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Taustaa
Valtakunnallisen Voimaa vanhuuteen -iäkkäiden terveysliikuntaohjelman päämääränä on edistää kotona asuvien, toimin-
takyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua terveysliikunnan avulla. Toimintaky-
vyn heikkoudella tarkoitetaan esimerkiksi ennakoivia liikkumisongelmia, alkavia muistisairauksia tai lievää masennusta. 
Voimaa vanhuuteen -työhön tavoitellaan myös parempikuntoisia 60+ ikäihmisiä, jotka voivat toimia vertaisohjaajina, lii-
kuntaystävinä tai viestinviejinä. 

Ohjelmaa koordinoi Ikäinstituutti Raha-automaattiyhdistyksen, opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysminis-
teriön tuella.

Toiminnan sisältö
Tavoitteeseen edetään kehittämällä ja 
lisäämällä iäkkäille tarkoitettua 
• liikuntaneuvontaa
• lihasvoima- ja tasapainosisältöistä 

ohjattua liikuntaa
• arkiliikuntaa ja ulkoilua
• kouluttamalla iäkkäitä tavoittavia 
 ammattilaisia sekä vapaaehtois- ja 

vertaisohjaajia

www.voimaavanhuuteen.� 

Voimaa vanhuuteen -ohjelmaa edeltäneessä VoiTas -projek-
tissa (2003-2005) kehitettiin koulutusohjelma ikäihmisten 
voima- ja tasapainoharjoitteluun. VoiTas- kouluttajakoulu-
tuksen avulla on saatu lisää osaamista ja ohjaajia eri puolelle 
Suomea.  Ohjelma on tuottanut myös Ulkoiluystäväksi iäk-
käälle -kouluttajakoulutuksen. 

Hyvät toimintatavat käyttöön
Voimaa vanhuuteen -ohjelman ensimmäisellä viisivuotiskau-
della 35 kolmannen sektorin hanketta kehitti hyviä toiminta-
tapoja ikäihmisten terveysliikuntaan. Niissä on löydetty rat-
kaisuja mm. iäkkäiden tavoittamiseen, harjoittelun toteutta-
miseen, eri sektoreiden väliseen yhteistyöhön ja tukitoimiin, 
kuten kuljetusten järjestämiseen ja vapaaehtoisten mukaan 
saamiseen. 

Ohjelmaan vuosina 2010-2014 valitut 38 kuntaa ottavat hyvät 
toimintatavat käyttöönsä ja soveltavat niitä järjestöjen ja julki-
sen sektorin yhteistyönä. Työnsä tueksi kunnat saavat Ikäinsti-
tuutin toteuttaman mentoroinnin, jolla edistetään paikallista 
kehittämistyötä.  

Mentorointi Menu 
• Päättäjien informointi
• Terveysliikunnan alkukartoitus
• Kehittämis- ja juurrutussuunnitelma
• Toimijoiden koulutus
• Toimintaohjelmien toteutus
• Viestintätuki ja materiaali
• Verkostoseminaarit
• Seuranta ja arviointi   

Voimaa vanhuuteen -toiminta leviää
Voimaa vanhuuteen -ohjelma tuottaa kaikkien saataville 
oppi- ja viestintämateriaaleja sekä tiedottaa iäkkäiden ter-
veysliikunnasta eri kanavia käyttäen. Koulutusta on tarjolla 
mm. iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelusta, ulkoilusta 
ja senioritanssista. 

Ohjelma vaikuttaa myös yhteiskunnalliseen keskusteluun. 
Esimerkkinä Voimaa vanhuuteen -ohjelman ohjausryhmän 
työstämä Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideoh-
jelma, joka antaa suuntaviivoja ja suosituksia niin päättäjille 
kuin toimijoillekin. 

Sosiaali- ja terveysministeriö     Opetus- ja kulttuuriministeriö


