia.
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