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Juva, Joroinen ja Rantasalmi ovat tehneet yhteistyössä 
iäkkäiden liikuntareitit, joiden varrella on laitteita 
tasapaino- ja lihaskuntoharjoituksiin. 

Voimaa vanhuuteen -työtä tehdään jo 38 kunnassa eri puo-
lilla Suomea. Ensimmäisenä mukaan tulleeseen kuntaryh-
mään kuuluvat JJR-kunnat eli Juva, Joroinen ja Rantasalmi 
ovat juurruttaneet liikuntatoimintaa kuntiinsa yhteistyössä 
monin tavoin. Kaikkiin kuntiin on rakennettu iäkkäille 
suunnatut ulkoliikuntareitit, joihin on hankittu myös sa-
manlaiset liikuntavälineet. Ulkoilureitin varrella on yhdek-
sän kaksipaikkaista, oma paino vastuksena toimivaa laitetta, 
joissa voi harjoitella 18 liikkujaa yhdellä kertaa. 

– Rantasalmella puistoksi rakennettu Mirjamin polku on 
jo täysin valmis, Juvalla ja Joroisilla viimeistellään vielä 
istutuksia. Ulkokuntosali on Rantasalmella ollut niin 
suosittu, että jouduimme syksyn tultua valaisemaan 
välineet iltakäyttöä varten, kertoo JJR-kuntien liikunta-
toimen esimies Arto Tilaeus.

Kunnat ovat suunnitelleet yhdessä myös iäkkäiden ulkoilu-
tapahtumia, jotka on toteutettu paikallisesti kesällä ja loka-
kuussa Vanhusten viikolla. Puuhamiehinä ja -naisina
toimivat kunnan liikunnanohjaajat ja urheiluseurojen 
aktiivit. Rantasalmen Urheilijat ry on esimerkiksi palkannut 
työntekijän liikuttamaan erityisesti ikäihmisiä. 

Kesällä koko kansan liikuntatapahtumassa iäkkäille järjes-
tettiin mm. kävelytestejä ja kuntosaliohjausta. Iäkkäiden 
ulkoilupäivänä lokakuussa kunnissa oli tarjolla ohjelmallista 
ulkoliikuntaa kuten liikenneopetusta ja sauvakävelyä. 
Päivän vetonaulana olivat nokipannukahvit. 

– Kesällä joka kunnassa tapahtumiin osallistui 50-70 ikä-
ihmistä, lokakuussa päästiin jo lähemmäs sataa osallis-
tujaa, Tilaeus kertoo. 

Myös Ikäinstituutin kouluttajakoulutukset ovat JJR-kunnissa 
kiinnostaneet monia liikunnan ja kuntoutuksen ammattilai-
sia. Heidän avullaan on esimerkiksi Rantasalmelle koulutet-
tu jo toistakymmentä VertaisVeturia. 

JJR-kunnissa tapahtuu muutoksia vuodenvaihteessa, kun 
Joroisten kunnan perusturva siirtyy Varkauteen. Kunnat ovat 
kuitenkin luvanneet jatkaa yhteistyötä Voimaa vanhuuteen 
-ohjelmassa. Juva ja Rantasalmi jatkavat ohjelmassa entiseen 
malliin ja vuodenvaihteessa mukaan tulee myös Sulkava. 

VOIMAA VANHUUTEEN
Iäkkäiden terveysliikuntaohjelma

IÄKKÄÄT LIIKKEELLE KOLMEN 
KUNNAN YHTEISTYÖNÄ

VOIMAA VANHUUTEEN -TYÖ 
KOHDENNETAAN
Liian vähän liikkuville, kotona tai palvelu-
asunnoissa asuville iäkkäille (75+), joilla on 
alkavia toimintakyvyn ongelmia kuten 

•	 ennakoivia	liikkumisvaikeuksia
•	 alkavaa	muistisairautta
•	 lievää	masennusta
•	 kokemusta	yksinäisyydestä

Voima- ja tasapainoharjoittelu sekä ulkoilu 
ovat kustannustehokkaita ja inhimillisiä 
keinoja parantaa ikäihmisen toimintakykyä 
ja tukea itsenäistä selviytymistä.

Tutustu myös
varttuneidenlahiliikuntapaikat.fi

-sivustoon. 

