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Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö 

Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on 

edistää toimintakyvyltään heikentyneiden ikä-

ihmisten liikkumiskykyä, elämänlaatua ja 

kotona asumista terveysliikunnan keinoin. 

Voimaa vanhuuteen -ohjelman taustalla on 

tutkimustieto voima- ja tasapainoharjoittelun 

hyödyistä ikäihmiselle sekä valtioneuvoston 

periaatepäätökset. Käytännön työtä ohjaavat 

Ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveys-

liikunnan laatusuositukset (STM & OPM 

oppaita 2004:6). Ohjelman rahoittajina ovat 

Raha-automaattiyhdistys, opetus- ja kulttuuri-

ministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö.  

Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa on mukana 

38 kuntaa, jotka on valittu ohjelmaan kolmessa 

vaiheessa. Valintakriteereinä ovat olleet mm. 

iäkkäiden suuri osuus kunnan asukkaista sekä 

poikkisektorinen yhteistyö. Kunnat ovat 

sitoutuneet kehittämistyöhön Ikäinstituutin 

kanssa tehdyllä sopimuksella. Ensimmäinen 

kuntaryhmä valittiin mukaan kolmivuotiseen 

kehittämistyöhön vuonna 2010. Kehittämis-

työn eri vaiheita ovat olleet alkukartoitus ja 

suunnitelmien laatiminen, hyvien toiminta-

tapojen käyttöönotto sekä toiminnan 

juurtuminen.  

Voimaa vanhuuteen -kuntiin on perustettu 

poikkisektorinen iäkkäiden terveysliikunnan 

yhteistyöryhmä, jossa on edustus sosiaali- ja 

terveystoimesta, liikuntatoimesta ja järjestö-

sektorilta. Käytännön kehittämistyöstä 

vastaavat kultakin sektorilta valitut kunta-

koordinaattorit yhdessä yhteistyöryhmän 

kanssa. Kehittämistyötä on tuettu kohde-

kunnissa Ikäinstituutin mentoroinnilla, johon 

on sisältynyt kuntakohtaista ohjausta, 

koulutusta, viestintätukea ja verkostopäiviä. 

Mentorointi jatkui 31.5.2014 asti. 

Katsauksen tiedot on kerätty vuosiseuranta-

kyselyistä, yhteistyöryhmien itsearvioinneista 

sekä muistioista. Tuloksia peilataan alku-

kartoitukseen sekä kehittämissuunnitelman 

tavoitteisiin. 

 

Ilmajoella 

- vuonna 2013  75  vuotta täyttäneitä 1101 

(9,1%), vuonna 2010  1113 (9,4%), vuonna 

2013 JIK-kuntayhtymässä 75 vuotta 

täyttäneitä oli 3647 (10,6%), vuonna 2010 

3578 (10,3 %) 

- JIK -peruspalveluliikelaitoskuntayhtymällä 

on ollut yhteinen Voimaa vanhuuteen -

työn yhteistyöryhmä, jossa on ollut 

edustajat mm. JIK-peruspalveluista, JIK-

kuntien  liikuntapalveluista, seurakunnasta. 

liikuntaseuroista, eläkeläisjärjestöistä. Työ-

ryhmä on kokoontunut noin neljä kertaa 

vuodessa. 

- Iäkkäiden terveysliikunta on kirjattu 

ennaltaehkäisevän vanhustyön strategiaan. 

- Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö on 

toteutettu ilman erillistä hankerahoitusta. 

JIK-peruspalveluliikelaitoskuntayhtymässä 

Voimaa vanhuuteen –toiminta on 

yhdistetty Ensio-projektiin (Ensiote 

ikääntymiseen 2011-2013). 
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Koulutus 

Voimaa vanhuuteen - ohjelman kunnille on 

tarjottu ilmaisia kiintiöpaikkoja Ikäinstituutin 

koulutuksiin. Kiintiöpaikat on jaettu sosiaali- ja 

terveystoimen, liikuntatoimen ja järjestöjen 

kesken. 

Voimaa vanhuuteen -työn aikana VoiTas -

kouluttajakoulutukseen osallistui Ilmajoelta 5 

kouluttajaa (yksi liikuntatoimeen ja neljä 

sosiaali- ja terveystoimeen).  Ulkoiluystäväksi 

iäkkäälle –kouluttajakoulutukseen ei Ilmajoelta 

osallistuttu. 

