Tämä opas on tarkoitettu toimijoille ja päättäjille, jotka suunnittelevat
ja toteuttavat voima- ja tasapainosisältöistä liikuntatoimintaa iäkkäille.
Kohderyhmänä ovat erityisesti iäkkäät, joiden liikkumiskyky on jo jossain
määrin heikentynyt.
Oppaassa kuvataan käytännönläheisesti Voimaa vanhuuteen -ohjelman
ensimmäisen hankeryhmän kehittämiä toimintamalleja ja erilaisia
oivalluksia kohderyhmän löytämisestä, harjoittelun toteuttamisesta
ja tukipalveluiden järjestämisestä. Opas kertoo, miten hankkeiden
kehittämistyötä on tuettu Ikäinstituutin antamalla hankeohjauksella.
Myös iäkkään ääni tuodaan esille.
Elävät esimerkit ja innostavat ideat ovat sovellettavissa erilaisiin
toimintaympäristöihin ja kannustavat julkista, yksityistä ja kolmatta
sektoria yhteistyöhön iäkkäiden liikuntatoiminnan järjestämisessä.
Tehdään iäkkäiden liikunta mahdolliseksi!
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ESIPUHE

S

uomen väestö vanhenee tulevina vuosikymmeninä rajusti. Tällä hetkellä 75 vuotta täyttäneitä on runsas 400 000 ja heidän osuutensa kaksinkertaistuu vuoteen 2030 mennessä. Suurin
osa iäkkäistä haluaa asua vanhuutensa mahdollisimman omatoimisena kotona. Kotona asumisen mahdollisuus on paitsi inhimillisesti tärkeä myös yhteiskunnallisesti kestävä ratkaisu.
Riittävän hyvä lihasvoima ja tasapaino ovat keskeisiä liikkumiskyvyn ja kotona asumisen edellytyksiä. Tutkimustiedon mukaan lihasvoimaa ja tasapainoa voidaan parantaa iäkkäänä säännöllisellä
harjoittelulla ja arkiliikunnalla. Tehokkaimman tuloksen harjoittelusta saavat iäkkäät, joilla on alkavia
ongelmia liikkumisessaan, kuten vaikeuksia nousta tuolista ylös tai kulkea rappusissa. Liikkumisongelmien havaitseminen ja iäkkäiden kannustaminen
harjoittelun piiriin on tärkeää, koska liikkumiskyvyn
heikentyminen lisää tutkitusti avuntarvetta ja pitkäaikaisen laitoshoidon riskiä. Tutkimustiedosta ja
suosituksista huolimatta toimintakyvyltään heikentyneillä ikäihmisillä ei ole vielä tasa-arvoisia mahdollisuuksia ohjattuun liikuntaan. Nämä syyt ovat
perusta Voimaa vanhuuteen − iäkkäiden terveysliikuntaohjelmalle.
Ohjelma pääsi vauhtiin Valtioneuvoston periaatepäätöksellä vuonna 2004. Sen aloitti sosiaali- ja
terveysministeriö ja päärahoittajaksi ryhtyi Rahaautomaattiyhdistys (RAY). Ohjelman koordinaattoriksi valittiin Ikäinstituutti. Ohjausryhmään tulivat
lisäksi opetusministeriö, joukko asiantuntijaorganisaatioita sekä kunnallisen, kolmannen sektorin ja
iäkkäiden edustajia.
Voimaa vanhuuteen -ohjelman tehtävänä on lisätä yli 75-vuotiaiden, kotona asuvien ja toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten ohjattua voima- ja tasapainosisältöistä liikuntatoimintaa. Työtä
tekevät käytännössä 35 kolmevuotista paikallishanketta eri puolilla Suomea. Hankkeet ovat sosiaali- ja
terveysalan järjestöjä, joita RAY rahoittaa erikseen.
Taloudellisen tuen lisäksi paikallishankkeet saavat hankeohjausta Ikäinstituutista. Hankkeiden kehitystyö on tärkeää, koska iäkkäiden ihmisten tavoitteellinen harjoittelu ei ole yleisesti tunnettua ja
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se edellyttää asiantuntevaa liikunnanohjausta. Ensimmäinen, vuonna 2005 aloittanut, hankeryhmä
oli ohjelmassa pilottiroolissa, sillä RAY kutsui ohjelmaan aihepiiriltään sopivat hankkeet ilman, että niiden suunnittelu olisi perustunut Voimaa vanhuuteen
-ohjelman tavoitteisiin. Tavoitteiden tarkennus ohjelmaryhmän kanssa aloitti 11 pilottihankkeen kehitystyön.
Kohderyhmänä ovat erityisesti iäkkäät, jotka eivät harrasta liikuntaa. Heitä varten tarvitaan uudenlaista toimintaa ja tavoittamisen tapoja. Liikuntatekoja iäkkään hyväksi 1 -oppaassa kuvataan
käytännön läheisesti 11 ensimmäisen hankkeen kehittämiä toimintamalleja. Tarjolla on tietoa oikean
kohderyhmä löytymisestä ja motivoitumisesta, harjoittelun toteuttamisesta ja tukipalveluiden järjestämisestä. Oppaassa kuuluu myös iäkkään ihmisen
ääni. Valmiita malleja ei anneta, vaan keskeistä on
kehitystyön näkyväksi tekeminen ja erilaisten oivallusten kuvaaminen. Vaikeuksistakaan ei pelätä kertoa, jotta myös niistä voi oppia omaa työtään varten.
Kiitämme lämpimästi hanketoimijoita, kuntapäättäjiä, yhteistyökumppaneita ja toimintaan osallistuneita iäkkäitä ihmisiä. Koulutusyhteistyö Jyväskylän yliopiston terveystieteiden laitoksen,
UKK-instituutin, Kuntaliiton ja T:mi Paavo Viirkorven kanssa on edistänyt ohjelman hankkeiden kehitystyötä. Ohjelman linjauksissa hyvää yhteistyötä on tehty johto- ja ohjausryhmän sekä taloudelliset
resurssit tarjonneen Raha-automaattiyhdistyksen
kanssa. Emeritusprofessori Ilkka Vuoren asiantuntemus on ollut arvokas apu ohjelmalle.
Toivomme, että oppaasta on hyötyä toimijoille
ja päättäjille, jotka suunnittelevat ja toteuttavat iäkkäiden terveysliikuntaa. Ideoita kannattaa käyttää
hyväksi luotaessa sisältöä kuntien hyvinvointistrategioihin. Mahdollisuus liikkua ja edistää hyvinvointiaan kuuluu kaikille kuntalaisille iästä riippumatta.
Liikkuva vanhuus on yhteinen asiamme!

Ohjelmajohtaja Elina Karvinen ja
ohjelmakoordinaattori Pirjo Kalmari
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1 Hanketoiminnasta

		 hyviin toimintatapoihin

I

äkkäiden terveysliikunnalla ja erityisesti voiman ja tasapainon lisäämisellä on iso tilaus sekä yksilön hyvinvoinnin että yhteiskunnan kannalta. Liikkumiskyvyn ongelmat ovat vanhusväestössä yleisiä, vaikka yksilölliset erot ovat suuria. Liikkumiskykyä heikentävät vanhenemisprosessi,
vanhuuteen liittyvät sairaudet sekä usein myös fyysisen aktiivisuuden vähäisyys. Vähenevä liikunta voi vauhdittaa myös muistitoimintojen, vireyden ja mielialan heikkenemistä. Toimintakyvyn ja terveyden heikkenemistä on mahdollista hidastaa voima- ja tasapainoharjoittelulla. Liikuntaharjoittelu on tärkeä keino ehkäistä iäkkäiden kaatumisia.

Duodecimin Käypä hoito -suositus (2008) esittelee
liikunnan kokonaisvaltaista merkitystä iäkkään ihmisen hyvinvoinnille seuraavasti:
”Liikunnalla on paljon terveyshyötyjä myös iäkkäillä,
sillä se hidastaa lihaskatoa sekä lihasvoiman, -tehon ja
-kestävyyden pienenemistä ja notkeuden vähenemistä. Liikunta ylläpitää tasapainoa ja estää kävelykyvyn
huononemista. Liikuntaharjoittelu vaikuttaa edullisesti
älyllisiin toimintoihin ja pitää mielen virkeänä.”

Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden terveysliikuntaohjelma (liite 1) toteuttaa ajankohtaisia iäkkäitä koskevia sosiaali- ja terveydenhuollon linjauksia, jotka
korostavat liikunnan ja erityisesti voima- ja tasapainoharjoittelun merkitystä. Esimerkiksi Ikäihmisten
palvelujen laatusuositus (2008) kannustaa käyttämään voima- ja tasapainoharjoittelua kotona asumisen tukena. Harjoittelun käyttöönotto edellyttää
suosituksen mukaan uusien toimintatapojen kehittämistä tutkimustietoon perustuen. Iäkkään itsemääräämisoikeuden ja osallisuuden turvaaminen sekä
toiminnan huolellinen arviointi kuuluvat laadukkaan palvelun kehitystyöhön.
Voimaa vanhuuteen -ohjelma työskentelee erityisesti kotona asuvien, toimintakyvyltään heikentyneiden, yli 75-vuotiaiden iäkkäiden hyväksi. Jalkojen riittävän hyvä lihasvoima ja tasapaino säilyttävät
iäkkään toiminta- ja liikkumiskykyä mahdollistaen
kotona asumisen ja ulkona liikkumisen pidempään.
Hyviä toimintatapoja voima- ja tasapainoharjoitteluun

Hanketoimintaan osallistunut tyrnäväläinen Martta
puki iäkkäiden terveysliikuntapalvelujen merkityksen sanoiksi näin:
”Tuntus, että sen pitäs järki sanoa kunnan päättäjille, että jos yhelläkin vuojella meidän ite kenenkin vanhainkotiin joutuminen tai laitokseen joutuminen siirtyy niin tämä on taatusti maksettu. Se on ihan varma
ettei vanhat tähän lopu, mitä pitempään meidät pietään toimintakykyisinä sitä halavempia me ollaan yhteiskunnalle. Minä kyllä luulen, että mitä terveempänä
pääsis kuolemaan sitä parempi.”

Voimaa vanhuuteen -ohjelman taustalla on tuore tutkimustieto liikuntaharjoittelusta. Paikallishankkeissa voima- ja tasapainoharjoittelua on tuotu
ikäihmisten arkeen monin tavoin sekä kuntosaleilla,
kodeissa että erilaisissa toimintaryhmissä sisällä ja
ulkona. Iäkkäiden ulkona liikkumiseen on kannustettu myös valtakunnallisella Iäkkäiden ulkoilupäivällä monine paikallisine sovellutuksineen ja tapahtumineen.
Käsissäsi oleva opas kertoo Voimaa vanhuuteen -ohjelman vuonna 2005 aloittaneiden hankkeiden (liite 2) kokemuksista ja työn tekemisen tavoista. Opassarjan osat 2–3 kootaan tulevina vuosina,
kun vuonna 2006 ja 2007 aloittaneet paikallishankkeet päättävät hanketoimintansa. Hankkeissa tehty
uraauurtava työ jatkuu parhaimmillaan hankeorganisaatioiden, kuntien ja muiden yhteistyökumppa

Ikäihmisen liikuntaan
sijoitettu euro maksaa
itsensä takaisin
muissa kustannuksissa.

neiden toimintana.
Seuraavassa kuviossa esitetään ohjelman pilottihankkeen, Voima- ja tasapainoharjoittelu iäkkään
ihmisen kotona asumisen tukena (VoiTas -projekti
2003–2006) sekä kolmen Voimaa vanhuuteen -ohjelman hankeryhmän sijoittuminen ohjelmakaudelle. Kuvio 1 kertoo myös hankkeiden ja koko ohjelman kehitystehtävistä sekä havainnollistaa, kuinka
toinen ja kolmas hankeryhmä ovat voineet oppia
edeltäjän työstä.
Opassarja perustuu Voimaa vanhuuteen -ohjelman paikallishankkeiden kehittämiin toimintamalleihin ja hanketyöntekijöiden koostamiin loppuraportteihin sekä hankeohjauksen sisältämään

2003 
VoiTas-pilotti

2004
1.

2005
2.

vuoropuheluun. Hankkeille annettu loppuraporttiohjeistus on liitteessä kolme. Mukaan on otettu
myös pohdintaa siitä, mikä edisti uusia työn tekemisen tapoja ja mikä mahdollisesti esti toimintatapojen
muuttumisen ja vakiinnuttamisen. Iäkkäiden liikunnan juurruttaminen eri toimijoiden arkeen on kehitystyötä, jossa on etsittävä, löydettävä ja koulutettava
asioiden merkityksen ymmärtäviä yhteistyökumppaneita. Paljon yhteistyötä estäviä asenteita on vielä voitettavana. Yhteistyön tuloksena herätään toivottavasti ymmärtämään, että ikäihmisen liikuntaan
sijoitettu euro tuottaa paljon hyvinvointia tulevaisuudessa ja maksaa itsensä takaisin muissa kustannuksissa.

2006

2007

2008

2009

4.

5.

3.

Ohjelma

1.

2.

3.

1. hankeryhmä

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

2. hankeryhmä
3. hankeryhmä

Tavoitteet
etenemisjärjestyksessä

2010

3.

Edellytysten luominen
Toiminnan kehittyminen
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Kuvio 1. Ohjelman tavoitteet suhteessa toimintavuosiin
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K Mitä hyvä toimintatapa tarkoittaa
Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa
Hyvä käytäntö tai hyvä toimintatapa voidaan määritellä monella tavalla. Tämän oppaan määrittelyn tukena on mm. Hyvä käytäntö -verkkosivusto (www.
sosiaaliportti.fi). Hyvän toimintatavan määrittelyssä
on otettu huomioon ohjelman kohderyhmä ja oppimisnäkökulma.

Hyvällä toimintatavalla tarkoitetaan eettisesti hyväksyttävää liikuntatoimintaa, joka tuottaa hyvää toimintakyvyltään heikentyneelle, iäkkäälle ihmiselle. Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa hyvät toimintatavat kehittyvät
prosessissa yhdessä ja erikseen oppien.

Hyvä toimintatapa
• on vanhuskeskeinen ja osallistava
• on toimiva ja tuloksellinen perustuen seurantaan ja  monipuoliseen arviointiin
• koetaan toimintaympäristössään toimivaksi
• rakentaa siltoja eri toimijoiden ja organisaatioiden tai palvelujen välille
• kehittyy ja leviää vuorovaikutuksessa, jossa voidaan  oppia ja muodostaa uutta tietoa yhdessä
• antaa työntekijälle mahdollisuuden tarkastella työtään uudesta, kehittävästä näkökulmasta

K Miten parhaiten hyödynnät opasta
Oppaan luvuissa 2–3 esitellään ohjelman hankkeiden kehittämiä hyviä toimintatapoja teemoittain
eikä perinteisesti hanke hankkeelta. Samankin hankkeen työtä voidaan esitellä useissa kohdissa. Hankkeen toiminnasta kerrottaessa sulkuihin on merkitty hankkeen numero (liite 2). Luvuista löydät eläviä
esimerkkejä toiminnan järjestämisestä sekä kuvauksia siitä, miten toimintakyvyltään heikentyneet iäkkäät ovat kokeneet liikuntatoimintaan osallistumisen.
Teemoina ovat: voima- ja tasapainosisältöinen
liikuntaharjoittelu, liikuntaneuvonta, virikkeitä liikuntatoiminnan kehittämiseksi sekä tukitoimet kuten koulutus ja tiedotus.
Luvussa 4 kuvataan ongelmia, joita hankkeet
kokivat työssään. Esille on nostettu useita hankkeita
yhdistäviä pulmia. Uuden toiminnan kehittämises-

Hyviä toimintatapoja voima- ja tasapainoharjoitteluun

sä riittää haasteita ja näitä asioita kannattaa miettiä
suunniteltaessa iäkkäiden liikuntatoimintaa.
Lukuun 5 on koottu lyhyesti ensimmäisen hankeryhmän opit. Kyseessä on suuria ja pieniä käytännöllisiä asioita, joilla on ollut merkitystä toiminnan
onnistumisessa. Hiljaisen tiedon esiin nostaminen
on tärkeää eikä mikään asia ole vähäpätöinen.
Luvussa 6 kuvataan hanketyötä ohjelman ja
hankeohjauksen näkökulmasta. Hankkeiden ja hankepaikkakuntien erilaisuus on rikkaus ja haaste hyvälle hankeohjaukselle. Yhdessä oppiminen on ollut
Voimaa vanhuuteen -ohjelman hankeohjauksen johtoajatus. Luvun avulla avataan hankeohjauksen kehittymistä ja välineitä.
Lisätietoja hankkeista saa Ikäinstituutista ja hankeorganisaatioiden edustajilta.



Hanketyön kiteytys
K Kenelle
Laatusuosituksen* mukaan iäkkäät tulee jakaa liikunnassa toimintakyvyn perusteella
kolmeen ryhmään:
Toiminta- ja liikkumiskykyiset
Toiminta- ja liikkumiskyvyltään heikentyneet
Toiminnanvajauksia omaavat
Voimaa vanhuuteen -ohjelman työ kohdistuu keskimmäiseen, toiminta- ja liikkumiskyvyltään
heikentyneisiin, kotona asuviin, pääsääntöisesti 75 vuotta täyttäneisiin, passiivisiin ikäihmisiin.
Kohderyhmään kuuluvalle iäkkäälle ihmiselle on tyypillistä mm.
• ulkona liikkumisen väheneminen
• tuolista nousun vaikeutuminen
• kävelyn hidastuminen
• rappukävelyn vaikeutuminen
• kauppakärryyn nojaaminen
• väsyvyys  

K Mitä
Voimaa vanhuuteen -ohjelman hankkeiden tavoitteena on järjestää kohderyhmän iäkkäille
nousujohteista voima- ja tasapainoharjoittelua kaksi kertaa viikossa. Tavoite perustuu
tutkimustietoon ja käytännön kokemukseen harjoittelun hyödyistä iäkkäälle.

K Miten
Ohjelman hankkeiden työtä linjaa laatusuositus* ja sitä tuetaan hankeohjauksella. Hanketyössä
tuotetaan hyviä toimintatapoja iäkkään liikuntapalvelun järjestämiseksi.
Laadukkaan liikuntatoiminnan tunnusmerkit ovat
• käyttäjälähtöisyys
• saavutettavuus
• yksilöllisyys
• joustavuus ja saumattomuus
• turvallisuus
• eettisyys
• arviointi

* Ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveysliikunnan laatusuositus (2004)
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2 Liikkeelle monin tavoin
2.1 Tehokkaalla voima- ja tasapainoharjoittelulla tuloksiin

J

alkojen lihasvoiman ja tasapainon harjoittaminen on tärkeää, sillä iäkkäiden liikkumiskyvyn ongelmien takana
on usein juuri näiden ominaisuuksien heikkous. Hyvä jalkojen voima lisää
liikkumisvarmuutta sekä helpottaa arjessa selviytymistä. Tasapainon ja ketteryyden
harjoittaminen taas ehkäisee kaatumistapaturmia ja rohkaisee lähtemään liikkeelle. Liikunnalla ja erityisesti lihasvoiman ja tasapainon
harjoittamisella on suuri merkitys iäkkään elämään, itsetuntoon
ja itsenäisyyteen.
Tehokkaan, kahdesti viikossa tapahtuneen voimaharjoittelun on tutkittu lisäävän hyvinkin iäkkäiden lihasvoimatasoa
(ks. iäkkään voimaharjoittelun tavoitemalli, s. 15).
Tasapaino on ominaisuus, joka iän myötä heikentyy, mutta jota voidaan myös parantaa harjoittelemalla. Parantunut voimataso ja liikkumisvarmuus
johtavat yleensä arkiliikunnan lisääntymiseen.
Suurimman hyödyn harjoittelusta saavat iäkkäät,

joiden kunto on lähtötilanteessa heikohko. Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa.
Voimaa vanhuuteen -ohjelman hankkeet järjestivät
monimuotoisesti voima- ja tasapainoharjoittelua
tukevaa toimintaa iäkkäille. Hanketyöntekijät
mittasivat osallistujien fyysisen toimintakyvyn erilaisia testejä käyttäen. Testien lähdeviittaukset esitetään seuraavassa tietolaatikossa, niihin
ei viitata tekstissä myöhemmin.
Lähdeluettelosta löytyy myös
verkkolinkkejä testeihin.
Hankkeiden järjestämä voima- ja
tasapainoharjoittelu oli seurannan
mukaan tuloksellista. Pääosalla iäkkäistä toimintakykytestien tulos parani tai pysyi
ennallaan harjoittelun seurauksena (kuvio 2).
Seuraavien sivujen hanke-esimerkeistä näkyy, että
tulokseen päästiin monin eri tavoin ja Ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveysliikunnan laatusuosituksia (2004) paikallisesti soveltaen.

Toimintakyvyn testauksessa
yleisimmin käytetyt testit olivat
• Toimiva-testi (Hamilas ym. 2000)
• Bergin tasapainotesti (Berg ym. 1992)
• Guralnikin testi (Guralnik ym. 1994)
• UKK-instituutin terveyskuntotesti ikääntyville     
(www.ukkinstituutti.fi)
• Yhden toiston maksimi (1RM) (Ahtiainen &
Häkkinen 2004)
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Hankeryhmä 2005
Testattuja 426 henkilöä

M Tulos parantunut
M Tulos pysynyt ennallaan
M Tulos heikentynyt
M Erisuuntaiset tulokset

Kuvio 2. Harjoittelun tuloksellisuus vuonna 2007 (n=426)

Hanke: Jelppis
K Jelppis jelppasi tavoitteellisella kuntosaliharjoittelulla
Hankeorganisaatio:
Orimattilan Vanhustentaloyhdistys ry
Hanke: Jelppis (10)
Kohderyhmä. Orimattilan hankkeessa tarjottiin
kuntosalitoimintaa jatkokuntoutuksen tarpeessa oleville iäkkäille.
Tiedotus ja iäkkäiden tavoittaminen. Toimintaa käynnistettäessä terveyskeskuksen kuntoutusosasto antoi tietoa jatkokuntoutusryhmää vailla olevista iäkkäistä. Ryhmäliikuntaa tarvitsivat mm.
Kelan kuntoutuskurssilla olleet iäkkäät. Saatujen tietojen pohjalta projektityöntekijä soitti kaikille kuntoutuskursseilla olleille 22 henkilölle, joista 16 halusi
lähteä toimintaan mukaan. Lisäksi mukaan otettiin
viisi työntekijään itse yhteyttä ottanutta ikäihmistä.
Osallistujien ikä vaihteli 69–91 ikävuoden välillä.
Toiminnan järjestelyt. Näistä 21 henkilöstä muodostettiin kolme kuntosaliryhmää. Toiminnan aikana osa iäkkäistä jäi terveydellisistä syistä pois ja ryhmät tiivistyivät kahdeksi.
Kuntosalitoiminta pystyttiin järjestämään veloituksetta kunnan omistaman toimintakeskuksen tiloissa, jonka kuntosalilaitteistoa saatiin hankkeen
aikana monipuolistettua. Laitteiden hankinnassa
Hyviä toimintatapoja voima- ja tasapainoharjoitteluun

otettiin huomioon erityisesti ikääntyneiden tarpeet.
Kuntosaliharjoittelun sisältö ja kulku. Yksi
harjoituskerta kuntosalilla kesti puolitoista tuntia.
Joka harjoituskerralla ennen laiteharjoittelua tehtiin
lihasten lämmittely- ja tasapainoharjoituksia, noin
puolen tunnin ajan. Välineinä käytettiin mm. keppejä, vastuskuminauhaa, tarrapainoja, palloja ja tasapainolautaa. Sen jälkeen tehtiin kuntosalilaitteilla
20–30 minuutin lihaskuntoharjoitus kuntopiirinä.
Liikkeet tehtiin 70–75 prosentin teholla maksimisuorituksesta, 6–12 toistoa laitteessa ja 1–2 sarjaa
kullakin kuudella kuntosalilaitteella (jalkaprässi, rintaprässi, polven ojennuslaite, lonkan loitonnus, selän
ojennuslaite ja ylätalja). Laitteiden kuormat määritettiin suositusten mukaisin testein yhdessä kunkin
henkilön kanssa. Vastusmäärän käyttö myös perusteltiin osallistujalle. Jos osallistuja ei halunnut käyttää yhden toiston maksimin avulla määritettyä kuormaa (1 RM), hän sai tehdä liikkeet pienemmällä
kuormalla.
Sarjojen välillä pidettiin puolesta kahteen minuuttia taukoa. Laitteissa kierrettiin niin, ettei kahta
jalkalaitetta tullut peräkkäin. Lopuksi harjoituskerta päätettiin ilman välineitä toteutettuihin rentouttaviin jumppaliikkeisiin. Harjoitus sisälsi muutaman
minuutin palauttavan mehutauon eli nestetankkauk13

sen harjoituksen keskivaiheilla.
Harjoittelua elävöitettiin parityöskentelyllä, jolla saatiin osallistujat tutustumaan toisiinsa. Myös
pelit, kuten sähly, ilmapallolla
lentopalloilu, minikoripallo sekä
keilailu kuuluivat sisältöön. Välillä osallistujat kehittivät itse jumppaliikkeitä ja ohjasivat liikkeitä
toisilleen. Ilmapiiri pyrittiin pitämään leppoisana ja tilaa keskustelulle annettiin liikkeiden lomassa.
Joka harjoituskerran päätyttyä oli
mahdollisuus 5–15 minuutin ”tarinatuokioon” osallistujien tarpeiden mukaan.
Pääroolissa harjoituksessa oli kuitenkin kuntosalilaitteilla tapahtuva voimaharjoittelu. Jokaiselle oli
laadittu oma harjoitteluohjelma, jota hän toteutti itsenäisesti ja tarvittaessa ohjaajan opastuksella. Osallistujat saivat kuntoutuksen aikana myös useamman
kotiharjoitteluohjelman, jotka käytiin ensin harjoituksissa yhdessä lävitse. Ohjelmat kerrattiin tämän
jälkeen useasti.
Hankkeen toimintamuotojen arviointi ja vakiintuminen. Osallistujat kävivät ryhmässä säännöllisesti ja raportoivat sen tuomista eduista arkielämälleen. Iäkkäät kertoivat särkyjen vähenemisestä,
nivelten paremmasta liikkuvuudesta, yleiskunnon
noususta ja ryhmän tuomista uusista tuttavuuksista.
Lisäksi mittaustulokset todistivat voiman ja tasapainon parantuneen.

Säännölliset ryhmätapaamiset harjoittelun merkeissä lisäsivät osallistujien välistä ystävystymistä.
Ryhmässä syntyi me-henki ja poissa olevalle ryhmäläiselle soiteltiin ja kyseltiin vointia. Kävijöille tarjottiin mahdollisuus osallistua toimintaan kaksi kertaa
viikossa. Tästä huolimatta kaikki osallistujat eivät olleet kulkemisongelmien tai -kustannusten vuoksi
halukkaita osallistumaan ryhmään kuin kerran viikossa.
Mahdollisuus kokoontua kaupungin tiloissa takasi toiminnalle hyvät puitteet. Projektin ja kaupungin välinen yhteistyö edisti osaltaan iäkkäiden
ryhmäläisten toimintakyvyn säilymistä. Projektin
järjestämään liikuntatoimintaan osallistui yli 100
henkilöä vuodessa. Tavoitteellinen kuntosaliharjoittelu ei näillä näkymin jatku hankerahoituksen päätyttyä.