LUE UUTISKIRJEESTÄ: 
•	 Iäkkäät	liikkeelle	kuntien	yhteistyönä
•	 Goda	resultat	av	Kraft	i	åren	-träning	

på	Kimitoön
•	 Kemiönsaarella	hyviä	tuloksia	Voimaa	

vanhuuteen -harjoittelusta
•	 Ulkoilua	tarvitaan	kaikkina	vuoden-

aikoina
•	 Koulutuskalenteri	ja	uusia	tuotteita

Ulkoilutapahtuma Rantasalmella veti väkeä liikku-
maan ja kokeilemaan uusia kuntoiluvälineitä. 
Kuva: Arto Tilaeus



GODA	RESULTAT	AV	KRAFT	I	ÅREN	-TRÄNING	PÅ	KIMITOÖN

En Kraft i åren -grupp bestående av sex kvinnliga del-
tagare startades på Kimitoön på våren 2012. Gruppen 
tränade på måndagar och torsdagar under tio veckors 
tid. Deltagarna fick utföra olika balans- och gymövnin-
gar. Kommunen deltog i verksamheten genom att ordna 
taxiskjutsar för gruppdeltagarna hemifrån till gymmet. 
I gruppverksamheten deltog också en hemvårdare som 
hade genomgått utbildningen Kunnon hoitaja.

Till hands som ett stöd för gruppen fanns även tio s.k. 
Motionsvänner som hjälpte de äldre med att utföra 
övningarna. Motionsvännerna har genomgått en 
utbildning ordnad av Äldreinstitutet och är frivilliga 
som är intresserade av motion och som på samma gång 
som de hjälper andra också sköter sin egen kondition. 
På Kimitoön fick Motionsvännerna som arvode ett kort 
som berättigade till tio gymbesök och eftersom resorna 
var långa fick de också ersättning för resekostnaderna.

Innan övningarna inleddes testades gruppdeltagarna 
av en fysioterapeut. Somliga gruppdeltagare gick med 
rollator och två behövde en ledsagare för att kunna ta 
sig till gruppen.

– En läkare misstänkte att en del av gruppdeltagarna 
var i för dålig kondition för att kunna delta i övnin-
garna. Vi lyckades dock övertala läkaren, berättar 
kommunens idrottsinstruktör Helena Magnusson, 
som i sitt arbete koncentrerar sig på att främja de 
äldres hälsa på Kimitoön.

Det var överlag svårt att locka äldre motionärer till 
projektet. Men efter att gruppen kom i gång hoppade 
ingen av och deltagarna tyckte att det har varit roligt 
att träna. Både deltagarna i Kraft i åren -gruppen och 
Motionsvännerna lade märke till att träningen snabbt 
förbättrade rörelseförmågan. 

– De märkte exempelvis att det gick lättare att lyfta 
vänstra foten och att det blev enklare att ta sig in 
i en taxibil, säger Magnusson. 

Efter tio veckor gjordes en ny styrke- och balansmätning 
där man lade märke till att det hade skett en markant 
förändring från utgångsläget. I genomsnitt hade styrkan 
och balansen förbättrats med 40 procent. 

På hösten har man startat en ny Kraft i åren -grupp på 
Kimitoön. Den består av tre manliga och två kvinnliga 
deltagare. Innan träningsperioden inleddes testades 
deltagarnas gånghastighet och förmåga att stiga upp 
från en stol.

Den första gruppen med sex kvinnliga deltagare fortsät-
ter också att samlas. Alla ville fortsätta på egen bekost-
nad efter att de under sommaren hade lagt märke till att 
deras rörelseförmåga försämrades om de inte tränade. 
De betalar taxiresorna själva men får gratis tillgång till 
gymmet.

Motionsvännerna hjälper 
till också när de äldre ska 
ta sig från taxibilen till 
gymmet. 
Kuva: Maj-Britt Reinikainen

Det	fanns	misstankar	om
att de kvinnliga grupp-
deltagarna	var	i	för	dålig	
kondition men deras 
balans och muskelstyrka 
förbättrades	tydligt	
och klart under en 
träningsperiod som 
pågick	i	tio	veckor.	
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KEMIÖNSAARELLA 
HYVIÄ TULOKSIA 
VOIMAA VANHUUTEEN 
-harjoittelusta

Liian huonokuntoisiksi epäilty nais ryhmä
paransi tasapainoaan ja lihas kuntoaan
selkeästi kymmenen viikon harjoittelu-
jaksolla. 