Voimaa vanhuuteen -työn aikana osallistuttiin 

myös seuraaviin koulutuksiin: Liikunta-

neuvontaa ikäihmisille; kaksi henkilöä (sosiaali- 

ja terveystoimesta) sekä Liikunta ja 

Muistisairaudet; kaksi henkilöä (sosiaali- ja 

terveystoimi). Keväällä 2014 Ikäihmisten 

liikunta ja ravitsemus-koulutukseen osallistui 

yksi henkilö (sosiaali- ja terveystoimi). Kunnon 

Lääkäri -koulutus pidettiin 20.3.2013 JIK ky:n 

lääkäreille. Koulutukseen osallistui neljä 

lääkäriä Ilmajoelta. 

Yhteistyöryhmän jäsenet osallistuivat myös 

Voimaa vanhuuteen -verkostopäiviin ja  

alueseminaareihin. Koulutuksiin ja 

verkostopäiviin osallistuminen on edistänyt 

oppimista ja kokemusten vaihtoa. 

Kouluttajat ovat pitäneet ikäihmisten 

terveysliikuntaan liittyviä koulutuksia 

Ilmajoella. Voimaa vanhuuteen - vuosi-

seurannan mukaan kunnassa on pidetty 10 

koulutusta, joihin on osallistunut yhteensä n 

150 henkilöä (kuvio 1). Kunnon Hoitaja -

koulutuksia on järjestetty neljä, 

vertaisohjaajakoulutuksia kolme sekä lisäksi 

mm. Kunnon Lähiesimies-koulutus. Keväällä 

2014 Ilmajoella järjestettiin lisäksi 

VanhusValmentaja - ja Kunnon Hoitaja - 

koulutukset, joihin osallistui 32 henkilöä 

sosiaali- ja terveystoimesta.  

Yhteenveto koulutuksista 

Paikalliset koulutukset ovat vahvistaneet 

toimijoiden osaamista ja antaneet hyvän 

perustan onnistuneelle kehittämistyölle. 

Yhteistyöryhmän arvion mukaan iäkkäiden 

terveysliikuntaan liittyvän tietämyksen 

lisääntyminen on onnistunut hyvin (4, 

asteikolla 1-5). Paikalliset koulutukset jatkuvat 

Ilmajoella Voimaa vanhuuteen - 

kehittämistyön jälkeen. 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Paikalliset koulutukset Ilmajoella 
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Liikuntaneuvonta 

Liikuntaneuvonnalla tarkoitetaan palvelua, 

jonka pääasiallisena sisältönä on antaa 

asiakkaalle neuvontaa ja ohjausta liikkumiseen 

liittyen yksilöllisesti tai ryhmässä. Liikunta-

neuvontatoiminnolla tarkoitetaan yksittäistä 

neuvontapaikkaa tai -tahoa. 

Ilmajoella on kehitetty ikäihmisten liikunta-

palveluketjua kouluttamalla ammattilaisia ja 

selkiyttämällä työnjakoa. Kunnon Hoitaja -

koulutuksella on annettu kotihoidon ja 

vanhustyön ammattilaisille valmiuksia 

liikunnan puheeksiottamiseen. Kunnon lääkäri 

- koulutus (kevät 2013) selkiytti lääkärin roolia 

liikuntaan ohjaamisessa. 

Vuonna 2013 liikuntaneuvontaa sai 62 

ikäihmistä.  Liikuntaneuvontaa annettiin 75+ 

hyvinvointipäivässä. Ilmajoella on koottu 

toimijoiden yhteinen 75+ -liikuntakalenteri, 

jota on jaettu kohderyhmän ikäihmisille eri 

toimipisteissä. Liikunnanohjaaja, lääkäri, 

terveydenhoitaja, sairaanhoitaja, lähihoitaja 

sekä sosionomi ja geronomi antavat työnsä 

ohessa perusohjausta liikunnasta ja lähettävät 

asiakkaan tarvittaessa yksilöllisempään 

ohjaukseen fysioterapeutille tai kunto-

hoitajalle. 

Liikkumissuunnitelma on sisällytetty hoito- ja 

palvelusuunnitelmaan kotihoidossa ja palvelu-

asumisessa. 