Orimattilassa opittiin
E löytämään jatkokuntoutusta vailla oleva iäkkäiden ryhmä
E ymmärtämään henkilökohtaisten yhteydenottojen merkitys
E näkemään, että yksilöllinen ja tavoitteellinen harjoitusohjelma lisää iäkkäiden lihasvoimaa ja parantaa heidän
selviytymistään arjessa
E huomaamaan, että yhteistyö kunnan kanssa kannattaa; osa projektin hankkimista laitteista sijoitettiin kunnan
toimintakeskukseen ja siellä olevia laitteita saatiin projektin käyttöön
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Iäkkään voimaharjoittelun tavoitemalli
K Voimaharjoittelujakso (2–3 kk)
Ennen harjoittelun alkua
• tehdään kirjallinen esitietokysely
• toteutetaan fyysisen toimintakyvyn mittaukset ja annetaan niistä palaute
• valitaan harjoitteet ja ohjataan ne
Harjoitteluvaihe
• aloitetaan pienillä painoilla 2–3 viikon totuttelujakso, jonka aikana ohjataan myös    
kotona tehtävät venyttelyliikkeet
• määritellään toistotestien (1 RM eli yhden toiston maksimi) avulla harjoituspainot  
(60–80 % maksimista) ja suoritetaan sovitut harjoitteet yksilöllisesti säädetyillä laitteilla annettujen toistomäärien mukaisesti (2–3 x 8–10)
• kirjataan toteutettu harjoittelu sekä siinä käytetyt vastukset ja toistomäärät jokaisella
kerralla harjoituskorttiin
• lisätään kuormitusta säännöllisin väliajoin lihasvoiman karttuessa
• pyritään säilyttämään harjoittelutiheys 2 krt/vk
• koostetaan yksittäinen harjoituskerta alkuverryttelystä, harjoitusosasta ja jäähdyttelyosasta, joista harjoitusosa on pisin. Kokonaisuudessaan harjoituskerran pituus on    
60–90 minuuttia
• keskitytään jalkojen ja lantion lihasvoimaan
Harjoittelun loputtua
• tehdään loppumittaukset noin viikon päästä harjoitusjakson päätyttyä, annetaan palaute ja harjoitteluohjeet

K Ylläpitovaihe (6–9 kk)
• jatketaan ohjattua harjoittelua esim. 1 krt/vk lisänä omatoimiharjoitteet ja arkiliikunta
• tavoitteellaan oman liikuntalajin löytämistä ja vaikutusten siirtymistä arkeen
• seurataan edistymistä esim. kontrolli- ja kannustussoitoilla iäkkäille
• toteutetaan tarvittaessa uusi tehoharjoittelujakso

Lähde: mukaillen Timonen & Rantanen (2003)

Hyviä toimintatapoja voima- ja tasapainoharjoitteluun
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K Iäkkäät ja omaiset vaivoista vireyteen
Hankeorganisaatio: Itä-Helsingin lähimmäistyö Hely ry
Hanke: Vaivoista vireyteen, Kuntoillen kivaksi (5)

Palvelutalosta kullekin sopiva
liikuntaryhmä
Itä-Helsingin hanketoimijalla on kaksi palvelutaloa, Kontulan ja Myllypuron Helykodit, joissa on
sekä palveluasuntoja että ryhmäkodit. Lisäksi yhdistys vastaa Herttoniemessä sijaitsevan Kettutien palvelutalon palveluista. Näissä paikoissa toimivat myös
hankkeen ryhmät.
Hankkeen toiminta painottui erilaisten liikuntaryhmien järjestämiseen palvelutaloissa. Ryhmiä oli
yhteensä lähes 20. Ryhmissä suuri osa toiminnasta oli voima- ja tasapainoharjoittelua, mutta mukana
oli myös ulkoliikuntaa ja pelejä osallistujilta kysyttyjen toiveiden mukaisesti. Hankkeen aikana luotiin toimintamalli, jossa palvelutalojen asukkaat ohjataan kullekin sopivaan liikuntaryhmään vuosittain
tehtävien toimintakykytestien avulla.

Kohderyhmä. Hankkeessa kehitettiin kolmen palvelutalon asukkaiden liikuntatoimintaa sekä kuntouttavaa hoitoa. Tavoitteena oli löytää myös lähellä
asuvia, passiivisia ja toimintakyvyltään heikentyneitä iäkkäitä opastaen heitä hankkeessa kehittyvien
terveysliikuntamuotojen pariin.
Tiedotus ja iäkkäiden tavoittaminen. Palvelutalon asukkaita houkuteltiin mukaan toimintaan toimintakykytestien avulla. Asukkaille jaettiin ensin
kirjallinen tiedote, jossa kerrottiin toimintakykytesteistä sekä projektin toiminnasta. Myöhemmin taloihin muuttaneet uudet asukkaat saivat tiedon testeistä henkilökunnalta suullisesti.
Testaus ja ohjaus sopivaan ryhmään. Vapaaehtoisiin testeihin osallistuivat lähes kaikki asukkaat.
Testeissä mitattiin lihasvoimaa, kävelynopeutta sekä
tasapainoa. Osiot otettiin Toimiva-testistä (puristusvoiman mittaus, tuolilta ylösnousu 5 kertaa ja 10
metrin kävely) sekä Bergin tasapainotestistä (eteenpäin kurotus, kääntyminen 360 astetta, silmät kiin-

Hanke:
Vaivoista vireyteen,Kuntoillen kivaksi
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ni seisominen). Lisäksi arvioitiin olkapäiden liikkuvuutta. Yksi yhdistetty testaus- ja haastattelutuokio
vei keskimäärin puoli tuntia. Testauksen suoritti
hankkeen fysioterapeutti. Testien ja haastattelun perusteella asukas ohjattiin hänelle sopivaan liikuntaryhmään.
Yhteistyö. Yhteistyöhön saatiin mukaan palvelutalon henkilökuntaa, joka lupautui avustamaan liikuntaharjoituksissa. Henkilökunta sai myös koulutusta
liikunnan avustustehtäviin.
Toiminnan sisältö. Tarjolla oli vaikeustasoltaan
ja sisällöltään vaihtelevia ryhmiä: tasapainoryhmiä,
tuolijumppaa, kuntojumppaa, kuntosaliharjoittelua
sekä ulkoilua. Näin pystyttiin takaamaan se, että kaikilla ryhmän jäsenillä oli riittävästi, mutta ei liikaa
haasteita. Kaikkia vielä kävelemään pystyviä kannustettiin harjoittelemaan pystyasennossa. Uskallus kokeilemiseen ja rajojen rikkomiseen löytyi, kun
liikkeitä pystyi harjoittelemaan turvallisesti avustajan kanssa. Toimintamallin paras oivallus olikin, että
asukkaille on ollut tarjolla eritasoisia liikuntaryhmiä. Sivulla 20 on esimerkki voima- ja tasapainoharjoittelun toteuttamisesta, kun kuntosalilaitteita ei ole
käytettävissä.

Liikkumaan ohoi – omaiset ja iäkkäät
yhdessä liikkeelle
Toinen hankkeen toimintamalli oli Itä-Helsingissä
asuville iäkkäille omaishoitajille ja -hoidettaville tarjottu liikuntaryhmä. Se toteutettiin yhdessä Helyn,
Omaishoidon toimintakeskus Ohoin ja kaupungin
liikuntatoimen kanssa. Palvelutalo, sosiaaliviraston
alainen omaishoitoyksikkö ja kunnan liikuntavirasto
saivat aikaan toimivan työnjaon tärkeän kohderyhmän liikunnan järjestämiseksi.
Kohderyhmä. Toimintamallissa järjestettiin liikuntaa omaishoitajille ja heidän iäkkäille hoidettavilleen
uudenlaisen yhteistyön avulla. Myös omaishoitajat
olivat iäkkäitä, useimmiten puolisoita.
Yhteistyö. Hankkeessa kuultiin omaishoidon toimintakeskuksen suunnittelevan iäkkäiden liikuntaryhmän perustamista Helsingin kaupungin liikuntahalliin, ”Liikuntamyllyyn¨. Hankkeella oli ollut
Hyviä toimintatapoja voima- ja tasapainoharjoitteluun

samankaltaisia suunnitelmia, ja hanketoimija otti
yhteyttä toimintakeskukseen yhteistyön käynnistämiseksi. Liikuntamyllyn monipuoliset mahdollisuudet tuntuivat houkuttelevilta iäkkäiden liikunnan
näkökulmasta. Yhteistyöryhmä koottiin pyytämällä mukaan myös liikuntaviraston lähiöliikuttaja sekä
sosiaaliviraston sosiaalityöntekijä. Yhteisessä palaverissa tavoitteet ja kohderyhmä selkiytyivät ja toiminta käynnistyi osana liikuntaviraston lähiöliikuntaa,
vain muutamaa kuukautta myöhemmin kuin idea
yhteistyöstä oli syntynyt.
Ensimmäisellä puolivuotiskaudella kaikki, sekä
omaishoitajat että -hoidettavat, olivat yhdessä ryhmässä. Erot toimintakyvyssä olivat suuret, jolloin
ryhmän sisältöä oli vaikea suunnitella kaikille sopivaksi. Ryhmää ohjasi Helyn fysioterapeutti ja avustajia oli sekä hankeorganisaatiosta että sosiaalivirastosta.
Ensimmäisen lukukauden jälkeen liikuntavirastoa kaivattiin mukaan suuremmalla panostuksella, sillä salivarauksissa ja välineiden kuljetuksessa oli
ollut vaikeuksia. Toimintakauden lopussa pidettiin
palaveri, jossa kävi ilmi, että liikuntavirasto oli erittäin kiinnostunut tästä kohderyhmästä ja oli halukas
ottamaan lisävastuuta ryhmän toteuttamisesta.
Työnjako toimijoiden välillä tehtiin iäkkäiden
ihmisten toimintakyvyn ja ryhmän tarpeiden näkökulmasta. Osalle ikäihmisiä tehtiin toimintakyvyn
arviointi, jonka perusteella heidät jaettiin kahteen
ryhmään. Liikuntavirasto vastasi omaishoitajien ja
muiden itsenäisesti liikkuvien ohjauksesta ja Hely
omaishoidettavien ja muiden apua tarvitsevien ohjauksesta. Apua tarvitsevien ryhmässä avusti myös
Helsingin kaupungin vapaaehtoistoiminnan (Vati)
avulla saatuja vapaaehtoisia. He olivat käyneet vapaaehtoiskoulutuksen ja ennen ryhmään tuloa heidät oli perehdytetty liikuntaryhmässä avustamiseen.
Tukea tarvittiin erityisesti tasapaino- ja kuntosaliharjoittelussa. Liikuntamyllyn laitteet eivät olleet seniorilaitteita, joten vastusten ja asentojen säätö oli
iäkkäille vaikeaa. Vähitellen yhteistyöryhmän toiminta ja roolit selkiytyivät ja saivat lopullisen muotonsa.
Iäkkäiden tavoittaminen. Ryhmää ei mainostettu
yleisesti vaan osallistujat tulivat ryhmään hanketoimijan ja omaishoidon yksikön kautta. Omaishoitajien- ja hoidettavien ryhmässä oli lähes 20 henkilöä,
naisia ja miehiä, aviopareja sekä muita omaishoito17

suhteessa olevia. Hoidettavilla oli yleensä muistisairaus tai jokin muu pitkäaikaissairaus, esim. Parkinsonin tauti. Kaikkien omaishoitajien mukana ei ollut
hoidettavaa. Tavoitteena oli saada sellaiset henkilöt
liikkumaan, joilla ei aikaisemmin ollut siihen mahdollisuutta tai voimavaroja. Tärkeää oli myös tuottaa iäkkäille uusia elämyksiä liikunnan ja sosiaalisten kontaktien avulla.
Toiminnan sisältö ja järjestelyt. Ryhmän sisältö pyrittiin pitämään monipuolisena ja mahdollistamaan erikuntoisten iäkkäiden osallistuminen. Aikataulu suunniteltiin niin, että osaryhmät pystyivät
harjoittelemaan koko ajan eri tiloissa – toiset aloittivat liikuntasalissa ja toiset kävelyradalla ja kuntosalilla. Puolessa välissä tiloja vaihdettiin. Tällä haluttiin taata se, että omaishoitajat saivat hetken
keskittyä vain omasta kunnosta huolehtimiseen tarvitsematta hoitaa muita. Ryhmä kokoontui kerran viikossa puolentoista tunnin ajan eli 14 kertaa
10–12 euron hintaan lukukaudessa. Osalle ryhmäläisistä järjestettiin ja maksettiin projektin puolesta taksikuljetus, koska mukaan tulo ei muutoin olisi
onnistunut. Yhteiskuljetuksena järjestetyssä kyydissä kulki 4–12 henkilöä lukukauden aikana.
Paras oivallus toimintamallissa oli, että ryhmässä otettiin alusta asti huomioon myös psykososiaaliset elementit. Jokainen ryhmäläinen huomioitiin
yksilöllisesti ja hän sai kertoa vaikkapa omista toiveistaan, kokemuksistaan tai muistoistaan. Lisäksi liikuntaan liitettiin muistia aktivoivia harjoitteita,
paritehtäviä ja tanssia. Liikunnan ohella ryhmä tarjosi vertaistukea ja yhdessäoloa. Se sai monet passiivisemmatkin iäkkäät innostumaan ja sitoutumaan
ryhmässä käyntiin sekä liikuntaan.

Hankkeen toimintamuotojen arviointi ja vakiintuminen. Hanke tavoitti fyysisesti passiiviset ja
toimintakyvyltään heikentyneet ikääntyneet ja onnistui kannustamaan heidät liikkeelle. Liikuntaryhmissä säännöllisesti liikkuvien lukumäärä kasvoi
hankkeen edetessä. Vuonna 2007 heitä oli 140 henkilöä. Iäkkäiden palautteiden mukaan mieli virkistyi
ryhmissä ja niissä syntyi uusia ihmissuhteita.
Hankkeen palvelutalokokeilussa iäkkäiden liikkumisolosuhteet paranivat mukana olleissa kolmessa yksikössä. Hankkeen ansiosta niihin hankittiin
voima- ja tasapainoharjoittelussa tarvittavia välineitä ja laitteita. Iäkkäät huomioitiin paremmin liikuntatilojen käyttäjinä. Talon johto sai tietoa voimaharjoittelun merkityksestä, jonka jälkeen syntyi
päätöksiä hankkia kuntosalivälineitä sekä mm. asentaa tukikaiteita liikuntasaleihin.
Omaishoidon, liikuntaviraston ja hankkeen toimintakokeilun paras tulos oli hyvän yhteistyön rakentuminen haasteellisen ja tärkeän iäkkäiden ryhmän liikunnan järjestämiseksi. Alueellinen yhteistyö
käynnistyi Helyn toimesta mutta mahdollistui myös
siksi, että liikuntaviraston uusi strategia tuki iäkkäiden liikuntaa. Yhteinen kiinnostus ja halu tekivät
mahdolliseksi iäkkäiden liikuntatoiminnan kehittämisen. Hankkeen päätyttyä ryhmä jatkuu omaishoidon toimintakeskuksen ja liikuntaviraston toteuttamana.
Yleisten tavoitteiden saavuttamisen lisäksi asiakkailta saatu palaute osoittaa, että harjoittelun vaikutukset näkyvät myös arjessa.
”Kävely sujuu paremmin”.
”Kyykkyyn meno onnistuu kodin hommissa”.
”Huomaa, ettei ole yksin vaivoineen”.

Itä-Helsingissä opittiin
E yhteistyön tekeminen eri toimijoiden kesken vaatii aktiivisuutta ja hyvää koordinointia
E jokaisella toimijalla tulee olla oma roolinsa selvillä
E oikean kohderyhmän motivoiminen vie aikaa
E asiakkaiden kuljetuksien järjestäminen on tärkeä asia
E uutta toimintaa käynnistettäessä tarvitaan kärsivällisyyttä ja uskoa omaan asiaan
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Case
Irman askel keveni
N 85-vuotias Irma tuli hankkeen tapahtumapäivään mukaan lehti-ilmoituksen perusteella. Kun Irman toimintakykyä ja elämäntilannetta arvioitiin, kävi ilmi, että hän vietti suurimman osan ajasta yksin kotona.
Fysioterapeutti suositteli Irmalle liikuntaryhmään mukaantuloa, sillä hänen toimintakykynsä ja etenkin käsivoimansa olivat jo heikentyneet. Paikallisessa liikuntahallissa kokoontuva Virtaa ja voimaa -ryhmä olisi juuri
sopiva ja taksikyytikin olisi järjestyksessä.
Ryhmään lähteminen ei Irmalle kuitenkaan ollut helppoa. Fysioterapeutin piti soittaa useamman kerran ja houkutella häntä osallistumaan.
Ensimmäisillä kerroilla fysioterapeutti jopa haki Irman ryhmään ja lopulta Irma rohkeni myös kokeilemaan taksikuljetusta. Vähitellen kulkeminen
kuitenkin alkoi sujua ja sen jälkeen ryhmästä on tullut viikon kohokohta.
Ryhmässä liikutaan monipuolisesti liikuntasalissa, kuntosalilla ja juoksuradalla kävellen. Mukavinta on kuitenkin ollut se, että ryhmässä Irma on tutustunut uusiin ihmisiin ja päässyt juttelemaan erilaisista asioista. Missään
muualla hän ei tapaa ihmisiä säännöllisesti.
Ryhmä on myös rytmittänyt Irman viikkoa – aina on ollut jotain, mitä
odottaa.
– Kyllä minä ajattelen, että minäkin olen jotakin, kun sinne kuntosalillekin pääsin.
Hankkeen jälkeenkin Irma jatkaa ryhmässä käyntiä, sillä ryhmä jatkuu liikuntaviraston ja omaishoidon toimintakeskuksen toteuttamana. Ainoa
ongelma tulee olemaan ryhmään kulkeminen, sillä taksikuljetusta ei enää
järjestetä. Yksi ratkaisu ongelmaan olisi sellaisen liikuntakaverin löytyminen, joka saattaisi Irman liikuntahalliin tai vähintään metrolle.

Vaivoista vireyteen,Kuntoillen kivaksi

Hyviä toimintatapoja voima- ja tasapainoharjoitteluun

19

Esimerkki voima- ja tasapainoharjoittelusta
ilman kuntosalilaitteita
K Osallistujat
Palvelutalon asukkaat, jotka ovat toimintakyvyltään heikentyneitä, mutta liikkuvat itsenäisesti.
Käyttävät tarvittaessa liikkumisen apuvälineitä, mutta eivät ole niistä riippuvaisia ryhmätilanteessa.

K Olosuhteet
• liikuntasali, jossa on tukikaiteet seinillä, muttei kuntosalilaitteita
• käytössä on erilaisia tasapainovälineitä sekä jumppakuminauhoja ja irtopainoja
• ohjaajana toimii fysioterapeutti, apuohjaajana hoitaja tai muu henkilökuntaan kuuluva

K Tunnin rakenne
Alkulämmittely
• alkulämmittely ja harjoitteluun virittäytyminen alkaa istuen esim. istumatanssin, pallopelien tai tuolijumpan merkeissä
• lämmittely jatkuu seisten tuolin takana, jolloin siitä voi ottaa tarvittaessa tukea: tehdään seisten askelluksia,              
painonsiirtoja, kiertoja, kyykistyksiä ja käydään koko keho läpi

Kiertoharjoittelu
• liikkeitä 12–14, tasapainoharjoitteet ja lihaskuntoliikkeet vuorottelevat
• alkulämmittelyn jälkeen ohjaaja näyttää liikkeet ja kertoo niiden ydinkohdat
• harjoituspisteet sijaitsevat eri puolilla salia. Kunkin liikkeen kohdalla on havainnollistava kuva liikkeen suorittamisesta.
• tasapainoliikkeet ovat monipuolisia siten, että ne harjoittavat aistijärjestelmiä, motoriikkaa sekä kehon tuntemusta.                  
Liikkeet muuttuvat ja vaikeutuvat harjoittelun edetessä.
• lihaskuntoliikkeissä käytetään apuna mahdollisimman raskaita kuminauhoja ja irtopainoja. Vastusta lisätään harjoittelun edetessä. Kutakin liikettä tehdään 2-3x10 toistoa.
• ohjaajat ovat apuna tasapainoliikkeissä ja varmistavat turvallisen suorittamisen
• osallistujat tekevät lihaskuntoliikkeet itsenäisesti
Esimerkkiharjoitteet
1. polven ojennukset istuen (reiden etuosa)
2. polven koukistukset tuolin takana seisten (reiden takaosa)
3. esterata: keppien ylityksiä ja alituksia, portaalle nousuja, harppauksia
4. tasapainolaudalla painonsiirtoja sivuttain ja eteen-taakse
5. jalan vienti taakse suorana tuolin takana seisten (iso pakaralihas)
6. esineen nosto lattialta ja kurotus ylös tasapainotyynyllä seisten
7. reisien loitonnus haaraan ja yhteen istuen jalkapohjat maassa kuminauha nilkkojen ympärillä (loitontajat)
8. painonsiirtoharjoitus, askel eteen-viereen, sivulle-viereen, taakse-viereen
9. pallon heittelyä seinään, kiinniotto pompun kautta tai ilman
10. tuolilta ylös nousu (reisi- ja pakaralihakset)
11. trampoliinilla painonsiirtoja ja askelluksia
12. soutuliike kuminauha vastuksena (käden ja hartiaseudun lihakset)

Jäähdyttely ja venyttely
• pallon heittelyä piirissä. Heittovuorossa ollessaan kukin sanoo yhdellä sanalla, mitä tulee mieleen sanasta kevät ja  
heittää pallon seuraavalle
• kukin osallistuja näyttää vuorollaan yhden liikkeen ja muut tekevät saman perässä, esimerkiksi takareiden venytys   
tuolilla istuen ojentamalla toinen jalka suoraksi eteen
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K Kuntosalitoiminta tukee
muistisairasta ihmistä
Hankeorganisaatio:
Helsingin Alzheimer-yhdistys ry
Hanke: Dementoituneiden ja omaishoitajien
liikuntaryhmätoiminta (3)
Kohderyhmä. Helsingin Alzheimer -yhdistyksen
hankkeessa lievästi muistisairaat ja heidän omaisensa harjoittelivat voimaa ja tasapainoa kuntosalissa.
Liikuntaryhmän perustamisen taustalla oli tieto asian tarpeellisuudesta. Muistisairas ihminen tarvitsee
toimintaa pysyäkseen henkisesti ja fyysisesti vireänä.
Myös omaishoitajien raskas työ edellyttää kunnon
ylläpitoa, jotta sairastunut saa viettää antoisia vuosia
kotihoidossa. Alzheimer -yhdistyksen hankkeen toimintaan osallistuneet olivat pääsääntöisesti iältään
alle 65-vuotiaita.
Tiedotus ja iäkkäiden tavoittaminen. Hankkeen alkaessa otettiin puhelimitse yhteyttä toiminnasta kiinnostuneiden omaisiin. Näin saatiin
muodostettua yksi kuntosaliryhmä, joka koostui
seitsemästä muistisairaasta ja kolmesta heidän omaisestaan.
Toiminnan sisältö ja järjestelyt. Hanketta varten vuokrattiin ikäihmisten tarpeisiin sopivat kuntosalitilat Kuntokeidas Sandelsista Töölöstä. Tunnin
salivuokra kaksi kertaa viikossa sisälsi ikäihmisten parissa työskennelleen fysioterapeutin kuntosaliohjauksen. Sama fysioterapeutti vastasi ohjauksesta jokaisella harjoituskerralla. Avustajina ryhmässä
toimivat projektin työntekijät, jotka tunsivat ryhmäläiset ja heidän erityistarpeensa.
Ennen varsinaisen harjoittelujakson alkamista
ryhmäläisille järjestettiin tutustumiskerta kuntosalille. Tämän jälkeen osallistujat testattiin ja tulosten
pohjalta tehtiin kullekin yksilöllinen kuntosaliohjelma.
Projektin alussa kuntosaliharjoitteluun yhdistettiin kävely. Asiakkaat ja omaiset tulivat omilla kyydeillä yhdistyksen tiloihin, mistä lähdettiin saattajan kanssa yhdessä kävellen noin puolen kilometrin
päässä olevalle kuntosalille. Sieltä asiakkaat palasivat koteihinsa omilla kyydeillä. Näin saatiin päivään
liitettyä luontevasti ulkoilu ja samalla se toimi alkulämmittelynä. Järjestelystä jouduttiin sittemmin luoHyviä toimintatapoja voima- ja tasapainoharjoitteluun

pumaan aikataulusyistä.
Ensimmäisen vuoden aikana kuntosaliharjoittelua oli tiistaisin ja perjantaisin tunti kerrallaan. Toisen ja kolmannen toimintavuoden aikana joka tiistai
ja joka toinen perjantai oli kuntosaliharjoittelua ja
joka toinen perjantai puoli tuntia kestävä allasjumppa. Viimeisen vuoden aikana oli kerran viikossa
kuntosaliharjoittelua ja kerran allasjumppaa. Kuntosalitoimintaa toteutettiin tavoitteellisen ja nousujohteisen harjoittelun periaattein perustuen yksilölliseen testaukseen.
Ryhmäläiset testattiin aina 9-10 kuukauden välein. Tasapainoa arvioitiin Toimiva -testistöllä, käsien liikkuvuutta UKK -ikääntyneiden terveyskuntotestillä sekä vatsalihasten, yläraajojen ja alaraajojen
toimintakykyä lihaskuntotesteillä.
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Hanke: Dementoituneiden ja omaishoitajien liikuntaryhmätoiminta
Erityisryhmä tarvitsee erityisasioita. Hankkeessa huomattiin, että muistisairas ihminen voi kokea monenlaisia ongelmia liikunnan parissa. Ennen tutut laitteet saattavat näyttää tuntemattomilta,
harjoitusohjelman tekstit sekoittua silmissä, tehdyt liikkeet unohtua ja ohjaajan näyttämän liikkeen
hahmottaminen voi olla vaikeaa. Alzheimer -yhdistyksen ryhmän ohjaaminen asettikin ohjaajalle haasteita. Jokaisella kerralla käytiin läpi miten laitteeseen
mennään, mitä tehdään ja kuinka paljon. Ryhmässä pohdittiin myös usein, mitkä vaatteet pitää olla ja
olinko jo tässä laitteessa.
Hankkeen kuntosalitoiminnan vahvuutena oli
ryhmänsä tunteva ohjaaja ja hänen apunaan yhdistyksen työntekijä, jolloin pystyttiin huomioimaan
jokaisen osallistujan yksilölliset tarpeet. Myös toimintaan soveltuvat kuntosalitilat ja helposti käytet-

tävät laitteet sekä jokaiselle ryhmäläiselle laaditut
selkeät kuvalliset kuntosaliohjelmat helpottivat harjoittelun toteuttamista. Ohjattu kuntosalitoiminta on
muistisairaalle hyvä liikkumismuoto, sillä siinä liikkeet onnistuvat yleensä oikein ja turvallisesti.
Yhteinen kuntosaliharjoittelu tuotti onnistumisen elämyksiä, tekemisen iloa ja yhteisiä kokemuksia. Alzheimer -yhdistyksen ryhmä kertoi onnistumisista.
”Vertaistuki on tehnyt ryhmäläiset sukulaisten veroisiksi: sisariksi ja veljiksi.”
”Viikossa on selkeä rytmi, eikä aina vain epämääräistä olemista.”
”Unikin paranee kuntoharjoittelulla.”
” Hyvässä ilmapiirissä haastavammatkin asiat sujuvat.”