Kemiönsaarella keväällä 2012 aloittanut
kuuden hengen Voimaa vanhuuteen 
-ryhmä paransi 10 viikon harjoittelujakson 
aikana tuloksiaan huomattavasti.
Keskimäärin mittauksissa todettiin voiman 
ja tasapainon lisääntyneen ryhmäläisillä
40 prosenttia. Kaikki ryhmän jäsenet 
halusivat jatkaa omalla kustannuksellaan 
harjoittelua syksyllä, koska he huomasivat 
kesän aikana, miten liikkumiskyky huono-
nee ilman harjoittelua.

– Aloittaessaan harjoittelun ryhmä oli 
melko huonokuntoinen, osa liikkui 
rollaattoreilla ja tarvitsi myös saattajan 
apua, kertoo Kemiönsaaren kunnan 
liikunnan ohjaaja Helena Magnusson. 

Kuuden naisen ryhmä harjoitteli maanan-
taisin ja torstaisin, vuorotellen tasa paino- 
ja voimaharjoituksia kuntosalilla. 
Harjoituksissa apuna toimivat 
VertaisVeturit, joita Kemiönsaarelle on
koulutettu jo 10 henkilöä. Kunta tuki
ryhmätoimintaa kustantamalla taksi-
kuljetukset ja Kunnon hoitaja -koulu tetun 
kodinhoitajan työ panoksen.
Niin ryhmäläiset kuin VertaisVeturitkin 
huomaisivat pian, miten harjoittelu saa
jalan nousemaan ja mielialan kohenemaan.
Tulokset todennettiin harjoittelujakson 
lopussa fysioterapeutin tekemillä 
mittauksilla. 

Syksyllä Kemiönsaarella aloitti uusi 
ryhmä, jossa harjoittelee kolme miestä ja 
kaksi naista. Myös tämä ryhmä on alku-
testattu ja 10 viikon jälkeen odotetaan 
jälleen hyviä tuloksia. 

IÄKKÄÄT HALUAVAT 
ULKOILLA MYÖS
TALVELLA

VIE VANHUS ULOS! 
-haastekampanjalla kerätään jälleen iäkkäiden ulkoilu kertoja. 
Kävelykyky säilyy kävelemällä ja ulkoillessa mielikin virkistyy.

Vie vanhus ulos! -kampanja iäkkäiden ulkoilun edistämiseksi 
käynnistyi 4. lokakuuta. Verkkosivuilla vievanhusulos.fi kerätään 
ulkoilu kertoja loppiaiseen 6.1.2013 saakka. Kampanjan toteuttaa 
toista kertaa Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen -ohjelma kumppa-
neineen.
Haastekampanjan tavoitteena on, että mahdollisimman moni 
ikä ihminen voi ulkoilla säännöllisesti ja turvallisesti kaikkina 
vuoden aikoina. Ulkoiluystävän puute jättää iäkkään helposti 
kotinsa vangiksi, vaikka monella olisi tarve päästä ulos raittiiseen 
ilmaan myös syksyllä ja talvella. Ulkoilun loppuminen ennustaa 
lyhyessä ajassa turvautumista koti- tai laitoshoitoon, sillä kävely-
kyky säilyy kävelemällä.  

– Iäkkäiden säännöllisen ulkoilun mahdollistaminen edellyttää 
laaja-alaista yhteistyötä eri tahojen kesken. Tarvitaan 
esteettömiä ulkoilureittejä, ulkoiluystäviä ja ennen kaikkea 
myönteistä asennetta ikäihmisten ulkoiluun, muistuttaa 
ohjelmajohtaja Elina Karvinen Ikäinstituutista.

VIE VANHUS ULKOILEMAAN JA KIRJAA
VIEVANHUSULOS.FI  -SIVUSTOLLE ULKOILUKERRAT!

KOMMENTOI JA HAASTA TUTTUSI MUKAAN 
FACEBOOKISSA!