Yhteenveto liikuntaneuvonnasta 

Ilmajoella Ikäihmisille on tarjolla tietoa 

liikunnasta ja liikuntaryhmistä. Liikunta-

neuvontaa annetaan hyvinvointipäivässä. Eri 

ammattiryhmät ovat saaneet valmiuksia 

liikunnan puheeksiottamiseen ikäihmisen 

kanssa. Edelleen tulisi kehittää pidempi-

kestoista neuvontaa, jossa ikäihmisen elämän-

tilanne ja tavoitteet huomioiden laaditaan 

yksilöllinen liikkumissuunnitelma. Yhteistyö-

ryhmän arvion mukaan liikuntaneuvonnan 

lisääntyminen on onnistunut hyvin (4, 

asteikolla 1-5). 

 

Ohjattu liikuntatoiminta 

Ikääntyneiden liikuntasuosituksissa neuvotaan 

harjoittamaan lihasvoimaa, tasapainoa ja 

notkeutta 2-3 kertaa viikossa. Kestävyys-

kunnon säilyttämiseksi tulisi liikkua reippaasti 

yhteensä 2 tuntia 30 minuuttia viikossa tai 

rasittavasti yhteensä 1 tunti 15 minuuttia 

viikossa. Vähäinenkin liikkuminen on hyväksi 

toimintakyvylle ja terveydelle, kunhan se on 

säännöllistä. Tärkeää on välttää liikkumatto-

muutta. Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa 

painotetaan voima- ja tasapainosisältöisten 

ryhmätoimintojen kehittämistä. 

Ilmajoella kohderyhmälle suunnatut liikunta-

ryhmät ovat lisääntyneet Voimaa vanhuuteen -

työn aikana (kuvio 2). Myös osallistujamäärät 

ovat lisääntyneet. Vuonna 2013 ryhmiä oli 21 

(2010: 15) ja osallistujia 247 (2010: 194).  

Vuonna 2013 Ilmajoella oli 75 vuotta 

täyttäneitä henkilöitä yhteensä 1101 

(SOTKAnet). Tästä ikäluokasta joka toisen 
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arvioidaan olevan toiminta- ja liikkumis-

kyvyltään heikentynyt. Tällöin Ilmajoella olisi 

vuonna 2013 ollut yksi ohjattu liikuntaryhmä 

kohderyhmän 26 iäkästä kohden (2012:50, 

2011: 46). Sosiaali- ja terveystoimi (JIK ky) 

järjesti eniten ryhmiä (10) (taulukko 1). 

Tarjolla on ollut erisisältöisiä liikuntaryhmiä. 

Eniten on järjestetty tuolijumppaa, kuntosali-

ryhmiä ja tasapainoryhmiä (Kuvio 3). 

Liikuntatoiminnan laatu 

- Liikuntaryhmistä 6 kokoontui kaksi kertaa 
viikossa 

- Asiakaspalautetta kerättiin 6 ryhmässä.  
- Liikkumiskyvyn testaus tehtiin 6 ryhmässä. 
- Jatkoharjoitteluun ohjattiin 6 ryhmässä.  
- Ryhmissä oli keskimäärin 12 iäkästä 

osallistujaa. 
- Alle 20 osallistujaa 20 ryhmässä 

Kaikki laatukriteerit täyttäviä ryhmiä oli 6 
Kunto-Inssi -ryhmää (2012:3).  

Ensio-projekti organisoi Kunto-Inssi - ryhmiä. 
Sosiaali- ja terveystoimen työntekijät 
tavoittavat kohderyhmän ikäihmisiä ja tekevät 
lähetteet ryhmään.  Kunto-Inssin ryhmäläisillä 

on mahdollisuus taksikyyditykseen Ensio-
projektin järjestämänä ja rahoittamana 
(omavastuu 3 €/ suunta). Kunto-Inssiin 
osallistuneilla liikkumiskyky parani 80%:lla ja 
pysyi ennallaan 20%:lla. 

Ryhmiä ohjasivat liikunnan tai kuntoutuksen 

ammattilaiset (18 ryhmässä), mutta myös 

vertaisohjaajat ohjasivat ryhmiä (3). 

Vertaisohjaajat ohjasivat järjestöjen ja 

palvelukeskuksen kuntosaliryhmiä. Vertais- ja 

vapaaehtoisohjaajia oli toiminnassa mukana 

yhteensä 44 (2010:0). 

Ilmajoella on käytössä senioriliikuntakortti yli 

65-vuotiaille, mikä oikeuttaa osallistumisen 

liikuntaryhmiin, kuntosalille ja uimahallille.   