Tärkeä huomioida dementoituvan ihmisen liikuntaryhmätoiminnassa
• turvallinen ja välitön ilmapiiri
• ohjaajan vastuu, tilannetaju, havainnointi- ja oivalluskyky, luovuus
• ryhmälle vetovoimainen nimi
• mahdollisimman häiriötön ryhmätila
•  varmistettava, että osallistujalla on tarvittavat henkilökohtaiset apuvälineet (silmälasit, kuulokoje)                   
asianmukaisessa käytössä
• jos isompi ryhmä, sovitaan pää- ja apuohjaajan roolit
• ryhmätoiminnan selkeä muoto ja rytmi:
- aloitus, jolloin luodaan tunnelma ja haetaan vuorovaikutuksen keinoja, tutustutaan tilaan ja otetaan               
yksilöllinen kontakti jokaiseen ryhmäläiseen. Ohjaaja hahmottaa kunkin osallistujan sen hetkisen motorisen     
ja verbaalisen suoriutumistason sekä mielialan.
- varsinainen toiminta, toteutetaan suunniteltu toiminta  
- lopetus, johon edetään esim. rentoutuksen avulla ja tuntoja kyselemällä. Ryhmäläiset hyvästellään                  
ystävällisesti ja ohjataan seuraavaan toimintaan. Ryhmänohjaaja poistuu viimeisenä tilasta.
Lähde: Käyhty ja Valvanne (2006)
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Hanke:
Enemmän elämältä, ikäihmiset arvoonsa
K Tasapainoa ja eri-ikäisten yhteistä toimintaa
Hankeorganisaatio: Eläkeliiton Sallan yhdistys
Hanke: Enemmän elämältä, ikäihmiset arvoonsa (2)

Liikuntatoimintaa kirkolta kylille
Sallan laajassa kunnassa, jossa on paljon haja-asutusta ja syrjäkyliä, ei hankkeen alkaessa ollut liikuntatoimintaa kotona asuville, jo huonommin liikkuville iäkkäille.
Kohderyhmä. Sallan hankkeen tavoitteena oli
avoimien ja maksuttomien liikuntaryhmien perustaminen kaikille ikäihmisille eri puolille laajaa Sallan kuntaa.
Tiedotus, iäkkäiden tavoittaminen ja yhteistyö. Sallan toiminnassa näkyi erityisen vahvasti henkilökohtainen vaikuttaminen. Paikallinen iäkkäiden hyvinvoinnista huolehtiva eläkeläinen toimi
projektin puolestapuhujana ja tunnetuksi tekijänä.
Projekti myös käynnistettiin näyttävästi; 300 iäkästä
kuntalaista sai henkilökohtaisen kutsun tilaisuuteen,
jossa oli mahdollista kartoittaa omaa toimintakykyä.
Vaikuttamisella, aktiivisella viestimisellä ja verkostoitumisella saatiinkin paljon aikaiseksi. Sallassa
syntyi yhdeksän Tasapainoillen -ryhmää, joista kuusi aloitti Sallan kirkonkylällä ja Etelä-, Pohjois- ja
Hyviä toimintatapoja voima- ja tasapainoharjoitteluun

Länsi-Sallan kylien koulujen tiloissa kolme ryhmää.
Ryhmiin kuljettiin kimppakyydeillä pitkienkin välimatkojen takaa. Ikähaarukka ryhmissä oli 58–91
vuotta.
Toiminnan sisältö ja järjestelyt. Tasapainoillen
-ryhmät ohjasi hankkeen palveluksessa ollut fysioterapeutti. Ryhmiin tultiin omin voimin jalan, potkurilla, pyörällä, rollaattorilla, autolla, naapurin kyydillä ja yleensä jo hyvissä ajoin tapaamaan ystäviä.
Kuulumiset ja muistelot kaikuivat saleissa kuin myös
ohjaajalle suunnatut terveyteen liittyvät kysymykset. Liikuntaosuus alkoi yleensä tuolijumppalämmittelyllä, joka sisälsi päivän harjoittelun tavoitteen selvittämisen. Sitä seurasivat seisten tehtävät jalkojen
lihasvoimaa vahvistavat askel- ja kyykistymissarjat
yhdistettyinä käsien liikkeisiin.
Tasapainoharjoitteluun lähdettiin perusasennon
hallinnasta, ensin kahdella jalalla ja sitten yhdellä jalalla seisten. Pikku hiljaa harjoitteluun lisättiin käsien liikkeitä, huivin heilutusta, vastusnauhan vetoa, pallon käsittelyä sekä keppiliikkeitä. Venyttelyjä
ja aivojumppaa sekä pelejä ja leikkejä tehtiin loppuosan piristykseksi. Ohjaaja kertoi jokaisen harjoitteen vaikutuksista ja tavoitteista niitä tehtäessä. Tasapainoharjoituksen kesto oli useimmiten noin puoli
tuntia. Sivulla 25 on kuvattu iäkkään tasapainon hallinnan harjoittamista. Taulukossa on esimerkkejä,
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Tasapainoharjoittelu on tavoitteellista toimintaa
Monipuolisen harjoittelun avulla ehkäistään tasapaino-ongelmia ja opitaan selviytymään tasapainoa vaativista arjen askareista. Tasapainoharjoitusten tekeminen perustuu aistiharjoitteluun sekä motoriikkaa ja kehontuntemusta parantaviin harjoitteisiin. Harjoittelua voi toteuttaa tasapainoradalla tai -piirissä, sisällä tai ulkona
ja yksilö- tai pariharjoitteina. Tärkeintä on tehdä paljon toistoja mahdollisimman vaativalla tasolla.

kuinka harjoittaa tasapainoa aistien avulla sekä motorisilla ja kehontuntemusharjoitteilla.
Harjoittelun vaihtelevuus edisti osallistujien keskittymistä ja tarkkaavaisuutta. Viikoittainen tapaaminen lisäsi yhteenkuuluvuutta ja turvallisuuden
tunnetta. Tieto ryhmän toiminnan jatkuvuudesta motivoi pitämään kiinni säännöllisestä harjoittelusta.

Kohtaamisia koulussa
Kohderyhmä ja yhteistyö. Sallassa syntyi innokkaan opettajan aloitteesta yhteistyö lasten ja ikäihmisten liikuntahetken yhdistämiseksi. Opettaja
ehdotti yhteistä liikuntatuntia iäkkäille ja peruskoululaisille. Tasapainon ja koordinaation suhteen melko samassa taitotasossa olevat erilaiset ikäryhmät
kohtasivat syyslukukauden alussa 2006.
Toiminnan sisältö ja järjestelyt. Liikuntatunnit pidettiin koulun lukujärjestyksen mukaisesti ja
iäkkäät tulivat paikalle omilla kyydeillään lähialueelta. Kohtaaminen osoittautui erittäin hedelmälli-

seksi; lapset olivat innoissaan uusista tavoista tehdä harjoitteita. Ikäihmiset antautuivat keskittyneesti
olemaan malleina, opastajina ja oppijoina, sillä toisinaan lapset saivat opastaa omatoimisesti parinaan
olevaa ikäihmistä. Kaikilla tasapaino, koordinaatio
ja jalkavoimat kehittyivät hauskojen harjoitteiden ja
yhdessäolon myötä.
Hankkeen toimintamuotojen arviointi ja vakiintuminen. Sallassa järjestettiin toimintaa uudelle kohderyhmälle uudella tavalla. Yhteistyökumppanit kiittivät hanketoimijoiden luovuutta ja eri
tahojen mukaan ottamista. Resurssit saatiin tehokkaaseen käyttöön kokoamalla laaja toimijakaarti.
Pienellä paikkakunnalla toiminta usein henkilöityy ja siksi hanketoimijoiden rooli on merkittävä. Liikuntaryhmiin tottuneet ja tyytyväiset iäkkäät
kyselivät hankkeen päättymisvaiheessa aktiivisesti
oman ryhmänsä jatkosta. Ja jatkoa ryhmille saatiin.
Hankkeen päätyttyä kaikki ryhmät siirtyivät suoraan
kansalaisopiston alaisuuteen, jossa osallistujat maksavat lukukausimaksun ja saavat myös saman ohjaajan. Yhteistyö peruskoulun kanssa vakiintui.

Enemmän elämältä, ikäihmiset arvoonsa
Sallassa opittiin, että
E iäkkäät innostuvat uusista liikkumisen tavoista
E eri sukupolvet voivat liikkua yhdessä
E pitkien välimatkojen kunnassa palveluja pitää viedä iäkkäiden lähelle, syrjäkylille
E yhteistyö ja liikuntatoiminnan vakiinnuttaminen on aloitettava heti hankkeen alussa
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Taulukko 1. Iäkkään tasapainoharjoittelun periaatteita

Näköpalautetta
vahvistetaan tuntoaistia
häiritsemällä

Pehmeät matot, tasapainolaudat ja -tyynyt
estävät selkeän kontaktin alustaan ja häiritsevät tuntopalautteen saamista jalkojen
kautta. Näön avulla saatu palaute korostuu
ja vahvistuu.

Esimerkkiharjoite: Tasapainolaudalla seisten siirretään painoa puolelta toiselle. Pyritään suorittamaan liike ottamatta tukea
käsillä, mutta tuen on hyvä olla saatavilla.
Kiintopisteen ottaminen katseella helpottaa liikkeen suorittamista. Vaikeamman harjoitteen saa, kun käyttää kaikkiin suuntiin
kallistuvaa tasapainolautaa.

Tuntopalautetta
vahvistetaan näköaistia
häiritsemällä

Harjoittelu silmät suljettuina tai pimeässä
estää näköpalautteen saannin. Näköpalautetta voi häiritä myös välineen (esim. pallo)
avulla, jolloin katse seuraa välinettä. Liikkumiseen ja asennon hallintaan tarvitaan silloin enemmän tuntopalautetta.

Esimerkkiharjoite: Seistään parin kanssa
selät vastakkain hieman toisistaan erillään.
Toisella henkilöistä on kädessään pallo.
Hän kiertää ylävartaloa ja antaa pallon kaverilleen. Tämä ottaa pallon vastaan ja antaa pallon toiselta puolelta takaisin ylävartaloa kiertäen.

Tasapainoelimen
toimintaa vahvistetaan
sekä tunto- että näköaistia häiritsemällä

Silmät suljettuina mattojen päällä kävellessä häiritään tuntopalautetta ja estetään näköpalautteen saaminen. Tällöin tasapainoelimen avulla saatu palaute korostuu ja
harjaantuu.

Esimerkkiharjoite: Tasapainotyynyn päällä seisten heitetään palloa ylös ja otetaan
koppi. Katse seuraa palloa koko ajan. Mitä
korkeammalle pallon heittää, sen vaikeampi liike on. Taaksepäin kaatumisen ehkäisemiksi liike on hyvä suorittaa niin, että selkä
on lähellä seinää.

Motoriset harjoitteet

Nilkkojen liikkuvuus- ja voimaharjoitteet,
jalkojen ja lantion lihasvoimaharjoitteet,
askellukset sekä reaktioharjoitteet.  

Esimerkkiharjoite: Seistään ryhdikkäänä ja otetaan tarvittaessa tukea vasemmalta. Otetaan oikealla jalalla askel eteen ja
siirretään sille paino. Tuodaan jalka takaisin viereen. Samoin askel sivulle ja takaisin
viereen sekä taakse ja takaisin viereen. Liikesarja suoritetaan ripeästi.

Kehontuntemusharjoitteet

Kehontuntemusharjoitteiden tavoitteena on saada mahdollisimman paljon tuntemuksia omasta kehosta ja tunnistaa oman
tasapainokyvyn mahdollisuudet ja rajoitukset. Tuntemuksia haetaan siirtämällä painopistettä ja tekemällä liikkeitä eri nopeuksilla.

Esimerkkiharjoite: Seistään normaalissa
asennossa. Siirretään painopistettä eteen,
taakse ja sivusuunnissa. Pudotetaan painopistettä alas notkistamalla polvia. Pienennetään tukipintaa tuomalla jalat yhteen tai
peräkkäin.

Lähde: mukaillen Sihvonen (2008)

Hyviä toimintatapoja voima- ja tasapainoharjoitteluun
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K Kuntoutusaltaasta voimaa ja
tasapainoa
Hankeorganisaatio:
Puolangan vanhustenkotiyhdistys ry
Hanke: Hyvä elämä (11)

Hanke:
Hyvä elämä

Kohderyhmä. Puolangan hanke keskittyi tarjoamaan toimintaa yhdistyksen palvelutalon asukkaille ja lähiympäristön iäkkäille. Erityisen merkittävää
hankkeen toiminnassa oli vesiliikunta, jonka mahdollisti palvelutalon uudehko kuntoutusallas. Kunnassa ei aiemmin ollut vesiliikuntamahdollisuuksia
iäkkäille.
Tiedotus ja iäkkäiden tavoittaminen. Hankkeen käynnistyessä toiminnasta kerrottiin tiedotustilaisuudessa, mutta erityisen hyvin kohderyhmää
tavoitettiin terveyskeskuksen kuntoutusyksikön ja
kotihoidon kautta. Puskaradio kaikui kunnoltaan
heikentyneiden yli 65 -vuotiaiden parissa melko hyvin. Kohderyhmän löytymisessä auttoi projektityöntekijän ”saarnamatkat” mm. seurakunnan kerhoihin.
Diakoniatyöntekijä tiedotti liikuntaryhmistä ja näin
tavoitettiin joukko, joka ei harrasta liikuntaa aktiivisesti. Nyt he rohkaistuivat lähtemään mukaan toimintaan.
Toiminnan sisältö. Hanke tarjosi
kohderyhmälle vesiliikuntaa kerran
viikossa, noin tunnin kerrallaan.
Liikuntatuntiin kuului hyvä alkulämmittely. Sen jälkeen aloitettiin
varsinainen kuntopiiri, joka keskittyi alaraajoihin ja keskivartalon
alueelle. Jumpassa käytettiin erilaisia
vesivastuksia kuten vesipötköä, palloja,
tarralla kiinnitettäviä vastuksia ja vesijuoksuvyötä. Nopeusharjoitteet sisältyivät ohjelmaan jokaisella vesijumppakerralla. Matala allas mahdollisti
pohjasta alkavan nopean jalkaponnistuksen, jolloin
jalkojen nopeusvoimaa voitiin ”herätellä”. Tasahypyt,
loikat suuntaa vaihtaen sekä yhden jalan hypyt kuuluivat harjoitteisiin. Veden keventävän ominaisuuden ansiosta nivelet eivät kärsineet harjoitteista.
Kuntopiiriin kuului kaksi kierrosta ja 10–13 liikettä. Taustalla ja tukena oli selvärytminen, hidas-
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tahtinen musiikki ja altaan reunalla liikkeitä näytti ohjaaja. Sama kuntopiiriohjelma toistui 3–4 viikon
ajan, jolloin liikkeet tulivat tutuiksi ja näin harjoittelusta saatiin suurempi hyöty. Vesiliikuntaan saattoi
kuulua myös keveitä pallopelejä. Tanssi sekä viestikisat antoivat vaihtelua alkulämmittelyyn.
Jotta harjoittelun perusperiaate ”kaksi
kertaa viikossa” olisi toteutunut, ryhmäläisiä ohjattiin ja kannustettiin tekemään kotiharjoittelua Ikäinstituutin
Kävely kevyemmäksi -kotivoimisteluohjelman mukaan.
Projektin kuluessa järjestettiin
myös kuuden kuukauden ajan liikuntaryhmätoimintaa syrjäkylällä,
mutta siitä jouduttiin voimavarojen
vähyyden vuoksi luopumaan. Onneksi muutamat ryhmäläiset innostuivat siirtymään keskustaan kuntosalille.
Osa ryhmäläisistä testattiin fyysisen kunnon
mittauksilla syksyllä ja keväällä. Lisäksi kävijät täyttivät kyselylomakkeen ja antoivat kirjallista asiakaspalautetta ja arvioivat järjestetyn toiminnan laatua.
Toiminnan aikana tullut palaute oli myönteistä ja
muutostoiveita toimintatapaan ei juuri tullut. Hankkeen päätyttyä vesiliikuntaryhmät siirtyivät kunnan
liikuntatoimelle.
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2.2 Liikuntaneuvonnalla ja luotsauksella liikunnan äärelle
Iäkäs tarvitsee tietoa, yksilöllistä ohjausta ja neuvontaa liikkumisen aloittamiseen. Tietoa tarvitaan
erityisesti monipuolisen tasapainoa ja lihasvoimaa
lisäävän liikunnan merkityksestä. Liikuntaneuvonnassa on tärkeää ymmärtää iäkkään elämäntilanne
ja aiemmat liikkumiskokemukset. Neuvonnan tulisi
sisältyä kaikkiin niihin tilanteisiin, joissa esimerkiksi
liikuntatoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen
ammattilainen kohtaa iäkkään ihmisen. Lääkäri, terveydenhoitaja, kotisairaanhoitaja tai kotipalvelutyöntekijä on luonteva ja luotettu tiedonjakaja. Ja
kun tarvitaan tarkempaa tietoa ja tukea liikunnan
aloittamiseen, olisi hyvä tietää, mihin iäkäs voidaan
omassa kunnassa ohjata saamaan lisää tietoa.

Hyviä toimintatapoja voima- ja tasapainoharjoitteluun

Meidän mummo
jumppasalilla, ei kai nyt sentään!
Onko vielä vanhanakin pakko äheltää
kuntosalilla, eikö mikään riitä? Eikö
vanhana jo saa huilata, kun on ikänsä
tehnyt raskasta työtä eikä oikein enää
jaksaisi? Eikö sellainen huhkiminen ole
vaarallistakin?
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K Ehkäisevä kuntoneuvola ikäihmisille – luotsaamalla liikkumaan
Hankeorganisaatio:
Kivipuro ry, Seinäjoki, Nurmo, Ylistaro ja Lapua
Hanke: Luotsi (7)
Seinäjoen seudulla kehitettiin ennaltaehkäisevä
kuntoneuvola ikäihmisille. Ennaltaehkäisevän kuntoneuvolan asiakkaat saivat ohjausta ja neuvontaa
toimintakyvyn ylläpitämisestä, terveydestä, liikunnasta, sosiaalietuuksista ja itsehoidosta. Kuntoneuvolassa asiakkailla oli mahdollisuus kokeilla ja vuokrata sieltä kotiin erilaisia liikuntavälineitä. Iäkästä
kannustettiin aktiiviseen elämään kertomalla heille
erilaisista harrastusmahdollisuuksista kotikunnassa
ja luotsaamalla heitä kädestä pitäen näihin toimintoihin.
Luotsi -projektin kotipesä, Kivipuron kuntoutuskoti tarjoaa kuntoutus- ja asumispalveluja veteraaniväestölle ja muille ikäihmisille. Ennaltaehkäisevästä
terveydenhuollosta, liikunnasta ja neuvontapalvelusta Kivipurossa oli jo aiempaakin kokemusta.
Kuntoneuvolan toiminnan käynnisti ja sitä veti
Luotsi-projektin fysioterapeutti. Hän ohjasi asiakkaan tarvittaessa ongelmasta riippuen oikean ammattihenkilön pakeille. Kivipuron kuntoutuskodilla hyödynnettiin muun henkilökunnan eli lääkärin,
sairaanhoitajan, toimintaterapeutin, sosiaalityöntekijän, jalkojenhoitajan, ravitsemuspäällikön, perushoitajan ja vapaa-ajanohjaajan moniammatillista
osaamista. Muissa kohdekunnissa asiakas ohjattiin
oman kotikunnan palvelujen piiriin.
Kohderyhmä. Kohderyhmänä olivat yli 70-vuotiaat, jotka eivät vielä ole säännöllisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjiä. Hanke toimi Seinäjoella,
Nurmossa, Ylistarossa ja Lapualla.
Tiedotus ja iäkkäiden tavoittaminen. Kuntoneuvolan asiakkaiden tavoittamiseksi tehtiin määrätietoista markkinointi- ja tiedotustyötä sekä otettiin
yhteyttä mahdollisiin yhteistyökumppaneihin. Asiakkaita etsittiin mm. Seinäjoen seudun terveysyhtymän fysioterapiaosaston, lääkärien ja hoitohenkilöstön välityksellä. Myös ikäihmisten palveluohjaaja
tiedotti toiminnasta Seinäjoen kaupungin palvelupisteen, Ikäkeskuksen asiakkaille. Toiminnan tekeminen tutuksi iäkkäiden omaisille ja lähipiirille ko28

Hanke: Luotsi
ettiin tärkeäksi.
Kuntoneuvolasta laadittiin asiakkaille ja yhteistyökumppaneille omat esitteet, joita jaettiin kohdepaikkakunnilla tiedotustilaisuuksissa, tapahtumissa
ja sähköpostilla yli 1300 kappaletta. Esitteessä kuvattiin tiiviisti toiminnan tavoitteet ja hyödyt, kuka voi
osallistua ja miten toimintaan pääsee mukaan.
Järjestelyt. Toiminta aloitettiin vuonna 2005 Kivipuron kuntoutuskodilla yhtenä päivänä kuukaudessa. Kysynnän lisäännyttyä kuntoneuvola oli auki
Kivipuron kuntoutuskodilla joka päivä. Projektin aikana toiminta laajeni muille paikkakunnille: Peräseinäjoella toimittiin terveysasemalla, Nurmossa
Kuusenlahden ja Ylistarossa Västinkartanon palvelukeskuksessa ja Lapualla Saarenpään palvelukodin tiloissa. Toimipisteet valittiin niin, että asiakkaat
pääsivät mahdollisimman helposti vastaanotolle.
Lupa tilojen käyttöön saatiin suullisesti neuvottelemalla kohdekuntien ja -kaupunkien vanhustyön johtajien sekä yksityisen palvelukodin johtajan kanssa.
Peräseinäjoen terveysaseman tilojen käytöstä tehtiin
kirjallinen anomus, jonka Seinäjoen seudun terveysyhtymä hyväksyi.
Yhteistyö. Kuntoneuvolatoiminnan yhteistyökumppaneita olivat asiakkaiden omaiset, kotihoito, kotisairaanhoito, kotipalvelu ja terveyskeskus,
seurakunta, kolmannen sektorin toimijat sekä useat muut alueella toimineet hankkeet. Yhteistyö Seinäjoen Ikäkeskuksen kanssa oli ensisijaisen tärkeää asiakkaiden tavoittamisen kannalta. Ikäkeskus
on Seinäjoen kaupungin palvelupiste iäkkäille. Sen
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toimintaan kuuluvat sosiaalityöntekijän palvelut,
omaishoitajien tukeminen, ohjaus- ja neuvontapalvelu, muistihoitajan palvelut sekä ennaltaehkäisevät
kotikäynnit 75 vuotta täyttäneille. Kuntoneuvolan
verkostoituminen eri toimijoiden kanssa oli tärkeää
kehitettäessä ikäihmisille laadukasta ja saumatonta
palveluverkostoa. Seinäjoella asiakkaan luotsaamisessa voitiinkin käyttää kaikkia tarjolla olevia palveluja. Keskustelut hankkeen ohjausryhmän kanssa
suuntasivat hankkeen kehitystyötä ja välittivät tietoja yhteistyökumppaneille.
Neuvonnan sisältö ja kulku. Kuntoneuvolassa kehitettyjen palvelujen tarkoituksena on tukea ja
rohkaista iäkkäitä jatkamaan fyysistä aktiivisuutta. Näin ikäihmisen fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky säilyy ja kotona selviytyminen on
mahdollista entistä pidempään.
Ensitapaamisella kartoitettiin kyselylomakkeen
avulla iäkkäiden ennenaikaisia liikkumiskyvyn ongelmia ja suoriutumista arjessa. Fyysistä toimintakykyä mitattiin sopivilla toimintakykymittareilla. Käytössä olivat Bergin tasapainotesti, Toimiva -testi ja
Guralnikin testi. Kuntosaliharjoittelun vastuksen
määrittelyssä käytettiin 1 RM:n testiä.

kehitelEri liikuntamuotojen esittelemiseksi
elemaltiin liikuntaneuvontakortteja, joita kats
toi löyla ja niistä keskustelemalla asiakas saat
it oli
tää häntä kiinnostavan liikuntalajin. Kort
a oli esitehty lehdistä leikatuista kuvista, joiss
Kortit
merkkejä liikuntatavoista ja -muodoista.
vaajaksi.
osoittautuivat toimivaksi keskusteluna

Kuntoneuvolassa
asiakasta kannustettiin neuvomalla ja ohjaamalla
• toimintakyvyn ylläpitämisestä
• terveydestä
• liikunnasta
• sosiaalietuuksista ja itsehoidosta
toiminta oli asiakaslähtöistä eli
• liikkeelle lähdettiin iäkkään omista kokemuksista ja
voimavaroista
• huomioitiin iäkkään koti- ja lähiympäristö
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Kuntoneuvola oli joko asiakkaan vastaanottokäynti neuvolassa, henkilökunnan kotikäynti tai puhelinneuvontaa. Erityisesti kotikäynti iäkkään luona
tarjosi mahdollisuuden tunnistaa kotona asumista
uhkaavia tekijöitä ja toisaalta löytää mahdollisuuksia lisätä voimaa ja tasapainoa edistävää liikkumista iäkkään arkeen. Kotikäynneillä oli tärkeä merkitys, sillä iäkkään liikkumisen esteiden lisäksi voitiin
havaita myös kodin tarjoamat liikkumismahdollisuudet.
Yhden neuvontatuokion kesto vaihteli 15 minuutista puoleentoista tuntiin. Asiakas sai kuntoneuvontaa keskimäärin 2,5 kertaa. Kuntoneuvolan
asiakaskäyntejä kertyi kolmen vuoden aikana yhteensä 255.
Kuntoneuvola ryhmässä. Seinäjoella kokeiltiin myös ryhmämuotoista kuntoneuvolaa 4-6 hengelle. Seitsemän ryhmää kokoontui noin 2,5 tuntia
kestävään neuvolaistuntoon. Tulijoiden liikkumisongelmia kartoitettiin kyselylomakkeella ja jokaiselta tulijalta kerättiin henkilökohtaisesti taustatiedot.
Haastattelun yhteydessä asiakkaat saivat tarvittaessa
yksilöllistä neuvontaa fyysisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi tai parantamiseksi. Haastatteluun ja ohjaukseen käytettiin aikaa reilut 15 minuuttia asiakasta
kohti. Ryhmätoiminnan etuna oli se, että pystyttiin tavoittamaan suuri asiakasmäärä pienessä ajassa.
Ryhmässä asiakkaat saivat vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia vertaisten kanssa, mikä vahvisti uskoa omiin
kykyihin.
Liikuntaan luotsaus. Aktiivinen eri liikuntamuotojen kokeilu ja iäkkäiden ohjaaminen niihin, tarvittaessa yhdessä iäkkään kanssa, oli tärkeä innovaatio
Seinäjoella. Kuntoneuvolaan hankittiin erilaisia liikuntavälineitä, kuten jumppakeppejä, kuminauhoja,
tasapainotyynyjä sekä käsi- ja nilkkapainoja asiakkaiden kokeiltavaksi. Niitä sai myös vuokrata kotiin
ennen varsinaista hankintaa.
Kunnat, eläkeläis- ja muut järjestöt, kansalaisopistot sekä yksityiset palveluntuottajat tarjoavat
monia harrastusmahdollisuuksia ikäihmisille, mutta näitä toimintoja ei tunneta riittävästi. Iäkäs ihminen ei aina uskalla hakeutua näihin toimintoihin,
varsinkaan jos hän asuu yksin, jolloin jo kotoa lähteminen saattaa olla iso ponnistus. Kuntoneuvolassa iäkkäitä kannustettiin luotsaamalla harrastuksiin
eli käytiin tarvittaessa iäkkään ihmisen kanssa yh29