KOMMENTTEJA SIVUSTOLTA SYKSYLLÄ 2012:

– Ryhmästä melkein kaikki ulkoilivat tänään. Kävelimme kivan 
lenkin palvelukeskuksen lähistöllä, ihaillen syksyistä luontoa 
auringon paistaessa. Sisälle saapuessamme nenät punoitti ja 
lounas maistui kaikilla hyvin. ’Oi ihana syksy’

– Vi gick en liten sträcka, tanten med sin rollatorn, så satt vi 
en stund ute när det var vackert o pratade en stund. ’Vappu’

– Oli ihana aurinkoinen syyspäivä. Kävelimme ja ihailimme 
luontoa. Vaikka ulkoilu oli lyhyt voimien vähentymisen vuoksi, 
molemmat olimme palatessamme iloisia. ’Hillevi’

Lisätietoa kampanjasta antavat 
Minna Säpyskä-Nordberg, puh. 040 596 8792 sekä
Heli Starck, puh. 040 596 8799
etunimi.sukunimi@ikainstituutti.fi
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VOIMAA VANHUUTEEN
Iäkkäiden terveysliikuntaohjelma

Asemapäällikönkatu 7
00520 Helsinki

puh. (09) 6122 160
etunimi.sukunimi@ikainstituutti.fi

Opetus- ja kulttuuri-
ministeriö

Sosiaali- ja terveys-
ministeriö

Tekstit Marja Lammi / Dream of Green Oy • Kirjapaino Markprint Oy, Lahti, 2012

KOULUTTAJAKOULUTUS

VoiTas 
18.-20.3.2013, Lahti
15.-17.4.2013, Joensuu
28.-30.10.2013, Helsinki
25.-27.11.2013, Turku

Ulkoiluystäväksi iäkkäälle
10.4.2013, Seinäjoki
2.10.2013, Helsinki

Senioritanssin ohjaus
15.-17.4.2013, Joensuu
19.-21.11.2013, Helsinki

VoiTas -kouluttajakoulutus on liikunnan ja kuntou-
tuksen ammattilaisille tarkoitettu koulutus, joka antaa 
valmiudet järjestää paikallisesti iäkkäiden voima- ja 
tasapainoharjoittelun ohjaajakoulutusta eri ammatti-
ryhmille ja vertaisille.

KOULUTUSKALENTERI 
Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttajakoulutus on tar-
koitettu liikunnan ja kuntoutuksen ammattilaisille sekä 
henkilöille, joilla on kokemusta iäkkäille suunnattujen 
liikuntaryhmien ohjaamisesta. Koulutuksessa opitaan 
kouluttamaan vapaaehtois- ja vertaisvetäjiä iäkkäiden 
ulkoilun tueksi. 

Senioritanssin kouluttajakoulutus on tarkoitettu seniori-
tanssin perus- ja jatkokurssin käyneille ohjaajille. Kou-
lutus antaa valmiudet kouluttaa senioritanssin ohjaajia 
ja opastaa uusien ryhmien perustamisessa.

Ikäinstituutti järjestää kouluttajakoulusta myös tilauk-
sesta eri puolilla Suomea. Ikäinstituutilla on myös 
runsaasti ikäihmisten liikunnan ohjaajakoulutuksia.

Lisätietoja:
Elina Vuorjoki-Andersson
etunimi.sukunimi@ikainstituutti.fi
puh. 040 743 8465
www.ikainstituutti.fi/koulutukset

Kokoa oma harjoitusohjelmasi jumppasivuilta www. voitas.fi
Iäkkäiden harjoitteluun sopivan jumppasivuston käytettävyyttä on parannettu.

Sivuilta löytyy myös uusia valmiita ohjelmia. Tutustu ja ota omaksesi!

Aamujumppaohjelma
Aamujumppaohjelma (A4- ja A3-koot) soveltuu niin 
kotikuntoisille kuin laitoshoidon asukkaille. Liikkeet 
edistävät ja harjoittavat nivelten liikkuvuutta, aineen-
vaihduntaa sekä lihasvoimaa. Liikkeet ovat piirroskuvia 
ja ne on rytmitetty mukaansatempaavilla riimityksillä. 
Aamujumppaohjelman toisella puolella on kalenteri, 
johon voi merkitä jumppakerrat. Jumppaohjelma on 
tulostettavissa ohjelman verkkosivuilta. 

Kunnon eväät -kortit
Korttipakettiin kuuluu 52 erillistä voimaa ja tasapainoa 
kehittävää piirroksin kuvitettua liikekorttia. Kortit sovel-
tuvat liikuntaneuvonnan välineiksi. Niitä voi hyödyntää 
monin eri tavoin, esimerkiksi ikäihmisten kerhotoimin-
nassa tai vaikkapa viikon jumppaliikkeenä ateriapalve-
lun yhteydessä. 

UUSIA TUOTTEITA

Tuote- ja hintatiedot: www.voimaavanhuuteen.fi/tuotteet/voimisteluohjelmat