Case
Auvo luotsattiin liikkeelle
N Auvo löytyi Ikäkeskuksen 75-vuotisseulonnassa, jolloin hänellä huomattiin liikkumisongelmia.
Liikuntaan ei myöskään riittänyt motivaatiota. Auvo toivoi, että hänen kotonaan käytäisiin kartoittamassa fyysistä toimintakykyä. Ensimmäisellä asiakaskäynnillä kävi ilmi, että Auvolla on puhevaikeuksia, tasapaino-ongelmia ja muita motorisia ongelmia. Oireet viittasivat aivoverenkierron ongelmiin, joten Auvo ohjattiin ennen liikuntaneuvonnan aloittamista terveyskeskuslääkärin vastaanotolle.
Toisella kotikäynnillä Auvo kertoi käyneensä lääkärillä ja saaneensa uuden lääkityksen. Asiakkaan
kanssa sovittiin, että seuraavalla kotikäynnillä tehdään reisilihasten nopeus- ja kestävyysvoiman
testit.
Kolmannella kotikäynnillä käytiin läpi anomus kaupungin kuljetuspalveluista ja neuvottiin palvelun
käytössä. Auvon kanssa keskusteltiin häntä kiinnostavasta harrastustoiminnasta liikuntaneuvontakorttien avulla. Kuvia katsellessa Auvo kiinnostui allasvoimistelusta, kävelystä ja kuntosaliharjoittelusta. Lisäksi käytiin läpi kotivoimisteluohjelma, joka painottui alaraajojen lihasvoimien vahvistamiseen ja venyttelyyn sekä selän liikkuvuuden parantamiseen. Samalla käynnillä testattiin selän
liikkuvuutta ja takareisien lihaskireyttä.
Neljännellä tapaamiskerralla käytiin tutustumassa kuntosaliharjoitteluun ja kokeiltiin paikallisen
kuljetuspalvelun käyttöä. Auvon kanssa sovittiin, että siirrytään jatkossa kotikuntoutuksesta kodin
ulkopuolisiin harrastuksiin.
Viidennellä tapaamiskerralla Auvo tuli omatoimisesti kuljetuspalvelun kyydillä kuntosalille ohjaukseen. Häntä avustettiin vielä kuljetuspalvelun hakemuksen lähettämisessä sosiaalitoimistoon.
Neurologin tutkimuksista tulleiden tulosten vuoksi Auvo sai lääkäriltä jatkoharjoittelulähetteen fysioterapiaan.
Kuudennella tapaamiskerralla opastettiin kuntosaliharjoittelu yksilöllisesti. Auvo jatkoi kotivoimisteluharjoituksia ja aloitti käynnit miesten kuntojumpassa kerran viikossa.
Kuljetuspalvelun käytön opastus ja yhdessä kokeilu rohkaisi selvästi Auvoa osallistumaan kodin
ulkopuolisiin harrastuksiin. Mittaukset kertoivat reisilihasten voiman ja selän liikkuvuuden pysyneen ennallaan. Auvo koki kuitenkin itse, että kaatumispelko oli pienentynyt, tasapaino parantunut ja liikkumisen varmuus kasvanut. Tasapainon paraneminen ja kävelyn varmentuminen näkyivät
myös askelleveyden kaventumisena. Auvo oli erityisen tyytyväinen siitä, että hänet ohjattiin lääkärin tutkimuksiin ja aloitettiin tarvittava lääkitys. Kotivoimisteluohjeet ja harrastuksiin ohjaamisen
Auvo koki hyödylliseksi fyysisen kunnon ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Auvon motivaatio itsestään huolehtimiseen kuitenkin laski siinä vaiheessa, kun hän siirtyi kuntoneuvolan edullisista palveluista tavalliseen fysioterapiaan ja käyntikustannukset kolminkertaistuivat.
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dessä tutustumassa toimintaan. Näin poistettiin uuteen ryhmään yksin lähtemisen pelkoa, madallettiin
lähtemisen kynnystä ja saatiin monia ihmisiä konkreettisesti liikkeelle. Yhdessä turvallisesti kokeillen
iäkäs sai onnistumisen elämyksiä. Alkuun saattaminen vahvisti iäkkään omatoimisuutta jatkossa ja avasi mahdollisuuden sosiaaliseen toimintaan.
Tukipalvelut. Asiakkaan harrastuksiin luotsaamisessa oli tärkeää selvittää, kuinka hän pääsee mahdollisimman helposti kulkemaan kodistaan harrastuksiin. Tämän eteen tehtiin töitä esimerkiksi
etsimällä asiakkaan kanssa linja-autojen aikatauluja, kokeilemalla tarvittaessa julkisen kulkuvälineen
käyttöä yhdessä tai avustamalla iäkästä kuljetuspalvelujen hankkimisessa. Lisäksi ratkottiin muita pieneltä tuntuvia käytännön asioita, jotka voivat estää
hakeutumisen mukaan toimintaan.
Toimintamuotojen arviointi ja vakiintuminen.
Asiakkaisiin oltiin tapaamiskertojen jälkeen yhteydessä Kivipuron kuntoutuskodilta tai he ottivat itse
yhteyttä puhelimitse kuntoneuvolaan. Kuntoneuvolatapaamisten loputtua osa asiakkaista siirtyi Kivipuron kuntoutuskodin liikuntaryhmiin ja heidän
osaltaan seurantaa voitiin tehdä lähes viikoittain.
Ryhmäkuntoneuvolaan osallistuneille tarjottiin vastaanottoaikaa kahden kuukauden päästä tapaamisesta. Suurin osa toimintaan osallistuneista käyttikin
kuntoneuvolan palveluja myöhemmin. Osa koki saaneensa jo ryhmätapaamisesta tarvittavan ohjauksen
ja neuvonnan.
Iäkkäiden kokemuksia kuntoneuvolan toiminnasta kysyttiin sekä suullisesti että kirjallisesti tapaamisten päätyttyä. Kirjalliseen kyselyyn vastasi lähes
puolet kävijöistä. Asiakkaat arvostivat sitä, että heidän ongelmiinsa paneuduttiin moniammatillisesti,
ja että niihin pyrittiin myös löytämään ratkaisu. Saatuihin ohjeisiin ja tapaamisiin oltiin pääasiassa joko
erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä. Palvelun sisällön
monipuolisuus miellytti ja iäkkäät olivat myönteisesti yllättyneitä siitä, että palvelua sai tarvittaessa eri
asiantuntijoilta hyvinkin nopeasti.
Asiakaspalautteen pohjalta on kehitelty mm. erilaisia liikuntaryhmiä fyysisen aktiivisuuden parantamiseksi tai ylläpitämiseksi. Esimerkiksi Seinäjoen liikuntatoimen kanssa kehiteltiin tasapainoryhmä
heikompikuntoisille. Projektin aikana käynnistettiin
Kivipuron kuntoutuskodilla yhteensä viisi uutta liiHyviä toimintatapoja voima- ja tasapainoharjoitteluun

Hanke: Luotsi
kuntaryhmää kuntoneuvolan asiakkaille ja muulle
senioriväestölle.
Hankkeen vetäjät arvioivat, että projektilla pystyttiin tavoittamaan niitä ikäihmisiä, joilla oli ennakoivia liikkumiskyvyn ongelmia ja jotka tarvitsivat ennaltaehkäisevää ohjausta ja neuvontaa fyysisen
toimintakyvyn parantamiseksi. Verkostoituminen
kohdepaikkakuntien eri toimijoiden kanssa osoittautui tarpeelliseksi asiakkaiden saavuttamiseksi,
mutta myös paransi ja vahvisti organisaatioiden yhteistyötä. Hanke edisti kotona asuvien, toimintakyvyltään heikentyneiden ihmisten itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua. Erityisesti harrastetoimintaan
luotsaaminen aktivoi ikäihmisiä osallistumaan, lisäsi sosiaalisia verkostoja ja tuki aktiivista otetta elämään. Usko luotsaamisen merkitykseen toimivana
”lääkkeenä” fyysisen toimintakyvyn heikentymisen
ehkäisemiseksi vahvistui.
Yhteistyökumppanit olivat tyytyväisiä ennaltaehkäisevän kuntoneuvolan toimintaan ja hanketyöntekijöiden osaamiseen. Voimaa vanhuuteen -ohjelmasta saatu koulutus tasapainon ja lihasvoiman
mittaamisesta ja harjoittamisesta tuki toimijoiden
käytännön työtä Seinäjoen seudulla.
Kuntoutuskoti oli luonteva kotipesä kuntoneuvolan toiminnalle ja Kivipuron kuntoutuskoti haluaa
jatkossakin kehittää toimintaansa mm. tasapainon
asiantuntijana. Kuntoneuvola jatkaa toimintaa Kivipuron kuntoutuskodilla kaikille ikäihmisille Luotsi-projektin päätyttyäkin. Toiminta rahoitetaan asiakasmaksuin.
Haasteita ja kehitettävää. Haasteena oli löytää
ikäihmisten kuntoneuvolan palvelujen piiriin myös
niitä iäkkäitä, joilla jo on vaikeuksia arjesta suoriutumisessa, mutta ei vielä niin paljon, että he olisivat
säännöllisten sosiaali- ja terveyspalvelujen piirissä.
Toiminnan maksullisuus saattaa nousta kynnykseksi
iäkkäiden hakeutumiselle liikuntapalveluihin ja harrastuksiin. Kotikunta voisikin taloudellisesti tukea
ikäihmisen harrastustoimintaa omavastuuosuuden
jälkeen, jolloin kaikilla iäkkäillä olisivat samat mahdollisuudet liikkumiseen sekä toimintakykyä säilyttävään ja parantavaan toimintaan.
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Liikuntaneuvonnassa on tärkeää
•
•
•
•
•
•

asiakkaan kuunteleminen
keskustelu aiemmista liikuntaharrastuksista ja liikkumistavoista
mahdollisuus kokeilla, saada kokemuksia erilaisista liikuntamuodoista
pystyvyyden tunteen tukeminen
opastaminen ja vaihtoehtojen esittely
iäkkään oma valinta ja päätös osallistua

Lähde: Nupponen (2006)

K Liikuntaneuvonnan haarukkapaloja
Liikuntaneuvontaa toteutettiin eri tavoin muissakin
ensimmäisen ryhmän hankkeissa.

ikäihmisten liikuntamahdollisuuksista. Tarjontaan
on liitetty iäkkäiden toimintakykyluokitus ohjaamaan oikean tasoisiin ryhmiin.

Hankeorganisaatio: Ainala ry, Virrat
Hanke: Kipinä (1)
Virroilla kuntokoulun naiset saivat liikuntaneuvontaa harjoittelun lomassa. Päivän aikana opiskeltuja
asioita täydensi kotiläksy. Se saattoi olla esim. kymmenen kerran tuolista ylösnousuharjoitus.

Hankeorganisaatio: Kantti ry, Helsinki
Hanke: Kunnon ilo (6)
Helsingissä liikuntaneuvontaa annettiin Kantti ry:n
tasapainoryhmissä, joissa käytiin ryhmäkeskusteluja tasapainoon liittyvistä tekijöistä ja käsiteltiin mm.
osanottajien kaatumispelkoja. Kaatumisen pelko voi
osaltaan vaikuttaa siihen, että liikkumiskykyinen iäkäs välttää ulkona liikkumista esim. talviaikaan. Kävelyn apuvälineistä ja liukuesteistä kertominen ja
opastus niiden käyttöön rohkaisi iäkkäitä liikkumaan.
Kantin liikuntaryhmissä ohjauksen ja neuvonnan yksilöllisyys voitiin taata siksi, että käytettävissä
oli apu- tai lisäohjaajana fysioterapeuttiopiskelijoita.
Liikuntaneuvontaa ja henkilökohtaista ohjausta annettiin myös kotikäynneillä.
Kantissa kehitettiin myös paikallinen liikuntapalveluopas verkkoon. Opas on tarkoitettu lähinnä ammattilaisille, jotka tarvitsevat työssään tietoa
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Hankeorganisaatio: Laukaan Asumispalvelusäätiö
Hanke: Kotikannustaja (9)
Laukaassa oli matalan kynnyksen neuvontapiste Senkki. Se sijaitsi keskeisellä paikalla kunnan keskustassa. Senkkiin iäkkäät saattoivat tulla saamaan
neuvoja ja opastusta liikkumiseen, mittauttamaan
verenpainettaan tai vain tapaamaan ihmisiä. Senkissä ja Kotikannustajan kotikäynneillä asiakkaille etsittiin tietoa ja heitä kannustettiin erilaisiin liikkumisryhmiin ja muuhun harrastustoimintaan.
Mukaan lähdettiin alussa tueksi ja turvaksi, jotta asiakas uskaltautui ulos esim. leikkauksesta toipuessaan. Yksilöllinen tuki ja iäkkään henkilökohtaiseen
tilanteeseen paneutuminen rohkaisee iäkästä varmemmin liikkeelle.
Puolangalla (11) hankevetäjä järjesti projektin loppuvaiheessa avoimen tutustumistilaisuuden kuntosalille. Tilaisuudesta ilmoitettiin paikallislehdessä ja kymmenen uutta kävijää innostuikin tulemaan
paikalle. Mahdollisuus tutustua ohjatusti kuntosalitoimintaan ja ehkä outoina pidettyihin vempaimiin
omalla varttuneiden ryhmällä innosti mukaan iäkkäitä, jotka eivät olleet aiemmin siihen osallistuneet.
Kuntosalin opastustilaisuudet jatkuvat edelleen.
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2.3 Tutustumisen arvoisia tekoja
K Vauhtiin liikuntatapahtumilla ja -tempauksilla
Iäkkäiden ulkoilupäivää, jota vietettiin ensimmäisen kerran vuonna 2007, hyödynnettiin lähes kaikissa paikallishankkeissa mahdollisuutena konkreettiseen yhteistyöhön eri tahojen kanssa. Ulkoilupäivä
käynnistettiin Voimaa vanhuuteen ja Kunnossa kaiken ikää -ohjelmien yhteistyönä.

Hyviä toimintatapoja voima- ja tasapainoharjoitteluun

Ulkoilupäivän tyyppisellä tapahtumalla oli monia
hyötyjä:
• yhteistyöverkostojen luominen oli helppoa konkreettisen ja suhteellisen rajatun tapahtuman merkeissä
• tapahtumat houkuttelivat paikalle myös sellaisia
iäkkäitä, jotka eivät vielä olleet mukana liikuntaryhmissä: tapahtumissa jaettu tieto ja esitteet kannustivat heitä liikkumaan joko itsenäisesti tai ryhmissä
• tapahtumilla tavoitettiin myös omaisia sekä vapaaehtois- tai vertaistoiminnasta kiinnostuneita
• media saatiin tapahtuman avulla kiinnostumaan
iäkkäiden liikkumisesta
• tapahtumat olivat iloisia, virkistäviä ja yhteisöllisiä
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K Täsmäkutsuja, kuntoutus- ja liikuntapäiväkirjoja
Hankeorganisaatio: Honkalakoti ry, Ruovesi
Hanke: Pois pyjamasta (4)
Ruovedellä toiminnan tavoite oli vahvasti kuntoutuksellinen. Hankkeessa tehtiin alusta alkaen läheistä yhteistyötä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon
kotihoitohenkilöstön kanssa ja asiakkaat ohjautuivat toimintoihin heidän kauttaan. Mahdollisiin asiakkaisiin otettiin yhteyttä henkilökohtaisella kirjeellä, jossa kerrottiin projektin tavoitteista ja kysyttiin
halukkuutta osallistua. Myöhemmin heille soitet-

tiin, kerrottiin toiminnasta ja varmistettiin osallistuminen.
Alkutestien jälkeen jokaiselle osallistujalle laadittiin henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma. Tavoitteita täsmennettiin harjoittelun edetessä. Tavoitteiden toteuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet
kirjattiin kuntoutuspäiväkirjaan. Asiakkaille järjestettiin kerran viikossa toimintaa kotona ja heitä innostettiin osallistumaan kerran viikossa ohjattuun
ryhmäliikuntaan ja muihin aktiviteetteihin. Asiakas
piti itse liikuntapäiväkirjaa.

K Liikkeelle laululla, sauvoin ja ulkopelein
Laukaan hankkeessa (9) houkuteltiin paikkakunnan ikäihmisiä ohjatuille sauvakävelylenkeille.
Moni laukaalainen ikäihminen innostui Laululla
liikkeelle -ryhmistä. Tarkoituksena oli kannustaa
ulos niitä, jotka eivät innostu varsinaisesta liikuntaharjoittelusta. Kävely lauluryhmään oli jo iso askel
liikunnallisempaan elämään.
Laukaalla oltiin tiiviissä yhteistyössä kunnan
teknisen toimen ja puutarhurin kanssa. Iäkkäille
tehtiin reittikysely, jossa selvitettiin kuntalaisten tarpeita ja toiveita liikkumiselle. Kyselyn perusteella lisättiin mm. penkkejä kävelyreittien ja asiointipaikkojen varrelle. Palvelutalon välittömään läheisyyteen
rakennettiin Kaaripuisto, ns. kolmen sukupolven
liikuntapuisto, joka oli tarkoitettu kaikenikäisille.
Puistossa järjestettiin mm. kuntotunteja ja pelattiin

Mölkkyä. Näistä tapahtumista oli helppo ohjata asiakas tarvittaessa palvelutalon seniorikuntosalille.

• Ota yhteys tekniseen toimeen
.
kulkureittien parantamiseksi

Työntekijät tekivät myös kotikäyntejä, joiden aikana tutkittiin mahdollisuuksia poistaa esteitä iäkkään
liikkumiselle. Ulkoliikuntaa järjestettiin sekä henkilökohtaisen avustajan turvin asiakkaiden lähiympäristössä että yhdessä ryhmän kanssa.

K Ruumiin ja sielun ravintoa samalla kertaa
Puolangalla (11) liikunta-asiaa yhdistettiin ennakkoluulottomasti seurakunnan ikäihmisille järjestämään kerhotoimintaan. Toimintojen yhdistäminen
oli tärkeää etenkin syrjäseuduilla, jossa kulkeminen
aiheuttaa usein ongelmia. Ruumiin ja sielun ravinnon yhdistäminen onnistuikin pääsääntöisesti hyvin. Esimerkiksi kotahartaus ja sen päälle sauvakävelylenkki innostivat varmasti myös niitä ikäihmisiä,
jotka eivät asiakseen olisi lähteneet liikuntaharras-
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tuksiin. Kipinä säännölliseen liikuntaan saattoikin
tulla diakonissan kannustamana.

• Yhdistä liikunta
muihin harrastuksiin.

Liikuntatekoja iäkkään hyväksi 1

Liikuntatoiminnan tueksi >
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3 Liikuntatoiminnan tueksi

L

iikuntatoiminnan järjestäminen toimintakyvyltään heikentyneille iäkkäille edellyttää varsinaisen
liikuntatoiminnan lisäksi useita muita järjestelyjä ja toimenpiteitä. Tarvitaan osaavia ohjaajia ja
avustajia, kohdennettua viestintää sekä toiminnan viemistä ihmisen lähelle. Tässä luvussa kuvataan hankkeiden toteuttamaa koulutustoimintaa ja viestintäponnisteluja.

3.1 Kukaan ei yksin riitä
– osaajia koulutettava ennakkoluulottomasti
Toimintakyvyn tukeminen on osa hyvää hoitoa,
ja kuntoutumista edistävällä työotteella on tärkeä merkitys. Kouluttamalla projektityöntekijöiden
ja liikunnan ammattilaisten lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuntaa, vertaisohjaajia ja vapaaehtoisia iäkkäiden liikunnan tukijoiksi, saadaan
moninkertaistettua hyvää: perustettua ja pidettyä
toiminnassa useampia sisä- ja ulkoliikuntaryhmiä
sekä levitettyä liikuntaosaamista eri ammattiryhmien työhön.
Vertaisohjaajat ovat parhaimmillaan vahva voimavara, jolla voidaan lisätä iäkkäiden liikuntamahdollisuuksia. He tuntevat oman joukkonsa ja voivat
olla mainio samaistumisen kohde. Joku voi kokea
osallistumiskynnyksen matalammaksi vertaisen ohjaamassa toiminnassa. Vertaisohjaajat ovat osaavia
ja asiaan paneutuneita ikäihmisiä, jotka haluavat ohjata muita ryhmäläisiä. On kuitenkin hyvä muistaa,
että vertaisohjaajat tarvitsevat koulutusta, rohkaisua
ja tukea toimintaansa.

K Koulutettu henkilökunta edistää
iäkkään liikkuvaa arkea
Hankeorganisaatio:
Lakeuden Palveluyhdistys ry, Tyrnävä ja Muhos
Hanke: Liikkeelle (8)
Lakeudella rakennettiin Tyrnävän ja Muhoksen
kunnissa ikääntyneille kotona asuville ennakoivan
kuntoutuksen toimintamallia. Kohderyhmänä olivat Tyrnävän ja Muhoksen kunnissa, kotona ja palvelutaloissa asuvat, toimintakyvyltään heikentyneet
ikäihmiset. Projektin tavoitteena oli ehkäistä ikäihmisten raihnaistumista ja parantaa heidän fyysistä
kuntoaan sekä antaa ikäihmisille erilaisia liikkumiskokemuksia yksin ja ryhmässä. Heitä kannustettiin
omaehtoiseen liikkumiseen vähintään puoli tuntia
päivässä.

Tyrnävällä poljettiin vieripyörällä
pitkin lähialueen pyöräteitä.
Kimppakyyti oli sosiaalista, sopivasti
rasittavaa ja mukavaa.
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Hanke: Liikkeelle

Päiväkeskuksen työntekijät oppivat
tekemällä
Koulutettavien kohderyhmä. Hankkeen yhtenä oivalluksena oli kouluttaa eri tehtävissä toimivaa
henkilöstöä ohjaamaan toimintakykyä edistäviä liikuntaryhmiä ja pohtimaan omia mahdollisuuksiaan iäkkään liikkumiskyvyn tukijana. Muhoksella
koulutettiin päiväkeskuksen ja kahden palvelutalon
henkilökuntaa toiminnallisten ryhmien vetämiseen.
Projektityöntekijä ja vanhustyön ohjaaja tiedottivat
yhdessä henkilökunnalle koulutusmahdollisuudesta.
Tekemällä oppii. Henkilökunta osallistui aluksi
iäkkäiden liikuntaryhmiin, joissa projektityöntekijällä oli päävetovastuu. Vähitellen ryhmien vetovastuu siirtyi kokonaan hoitohenkilökunnalle, jolloin
he suunnittelivat liikuntatuokion sisällön ja projektityöntekijä siirtyi apuohjaajan ja tarkkailijan rooliin.
Ennen ryhmän ohjaamista projektityöntekijä kävi
henkilökunnan kanssa läpi tehdyt suunnitelmat.
Ryhmien ohjaamisen jälkeen projektityöntekijä järjesti hoitohenkilökunnan kanssa palautekeskustelut
ryhmien vetämisestä ja lisäkoulutustarpeesta. Henkilökunta täytti seurantalomakkeen ohjaamistaan
ryhmistä, mikä osaltaan motivoi toiminnan järjestämiseen ja auttoi ryhmätoiminnan arvioinnissa.
Projektityöntekijä kokosi henkilökunnalle maHyviä toimintatapoja voima- ja tasapainoharjoitteluun

teriaalikansion, jossa oli ideoita ja keinoja ryhmien
vetämiseen sekä neuvoja ja ohjeita ikäihmisten liikunnasta. Kansiossa oli myös valmiita malleja ryhmän vetämiseen.

Hoitajat mukaan palvelutalon
kuntosalille
VoiTas -kouluttajakoulutus. Projektityöntekijä
kävi projektin alussa Ikäinstituutin VoiTas -kouluttajakoulutuksen (liite 4), jonka pohjalta hän järjesti Tyrnävän palvelutalon henkilökunnalle paikallisen
Kunnon Hoitaja -koulutuksen. Koulutuksen tavoitteena oli antaa henkilökunnalle valmiuksia tukea
asiakkaiden fyysistä toimintakykyä voima- ja tasapainoharjoittelun avulla.
Paikallisen Kunnon Hoitaja -koulutuksen järjestäminen. Projektityöntekijä ja palvelutalon vastaava hoitaja tiedottivat henkilökunnalle koulutuksesta, jossa saadaan valmiuksia ohjata ja tukea
iäkkäiden voimaa ja tasapainoharjoittelua osana hoitotyötä.
Koulutus järjestettiin palvelutalossa. Tila ei ollut
koulutukselle otollisin, sillä muutamat asiakkaat kulkivat tilan läpi huoneisiinsa. Koulutuksen ajoitus iltapäiviin ei myöskään ollut paras mahdollinen, sillä
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aamuvuoron tehneiden työntekijöiden vireystila ei
välttämättä ollut paras mahdollinen. Vastuuvuorossa oleva hoitaja oli myös ”hälytysvalmiudessa”, eikä
pystynyt täysipainoisesti keskittymään vain koulutukseen.
Koulutuksen kesto oli 16 tuntia ja se järjestettiin 2,5 tunnin jaksoissa. Koulutukseen sisältyi toimintakyvyn testausta, ryhmän ohjaamista sekä tietoa voima- ja tasapainoharjoittelun merkityksestä ja
ohjaamisesta. Välitehtävinä (4 tuntia) henkilökunta
testasi vanhusten toimintakykyä ja veti jumppahetken palautetuokioineen parityöskentelynä työtoverinsa kanssa.
nä antaa
• ryhmien ohjaaminen parityöskentely
a
varmuutta vetäjille ja lisää turvallisuutt
voi lisätä
• omakohtainen kuntosaliharjoittelu
oittelun
henkilökunnan tietoa ja kokemusta harj
vaikutuksista ja edistää sitoutumista

Kokemuksia koulutuksen soveltamisesta.
Koulutukseen osallistuneilta kerättiin palaute, joka
oli pääsääntöisesti myönteistä. Henkilöstö ymmärsi
iäkkäiden fyysisen toimintakyvyn testauksen ja tukemisen tärkeyden, mutta kokemus ajan puutteesta esti toiminnan aloittamisen. Hoitajat osallistuivat
koulutuksen jälkeen mahdollisuuksiensa mukaan
projektityöntekijän vetämiin kuntosaliharjoituksiin,
jotta he saisivat käytännön kokemusta harjoitusten
vetämiseen. Henkilökunta ei kuitenkaan uskaltautunut ohjaamaan kuntosaliharjoituksia itsenäisesti, mutta avusti projektityöntekijää toiminnan toteutuksessa, mikä oli hieno saavutus!

Erityisen tärkeää henkilöstön motivoitumisessa
asiakkaiden fyysisen toimintakyvyn tukemiseen on
johdon tuella. Mikään uusi ei tapahdu itsestään: toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen tulee varata riittävästi resursseja. Toimivat tilat
ja riittävä välineistö helpottavat toiminnan aloittamista.

• VANHuStYÖN JOHtAJAt
muKAAN LIIKuNNAN
EDIStämISEEN

VALSSI -koulutusohjelmalla lisää
osaajia
Orimattilassa (10) aloitettiin toimintakykyä edistävän hoitotyön ja yhteistyön vahvistamiseksi hoitohenkilökunnalle suunnattu Ikäinstituutin VALSSI
-koulutus (vanhusten liikunta sosiaali- ja terveydenhuollossa, liite 5). Vetäjinä olivat ohjelman kouluttajiksi koulutetut hanketyöntekijä ja terveyskeskuksen
kuntoutusosaston osastonhoitaja.
Henkilökunnalle annettiin mahdollisuus olla
mukana oman asiakkaansa kanssa toimintakeskuksen kuntosaliharjoittelussa. Tarkoituksena oli, että
hoitajat saattaisivat asiakkaan ryhmään ja jäisivät samalla mukaan ryhmään seuraamaan harjoittelua ja
oppimaan liikuntaharjoittelun periaatteita ja opastamaan omaa asiakastaan. Järjestely oli kuitenkin
haasteellinen hoitajien työkiireiden vuoksi, ja hoitajia oli mukana vain satunnaisesti.

HYVÄ TIETÄÄ
• tiedustele, onko paikkakunnallasi vapaaehtoistoimintaa organisoivia
yhdistyksiä tai vapaa-ehtoisia välittäviä tietopankkeja
• vertaisohjaajat tarvitsevat koulutusta
• vertaisohjaajien jaksamista tulee tukea säännöllisesti
• Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -koulutuksella vapaaehtoiset ja vertaiset saavat
valmiuksia toimia ulkoiluystävinä (liite 6)
• Vertaisveturi- ja Kunnon Hoitaja -koulutukset ovat osa Ikäinstituutin VoiTas
-kouluttajakoulutusta (liite 4)
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K Virtaa ja voimaa vertaisista ja vapaaehtoisista
Sallan hanke (2), joka liikutti joukoittain ikäihmisiä, oli alusta alkaen hyvin vertaisvetoinen. Projektin
puhalsi henkiin paikallinen voimahahmo, entinen
pankinjohtaja, joka osallistui koko projektin ajan
toimintaan vapaaehtoisena. Projekti löysi mukaansa
myös toisen paikallisen hankkeen. Molemmat projektit kouluttivat yhdessä vapaaehtoisia.
Sallan kunnan alueen vanhustyöntekijöille ja vapaaehtoistyöhön halukkaille iäkkäille järjestettiin
kaksiosainen ”Vanhusten liikunnan vertaisohjaajaksi” -kurssi vanhainkodin kerhotilassa. Myös vanhusten omaisille ja ystäville haluttiin antaa valmiuksia
tehdä yhdessä turvallisesti kehoa ja mieltä virkistäviä ja vahvistavia harjoituksia. Koulutuskokonaisuuden suunnitteli hankkeen vetäjänä toiminut fysioterapeutti. Koulutuksesta tiedotettiin kunnan
henkilöstön sähköisessä tiedotteessa, vanhainkodin
ilmoitustaululla, palvelukeskuksissa sekä suullisesti hoitohenkilökunnalle. Asiasta kerrottiin hankkeen
Tasapainoillen -ryhmissä (ks. luku 2.1) ja kiinnostuneille ikäihmisille jaettiin kurssiohjelma käteen.
Kahteen viiden tunnin koulutukseen saatiin
mahtumaan asiaa liikunnan teoriasta, ryhmädynamiikasta ja ryhmän ohjaamisesta sekä kokemuksia
ja ohjeita vertaisohjaajan tehtäviin. Opetusmuotoina

Hyviä toimintatapoja voima- ja tasapainoharjoitteluun

olivat alustukset, omakohtaiset harjoitteet, ohjaustilanteiden kokeilu sekä keskustelut. Harjoittelemassa
käytiin Tasapainoillen -ryhmässä. Kaksiosaisen koulutuksen suoritti 13 henkilöä, ensimmäiseen päivään
osallistui 18 ja toiseen 16 ikäihmisten liikunnasta kiinnostunutta. Lähiopetuspäiviin osallistuneet ja
kymmenen harjoituskertaa vetäneet saivat kurssista todistuksen.
Koulutuksesta saatiin hyvää palautetta. Osa koulutettavista keksi uusia käytäntöjä liikkumisen lisäämiseksi hoitotyössä sekä löysi uusia harjoitteita
tasapainon ja lihasvoiman säilyttämiseen ja parantamiseen. Jatkokurssia toivottiin, sillä osa koki olevansa vielä liikkeellä liian vähin valmiuksin ryhtyäkseen vertaisohjaajaksi. Kaikki osanottajat kokivat
saaneensa uutta ja tarpeellista tietoa liikunnan merkityksestä ikäihmisten hyvinvoinnille.
Vapaaehtoiset jatkoivat hankkeen liikuntaryhmissä apuohjaajina ja sijaisina sekä olivat mukana
tempauksissa ja ulkoliikuntatapahtumissa. Vapaaehtoisiksi voitaneen ainakin osittain laskea myös sallalaiset koululaiset, jotka lukuisissa yhteisissä tapahtumissa ja niistä virinneissä jatkotapaamisissa kulkivat
ikäihmisten vierellä.
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3.2 Hyvä kello kauas kuuluu
– tiedotuksella tukea toiminnalle
K Suoraa puhetta ja sukkulointia, lehtijuttuja sekä ”puskaradiota”
Monien ihmisten mielessä iäkkäiden liikkumiseen
liittyy edelleen yllättäviä ja yllättävän sitkeitä ennakkoluuloja. Niiden hälventäminen sekä iäkkään että
hänen läheistensä parissa on tärkeää. Tätä työtä Voimaa vanhuuteen -ohjelmaryhmä tekee valtakunnallisesti, mutta iäkkäiden liikkumisen monipuolisten hyötyjen tuominen uudelleen myös paikalliseen
keskusteluun esimerkiksi paikallisten tiedotusvälineiden kautta on tärkeää. Myönteisen asenteen
pohjustusta tarvitaan usein välttämättä ennen kuin
iäkkäiden omia liikuntaryhmiä tai muuta liikuntatoimintaa saadaan käyntiin.
Virroilla (1) järjestettiin kuntokoulu yli 70-vuotiaille kotona asuville naisille, jotka eivät olleet tottuneita harrastamaan terveysliikuntaa eivätkä kuuluneet
minkään kuntoutuksen piiriin. Monien elämäntilanne oli haastava – joukossa oli omaishoitajia, leskiä
ja omien terveysongelmiensa kanssa kamppailevia.
Yksinäisyys oli yleistä ja masennus ja syrjäytyminen
uhkasivat.
Kuntokoulun aloittaminen tälle kohderyhmälle
oli haaste myös tiedotuksellisessa mielessä. Kuinka
innostaa liikuntaan mukaan naisia, joille ohjattu liikunta ei ollut vielä tuttua?
Tarvetta oli sekä suoralle että välilliselle informaatiolle. Projektin fysioterapeutti kävi kertomas-

sa kuntokoulun tavoitteista kotipalveluhenkilöstölle
ja eläkeläisjärjestöille. Asiasta tiedotettiin myös suoraan toisen Virroilla toimineen Sykettä syrjäkylille projektin osallistujille ja päiväkuntoutuksen piiriin
kuuluville. Kuntokoulusta laadittiin oma esite. Paikallislehtiin laitettiin maksullisia ilmoituksia ja tarjottiin lehtiartikkeleita sekä yksin että yhdessä toisen
projektin kanssa.
Toiminta lähti käyntiin hitaasti. Aluksi kuntokouluun uskaltautuivat rohkeimmat ja muutenkin
aktiivisimmat henkilöt. Kun he saivat toiminnasta
hyviä kokemuksia eli todistivat käytännössä toiminnasta saatavan hyödyn, sana levisi ja mukaan ilmoittautuneiden määrä kasvoi. Lopulta ryhmät pursuivat
väkeä. Sinetin toiminnan hyväksyttävyydelle tarjosi
iäkkäiden puskaradio, joka välitti hyväksyviä kokemuksia: ”Tämä on hyvä juttu!”
Kohderyhmään kuuluvilla naisilla sekä heidän läheisillään oli tiedontarvetta voima- ja tasapainoharjoittelun merkityksestä. Ohjaajan mukaan
ennakkoluuloja oli erityisesti läheisillä, jotka ihmettelivät ja kauhistelivatkin ”mummojen kuntosaliharjoituksia”. Joku perinteistä voimistelua harrastanut osallistujakin saattoi sanoa, että ”on tämä
naisvoimistelu mennyt kummalliseksi…” mutta oli
kuitenkin iloisella mielellä mukana. Ilmapalloharjoituksia tehdessä eräs ryhmäläinen totesi, että ”enpä

Virroilla opittiin, että
E mukaan saatiin paljon liikunnan ensikertalaisia
E pitkä projekti antoi mahdollisuuden ”hitaasti syttyville”
E pienet ryhmät olivat turvallisia ja mahdollistivat henkilökohtaisen ohjauksen
E kotiläksyt otettiin vastaan innolla ja ne pitivät harjoitusta yllä kotonakin
E pienissä ryhmissä tultiin tutuiksi, ystävystyttiin ja huolehdittiin toisista
E yhteisyydestä oli paljon iloa ja myös mieli sai huoltoa
E viestinnässä kannattaa yhdistää voimavaroja
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Case
Kerttu Kuntoilija koulutiellä
N ”Hei, mikäs tämä on”, mietti 78     
-vuotias Kerttu huomattuaan Suomenselän Sanomista tarjouksia silmäillessään jutun yli 70-vuotiaille naisille suunnatusta kuntokouluryhmästä.  
”Ei sellainen kuntosaliharjoittelu varmaan minulle sopisi kun en ole koskaan sellaisiin osallistunut ja olenhan
minä varmaan jo liian vanhakin”.

si voimaa”. Kerttu hyväksyttiin koululaiseksi. Kysyttiinpä vielä milloin olisi mieluisinta osallistua. Kerttu valitsi
aamupäiväryhmän ja toivoi pääsevänsä samaan ryhmään Vienon kanssa.
Se onnistui ja yhdessä Vienon kanssa
kouluun sitten käveltiin. Ensimmäinen
kerta vähän jännitti Kerttua. ”Ketähän
muita sinne tulee ja minkälaisilla vaatteilla meinaat jumpata”, kyseli Kerttu Vienolta. Pukuhuoneen iloinen puIltapäivän kävelylenkillä Kerttu tapasi Vienon, joka kertoi ilmoittautuneen- heensorina rauhoitti, samannäköisiä
mummoja siellä tuntui olevan.
sa Ainalan kuntokouluun. ”Lähdepä
sinäkin, voitais mennä yhtä matkaa”,
Koulussa istuttiin liikuntasaliin ympyinnosti Vieno Kerttua. Kerttu epäröi
rässä oleville tuoleille. Taustalla olevat
ensin, mutta lupasi lähteä mukaan,
jos 83-vuotias Vienokin lähtisi. Ainalan kuntosalilaitteet näyttivät vähintäänkin epäilyttäviltä. Ohjaajan puheis”kouluun” saavuttaessa edessä oli
kauhistuksen paikka – tiedossa oli jo- ta meni suuri osa ensin ohi, kun edeltain kuntotestejäkin, niistähän ei var- leen jännitti niin kovasti. Sitten alkoi
jumppa käsienheiluttelulla. Onneksi ei
maan selviäisi. Mutta oli varmaan jo
liian myöhäistä peruakaan. Kuntotes- ollut mitään vaikeaa, vaikka hiki alkoikin nousta otsalle. Vähitellen päästiin
tipäivänä Kerttu selitti vuolaasti testejä tehneelle fysioterapeutille, kuin- myös kuntolaitteiden kimppuun. Kerka ei varmaan kykenisi siihen eikä tuo- tulle jäi vapaaksi laite, josta ei oikein
tiennyt mihin päin pitäisi istua. Mutta
hon, kun oli polvivaivaa ja huimausta ja ylipainoa ja… Yllätys oli suuri kun ohjaaja tuli neuvomaan ja vähitellen
oikea liikekin löytyi kun neuvottiin.
testit eivät olleetkaan vaikeita, piti
vain nousta tuolista, kävellä ja ihan taTästäkin koulusta annettiin kotiläksyvallista. Yhdellä jalalla seisominen ei
jäkin! Kotona piti nousta seisomaan
kyllä onnistunut, senhän arvasikin.
kymmenen kertaa peräkkäin joka päiKyselivät myös tavoitteita kuntokou- vä. Joku kysyi, että kuulustellaanlulle. ”Vai että tavoitteita. No jos kun- ko läksyt seuraavalla kerralla. Kotimatkalla Vienon kanssa Kerttu oli sato pysyis hyvänä ja että jalkoihin sai-
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laa iloinen, että oli sittenkin pystynyt
tekemään melkein kaikki ohjatut liikkeet, ja kaikkia muitakin oli neuvottu laitteiden käytössä. Ei hän ollut yhtään huonompi kuin muutkaan. ”Kiitos vaan Vieno kun innostit! Mennään
seuraavallakin kerralla jos huomenna vain päästään sängystä ylös”. Kotona Kerttu päätti olla hyvä oppilas ja
ahkeroi vielä nousemalla tuolista kymmenen kertaa, vaikkei samana päivänä olisikaan vielä tarvinnut aloittaa.
Kerttu ja Vieno kävivät kuntokoulua
ahkerasti. Lapsenlapset vähän naureskelivat, että ”meidän mummu se
käy kuntosalilla…” Kotitehtäviä Kerttu teki innolla ja ”lukukauden” loppupuolella tuntui, että hyötyäkin oli jo
havaittavissa. Kauppareissulla viimeinen ylämäki ei enää pakottanut pohkeita ja rappukäytävässä ei enää tarvinnut kaahia kättä kaiteeseen kiinni.
”Olisikohan se tasapaino vähän parantunut”, Kerttu pohdiskeli. Viimeinen koulupäivä jätti haikeuden, mukavalta tuntunutta harrastusta ei olisi halunnut lopettaa, joten Kerttu ja
Vieno päättivät ilmoittautua jatkoryhmään.
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olisi voinut kuvitella aikanaan omaa mummoani tekemässä tällaisia hassutteluja”. Monenlaisia ennakkoluuloja ja ajatuksellisia esteitä on siis raivattavana: liikunta sopii kaikenikäisille ja se saa olla myös
hauskaa! Liikuntakipinän sytyttämiseen tarvitaan
monenlaista toimintaa. Kipinä-projektissa sytyttiin
ilolla yhdessä, kun alkuun päästiin.
Virrat on pitkien etäisyyksien kunta, missä kau-

kaisimmasta kylästä on matkaa keskustaan 25 km.
Kuljetusten puute haittasi syrjäkyläläisten osallistumista, vaikka joitakin kimppakyytejä järjestyikin ja
osa pääsi mukaan linja-autokyydillä. Virroilla suunniteltiinkin Kipinä-projektin ja Sykettä syrjäkylille projektin jatkoksi kiertokoulua ja Vertaisveturi -toimintaa sivukylille.

TIEDOTUKSEN MUISTILISTA
•
•
•
•
•

älä pelkää päällekkäisiä viestejä, toistot ovat onnistuneen tiedonvälityksen edellytys
kerro suullisesti, lähetä kirje- ja sähköpostia
henkilökohtaiset kutsukirjeet ovat joskus kätevin tiedonjakoväline asiakkaita etsittäessä
hyödynnä kuntien tiedotuskanavat sekä fyysiset ja sähköiset ilmoitustaulut
puskaradio on tehokas väline: avainhenkilöiden vakuuttamisen jälkeen viesti kiirii usein
tehokkaasti

• jokainen projektissa mukana olija on viestin viejä: suullinen viestinkuljetus sujuu vaikka
kassajonossa

K Tue työtä tiedottamalla
Yhteistyökumppanien – sekä jo tiedossa olevien että
uusien, vielä keksimättömien – löytämiseksi liikuntaprojektin tai -toiminnan käynnistäjältä vaaditaan
paljon julkisuustyötä. Projektityöntekijän on hyvä
kiertää toiminta-aluetta reippaalla matkalaukkusaarnaajan otteella ja valmistautua kertomaan hankkeesta ja sen toiminnan tavoitteista kaikissa mahdollisissa tilaisuuksissa ja tilanteissa. Usein on puhuttava
silloinkin, kun tilaisuutta ei erikseen tarjota.
Hankkeen käynnistyessä on hyvä järjestää yleinen tiedotustilaisuus, jonne kutsutaan kaikki mahdolliset yhteistyökumppaneiksi haluttavat tahot.
Kutsuttavien joukkoa ei kannata karsia liian tiukasti. Tiedotusvälineiden, sosiaali- ja terveydenhuollon
ja liikuntatoimen toimijoiden sekä palvelutalojen lisäksi kannattaa lähestyä seurakuntia, eläkeläisjärjestöjä, asukasyhdistyksiä ja muita kolmannen sektorin
toimijoita.
Esimerkiksi Itä-Helsingin (5) hankkeen projektityöntekijä kertoi vierailuillaan eri toimijoiden tilaisuuksissa iäkkäiden liikunnan vaikutuksista ja
hyödyistä, projektin toiminnasta ja tarjolla olevis4

ta liikuntaryhmistä sekä ohjasi kotivoimistelun. Vierailuilla sekä tiedotettiin että annettiin liikuntaneuvontaa. Puolangalla (11) etsiydyttiin yhteistyöhön
seurakunnan kanssa ja Sallassa (2) huolehdittiin
kaikkien eläkeläisjärjestöjen informoimisesta henkilökohtaisesti.
Kaikenlaista viestintää tarvitaan. Vierailumahdollisuuden löytämiseksi voi olla tarpeen ottaa ensin
yhteyttä kirjallisesti ja usein vielä varmistaa asioita puhelimella sekä ennen että jälkeen informointikäynnin. Helsingin Töölön (6) hanke kokeili laajaa
postitusta, mutta se ei tuottanut runsasta yhteydenottojen virtaa. Asiakkaat ohjautuivat ryhmiin talon
tiedotustilaisuuksilla ja kotikäyntiasiakkaita tuli toisenkin palvelutalon tiedotuksen kautta. Laukaalla (9) projekti järjesti seminaareja, joissa kerrottiin
hankkeesta ja iäkkäiden liikunnasta yleensä. Ulkoilupäivä innosti mukaan monilla paikkakunnilla uusia ja vanhoja kumppaneita vielä toiminnan käynnistyttyäkin. Myös erilaiset markkinat, messut ja
toritapahtumat hyödynnettiin useissa hankkeissa.
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4 Kootut kompastukset

K

ehittämistyön raportoinnissa halutaan yleensä tuoda esiin onnistumiset ja kehitetyt
uudet tuotteet tai toimintamallit. Harvemmin uskalletaan puhua kokeiluista, jotka
eivät päässeet alkua pidemmälle tai osoittautuivat harhapoluiksi. On hyvä muistaa,
että hapuiluista ja virheistäkin voi oppia. Kehittämismaailman arkitodellisuutta ovat
erilaiset ideat, kokeilut ja epäonnistumisetkin. Niitä kannattaa arvioida huolella ja
pohtia, miten toimintaa täytyisi kehittää. Toimintaympäristössä eivät ehkä kyseisenä
ajankohtana vallinneet suotuisat tuulet. Ideaa ei kannata haudata kokonaan, vaan jalostaa sitä edelleen. Aiheen kypsyttely ja kehittely tuo uusia näkökulmia tai tapoja toteuttaa idea.
Tässä luvussa kerromme hankkeiden toiminnasta, jossa kaikki palaset eivät loksahtaneetkaan kohdalleen
toivotulla tavalla. Haastetta riitti projektityön eri vaiheissa, kun pyrittiin kehittämään ja järjestämään Voimaa vanhuuteen -ohjelman tavoitteiden mukaista toimintaa. Usein vastassa oli tietämättömyyttä ja epäröintiä uusien toimintatapojen edessä. Resursointiin ja puuttuviin tukipalveluihin liittyvät kysymykset
olivat monen hankkeen vaikeasti ratkaistavia ongelmia. Yhteistä näille kaikille kompasteluille on se, että
kehittämistyö ei etene, ellei mukana ole monia innokkaita, kokeilijoita, kannustajia ja päätöksentekijöitä.

44

Liikuntatekoja iäkkään hyväksi 1

K Löytyykö oikeat ihmiset ja
kullekin sopiva liikkumismuoto
Iäkkäiden liikunnanharrastajien kohdalla pätevät samat lainalaisuudet kuin muulla väestöllä. Helposti syttyvät ja innokkaat lähtevät mukaan ja eniten tavoitteellisesta harjoittelusta hyötyvät jäävät kotiin.
Liikuntatoimintaan saadaan varmimmin mukaan ne, jotka jo kuuluvat jonkin palvelujärjestelmän piiriin. Terveydenhoitajat, fysioterapeutit tai
kodinhoitajat ovat avainasemassa tukiessaan iäkkään liikkumiskykyä ja ohjatessaan iäkkään sopivaan
ryhmään. Haasteena on tavoittaa ne kotona asuvat
iäkkäät, joilla jo on vaikeuksia arkipäivän askareissa,
ja jotka hiljalleen sopeutuvat toimintakyvyn heikkenemiseen. Osa hankekuntien iäkkäistä lähti naapurin
tai muun parempikuntoisen matkassa kokeilemaan
liikuntaa. Jos ryhmän taso tuntui liian vaikealta tai
ryhmässä toimiminen vieraalta, oli vaarana, että alun
jälkeen jättäydyttiin pois. Yksilöllisten tarpeiden ja
tavoitteiden huomioiminen tai harjoittelun eriyttäminen on ryhmän ohjaajalle haasteellista.
Kaikki eivät kiinnostu ryhmäliikunnasta tai halua osallistua muuhun ohjattuun toimintaan. Mistä löytyy tukea arkiliikkumiseen, kotivoimisteluun ja
ulkoiluun niille, jotka voisivat vielä käydä asioilla ja
ulkoilla, mutta eivät uskalla yksin lähteä ulos?

K Sitoutumisen vaikeus
Kehittämistyö edellyttää paitsi ideoita ja intoa myös
pitkäjänteisyyttä, kärsivällisyyttä ja ennen kaikkea
yhteistyötä monen eri toimijan kanssa. Voimaa vanhuuteen -hankkeissa kehittämistyö kangerteli, mikäli projekti koettiin vain yhden ihmisen hankkeeksi
ja tehtäväksi. Jos organisaation johtoa tai talon muuta henkilökuntaa ei saatu aidosti mukaan, kehittäminen jäi vain yhden tai kahden henkilön sydämen
asiaksi. Johto ei välttämättä osannut tukea työntekijää projektin käynnistysvaiheessa, jotta tärkeitä
avainhenkilöitä talon sisältä ja ulkoa olisi saatu mukaan. Tiedottaminen talon tai organisaation sisällä
ei kantanut hedelmää, vaan toiminta eriytyi omaksi saarekkeekseen. Tärkeää synergiaetua ei saatu organisaation muusta toiminnasta. Henkilökunnan tai
yhteistyökumppanien sitoutumisen aste jäi monen
kohdalla köykäiseksi. Tähän voi vaikuttaa myös monien eri hankkeiden aiheuttama ”projektiähky”.
Hyviä toimintatapoja voima- ja tasapainoharjoitteluun

Projektin ohjausryhmän tärkeä tehtävä on olla
työntekijöiden tukena ja ohjaajana. Aina ei ohjausryhmän sitoutuneisuus kyseiseen asiaan ole riittävä,
vaan jäsenet on valittu ryhmään asemansa tai virkatehtävänsä perusteella. Ohjausryhmän jäsenten
mahdollisuudet ja kiinnostus viedä asiaa eteenpäin
ja edistää yhteistyötä omalla toimialallaan vaihtelivat suuresti.
Liikuntatoiminnan kehittämisessä tarvitaan
myös tietämystä tavoitteellisen, laadukkaan liikuntaharjoittelun toteutuksesta ja siihen tarvittavista resursseista. Kohderyhmänä Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa ovat toimintakyvyltään heikentyneet, joten
määrä ei korvaa laatua. Ryhmien koko on pidettävä
riittävän pienenä, yksilöllistä ohjausta ja tukea tarvitaan eri tavoin kuin parempikuntoisten ryhmien
kohdalla. Mikäli organisaation johto tai ohjausryhmä ei ole riittävän perillä kyseisestä toiminnasta, voi
toiminnan toteuttajaan tai projektityöntekijään kohdistua vääriä odotuksia ja paineita. Kehittämistyö on
oppimista, jota tapahtuu eri toimijoiden ja asiantuntijoiden vuorovaikutuksessa.
Hankkeissa työ saattoi rajoittua vain yhden organisaation asiaksi, mikäli potentiaalisia yhteistyökumppaneita ei saatu mukaan. On haastava tehtävä saada eri sektoreiden toimijat kiinnostumaan ja
vieläpä innostumaan asiasta. Yhteydenotot ja kutsut erilaisiin yhteistyöpalavereihin tai seminaareihin
eivät houkutelleet mukaan tärkeitä toimijoita. Jos ei
päästä edes yhteisen neuvottelupöydän ääreen pohtimaan uusia toimintamalleja, on vaikea lähteä kehittämään yhteisiä liikuntapalveluja tai sopia työnjakokysymyksistä. Kullakin toimijalla näyttäisi olevan
vahvasti oman toimialan tehtävät, toimenkuvat ja
toimintatavat selvillä. Vielä on matkaa siihen, että
voitaisiin kokoontua yhteisen tehtävän tai haasteen
ääreen ja pohtia, miten kukin voisi omalta osaltaan
olla kehittämässä toimintaa ja palveluja.
Epäileviä tuomaita on myös iäkkäiden omaisten
joukossa. Yleisesti iäkkäiden uuteen liikuntaharrastukseen suhtauduttiin myönteisesti. Niitäkin omaisia ja läheisiä oli, jotka ihmettelivät äidin tai isän
kuntosaliharrastusta. Omaisten tietämys tavoitteellisen harjoittelun merkityksestä on edelleen puutteellista. Toimintakyvyn heikkeneminen nähdään usein
luonnollisena osana vanhuutta, vaikka sitä voitaisiin
helposti hidastaa oikealla harjoittelulla. Iäkäs tarvitsee myös omaisten tuen voidakseen harjoitella tavoitteellisesti, tehokkaasti, uutta oppien ja onnistuen.
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K Koulutuksen kommervenkit
Monet hanketyöntekijät saivat ohjelmassa hyvät kouluttajavalmiudet ja laadukkaan koulutusmateriaalin, jonka avulla osaamista voima- ja tasapainoharjoittelusta oli tarkoitus viedä myös muille
ammattiryhmille ja vertaisille. Onnistunut koulutustilaisuus vaatii kuitenkin vielä paljon työtä paikallisesti.
Hankkeissa huomattiin, että hoitohenkilökunnan koulutusjärjestelyt tarvitsevat aikaa ja resursseja, niin järjestäjiltä kuin koulutukseen osallistujilta.
Koulutuksen ajankohta on syytä miettiä tarkoin työvuorojärjestelyjen osalta. Osallistujien vireystila ei
ole varmaankaan paras mahdollinen kiireisen työpäivän jälkeen. Mikäli osallistujat eivät voi olla mukana koko koulutuksen ajan, vaan joutuvat välillä
poistumaan päivystystehtäviin tai olemaan varalla,
jää oppimisprosessi varmasti kesken. Myös koulutuspaikan valintaan kannattaa kiinnittää huomiota.
Oppiminen vaatii keskittymistä ja rauhoittumistakin. Jos koulutustila on rauhaton tai muulla tavoin
epäsopiva ei hyväkään asia jaksa kiinnostaa.
Koulutuksessa innostuksen ja kipinän saaneet
hoitajat tarvitsevat jatkossakin tukea ja kannustusta, jotta he jaksavat viedä työssään eteenpäin uusia
työtapoja ja toimintoja. Uudet liikuntatoiminnan vetäjät päiväkeskuksissa tai osastoilla voivat olla aluksi epävarmoja harjoitusohjelmien toteutuksessa. He
tarvitsevat ohjausta ja mahdollisuuden vaihtaa kokemuksiaan muiden samaa työtä tekevien ja kouluttajan kanssa, myös koulutuksen jälkeen. Tähän olisi
saatava riittävästi tukea ja resursseja omalta esimieheltä.
Toisaalta hyvinkin alkuun päässyt liikuntatoiminta saattaa loppua, kun koulutettu hoitaja lähtee
muihin tehtäviin, eikä tilalle löydy toista. Liikuntaryhmien tai -toiminnan vetämistä ei tulisi antaa vain
yhden tehtäväksi.
Hankkeissa koulutettiin jonkin verran vertaisohjaajia ja vapaaehtoisia iäkkäiden liikuntaryhmiin
avustajiksi. Pelkkä vapaaehtoisten löytyminen ja
kouluttaminen eivät riitä, ellei vapaehtoiselle löydy
selkeää tehtävää tai paikkaa, missä toimia. Jos kou-
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lutus on liian yleisellä tasolla, vapaaehtoisen on vaikea ryhtyä tai hakeutua sopivan ryhmän apuohjaajaksi tai vetäjäksi. Vertaisohjaajat ja vapaaehtoiset,
samoin kuin hoitohenkilökuntakin, tarvitsevat rohkaisua alkuun pääsyyn ja tukea liikunnan ammattilaiselta vielä jatkossa.

K Haasteena saavutettavuus
Iäkkäiden osallistuminen ryhmäliikuntaan on monella paikkakunnalla vaikeaa pitkien välimatkojen
ja huonojen, ellei peräti olemattomien, julkisten liikenneyhteyksien vuoksi. Monella paikkakunnalla
ei ollut minkäänlaista kuljetusta. Joissakin kunnissa
oli palvelubussi, mutta edestakainen matka oli eläkeläiselle melko kallis. Lisäksi linja-auton aikatauluja ja liikuntaryhmien aikatauluja ei saatu sovitettua yhteen. Saattoi myös olla, että iäkäs ei ehtinyt tai
jaksanut käydä kauppa-asioilla ja liikuntaryhmässä samalla matkalla. Valitettavasti liikunta sai väistyä
kauppa- ja apteekkiasioiden tieltä. Hankkeista vain
yhdessä oli projektirahoituksella järjestetty kuljetus ryhmiin. Muissa projekteissa sitä ei ollut, yleensä
kustannuksiin vedoten. Kuljetusten puute ja vaikeudet kulkemisessa olivat monen iäkkään kohdalla syy
myös siihen, että tulokselliseksi tiedetty kaksi kertaa
viikossa tapahtuva harjoittelu ei toteutunut.
Lähempänäkin asuvat heikompikuntoiset saattoivat tarvita avustajan tai saattajan. Jos ei kukaan
ole auttamassa kotoa lähtemisessä tai liikuntaryhmään siirtymisessä, voi iäkäs kokea koko osallistumisen liian rasittavaksi. Kannustusta tarvittaisiin
jo lähtötilanteessa. Liikuntaryhmästä palatessa olisi
tarvetta turvalliselle käsipuolelle tai autokyydille.
Iäkkäiden liikunta-asiaa viedään parhaiten
eteenpäin tarttumalla rohkeasti esteisiin ja epäkohtiin, joita matkan varrella on tullut eteen. Tässä luvussa esitettyjä kompastuksia ei tule ottaa annettuina, vaan niihin voi löytyä ratkaisu - ehkä lähempää
kuin luuletkaan. Seuraavassa luvussa kerrotaan
kootusti, miten hankkeet onnistuivat työssään, vaikeuksista lannistumatta.
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5 Pilotoinnin opeilla eteenpäin
Tässä luvussa esitetään yhteenvetona ensimmäisen hankeryhmän oppeja siitä,
• miten tiedotus onnistui ja asiakas tavoitettiin
• kuinka neuvonta järjestettiin, miten itse liikuntatoiminta toteutettiin eri ympäristöissä
• miten iäkkäiltä saatiin palautetta toiminnasta
• millaisella yhteistyöllä toiminta onnistui
Lisäksi luvussa kerrotaan liikuntatoiminnan keskeisistä tukitoimista, kuten koulutus ja kuljetus.

K Tiedota luovasti – tavoita oikea kohderyhmä
Liikuntatoiminnasta tiedottamisen tavat saattavat olla yleiset ja rutiininomaiset. Ilmoitus lehdessä
tai kurssiesitteessä, jossa kerrotaan liikuntaryhmän
paikka ja aika, ei vielä riitä herättämään kiinnostusta. Aktiiviset ja innokkaat lähtevät mukaan pelkällä
lehti-ilmoituksella. Toimintakyvyltään heikentynyt
iäkäs ei saa pelkästä ilmoituksesta tarvitsemaansa tietoa ryhmän tarkemmasta sisällöstä; kenelle se
on tarkoitettu, miten harjoitellaan, onko riittävästi tukea saatavilla ja pääseekö ryhmään esteettömästi
vaikka rollaattorilla.
Hanketoimijat huomasivat, että kohderyhmän
tavoittaminen onnistuu paremmin, kun otetaan useampia kanavia käyttöön. Henkilökohtainen tiedotus
ja opastus osoittautui hyväksi keinoksi saada viesti
perille. Hanketoimijat ottivat yhteyttä iäkkäisiin asiakkaisiin henkilökohtaisella kirjeellä tai puhelimella ja kertoivat tarkemmin toiminnasta. Kirjeeseen
ja sen sisältöön saattoi tutusta rauhassa ja keskustella siitä tarvittaessa omaisten kanssa. Puhelimessa tai henkilökohtaisessa tapaamisessa iäkkään oli
mahdollisuus kysyä heti asioista, jotka askarruttivat
mieltä.
Kotihoidon kanssa tehtiin paljon yhteistyötä palvelutaloissa ja kunnissa. Kodinhoitajat ovat avainasemassa, kun halutaan tavoittaa liikkumiskyvyltään
heikentyneitä asiakkaita. He tuntevat asiakkaansa
tarpeet ja voimavarat. Ensin oli tarjottava kodinhoitajille riittävästi tietoa liikuntatoiminnan tavoitteista, sisällöstä ja liikkumisen merkityksestä, jolloin he
osasivat paremmin tukea iäkästä uuden toiminnan
pariin. Kodinhoitajille ja palvelutalon hoitohenkilö48

kunnalle tarjottiin tilaisuuksia osallistua liikuntaharjoitteluun iäkkään kanssa ja kokeilla myös itse kuntosaliharjoittelua. Oman kokemuksen myötä heidän
oli helpompi kannustaa ja ohjata iäkkäitä, joskus
ihan konkreettisesti, voima- ja tasapainoryhmiin.
Kodinhoitajien joukosta osa koki, ettei liikuntatoiminta kuulu heille, eikä siihen ole edes aikaa muiden tehtävien ohella. Aina löytyi kuitenkin
joku innokas, joka lähti mukaan ja vei liikunta-asiaa
eteenpäin. Kun kodinhoitaja näki iäkkään pärjäävän
paremmin päivittäisissä askareissa tai jaksavan lähteä ulos kävelylle tai kauppaan, se motivoi molempia
jatkamaan harjoittelua. Kannustava esimerkki saattoi jopa tarttua muihinkin iäkkäisiin ja kodinhoitajiin. Pienistä puroista saadaan vielä isompikin virta.
Seurakunta osoittautui mainioksi yhteistyökumppaniksi, kun etsittiin iäkkäitä, jotka eivät ole
erityisen kiinnostuneita liikuntaharrastuksesta. Seurakunnissa toimi useita kerhoja, ryhmiä ja erilaisia ikäihmisten piirejä. Kerhotapaamisissa esiteltiin
rohkeasti liikuntatoimintaa, jolloin iäkkäät saivat
tietoa ja mahdollisuuden kokeilla tutussa ja turvallisessa ryhmässä vaikkapa kotivoimisteluohjelmaa.
Diakoniatyöntekijät ovat olleet erittäin innokkaita
viestin viejiä, myös liikunta-asiassa. Kirkolta moni
on lähtenyt kuntosalillekin.
Terveydenhoitajien kautta asiakkaita ohjattiin
liikuntaryhmiin. He tapasivat iäkkäitä, jotka tulivat jonkin muun asian takia vastaanotolle. Kun terveydenhoitajille oli annettu riittävästi tietoa tarjolla
olevasta palvelusta, heidän oli helpompi puhua liikuntaharjoittelun puolesta ja ohjata iäkäs saamaan
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lisätietoa. Tutun terveydenhoitajan kannustus auttoi
eteenpäin.
Terveyskeskusten fysioterapeutit ohjasivat asiakkaitaan hankkeiden liikuntaryhmiin esimerkiksi
kuntoutusjakson päätyttyä tai leikkausten jälkeisen
jatkokuntoutumisen tueksi. Paikkakunnan liikuntatoimi tarjosi useissa hankkeissa tiedotuskanavan omissa esitteissään. Liikunnanohjaaja, jos sellainen oli, tiedotti toiminnasta asiakkailleen. Joissakin
hankkeissa yhteistyö toimi hyvin kunnan fysioterapian kanssa ja vähemmän liikunnanohjaajien kans-

sa, toisissa hankkeissa taas tilanne oli päinvastainen.
Yhteistyötä tehdään aina ihmisten välillä ja henkilösuhteilla on merkitystä.
Tiedotusta voima- ja tasapainoharjoittelun hyödyistä suunnattiin yhteistyökumppaneille ennakkoluulottomasti, myös muille kuin liikunta-alan
ihmisille ja iäkkäille. Toiminnasta kerrottiin hankepaikkakunnilla eläkeläisjärjestöille, muille projekteille, yhdistyksille ja seuroille. Viesti meni perille
varmimmin useita kanavia pitkin.
Tietoa kannattaa jakaa myös muissa yleisissä tie-

Muista media
Lähesty tiedotusvälineitä mielellään kirjallisella tiedotteella tai kutsulla
• tarjoa ennen kaikkea juttuideaa, varsinkin pienet ilmaisjakelulehdet ottavat vastaan valmiita juttuja
• varaudu ottamaan yhteyttä toimitukseen toisenkin kerran: hyväkään juttu ei aina synny heti, julkaisukynnyksen ylittäminen vaatii toistuvia yhteydenottoja ja ”tuttuutta”, vaikka myös ”ensimmäistä     
kertaa meillä” -näkökulma kiinnostaa usein
• kerro projektista ihmisläheisellä yleiskielellä, vältä suunnitteluslangia
• kutsu toimittaja seuraamaan toimintaa, jos ryhmäläiset sen sallivat
• liitä tiedotteisiisi ja kutsuihisi yhteystietosi
Paikallinen media on yleensä hyvinkin halukas kertomaan ihmisiä lähellä olevista paikallisista asioista uutisissaan ja muissa jutuissaan, jos siihen päin ollaan aktiivisesti yhteydessä ja kerrotaan asian       
merkityksestä.
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dotustilaisuuksissa ja tapahtumissa, turuilla ja toreilla, siellä missä ihmiset liikkuvat. Vähän liikkuvia
tavoiteltaessa oli mentävä muihin kuin liikuntatapahtumiin mukaan.
Hankejärjestöissä oli tehty jo aiempien projektien yhteydessä erilaisia kartoituksia ja kyselyitä alueen tai palvelutalon lähipiirin asukkaille tai järjestön jäsenille. Kyselyjen perusteella voitiin toimintaa
kohdentaa oikealle kohderyhmälle ja asiakkaat ohjautuivat uuteen ryhmään.
Hankkeet tekivät myös omia palvelutarvekyselyjä
koskien kyseisen hankkeen toimintaa ja ikäihmisten
liikuntatoiveita. Tärkeää oli huomata, että iäkkäät eivät ehkä osanneet esittää konkreettisia toiveita liikuntamuodoista, jos kysyttiin vain, minkälaista
liikuntaa toivotaan. Kun vaihtoehtoina oli konkreettisia esimerkkejä: tasapainoharjoittelu, vesivoimistelu tai kuntovoimistelu, iäkkäät osasivat kertoa tarkemmin kiinnostuksen kohteen ja liikuntaryhmiä
perustettiin vastausten perusteella eri puolille kuntaa.
Useassa hankkeessa uusi toiminta käynnistyi ensin oman palvelutalon asukkaille. Sana levisi hyvin alkaneesta toiminnasta muillekin ja ryhmiin tuli
myös talon ulkopuolelta. Omaisten ja lähipiirin kannustuksella moni iäkäs uskaltautui kokeilemaan
kuntosalia tai liikuntaryhmää kun naapurin rouva tai oma miniä houkutteli mukaan. Puskaradio on
tiedottamisessa oiva väline.
Monet hankkeet käyttivät tiedonvälityksessä
myös maksullisia ilmoituksia paikallislehdissä ja ilmaisjakelulehdissä. Lehtiin tarjottiin jutun aiheita
paikallisista tapahtumista ja oman kunnan kuntoilijoista. Oman kylän asiat kiinnostavat lukijoita, varsinkin kun mukana on tarina iäkkään kokemuksista
ja tarkempi kuvaus toiminnasta.
Ulkoilupäivän järjestäminen toimi erinomaisena
tapana rakentaa yhteistyöverkostoja ja saada iäkkäitä
mukaan liikuntaan. Kun oltiin yhdessä konkreettisen asian äärellä ja jokaiselle löytyi oma sopivan kokoinen tehtävä, kukaan ei joutunut kantamaan yksin vastuuta.

K Tietoa ja tukea iäkkäälle
Ensimmäinen hankeryhmä antoi liikuntaneuvontaa
yleensä muun liikuntatoiminnan yhteydessä. Vain
yhdessä hankkeessa liikuntaneuvontapalvelua kehi50

tettiin omana tuotteena. Monet asiakkaat tarvitsisivat liikuntaneuvontaa ennen liikuntatoiminnan aloittamista ja myös sen aikana, jotta liikkuminen jäisi
pysyväksi harrastukseksi ja luontevaksi osaksi arkea.
Liikuntaneuvontaa annettiin henkilökohtaisissa
tapaamisissa ja liikuntatoiminnan ohessa. Neuvontaan sisältyi toimintakyvyn arviointi ja oman harjoitusohjelman tai harjoitusmuodon valinta yhdessä
asiakkaan kanssa. Liikuntaneuvonta on aina vuorovaikutusta asiakkaan ja liikuntaneuvojan välillä.
On tärkeää pohtia yhdessä iäkkään kanssa erilaisia liikunnan toteuttamistapoja arkiliikuntana tai liikuntaharrastuksena. Iäkäs tarvitsee tukea ja ohjausta usein ihan kädestä pitäen järjestääkseen päivä- tai
viikko-ohjelmaansa tilaisuuksia liikkumiseen.
Yhdessä hankkeessa asiakkaan kanssa lähdettiin
kokeilemaan eri liikuntamuotoja. Muissakin hankkeissa aloitettiin mm. ohjatut kuntosalikokeilut. Seurantakäynnit toteutuivat varsinaisen liikuntatoiminnan päätyttyä eri tavoin. Osa jatkoi muissa ryhmissä,
osaan otettiin yhteyttä puhelimitse tai kirjeellä.

K Kohti tuloksellista harjoittelua
Toimintakyvyn testaaminen antaa tärkeää tietoa iäkkään liikkumiskyvystä. Se auttaa tavoitteiden asettamisessa, oikean liikuntamuodon ja -ryhmän valinnassa, seurannassa ja arvioinnissa. Liikuntaryhmiin
osallistujille tehtiin yleisesti testaus harjoittelujakson
alussa ja lopussa. Toimintakyvyn arviointi vakiintui
kiinteäksi osaksi toimintaa. Testit valittiin sen mukaan, missä liikuntatoiminta toteutui. Osa testeistä
on helppo toteuttaa vaikkapa kotioloissa tai pienissäkin tiloissa, toiset testit vaativat isomman tilan tai
kuntosalilaitteet. Hanketyöntekijät käyttivät yleisimmin Toimiva -testin tuolilta ylös nousuosiota sekä
10 metrin kävelyä. Myös 14 kohdasta koostuvasta Bergin tasapainotestistä valittiin esimerkiksi silmät kiinni seisominen, eteen kurotus ja kääntyminen 360°.
Testit koettiin hyväksi työvälineeksi, jolla saatiin
luotettavaa tietoa liikkumiskyvystä ja harjoittelun
oikeasta kohdentamisesta. Iäkkäät olivat innokkaita
testattavia, testaus auttoi motivoitumisessa ja oman
harjoittelun vaikutusten seuraamisessa. Tärkeää oli
muistuttaa iäkkäitä siitä, ettei tuloksia pidä verrata naapurin tai toisen ryhmäläisen tuloksiin, vaan
ne antoivat arvokasta tietoa kunkin omasta edistyLiikuntatekoja iäkkään hyväksi 1

Harjoittelumallit
Malli 1
Toiminnan arviointi jakson alussa ja lopussa
Nousujohteinen ohjattu ryhmäliikunta  x vk
Kannustus arkiliikunnan lisäämiseen
Malli 2
Toimintakyvyn arviointi jakson alussa ja lopussa
Nousujohteinen ohjattu ryhmäliikunta  x vk
+ kotiharjoitus esim. kotivoimistelu, rappusten
nousu
Kannustus arkiliikunnan lisäämiseen

Kuvio 3. Harjoittelumallit

misestä. Testeihin voi tutustua lähemmin oppaan lopussa olevien kirjallisuus- ja linkkiviitteiden kautta.
Osa hankkeista pystyi järjestämään harjoittelun
siten, että yksittäinen iäkäs sai osallistua ohjattuun
harjoitteluun kaksi kertaa viikossa, mikä on tutkimusten mukaan tehokkaan ja tuloksellisen harjoittelun edellytys. Se ei onnistunut läheskään kaikissa
hankkeissa. Syinä olivat mm. aikataulujen sopimattomuus iäkkäälle tai yhteistyökumppaneille sekä tilojen, ohjaajien, avustajien ja usein myös kuljetuspalvelujen puuttuminen. Tilanteen ratkaisemiseksi
iäkkäille opetettiin tehokas kotivoimisteluohjelma ja
annettiin siihen kirjalliset ohjeet. Kotiharjoittelu toimi toisena viikoittaisena harjoituskertana ja sen toteutumista seurattiin jumppaohjeessa mukana olevan harjoituskortin avulla.
Kaikkia liikuntatoiminnassa mukana olevia kannustettiin arkiliikunnan lisäämiseen, ja useat iäkkäät
raportoivat oman kuntonsa kohenemisen näkyvän
juuri arjessa liikkumisen ja jaksamisen lisääntymisenä. Kuviossa kolme on esitetty tehokkaan harjoittelun mallit.
Tärkeää oli, että harjoittelu tarjosi riittävästi haastetta, olipa kyseessä tasapaino- tai voimaharHyviä toimintatapoja voima- ja tasapainoharjoitteluun

joittelu. Harjoitusvastetta ja vaikeustasoa nostettiin
harjoittelun edetessä. Sillä varmistettiin iäkkäiden lihaskunnon ja tasapainon parantuminen sekä motivaation säilyminen.
Sopiva ryhmäkoko ohjatussa liikunnassa on iäkkäiden toimintakyvystä riippuen 8-14 henkilöä. Ensimmäisissä hankkeissa ryhmän keskikoko oli 8,
mikä takasi yksilöllisen ohjauksen ja turvallisuuden.

K Osaavia ohjaajia tarvitaan
Hankkeet lisäsivät paikallista osaamista kouluttamalla voima- ja tasapainoharjoittelun ohjaamiseen
eri ammattilaisia ja vapaaehtoisia. Uusien ohjaajien
myötä saatiin lisää liikuntaryhmiä ja apuohjaajia jo
olemassa oleviin ryhmiin. Koulutusta tarjottiin sekä
oman talon henkilökunnalle että yhteistyökumppaneille. Hanketyöntekijät kouluttivat myös kunnan
kotihoidon henkilökuntaa ja vapaaehtoisia. Vapaaehtoisia rekrytoitiin hankkeissa eri tavoin. Toisilla paikkakunnilla toimi vapaaehtoistyön keskus, yhdellä paikkakunnalla olivat mukana toisen projektin
vapaaehtoiset. Useissa hankkeissa vapaaehtoiset toi5

mivat avustajina liikuntaryhmissä ja heille annettiin
siihen tarvittava opastus ja ohjaus. Ulkoilupäivään
saatiin vapaaehtoisia myös oppilaitoksista. Selkeä ja
rajattu tehtävä helpotti vapaaehtoisen osallistumista toimintaan.
Ensimmäisen hankeryhmän toimintakauden aikana valmistui Voima- ja tasapainoharjoittelun kouluttajakoulutusohjelma (VoiTas) ja hanketoimijat
saivat mahdollisuuden osallistua kouluttajakoulutukseen kustannuksitta. Ensimmäisestä hankeryhmästä VoiTas -kouluttajiksi valmistui kuusi henkilöä. He kouluttivat laadukkaan koulutusmateriaalin
avulla liikunnan ja kuntoutuksen ammattilaisia, hoitohenkilökuntaa, vertaisia ja vapaaehtoisia. Yhdessä hankkeessa käynnistettiin projektin alkuvaiheessa VALSSI -koulutus (vanhusten liikunta sosiaali- ja
terveydenhuollossa). Hoitohenkilökunnalle suunnatussa koulutuksessa käsiteltiin vanhusten liikunnan
perusteita ja opittiin tukemaan kuntoutumista edistävää liikuntaa laitoksissa. Kouluttajana toimi hanketyöntekijä, jolla oli VALSSI -kouluttajan pätevyys.
Lisätietoja kouluttajakoulutuksista on liitteissä 4-6.
Moniammatillinen kouluttajapari (esim. fysioterapeutti, hoitaja) osoittautui tehokkaaksi ja näkemystä laajentavaksi malliksi koulutuksien toteutuksessa. Kouluttajakumppaneiden rekrytointi eri
sektoreilta, esimerkiksi liikunta- ja terveystoimesta, lisäsi toimijoiden muutakin yhteistyötä liikunnan
järjestämisessä.
Eri ammattiryhmien koulutus on ensiarvoisen
tärkeää jatkossakin. Tietämystä iäkkäiden terveysliikunnasta on lisättävä, jotta iäkkäät saavat tarvitsemaansa tukea, ohjausta ja liikuntatoimintaa palvelujärjestelmän eri tasoilla. Hankkeissa päästiin hyvään
vauhtiin kouluttamisessa.

K Kulkeminen helpoksi ja
hinta kohtuulliseksi
Osallistumisen helppouteen, mikäli motivaatio on
kohdallaan, vaikuttivat useat tekijät. Liikunnan toteutuminen lähellä iäkkään kotia on eräs tärkeimpiä.
Palvelutalon järjestämä liikunta omille asukkailleen
ja lähiympäristön iäkkäille täyttää riittävän lähellä
olevan toiminnan ehdot. Mikäli matka harrastuksen
piiriin tuntuu rasittavalta, on tärkeä järjestää kuljetus ja tarvittaessa myös avustajat.
Kuljetus järjestyi eri tavoin
• iäkkäiden itse järjestämät kimppakyydit
• taksikyyti hankkeen kustantamana tai pienin asiakasmaksuin
• bussilla tai palvelulinjalla: sovittamalla harjoittelu
bussiaikatauluihin
• omaisen kyydillä
• omahoitajien tai vapaaehtoisten saattamana
• asiakkaan taksiseteleillä tai taksikorteilla
Järjestetty liikuntatoiminta oli hankkeen aikana
pääosin maksutonta tai kustannuksiltaan edullista, enimmillään muutaman euron. Maksuttomuutta
ei pidetty välttämättömänä, mutta edullisuutta kylläkin. Toisaalta toiminnan maksullisuus lisää sitoutumista ja hyväksi koetusta toiminnasta ollaan myös
valmiita maksamaan.
Kuljetusten järjestäminen oli hankkeille vaativa
tehtävä, ja niiden jatkuvuutta oli vaikea taata. Kohderyhmän tavoittamisessa ja palvelun saavutettavuudessa kuljetus tai saattoapu on tärkeää. Syrjäseuduilla toiminta vietiin lähelle iäkästä käynnistämällä
liikuntaryhmä esimerkiksi kyläkoulussa tai nuorisoseuran taloissa.

Koulutuksesta opittiin
•
•
•
•
•
•
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hanki hyväksyntä koulutukselle mahdollisimman korkealta taholta
järjestä koulutukselle rauhalliset puitteet ja riittävä aika
varmista sijaisjärjestelyillä koko henkilökunnan mahdollisuus osallistua koulutuksiin ja liikuntatoimintaan
välitehtävät syventävät oppimista ja liittävät teorian arjen toimintaan
kokoa materiaalikansioon tietoa liikuntaryhmän vetämisestä käytännön tueksi  
järjestä koulutukseen osallistuville mahdollisuus kokeilla kuntosalilaitteita

Liikuntatekoja iäkkään hyväksi 1

K Voimavaroja yhdistämällä parempiin tuloksiin
Ohjatun liikunnan järjestäminen toimintakyvyltään
heikentyneille iäkkäille vaatii useiden asioiden yhteensovittamista. Hankkeet tekivät yhteistyötä seuraavissa asioissa:
• kohderyhmän tavoittaminen
• toiminnasta tiedottaminen
• liikuntapalvelun tuottaminen
• kuljetus
• avustus liikuntaryhmiin ja -ryhmissä
• ohjaajakoulutus
• liikuntavälineiden lainaus
• tilojen yhteiskäyttö
Yhteistyökumppaneina olivat mm. kunnan terveys,
sosiaali- ja liikuntatoimi, tekninen toimi, seurakunta, oppilaitokset ja ohjelman muut hankkeet. Yhteistyökumppanuus vaihteli eri hankekunnissa. Toisilla
oli enemmän tukea terveyskeskusten fysioterapeuteista, kun taas toiset tekivät tiivistä yhteistyötä teknisen toimen kanssa. Hanketyöntekijät, jotka olivat

Kohderyhmän löytäminen
tarpeiden tunnistaminen

Toimenpiteet laadun
parantamiseksi

paikkakuntalaisia, tunsivat tärkeitä avainhenkilöitä jo entuudestaan. Toisaalta uusi projektityöntekijä
paikkakunnalla tai kyseisessä tehtävässä saattoi löytää erilaisia kumppanuuksia ja uusia pelinavauksia.
Yhteistyö edellyttää yhteisen näkemyksen löytymistä. Liikuntapalvelujen tuottajien tulee olla tietoisia toistensa toiminnasta ja asiakkaan tulee voida
siirtyä joustavasti palvelusta toiseen. Saumattomassa
palveluketjussa tarvitaan monia eri toimijoita. Kuviossa 4 on esitelty liikuntatoiminnan järjestämisen
kulmakivet.
Yhteistyöllä eri toimijat toivat liikuntatoimintaan välttämättömiä ja erilaisia voimavaroja. Työnjaolla pystyttiin perustamaan erilaisia tasoryhmiä
esim. liikuntaviraston huolehtiessa parempikuntoisista ja hankkeen toimintakyvyltään heikentyneitä
iäkkäistä. Oppilaitoksista saatiin ryhmiin apuohjaajia ja samalla opiskelijat saivat kokemusta käytännön
työstä ja ryhmät lisäresursseja.

Tarjonnan kehittäminen
työnjaosta sopiminen

Terveysliikunnan
poikkihallinnollinen
yhteistyö!

Asiakkaiden neuvonta
tiedotus

Saavutettavuuden
varmistaminen
Asiakassuhteen hoitaminen
palautteen kerääminen

Liikuntapalvelun
toteutus

Kuvio 4. Liikuntatoiminnan kulmakivet
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6 Ohjelmatyöstä pontta

			 hanketoimintaan

V

oimaa vanhuuteen -ohjelman hankkeet ovat kolmannen sektorin toimijoita, isompia ja pienempiä järjestöjä, joiden tehtävänä on pilotoida ja mallintaa kotona asuvien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten voima- ja tasapainosisältöistä liikuntaa. Hankkeet tekevät
kehitystyötä, joka parhaimmillaan tuottaa uusia toimintatapoja iäkkäiden ihmisten hyväksi
ja antaa suuntaviittoja kunnan terveysliikunnan kehittämiseksi.

Hanketyön laadun ja toimintojen vakiintumisen varmistamiseksi ohjelmaan on sisällytetty vuorovaikutteinen hankeohjaus, joka on kehittynyt työn edetessä ohjelman tavoitteiden ja hankkeiden esittämien tarpeiden suunnassa. Tässä oppaassa esitelty ensimmäinen hankeryhmä oli erityisasemassa hankeohjauksen linjauksia luotaessa, mutta toisaalta pilotin roolissa, koska ohjauksen välineet kehittyivät yhtäaikaisesti
hanketyön kanssa. Tulevaisuudessa, toisen ja kolmannen hankeryhmän lopetettua projektitoimintansa ja
ulkoisen arvioinnin annettua kehitysideansa ovat myös hankeohjauksen parhaat piirteet kuvattavissa.
Tässä luvussa kuvataan hankeohjauksen kehittymistä ja sitä, mitä mukanaolo valtakunnallisessa ohjelmassa on merkinnyt toiminnan vakiinnuttamiselle. Kuvattavana on 11 hanketta (liite 2), sillä yksi ohjelmaan
valituista 12 hankkeesta aloitti varsinaisen hanketoimintansa vuonna 2006. Aloitamme tarkastelun hanketoiminnan lähtötilanteesta eri paikkakunnilla ja etenemme kehitystyöstä vakiinnuttamismalleihin.

6.1 Vauhtia hankkeen käynnistymiseen
Noin puolella 75 vuotta täyttäneistä henkilöistä arvioidaan olevan ennakoivia liikkumiskyvyn ongelmia ja ohjelmassa heidät on valittu liikuntatoiminnan kohderyhmäksi. Voimaa vanhuuteen -ohjelman
hankekuntien koko, väestömäärä ja erityisesti 75
vuotta täyttäneiden kuntalaisten määrä vaihtelevat (liite 7). Ensimmäisen hankeryhmän pienin kunta väestömäärältään on Puolanka, jossa asukkaita on
tällä hetkellä vajaat 3500. Suurin hankepaikkakunta on puolestaan Helsinki, jossa hankeryhmää edustaa kolme hanketta eri väestövastuualueilla. Näillä
alueilla 75 vuotta täyttäneitä on yhteensä noin 5000.
Hankkeiden alkaessa kolmessa kunnassa (Helsinki,
Seinäjoki, Laukaa) oli erityisliikunnan ohjaaja.
Väestörakenteen ja kuntakoon lisäksi hankkeiden toimintaympäristöt vaihtelivat tuoden muHyviä toimintatapoja voima- ja tasapainoharjoitteluun

kanaan omat erityispiirteensä hanketyöhön. Esimerkiksi haja-asutus ja pitkät välimatkat vaativat
usein kuljetuspalveluita tai hanketyöntekijän matkustamista eri toimipisteiden välillä, ja vilkas kaupunkiympäristö puolestaan haastoi ikäihmisen
liikkumaan muun liikenteen joukossa. Pääosa ensimmäisen hankeryhmän hankkeista toimi maaseutumaisessa kunnassa. Näistä esimerkiksi Laukaa,
Tyrnävä ja Orimattila sijaitsevat isomman kaupungin läheisyydessä, kun taas Salla ja Puolanka sijoittuvat varsin kauaksi isommista keskuksista. Selkeästi
kaupunkimaisessa ympäristössä toimi neljä hanketta, kolme Helsingissä ja yksi Seinäjoella.
Hankeorganisaatioista yhdeksän oli palvelutaloja, yksi oli eläkeläisjärjestö ja yksi muistisairauksien
hoitoon erikoistunut paikallisyhdistys, jolla oli omat
55

tilat. Hankkeiden taustaorganisaatioilla oli vaihtelevasti kokemusta iäkkäiden terveysliikunnan järjestämisestä. Osalla järjestöistä iäkkäiden liikunta kuului
palveluvalikkoon ja aihepiirin työ oli tuttua. Järjestöllä saattoi olla jo vakiintunut asema ja hyvä maine yhtenä vanhusten liikuntapalvelujen tuottajana
omalla paikkakunnalla. Muutamat järjestöt toteuttivat ensimmäistä liikuntahankettaan ja usealla ei ollut aikaisempaa kokemusta tavoitteellisesta iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelusta.
Erityistä ensimmäisissä mukaan tulleissa hankkeissa oli, että ne eivät tienneet Voimaa vanhuuteen
-ohjelmasta kirjoittaessaan suunnitelmaa. Ohjelman
käynnistyttyä RAY tarjosi aihepiirin hankehakijoille
mahdollisuutta liittyä ohjelman osahankkeeksi joulukuussa 2004. Hankkeiden tekemät suunnitelmat
koskivat iäkkäiden liikuntaa, mutta eivät välttämättä voima- ja tasapainosisältöistä harjoittelua. Myös
kohderyhmän määrittely oli useassa hakemuksessa
laajempi, alkaen jo nuoremmista ikäryhmistä. Vain
muutama hanke oli tehnyt suunnitelman yhteistyössä kunnan toimijoiden kanssa, mitä kahdelta seuraavalta hankeryhmältä edellytettiin.
Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan valitut 11 hanketta käynnistivät ohjelman tavoitteiden mukaisen

toiminnan vaihtelevalla aikataululla. Pääosa hankkeista aloitti työnsä hakemalla projektille työntekijää. Muutamat hanke-esimiehet tiedustelivat ohjelman suunnittelijoilta, mikä olisi hyvä koulutustausta
valittavalle työntekijälle.
Hankeohjauksen ensimmäinen keino oli esitellä
hankkeille ohjelman sisältö ja tavoitteet, joiden pohjalta hankkeiden suunnitelmia tarkennettiin. Kirjalliset hankekriteerit luotiin selkeyttämään käytännön
toimintaa.
Voimaa vanhuuteen -ohjelma aloitti varsinaisen
yhteistyön hankkeiden kanssa järjestämällä yhteistyön aloitustilaisuuden hankeorganisaatioiden esimiehille ja mahdollisesti jo valituille hanketyöntekijöille. Tilaisuudessa kerrottiin asiasisällön lisäksi
ohjelman toimintamallista, jossa Ikäinstituutti koordinoi ja ohjaa samanaiheisten hankkeiden verkostoa. Samalla korostettiin myös ensimmäisen hankeryhmän pilottiroolia ja yhdessä kehittämisen
merkitystä. Työntekijän valinnassa ehdotettiin fysioterapeutin, liikunnanohjaajan tai kuntohoitajan peruskoulutusta, kokemusta iäkkäiden liikunnan ohjauksesta ja projektityöstä.

Tärkeää hankkeen aloitusvaiheessa
•
•
•
•
•
•

tavoitteen ja kohderyhmän selventäminen
hankesuunnitelman tarkentaminen yhdessä (esimies, hanketyöntekijä, hankeohjaaja)
toimintaympäristön huomioiminen
monialaisen ohjausryhmän kokoaminen (julkisen ja 3. sektorin yhteistyö, moniammatillisuus)
projektityöntekijän pätevyys ja kokemus iäkkäistä
hankkeiden välinen verkostoituminen, yhdessä oppiminen ja vuorovaikutus

6.2 Toimintatavat kehittyvät
K Resurssit
Voimaa vanhuuteen -ohjelman hankkeet toimivat erilaisilla resursseilla. Hankeavustuksen suuruus
vaihteli vaikuttaen osaltaan toimintamahdollisuuksiin. RAY:n avustus paikallishankkeille oli pienemmillään n. 64 000 ja suurimmillaan 400 000 kolmivuotiskaudelle. Pääosa hankkeista palkkasi yhden
henkilön projektityöntekijäksi. Hanketyöntekijän
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rooli vaihteli. Osalla oli mahdollisuus toimia koordinaattorina projektissa ja esimerkiksi ostaa liikunnan
ohjauspalvelut. Toisaalla projektityöntekijän työnpanoksesta suurin osa käytettiin liikuntaryhmän perustamiseen ja liikunnan ohjaukseen. Muutamissa
hankkeissa projektityöntekijän parina toimi tiiviisti esimies tai muu järjestön palveluksessa oleva henLiikuntatekoja iäkkään hyväksi 1

kilö. Useimmat hanketyöntekijät saivat myös tukea
taustaorganisaationsa ”muusta työstä”. Hankkeiden
ohjausryhmiin saatiin vaihtelevasti kunnan eri asiantuntijoita.
Hankeorganisaatioiden tila- ja välineresurssit
vaihtelivat. Kaikilla hankkeilla oli käytössään voiman- ja tasapainon harjoittamisen välineistöä. Kuntosalimahdollisuus oli yhdeksällä hankeorganisaatiolla. Uima-allas oli käytössä kolmella hankkeella, ja
hyvät maastot ulkona liikkumiseen pääosalla hankkeista. Kaikilla hankkeilla oli tietotekniset valmiudet.
Hankeohjauksessa korostettiin resurssien ja
suunnitelman tasapainoa sekä hankkeen seurantaa.
Tärkeintä ei ollut toimintaan osallistuvien määrä,
vaan laadukkaiden ja elämään jäävien liikuntapal-

velujen tuottaminen oikealle kohderyhmälle. Lisäksi painotettiin tukihenkilöiden, kuten työparin, esimiehen ja oman ohjausryhmän jäsenten merkitystä
usein yksin tehtävässä projektityössä. Hanketyöntekijät saivat ohjelman hankeohjaajilta henkilökohtaista tukea. Se sisälsi vähintään yhden hankekäynnin,
jatkuvan keskustelun ja yhteydenpidon puhelimitse
ja sähköpostilla. Keskusteluissa käsiteltiin mm. hanketyöntekijän roolia osana omaa organisaatiota ja
ohjelmaa.
Ohjelman hanketyöntekijöitä kannustettiin verkostoitumaan keskenään. Siihen tarkoitukseen kehitettiin sisäinen verkkopalvelu, johon sisällytettiin
mm. keskustelupalsta, linkkejä ja lomakkeita. Mikäli
hankkeella ei ollut omaa kuntosalia tai liikuntatiloja, kannustettiin neuvottelemaan toisen järjestön tai
kunnan tiloista.

Tärkeää resurssien näkökulmasta
•
•
•
•
•
•
•

resurssien ja toiminnan tasapaino ja realistisuus, hanketyöntekijän rooli
hanketyöntekijän lähituki; työpari tai muu tukihenkilö omassa organisaatiossa
esimiehen ja ohjausryhmän tuki hanketyölle
hankeohjaajan ja hankeverkoston vuorovaikutus sekä yhteinen kehittämistavoite
liikuntatoiminnan jatkuvuus kehittämistyön lähtökohtana
liikuntatilojen yhteiskäyttö niiden puuttuessa
tietotekniikan täysimittainen hyödyntäminen

Hyviä toimintatapoja voima- ja tasapainoharjoitteluun
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K Osaaminen
Hanketyöntekijöiden peruskoulutus vaihteli lähihoitajasta fysioterapeuttiin ja terveystieteiden maisteriin. Myös kokemus vanhuksista ja vanhustyöstä oli
kirjavaa; joku oli tehnyt pitkän uran vanhusten parissa ja toiselta se saattoi puuttua kokonaan. Usealla
ei ollut kokemusta iäkkäiden tavoitteellisesta voimaja tasapainoharjoittelusta.
Lähes kaikki hanketyöntekijät olivat tehneet
projektityötä aikaisemmin. Aikaisempi projektikokemus helpotti projektin hallintaa. Kokemattomuus
saattoi ilmetä esimerkiksi verkostotyötaitojen vähäisyytenä. Myös seurantatiedon kokoaminen oli monelle uutta. Tietotekniikan perustaidot olivat kaikilla
työntekijöillä, mutta tottumus käyttää tietotekniikkaa oli muutamilla hanketoimijoilla vähäistä. Myös
valmiudet viestintään, oman asian julkiseen esittelyyn ja taito tuottaa kirjallista tekstiä vaihtelivat.
Tuotteistaminen ja markkinointi olivat edellisten lisäksi osaamisalueita, joihin hanketyöntekijät toivoivat vahvistusta.
Hankeohjaus. Ohjelman hanketoimijoiden osaamista ja ohjauksen laatua varmistettiin laajalla koulutuspaketilla, joista osa oli Ikäinstituutin aikaisemmin kehittämiä ohjelmia, osa ohjelmalle yhteistyössä
muiden asiantuntijaorganisaatioiden kanssa räätä-

löityjä ja osa ostopalveluna toteutettuja. Koulutukset vahvistivat hanketyöntekijöiden aihealueen sisältöosaamista, projektinhallintaa ja antoivat välineitä
vakiinnuttaa toimintaa. Yhteiset koulutustilaisuudet
edistivät myös hanketoimijoiden keskinäistä verkostoitumista, muiden kokemuksista oppimista ja sitoutumista ohjelmaan.
Ohjelman hankkeiden koulutuskokonaisuus
muotoutui niin, että koulutusvalikkoon kuuluvat ensisijaisesti iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelun ohjaus- ja koulutustaitoja edistävät koulutukset.
Hanketyöntekijöiden toivomuksesta mukaan otettiin
mm. projektinhallinnan koulutus ja verkostopäivät
hankkeille vertaistuen ja ideoiden jakamista varten.
Hankkeille tarjottiin koulutuksia hankevaiheen mukaisesti (kuvio 5). Koulutusohjelmassa edettiin yksilöllisten koulutustarpeiden mukaisesti. Useat hanketyöntekijät osallistuivat esimerkiksi VoiTas
-kouluttajakoulutukseen jo hankekauden alussa,
koska kouluttaminen oli keskeistä hankkeen etenemiseksi. Alueseminaareja paikallisen yhteistyön ja
vakiintumisen vauhdittamiseksi järjestettiin tarpeen
mukaan hankkeen eri etenemisvaiheissa.
Viestintätaitojen vahvistamiseksi valituille hanketyöntekijöille tarjottiin tilaisuus esiintyä television
Kuntotalkoot ja Kansalaistalkoot -ohjelmissa kertomassa omasta kehitystyöstään. Osa hanketoimijoista pääsi esille läänintilaisuuksissa, ohjelman muis-

1. vuosi
-> toiminnan käynnistyminen

Hankeyhteistyön aloitustilaisuus
Projektinhallinnan ja arvioinnin koulutus
Voima- ja tasapainoharjoittelu -ohjauskoulutus

2. vuosi
-> palvelujen kehittyminen

Tiedotus- ja viestintäkoulutus
Liikuntaneuvontakoulutus
Ryhmäliikunnan ohjauskoulutus

3. vuosi
-> toiminnan vakiintuminen

VoiTas- ja Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttajakoulutukset
Vertaisarviointi ja tuotteistamiskoulutus
Voimaa vanhuuteen -alueseminaarit
Verkostopäivät
Hanketyön päätöstilaisuus

Kuvio 5. Voimaa vanhuuteen -ohjelman koulutusohjelma etenemisvaiheen mukaan  

58

Liikuntatekoja iäkkään hyväksi 1

sa tilaisuuksissa tai paikallisissa seminaareissa. Myös
kouluttajakoulutus harjaannutti esiintymistaitoja.
Hanketyöntekijöiden osaamisen vahvistamiseksi
ja käytännön työn tueksi jaettiin aihepiirin oppi-, neuvonta- ja viestintämateriaalia. Hanketoimijoita kannustettiin osallistumaan Ikäinstituutin kouluttajakoulutuksiin ja liittymään kouluttajaverkostoon.
Kouluttajavalmiuden saanut hanketyöntekijä pystyi
kouluttamaan alueellaan valmiin materiaalin avulla ohjaajia iäkkäiden liikkumisen tueksi. Kouluttajat
saivat päivitettyä oppimateriaalia ja heille järjestettiin täydennyskoulutusta.
Hanketoimijat kirjoittivat kolmantena toimintavuonna loppuraportin. Kirjoitustyöhön annettiin
suullinen ja kirjallinen ohjeistus (liite 3). Toimijat
saivat myös halutessaan henkilökohtaista ohjausta
kirjoittamiseen ohjelman mentoreilta. Hanketyön
päätyttyä kaikki hankeorganisaatiot ja hanketoimijat saivat diplomin. Hanketyöntekijöiden diplomissa lueteltiin ohjelmassa toteutuneet koulutukset ja esiintymiset. Kaikki hanketyöntekijät saivat
myös pienen henkilökohtaisen muistolahjan kiitokseksi kehitystyöhön osallistumisesta. Parhaat hankkeet palkittiin pronssisella kellolla (’Hyvä kello kauas kuuluu’).

K Verkostot

Tärkeää hanketyöntekijän
asiantuntijuuden vahvistamiseksi
• aihepiirin osaamisen varmistaminen
• hanketyöntekijöiden koulutustarpeiden kuuleminen     
ja havaitseminen
• mahdollisuus kouluttajaksi kouluttautumiseen
• jatkuva palaute ja kiittäminen

Paikallinen verkostoituminen on toimintakyvyltään
heikentyneiden iäkkäiden liikuntatoiminnan kehittämisen, järjestämisen ja vakiinnuttamisen edellytys.
RAY:n mukaan kolmannen sektorin hanketoimijan
kannattaisi ottaa kunta kumppaniksi jo hankkeen
ideointi- ja suunnitteluvaiheessa (Leed 2006). On
tärkeää, että hanketoiminta perustuu kunnan ja kolmannen sektorin toimijan yhteiseen tavoitteeseen ja
ajatukseen toiminnan juurruttamisesta. Tällöin molempien osapuolten sitoutuminen ja hyötyjen tunnistaminen edistävät hankkeen kehitystyötä.
”Pysyvistä ja vakiintuneista palvelujärjestelmistä huolehtiminen on kuntien vastuulla. Projekteilla voidaan
kehittää kuntien toimintaa, mutta niillä ei voi poistaa
peruspalvelujen resurssivajeita. Kuntien ja järjestöjen
yhteistyöprojektit täytyy suunnitella huolellisesti ja jatkosta sopia jo etukäteen. Olisi luotava hanke- ja projektistrategiaa osana paikallista hyvinvointipolitiikkaa.”
(Möttönen & Niemelä 2005)
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Hankekuntien yhteistyörakenteet ja -tavat vaihtelivat. Pienissä kunnissa ja keskisuurissa kaupungeissa kontaktin saamista helpotti usein se, että kuntalaiset tuntevat toisensa hyvin. Helsingissä keskeisten
avainhenkilöiden tavoittaminen saattoi olla pienen
järjestön hanketoimijalle vaikeaa. Kunnan koosta riippumatta niissä oli yleisesti varsin vakiintuneet
tavat ja väylät tehdä eri sektorien välistä yhteistyötä.
Voimaa vanhuuteen -ohjelman hanketyöntekijöille tehdyn seurantakyselyn mukaan kunnan terveys-, liikunta- ja sosiaalitoimi olivat yleisesti hankkeiden yhteistyökumppaneita. Kunnan kanssa tehdyn
yhteistyön muotoina olivat mm. asiakkaiden ohjaaminen, yhteiset ryhmät ja tapahtumat, yhteiset koulutukset ja tilojen yhteiskäyttö. Lisäksi usean hankkeen ohjausryhmässä oli kunnan edustajia. Tärkeitä
yhteistyökumppaneita olivat myös seurakunta, oppilaitokset, yksityinen sektori, eläkeläisjärjestöt ja
muut ohjelman hankkeet. Muina yhteistyön tahoina mainittiin mm. muut iäkkäiden hyvinvointiin paneutuneet hankkeet ja SPR:n ystäväpalvelu.

Hankeohjaus. Alueellinen yhteistyö ja työnjaosta sopiminen
ovat keskeisiä elementtejä kotona asuvien iäkkäiden toimivien
liikuntapalvelujen toteutuksessa. Ohjelma järjesti foorumeita
paikallisen yhteistyön käynnistämiselle, sillä aina ei edes tiedetä mitä muut toimijat tekevät.
Yhteistyön tekemisen paikkoja
olivat mm. alueelliset seminaarit, yhteiset koulutustilaisuudet
ja tapahtumat. Iäkkäiden ulkoilupäivä yhdisti erityisen hyvin
eri sektoreiden toimijoita, vapaaehtoisia ja vertaisohjaajia sekä iäkkäitä ja heidän läheisiään.
Lisäksi ohjelma järjesti ensimmäisen hankeryhmän esimiehille ja 1–2 kunnan avainhenkilölle tapaamisen hankkeen loppuvaiheessa. Tapaamisessa keskusteltiin mm. toiminnan vakiinnuttamisesta
ja kuultiin miten asiat toteutuvat eri kunnissa. Puheenvuoroissa tulivat esille myös iäkkäiden liikuntatoiminnan perustelu taloudellisilla seikoilla. Näkemyksenä oli yleisesti se, että tarvetta tulee perustella
toimintakyvyn ja elämänlaadun paranemisen lisäksi
mahdollisilla säästöillä, joita esim. kaatumisten väheneminen ja kotona asumisen mahdollistuminen
edustavat.
Hankkeet verkostoituvat keskenään mm. koulutustilaisuuksissa ja verkostopäivillä. Useat hanketoimijat vaihtoivat keskenään kokemuksia ja saivat
tukea toisiltaan. Hanketoimijat kertoivat myös omien taustaorganisaatioidensa henkilöstöille hanketoiminnastaan ja siitä, miten oma talo voi tukea osaltaan iäkkäiden liikkumista.

Tärkeää yhteistyössä
•
•
•
•
•
•
•
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kunta kumppaniksi jo hankkeen suunnittelu- ja hakuvaiheessa
julkisen ja 3. sektorin toimijan yhteinen tavoite, työnjaosta sopiminen ja idea juurruttamisesta
ennakkoluuloton verkostoituminen, mukaan uusia toimijoita (kuten seurakunta)
paikallisten yhteistyörakenteiden tunnistaminen
yhdessä tekeminen, yhteistyön paikkojen kartoittaminen
päättäjien mukaan kutsuminen
iäkkäiden kuuleminen

Liikuntatekoja iäkkään hyväksi 1

6.3 Kokeilusta kantavaksi toiminnaksi
Suomessa toteutetaan runsaasti iäkkäiden liikuntaan
liittyviä hankkeita. Hanketoiminnan vakiintuminen
pysyväksi on kuitenkin puutteellista. Toiminta loppuu usein rahoituksen päätyttyä. Projektityölle on
myös luonteenomaista ”hidastua” jo hankkeen loppuvaiheessa, jos projektiin organisaation ulkopuolelta palkattu työntekijä tietää työnsä päättyvän ja
suuntautuu näin ollen kohti uutta työtä. Tämä epäkohta on yleinen ja sen ratkaisu vaatii sitoutumista
laajalla rintamalla. Ratkaisun etsiminen on tärkeää,
sillä on eettisesti väärin luoda palveluja, joiden lähtökohtaisesti oletetaan loppuvan.
Hankeohjaus. Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa
on paneuduttu vakiinnuttamisen haasteisiin yhdessä hanketyöntekijöiden, esimiesten ja mahdollisuuksien mukaan kuntapäättäjien kanssa. Toiminnan
jatkuvuutta suunniteltiin ja siitä keskusteltiin jo
hankkeen alusta, mutta käytännössä asia konkretisoitui viimeisen hankevuoden aikana. Hankkeessa
kehitetty toiminta vakiintui vaihtelevasti. Ne hankeorganisaatiot, joilla oli resursseja ja jotka olivat onnistuneet tuotteistamaan laadukkaan toimintatavan,
pystyivät yleensä jatkamaan sitä itse. Näin esimerkiksi Seinäjoen hankkeessa.
Toiminnan jatkaminen yhteistyössä kunnan eri
toimijatahojen kanssa tai sen siirtäminen yhteistyökumppanille oli yleistä. Sallan hankkeen aloittamat
liikuntatoiminnat siirtyivät kokonaisuudessaan Kansalaisopiston vastuulle. Itä-Helsingin, Puolangan ja
Tyrnävän liikuntaryhmien vastuita jaettiin puolestaan liikuntatoimelle ja myös Laukaan neuvontapiste
siirtyi osaksi kunnan toimintoja.
Muutaman hankkeen aloittama työ jatkui pienimuotoisempana esimerkiksi vapaaehtoisten avulla tai saman aihepiirin hankkeessa. Töölön hanketoimintaa jatkettiin opiskelijoiden panostuksella ja
Helsingin Alzheimer -yhdistyksen toimintaa oman
talon toisessa hankkeessa. Muutama hanke on myös
aikonut hakea jatkorahoitusta hankkeen aloittaman
toiminnan kehittämiseen.
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Toimintaa jatkettiin
• osana oman organisaation palveluja
• osana kunnan palveluja tai yhteistyöstä sovittiin
kunnan kanssa
• osittain vapaaehtoisten toimesta
• samansisältöisissä hankkeissa
• haetaan jatkorahoitusta
Hanketyöntekijöille tehdyn kyselyn mukaan vakiinnuttamista edisti yhteistyö kunnan kanssa, asiantuntevat ja koulutetut ohjaajat, hankkeesta tiedottaminen ja näkyvyys, oman organisaation sitoutuminen,
iäkkäiden liikuntapalveluiden tarve paikkakunnalla,
ennaltaehkäisevän toiminnan merkityksen ymmärtäminen, kuljetusten järjestäminen ja matalat osallistujamaksut. Juurtumista vaikeutti puolestaan mm.
rahoituksen päättyminen.
Vuonna 2005 aloittaneelta hankeryhmältä tiedusteltiin myös sitä, miten hanketoimija voi olla jatkossa mukana viemässä ohjelman asiaa eteenpäin
omalla paikkakunnallaan. Vastausten mukaan hanketoimijat aikovat edistää iäkkäiden liikunta-asiaa
kouluttamalla, kertomalla omista hankekokemuksista, fysioterapeutin perustyössä, viemällä loppuraportti kuntiin ja tiedottamalla sekä välittämällä ohjelman materiaalia kuntiin.
Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa seurataan
hankkeiden aloittaman toiminnan jatkuvuutta, jota
kuvataan liitteessä kaksi. Hanketoimijoihin pidetään
hankekauden päätyttyä yhteyttä mm. kouluttajaverkoston välityksellä, kutsumalla hanketyöntekijöitä ohjelman järjestämiin tilaisuuksiin ja postittamalla ajankohtaista tietoa. Hankkeilla on myös edelleen
oikeus käyttää hankkeiden sisäistä verkkopalvelua. Tämän lisäksi ohjelman ulkoinen arvioija kuulee ryhmän ajatuksia yhteisen asian eteenpäinviemiseksi.
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7 Lopuksi
Toivomme, että Liikuntatekoja iäkkään hyväksi 1 – hyviä toimintatapoja voima- ja tasapainoharjoitteluun -opas on lisännyt keskustelua ja antanut ideoita iäkkäiden terveysliikunnan järjestämiseksi. Mielestämme toiminnan avoin ja konkreettinen kuvaaminen mahdollistaa toimintatapojen
käyttöönoton ja soveltamisen erilaisiin toimintaympäristöihin.
Seuraavan vuoden aikana kuvataan Voimaa vanhuuteen -ohjelman toisen
ja kolmannen hankeryhmän kehitystyötä. Kaksi jälkimmäistä hankeryhmää pystyi aloittamaan ohjelman tavoitteiden mukaisen työn ensimmäistä
nopeammin, sillä he tiesivät Voimaa vanhuuteen -ohjelmasta jo hankehakemusta jättäessään. Myös hankeohjauksen välineet olivat kehittyneet heidän työnsä tueksi.
Iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelu on myös seuraavien oppaiden
keskiössä. Myös uusia painotuksia on luvassa, yhteiseen tavoitteeseen voi
edetä monin tavoin ja omannäköisellä konseptilla.
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Toimintakykytesteistä löytyy lisätietoa verkossa
Bergin tasapainotesti
www.tyks.fi/fi/to-mi-kansio
Lyhyt fyysisen suorituskyvyn testistö (mukaeltu Guralnik ym.)
www.ktl.fi/portal/suomi/yhteistyoprojektit/tapaturmat/tapaturmien_ehkaisy/kaatumisten_ja_murtumien_
ehkaisy/ikina-opas/liikkumiskykytestisto/
Toimiva-testi
Toimiva-testi (2000) Valtionkonttori: SOVE -yksikkö. www.valtiokonttori.fi/public/default.aspx?nodeid=16572
UKK-instituutin terveyskuntoa mittaavat testit ikääntyville
www.ukkinstituutti.fi/fi/terveyskuntotestit/834
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Liite 1. Voimaa vanhuuteen -ohjelma pähkinänkuoressa
Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden terveysliikuntaohjelma
(2005–2009) on kansallinen yhteistyöhanke. Ohjelman
päämääränä on edistää kotona asuvien toimintakyvyltään
heikentyneiden, yli 75-vuotiaiden itsenäistä selviytymistä
ja elämänlaatua. Tavoitteeseen päästään lisäämällä kohderyhmän lihasvoimaa ja tasapainoa edistävää liikkumista
sekä kehittämällä liikuntapalveluja. Perusteena on tutkimustieto lihasvoima- ja tasapainoharjoittelun merkityksestä liikkumis- ja toimintakykyyn. Harjoittelua suositellaan toteutettavan nousujohteisen lihasvoimaharjoittelun
keinoja käyttäen. Iäkkäille kehitettävän liikuntatoiminnan
tulee noudattaa ohjatun terveysliikunnan laatusuosituksia
ja vanhustyön eettisiä periaatteita.

Työnsä tueksi ja osaamisen vahvistamiseksi hankkeet saavat koulutusta, viestintätukea, materiaalia ja hankeohjausta. Tärkeää on hanketyöntekijän ja mentoreiden välinen henkilökohtainen yhteydenpito. Hanketyöntekijöitä
kannustetaan myös verkostoitumaan keskenään. Ohjelma edistää toiminnan vakiintumista järjestämällä yhdessä
paikallishankkeiden kanssa alueellisia yhteistyöseminaareja ja vaikuttamalla päättäjiin. Hanketyöntekijät raportoivat toiminnastaan säännöllisesti. Loppuraporttien ja
hankeohjauksessa kerättyjen tietojen pohjalta laaditaan
Hyvät toimintatavat -oppaat.  Ohjelmassa ja hankkeissa saatu kokemus ja hyväksi havaitut käytännöt levitetään
mahdollisimman monen hyödyksi.

Voimaa vanhuuteen -ohjelman lähtökohtana on toimintatutkimuksellinen lähestymistapa, jossa tavoitteena on
muutoksen aikaansaaminen käytännön toiminnassa ja sosiaalisten innovaatioiden tuottaminen. Tarkoituksena on
tavoittaa liikuntatoiminnan pariin iäkkäät, joille ei ole aiemmin ollut tarjolla sopivaa liikuntaa ja järjestää heidän
tarpeidensa mukaista toimintaa. Kehittämistyö on jatkuvasti etenevä prosessi, jossa toiminnan suunnittelu, seuranta ja arviointi seuraavat toisiaan. Parhaimmillaan kyse
on ohjelman ja hankkeiden välisestä oppimisesta. Jatkuva palauteprosessi ohjaa, korjaa ja tuottaa yhä laadukkaampaa liikuntatoimintaa.

Ohjelma vie iäkkäiden terveysliikuntaviestiä myös yleisellä koulutuksella, viestinnällä ja sidosryhmäyhteistyöllä.
Yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi asiantuntijaorganisaatiot, oppilaitokset, kansanterveys- ja liikuntajärjestöt, eläkeläis- ja vanhustyön järjestöt sekä seurakunta.
Voima- ja tasapainosisältöisestä terveysliikunnasta viestitään myös päättäjille sekä iäkkäille ja heidän läheisilleen.
Ikäinstituutin alueellisen kouluttajaverkoston ja osaavien
hanketyöntekijöiden avulla terveysliikunnan osaamista ja
hyviä toimintatapoja levitetään laajasti eri ammattiryhmille, vertaisohjaajille ja vapaaehtoisille. Kouluttajien avulla saadaan lisää liikuntaryhmiä, ulkoilutoimintaa ja itsenäisen harjoittelun mahdollisuuksia iäkkäille.

Toimintaa vievät käytäntöön kolmevuotiset RAY:n tukemat kolmannen sektorin, pääsääntöisesti palvelutalojen
ja järjestöjen toteuttamat paikallishankkeet eri puolilla
Suomea. Hankkeet ovat tulleet ohjelmaan mukaan peräkkäisinä vuosina 2005–2007. Hankkeita on yhteensä 35,
joista neljä toimii usealla eri paikkakunnalla. Hanketyöntekijät kehittävät ja toteuttavat voima- ja tasapainosisältöistä toimintaa omilla paikkakunnillaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Voimaa vanhuuteen -ohjelmaa koordinoi Ikäinstituutti yhteistyökumppaneinaan STM, OPM, UKK-instituutti, Kunnossa kaiken ikää -ohjelma (Likes), Suomen gerontologian tutkimuskeskus sekä Kuntaliitto. Ohjelmaa rahoittaa
RAY.  Toimintaa perustuu valtioneuvoston periaatepäätökseen 2002:2 ja sitä ohjaa Ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveysliikunnan laatusuositukset (STM, OPM Oppaita 2004:6).

Lisätietoja ohjelmasta www.voimaavanhuuteen.fi
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Liite 2. Hankeryhmä 2005–2007
Taustaorganisaatio, paikkakunta,
hanke ja loppuraportin kirjoittajat

Hankkeen toimintatapa

Toiminnan jatkuminen
hankkeen päättymisen
jälkeen

Ainala ry, Virrat
Kipinä (1)
Tuija Lehto ja Teemu Ilvesniemi

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

Kuntokoulut jatkuvat yhdistyksen omana toimintana itsemaksaville asiakkaille.

Eläkeliiton Sallan yhdistys
Enemmän elämältä, ikäihmiset
arvoonsa (2)
Liisa Honkavaara ja Aune Hyttinen

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

Kaikki hankkeen käynnistämät
Tasapainoillen -ryhmät jatkuvat Sallan kansalaisopistossa.

Helsingin Alzheimer-yhdistys ry
Dementoituneiden ja omaishoitajien
liikuntaryhmätoiminta (3)
Mervi Mähönen, Anitta Salminen ja
Johanna Tolvanen

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 (4)
Mirka Koskela ja Tuija Heletoja

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

Projekti jatkuu vuoden 2009
loppuun.

Itä-Helsingin lähimmäistyö Hely ry
Vaivoista Vireyteen,
Kuntoillen kivaksi (5)
Heli Starck

Palvelutalojen liikuntatarjonnan monipuolistaminen ja asukkaiden ohjaaminen  ryhmiin
toimintakykytestien perusteella. Omaishoitajien ja -hoidettavien liikuntaryhmän käynnistäminen yhteistyössä kaupungin liikuntaja sosiaaliviraston kanssa.  

Osa palvelutalojen ryhmistä jatkuu toisessa projektissa
ja osa taloon palkatun fysioterapeutin toimesta. Kaupunki
jatkaa omaishoitajien ja -hoidettavien ryhmää. Kuntosalikurssit ja itsenäinen harjoittelu
Helykodin salilla on edelleen
mahdollista lähiseudun iäkkäille.

Kantti ry, Helsinki
Kunnon ilo (6)
Leila Luumi

Voima- ja tasapainosisältöiset ryhmät ja kotikäynnit. Harjoittelussa huomioitiin erityisesti psykososiaalisen näkökulma.

Tuolijumppa- ja tasapainoryhmät jatkuvat fysioterapiaopiskelijoiden ohjaamina
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Kivipuro ry, Seinäjoki, Nurmo,
Ylistaro ja Lapua
Luotsi (7)
Riitta Saarinen ja Päivi Nordberg

Liikuntaneuvonta ja iäkkäiden luotsaaminen
liikuntatoimintaan. Yhdistyksen liikuntatarjonnan monipuolistaminen ja lisääminen.

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

Lakeuden Palveluyhdistys ry,
Tyrnävä ja Muhos
Liikkeelle (8)
Henna Liehu-Lehtola

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

Iäkkäät liikuntatoimintaan
osallistuneet vaativat palvelun jatkumista. Ohjattu kuntoja liikuntasaliharjoittelu jatkuu
kunnan liikuntatoimen organisoimana.

Laukaan Asumispalvelusäätiö
Kotikannustaja (9)
Armi Puttonen ja Pirjo Tammela

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 (10)
Liisa Äijö

Voima- ja tasapainosisältöiset ryhmät ja
henkilökunnan kouluttaminen kuntoutumista edistävään työotteeseen.

Ryhmäliikuntatoiminta
ei jatku.

Puolangan vanhustenkotiyhdistys ry
Hyvä elämä (11)
Tuulikki Kemppainen

Voima- ja tasapainosisältöiset ryhmät ja allasvoimistelu.  Liikuntatoiminnan järjestäminen yhteistyössä seurakunnan kanssa.

Projektityöntekijä siirtyi liikuntatoimen palvelukseen ja käy
sieltä käsin ohjaamassa Mäntykodin allasvoimisteluryhmät.
Kuntosaliohjaus ja -opastus
jatkuvat edelleen kerran viikossa. Tuolijumppa siirtyi kansalaisopiston vastuulle.

Hanke siirtyi hankeryhmään 2006–2008
Jyväskylän sotainvalidien asuntosäätiö,
Ikäihmisten Kuntoutusklinikka

70

Liikuntatekoja iäkkään hyväksi 1

Liite 3. Loppuraporttiohjeistus
Voimaa vanhuuteen -ohjelman hankkeiden
loppuraportin ohjeistus
Hanketoiminnan kolmivuotiskauden päätteeksi hanketyöntekijät kirjoittavat yhteisen loppuraportin RAY:lle ja
VV -ohjelmalle. Loppuraportti toimitetaan viimeistään
kuukautta ennen projektin päättymistä. Mikäli projektitoiminta jatkuu vielä vuoden 2008 syksyllä, toimitetaan loppuraportti kuitenkin toukokuun loppuun mennessä.
Loppuraportin tavoitteet
Loppuraportti on konkreettinen kirjallinen kuvaus niistä hyvistä toimintamalleista, joita hankkeissa on saatu aikaan.  Hanketoimijoiden kirjoittamat kuvaukset kootaan
ja toimitetaan ”Hyvät toimintatavat Voimaa vanhuuteen ohjelmassa” -oppaaksi (yksi opas/hankeryhmä), jonka välityksellä hyviä toimintatapoja levitetään kaikkien iäkkäiden parissa toimivien käyttöön.
Loppuraportin muoto
Jokainen hanke tuottaa kuvauksen niistä toiminnoista
(yksi tai useampia), jotka ovat hanketoiminnan aikana olleet kehittämiskohteina tai joissa on onnistuttu edistämään iäkkäiden voima- ja tasapainosisältöisten liikuntapalveluiden tarjontaa, laatua ja iäkkäiden osallistumista.
Voidaan kuvata esimerkiksi, miten on tavoitettu juuri ohjelman kohderyhmän (kotona asuvat, toimintakyvyltään
heikentymässä olevat ikäihmiset) tai miten tavoitteellinen
voima- ja tasapainoharjoitteluryhmä on toteutettu tai palvelujen saatavuus on turvattu. Myös muista hyvistä toimintamalleista, esim. koulutus tai liikuntaneuvonta, kirjoitetaan kuvaus oheista ohjetta soveltaen.
Loppuraporttiin voidaan myös liittää kuvia toiminnasta tai
asiakkaiden suoria kommentteja ja lainauksia. Annetut sivumäärät ovat ohjeellisia.
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Esimerkki loppuraportin rakenteesta
Hankkeen nimi ja hankkeen taustaorganisaatio
Raportin kirjoittaja(t)
Tiivistelmä loppuraportista, 1 sivu.
(Kirjoita tiivistelmä viimeiseksi.)
Sisällysluettelo
1. Johdanto (esittely ja perus/taustatiedot hanketoiminnasta), 1 sivu
2. Hankkeen keskeinen tai keskeiset toiminnat, 1–3 sivua
3. Asiakkaan kulku hankkeen toiminnassa (tapausesimerkki eri vaiheineen), 1–3 sivua
4. Toiminnan arviointi ja päätelmät, 1–3 sivua
Ohjeistus lukuihin 2, 3 ja 4
Luku 2. Hankkeen keskeinen tai keskeiset toiminnat
Luvun nimi on hankkeen keskeinen toiminta, esim. Tasapainoharjoittelua syrjäkylien ikäihmisille tai hoitohenkilökunnan koulutus.
Seuraavan sivun taulukossa 1 on esimerkit hankkeiden
keskeisistä toimintamuodoista.  Kuvaa tekstissä toiminnan toteutus vaiheittain. Vastaa taulukon kysymyksiin toiminnan eri vaiheista. Tarkastele raportissa yhtä tai kahta
toimintamuotoa. Nosta lopussa yksityiskohtaisesti esiin
ne elementit (esim. tiedottaminen, asiakkaiden tavoittaminen), jotka olivat erityisen kehityksen/onnistumisen ja
haasteen kohteina.
Luku 3. Asiakkaan kulku hankkeen toiminnassa
(luvun nimen voi muotoilla vapaasti)
Kuvaa toiminta eri vaiheineen yhden asiakkaan kautta
(anonyymi tapausesimerkki). Asiakas voi olla iäkäs liikuntapalvelun käyttäjä, koulutettava ammattilainen tai vertaisohjaaja. Seuraavat kysymykset auttavat kuvauksen
kirjoittamisessa. Voit elävöittää kuvausta esimerkiksi asiakkaan kommenteilla (iäkkään ääni). Nosta luvun lopussa
esille ne asiat, jotka edistivät erityisesti asiakkaan kulkua
toiminnassanne ja myös ne elementit, jotka olivat haasteellisia.
ks. s. 73 Taulukko 2. Asiakasprosessi
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Taulukko1. Toimintamuoto ja sen osa-alueet

Toiminnan
osa-alueet

Voima- ja tasapainoharjoittelu

Tiedottaminen

miten ja kenelle tiedotettiin

Kohderyhmä

Liikuntaneuvonta

Koulutus

tavoitettiinko oikea kohderyhmä, kenet tavoitettiin

tavoitettiinko oikea kohderyhmä, kenet tavoitettiin

kenelle koulutus suunnattiin ja miksi

Tilat

mikä oli harjoittelupaikka,
kenen tila ja miten se saatiin
käyttöön

mikä oli toteutuspaikka,
kenen tila ja miten se saatiin
käyttöön

mikä oli toteutuspaikka,
kenen tila ja miten se
saatiin käyttöön

Toteuttaja

kuka/ketkä ohjasi, ohjaajan
koulutustausta ja taho

kuka toteutti, koulutustausta ja taho

kuka koulutti, koulutustausta ja taho

Toiminnan sisältö

mikä oli harjoittelun kesto,
tiheys, jakson pituus, testit ja
testausväli
Ohjattiinko kotiharjoittelu

mikä oli neuvonnan kesto,
tapaamiskerrat, aikajakso

mikä oli koulutuksen
pituus, kerrat ja rakenne

Käytännön toteutus

millaisia työmuotoja oli käytännön toteutuksessa  esim. parityöskentely, kuntopiiri

mikä oli neuvontatapa (yksilö/ryhmä, erillinen / muun
toiminnan ohessa) ja käytetty materiaali tai välineet

miten koulutuksen pedagogiset järjestelyt toteutettiin, esim. parityöskentely,
väli-tehtävät

Palautekäytäntö

pyydettiinkö asiakaspalautetta ja miten, kehitettiinkö toimintaa sen perusteella, miten

Seuranta

ohjattiinko asiakas jatkoharjoittelun pariin, miten
Seurattiinko asiakkaan tilannetta harjoittelujakson jälkeen,
miten

seurattiinko asiakkaan tilannetta neuvontajakson, tai kerran jälkeen, miten

Tukipalvelut,
oheispalvelut

tarvittiinko tukipalveluita (esim.
kuljetus) ja miten ne järjestettiin

tarvittiinko tukipalveluita ja
miten ne järjestettiin

Yhteistyö

ketkä olivat keskeisiä yhteistyökumppaneita ja mitkä olivat konkreettiset yhteistyömuodot
kunkin kanssa

seurattiinko koulutettujen
jatkotyöskentelyä ja millaista tukea koulutetuille
annettiin koulutuksen
jälkeen

Paras oivallus
Kehitettävä asia,
haasteellinen
tehtävä
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Taulukko 2. Asiakasprosessi

Toiminnan osa-alueet

Voima- ja tasapainoharjoittelu ja liikuntaneuvonta

Koulutus

Tiedottaminen

mistä asiakas sai tiedon toiminnasta

mistä koulutettava sai tiedon
toiminnasta, miten rekrytoitiin

Motivoituminen/
Valinta

miten asiakas motivoitui tulemaan mukaan toimintaan, ketkä ohjasivat asiakkaan palvelun piiriin, saiko asiakas valita liikunta/neuvontamuodon

miten koulutettava motivoitui
tulemaan mukaan

Kulkeminen ym.
tukipalvelut

miten asiakas kulki toimintaan, oliko järjestetty
kuljetusta

Toiminnan sisältö

mikä oli liikunta- tai neuvontatoiminnan sisältö:
haastattelu, tutustuminen, testaukset, kokeilukerrat, harjoitusohjelman laatiminen ja toteutus,
interventio, ylläpitovaiheen harjoittelu, kotiohjeet ym.

mikä oli koulutuksen sisältö ja
rakenne

Vaikutukset

mitkä olivat vaikutukset (mitattavat ja koetut),
miten ne näkyvät konkreettisesti iäkkään arjessa

miten koulutettava pystyi hyödyntämään koulutusta omassa työssään tai vapaaehtoistyössä, syntyikö konkreettista toimintaa

Palautekäytäntö

antoiko asiakas palautetta, miten se huomioitiin

antoiko koulutettava palautetta,
miten se huomioitiin

Seuranta

ohjattiinko asiakas jatkoharjoitteluun, miten jatkuvuus turvataan

miten koulutettavan jatkokoulutus
ja kouluttajahuolto toteutetaan

Paras oivallus
Haasteet,
kehitettävät asiat

Hyviä toimintatapoja voima- ja tasapainoharjoitteluun
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Luku 4. Toiminnan arviointi ja päätelmät
Luvussa keskitytään edellä kuvattujen toimintojen, oman
ja taustaorganisaation toiminnan sekä yhteistyön muotojen/sujumisen arviointiin. Tuo esiin asiat, jotka toimivat
hyvin ja olivat osaltaan vaikuttamassa toiminnan kehittämiseen. Tärkeää on myös kertoa niistä ongelmakohdista,

jotka vaikeuttivat toiminnan kehittämistä tai toteuttamista. Pohdi, miten kyseisiä ongelmia tulisi ratkaista. Arvioi
myös toiminnan vakiinnuttamisen mahdollisuuksia ja käytännön toteutusta projektin jälkeen.

Seuraavat kysymykset auttavat kuvauksen kirjoittamisessa:
• Vastaavatko saadut tulokset hankkeelle ja ohjelmalle asetettuja tavoitteita ja odotettuja hyötyjä?
• Miten kokonaisuus onnistui, mitkä asiat sujuivat erityisen hyvin ja miksi?
• Mitkä elementit olivat ”ongelmallisia” ja miksi?
• Onko/oliko toimintamme Iäkkäiden ohjatun terveysliikunnan laatusuositusten mukaista, mitä voisi vielä kehittää?
• Miten toimintamme tuki asiakkaiden psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä?
• Miten oma organisaatiomme voi hyödyntää kehittämämme toimintatavan/mallin? Kuka jatkaa toteutusta?
• Miten kehittämäämme tuotetta voisi vielä kehittää?
• Mitä esteitä on toiminnan jatkumiselle tai juurtumiselle?
• Mitä laajemmin käyttöön otettavaa projekti on tuottanut, joita muut toimijat ja kohderyhmät voivat käyttää hyväksi?
• Kuinka projektin keskeisiä toimintoja voidaan jatkaa sekä ylläpitää ja missä kontekstissa?
• Mikä on oma roolini iäkkäiden terveysliikunnan/voima- ja tasapainoharjoittelun parissa projektin jälkeen?
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Liite 4. VoiTas -koulutusohjelma
Ikäinstituutin Iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelu
-koulutusohjelma (VoiTas) antaa valmiuksia laatia ja valita toimintakyvyltään heikentyneille iäkkäille sopivia liikuntaohjelmia, jotka edistävät liikkumiskykyä ja kotona selviytymistä.
Tavoitteena on lisätä iäkkäille tarkoitettua voima- ja tasapainoharjoittelusisältöistä yksilö- ja ryhmäliikuntaa osana
erityisliikunnan, terveyskeskusten fysioterapian ja palvelutalojen ja muiden järjestäjien toimintaa.
Ohjaajakoulutus
Ohjaajakoulutus koostuu kolmesta eri kokonaisuudesta,
jotka on suunniteltu eri kohderyhmille: VanhusValmentaja (16t) liikunnan ja kuntoutuksen ammattilaisille, Kunnon
Hoitaja (18t) vanhustyöntekijöille sekä VertaisVeturi (20t)
vapaaehtois- ja vertaisohjaajille. Ohjaajakoulutus sisältää
kolmesta neljään koulutustilaisuutta (yhteensä 16-20t),
joiden väleillä kokeillaan opittuja asioita käytännössä ja
kootaan kokemukset yhteisesti jaettaviksi.

Sisältö
Koulutussisältöinä ovat voima- ja tasapainoharjoittelun
perusteet ja harjoittelun vaikutus iäkkään ihmisen liikkumiskykyyn, voiman ja tasapainon mittaaminen ja tulosten
tulkinta sekä koti- ja saliolosuhteissa toteutettavat harjoitusohjelmat ja niiden ohjaaminen iäkkäille. Lisäksi koulutuksessa perehdytään iäkkään ihmisen oppimisen edistämiseen ja ikääntyneiden ihmisten ohjatun ryhmäliikunnan
laatusuosituksiin. Evaluointipäivänä koulutusta kehitetään
edelleen kurssilaisten itsearviointien ja harjoituskoulutuksessa saatujen palautteiden pohjalta. Sisällön asiantuntija-apuna on käytetty mm. Jyväskylän yliopiston Terveystieteiden laitoksen tutkijoita.

Lisätietoja: ulla.salminen@ikainstituutti.fi

Kouluttajakoulutus
Kouluttajakoulutus on tarkoitettu ikäihmisten parissa toimiville liikunnan ja kuntoutuksen ammattilaisille,
jotka haluavat jakaa oman työnsä ohessa voima- ja tasapainoharjoitteluun liittyvää tietotaitoa kuntoutus- ja liikuntahenkilöstölle, pääasiassa avohuollossa toimiville
vanhustyöntekijöille, vapaaehtois- ja vertaisohjaajille sekä
iäkkäiden läheisille ja omaisille.
Kouluttajakoulutukseen toivotaan osallistuttavan työpareittain.
Kouluttajakoulutus sisältää varsinaisten kurssipäivien (3 
pv) lisäksi osallistujien omalla paikkakunnallaan toteuttaman harjoituskoulutuksen sekä sitä seuraavan yhteisen
evaluointipäivän.

          
kouluttajakoulutuspäivät (24t)                        paikallinen ohjaajakoulutus (16–20t)  

Hyviä toimintatapoja voima- ja tasapainoharjoitteluun

evaluointipäivä (6t)  
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Liite 5. Valssi -koulutusohjelma
Kuntakohtaisen kouluttajaverkoston luominen paikallisen
koulutuksen käynnistämiseksi on tehokas tapa lisätä liikuntaa vanhustyössä ja erityisliikunnassa.
Ikäinstituutin Vanhusten liikunta sosiaali- ja terveydenhuollossa -koulutusohjelma (VALSSI) tukee muutosta kohti toimintakykyä edistävää työotetta vanhustyössä.
Tavoitteena on edistää sosiaali- ja terveydenhuollossa
olevien iäkkäiden asiakkaiden toimintakykyä ja elämän
laatua lisäämällä heidän mahdollisuuksiaan toteuttaa fyysistä aktiivisuutta arkielämässä sekä lisätä liikuntapalvelujen syntyä heidän omassa lähiympäristössään.
Koulutus vanhustyöntekijöille

Sisältö
Vanhusten liikunnan perusteet –koulutuksen pääsisältöinä ovat iäkkään ihmisen arkiliikkumisen tukeminen ja liikuntasuunnitelman laatiminen osaksi hoito- ja palvelusuunnitelmaa. Vanhusten liikunnan ohjaus –koulutuksessa
saadaan valmiuksia iäkkään ihmisen omaehtoisen ja ryhmässä tapahtuvan liikuntaharjoittelun ohjaukseen  opastetaan liikuntaryhmien perustamisessa ja liikuntatoiminnan organisoinnissa.   
Täydennyskoulutusosioissa perehdytään kunkin liikuntamuodon perusteisiin ja ohjaamiseen sekä kokeillaan niiden ohjausta käytännössä.

Lisätietoja: ulla.salminen@ikainstituutti.fi

Koulutusohjelma koostuu kahdesta peruskoulutuskokonaisuudesta: Vanhusten liikunnan perusteet (12 t) ja Vanhusten liikunnan ohjaus (16t). Peruskoulutuskokonaisuudet sisältävät kolmesta neljään koulutustilaisuutta, joiden
väleillä kokeillaan opittuja asioita käytännössä ja kootaan
kokemukset yhteisesti jaettaviksi. Koulutusohjelmaan
kuuluvat lisäksi täydennyskoulutusosiot, joita ovat mm.
Musiikkiliikunta, Vesiliikunta ja Pienpelit.
Paikallinen koulutus on tarkoitettu työpaikkakohtaiseksi
täydennyskoulutukseksi hoitotyössä toimiville.
Kouluttajakoulutus
Kouluttajakoulutus on tarkoitettu fysioterapian tai liikunnan sekä hoitotyön ammattilaisille, joiden toivotaan toimivan työpareina paikallisen koulutuksen järjestämiseksi
koti- ja laitoshoidon henkilöstölle.
Kouluttajakoulutus sisältää varsinaisten kurssipäivien (2 
pv) lisäksi osallistujien omalla paikkakunnallaan toteuttaman harjoituskoulutuksen sekä sitä seuraavan yhteisen
evaluointipäivän.

       

kouluttajakoulutuspäivät (16t)
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paikallinen koulutus (12–16t)      

evaluointipäivä (6t)     
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Liite 6. Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -koulutusohjelma
Ikäinstituutin Ulkoiluystäväksi iäkkäälle –koulutusohjelma
tarjoaa apua ja rohkaisua ulkona liikkumiseen toimintakyvyltään heikentyneille iäkkäille.
Tavoitteena on vapaaehtoisten avulla lisätä iäkkäiden
mahdollisuuksia liikkua ulkona niin asiointi- kuin virkistysmielessäkin. Vapaaehtoisen ulkoiluystävän merkitys on
suuri, sillä yli puolelle 75 vuotta täyttäneistä ulkona liikkuminen yksin on hankalaa. Itsenäinen tai avustettu ulkoilu kuuluu laadukkaaseen vanhuuteen. Ulkona liikkumisen
tarve säilyy, vaikka toimintakyky ikääntyessä heikkenee.

Sisältö
Koulutussisältöinä ovat ulkoilun hyödyt iäkkäälle, liikkumisen esteettömyys ja erilaiset ympäristöt, apuvälineiden
käytön ja kotivoimistelun ohjaus, vapaaehtoistyön periaatteet, turvallisuustekijät ja ulkoiluystävän omat voimavarat.

Lisätietoja: ulla.salminen@ikainstituutti.fi

Vapaaehtoisten koulutus
Ulkoiluystäväkoulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on
intoa ja halua tukea iäkkäiden ulkona liikkumista. Ulkoiluystävänä toimiminen ei vaadi erityistaitoja. Koulutus antaa valmiuksia toimia ulkoiluystävänä sekä tarjoaa vertaistukea toimintaan mukaan lähteville.  
Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -koulutus sisältää kaksi tai kolme koulutustilaisuutta (yhteensä 8t), joiden välissä on iäkkään ja ulkoiluystävän tapaamisia. Toisella kerralla vaihdetaan kokemuksia ja ideoita ulkoiluystävien kanssa.
Kouluttajakoulutus
Ulkoiluystäväksi iäkkäälle –kouluttajakoulutus on tarkoitettu liikunnan ja kuntoutuksen ammattilaisille sekä
henkilöille, joilla on kokemusta iäkkäille suunnattujen
liikuntaryhmien ohjaamisesta ja organisoinnista. Kouluttajakoulutuksen käyneet henkilöt toteuttavat paikallisia Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -koulutuksia eri puolella Suomea.
Paikallinen Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -koulutus toteutuu
parhaiten kouluttajaparina.
Kouluttajakoulutuksen rakenne
Kouluttajakoulutus sisältää varsinaisen kurssipäivän (8t) lisäksi osallistujien omalla paikkakunnallaan toteuttaman
harjoituskoulutuksen sekä sitä seuraavan yhteisen evaluointipäivän.
   

kouluttajakoulutuspäivä (8t)       paikallinen ulkoiluystäväkoulutus (8t)   

Hyviä toimintatapoja voima- ja tasapainoharjoitteluun

evaluointipäivä (6t)       
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Liite 7. Tilastotietoja hankekunnista
VIRRAT

TYRNÄVÄ

Sijainti: Länsi-Suomen lääni
Asukasmäärä: 7 693
Asukkaista 75 vuotta täyttäneitä: 959 henkilöä, 12,5 %

Sijainti Oulun lääni
Asukasmäärä: 6 087
Asukkaista 75 vuotta täyttäneitä: 316 henkilöä, 5,2 %

SALLA

LAUKAA

Sijainti: Lapin lääni
Asukasmäärä: 4364
Asukkaista 75 vuotta täyttäneitä: 565 henkilöä, 12,9 %

Sijainti Länsi-Suomen lääni
Asukasmäärä: 17 609
Asukkaista 75 vuotta täyttäneitä: 1 117 henkilöä, 6,3 %

HELSINKI

ORIMATTILA

Sijainti: Etelä-Suomen lääni
Asukasmäärä: 568 531
Asukkaista 75 vuotta täyttäneitä: 38 502 henkilöä, 6,8 %

Sijainti: Etelä-Suomen lääni
Asukasmäärä: 14705
Asukkaista 75 vuotta täyttäneitä: 1 269 henkilöä, 8,6 %

75 vuotta täyttäneitä on hankkeiden toiminta-alueen kaupunginosissa seuraavasti:

PUOLANKA

Töölö 2 268
Myllypuro 891
Kontula 1 292
Herttoniemi (länsi) 847

Sijainti: Oulun lääni
Asukasmäärä: 3225
Asukkaista 75 vuotta täyttäneitä: 384 henkilöä, 11,9 %

RUOVESI
Sijainti: Länsi-Suomen lääni
Asukasmäärä: 5 195
Asukkaista 75 vuotta täyttäneitä: 728 henkilöä, 14,0 %

SEINÄJOKI
Sijainti: Länsi-Suomen lääni
Asukasmäärä: 37 336
Asukkaista 75 vuotta täyttäneitä: 2 688 henkilöä, 7,2 %

Lähde:
Kuntien ja kaupunkien väestötiedot vuodelta 2007 / Stakes Sotkanet -palvelu

78

Liikuntatekoja iäkkään hyväksi 1