Yhteenveto liikuntatoiminnasta 

Toimintakyvyltään heikentyneille ikäihmisille 

on saatu lisää ohjattuja liikuntaryhmiä Voimaa 

vanhuuteen -työn aikana. Kunto-Inssi -ryhmät  

täyttivät laatukriteerit. Yhteistyöryhmän oman 

arvion mukaan voima- ja tasapainosisältöisen 

liikunnan lisääntyminen on onnistunut 

erinomaisesti (5, asteikolla 1-5).

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Liikuntaryhmät Ilmajoella           Kuvio 3. Liikuntaryhmien sisältö vuonna 2013 

 

Taulukko 1. Liikuntaryhmien ja niihin osallistuneiden henkilöiden lukumäärä sektoreittain. 

 Sosiaali- ja 
terveystoimi 

Liikuntatoimi Järjestöt Muut toimijat Yhteensä 

Ryhmiä 10 4 2 5 21 

Osallistujia 87 54 22 84 247 
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Ulkoilu 

Vuonna 2013 säännöllistä ulkoiluapua sai 55 

kohderyhmän iäkästä (2012: 0). 

Ulkoiluavustajia oli mukana toiminnassa 15 

(2012: 0). JIKkyn Ensio-projekti koordinoi 

ulkoiluystävä - toimintaa.  

JIKkyn yksiköissä ”koko kesä pihalla” -

kampanja vuosittain 1.6.-30.9. Lisäksi on 

järjestetty vuosittain ulkoiluteemapäiviä. 

Yhteistyöryhmän oman arvion mukaan 

ulkoilun lisääntyminen on onnistunut hyvin (4, 

asteikolla 1-5). 

Muuta 

Liikuntapaikat 

Voimaa vanhuuteen - toiminnan myötä 

ikäihmisille sopivien liikuntapaikkojen määrä 

on lisääntynyt. Kuntosaleja on vuonna 2013 

ollut käytössä 5 (2010: 2). Erityisesti 

kerhohuoneita ja muita sopivia tiloja on 

hyödynnetty liikuntatoiminnassa (2013: 19, 

2010: 1). Terveyskeskuksessa vapautunut 

huone on muutettu kuntoiluhuoneeksi, johon 

on Ensio-projektin avustuksella hankittu 

kuntosalilaitteita ja pienkuntoiluvälineitä. 

Lisäksi palvelukeskus Kotokartanon kuntosaliin 

on hankittu uusia laitteita.  

 

 

Tapahtumat 

Ilmajoella järjestettiin useita ikäihmisten 

terveysliikuntaan liittyviä tapahtumia kolmi-

vuotisen Voimaa vanhuuteen - kehittämistyön 

aikana. Yhtensä viiteen tapahtumaan osallistui 

yhteensä noin 1750 henkilöä. 

Tapahtumat olivat ulkoilutapahtumia ja 

liikuntatapahtumia. Esimerkiksi vuonna 2013 

Vanhusten viikolla järjestettiin Ensio-projektin 

ja Ilmajoen seurakunnan yhteistyönä tasa-

painorata ulos seurakunnan parkkipaikalle.  

 

Toiminnan esittely ja näkyvyys mediassa 

JIK:n Kunto-Inssi - ryhmistä oli posteriesitys 

Ikäihmisten liikunnan foorumissa joulukuussa 

2013. Paikallista Voimaa vanhuuteen - 

toimintaa on esitelty eri medioissa vuosien 

2011 -2013 aikana yhteensä 9 kertaa. 

Näkyvyyttä saatiin eniten paikallislehdissä (7 

kertaa). Jutuissa on kerrottu mm. 

tapahtumista, liikuntaryhmistä ja ulkoilusta. 
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Yhteistyöryhmän toiminta 

Yhteistyöryhmä arvioi vuosiseurannassa omaa 

toimintaansa ja kehittämistyötä yleensä. 

Lisäksi syksyllä 2012 tehtiin väliarviota (SWOT-

menetelmä) suunnan tarkistamiseksi. Kehittä-

mistyön sekä yhteistyöryhmän toiminnan 

arvioitiin  onnistuneen kaikkina kolmena 

vuotena hyvin (4, asteikolla 1-5) (kuvio 4). 

Vuosiseurannan mukaan JIK ky:n esimiehet ja 

luottamushenkilöt arvostavat Voimaa 

vanhuuteen -toimintaa. Voimaa vanhuuteen -

työ jatkuu JIK ky:ssä Ensio-projektin myötä. 

Ohjausryhmä (yhteistyöryhmä) muuttuu 

Kehittäjä-ryhmäksi, joka koordinoi ikäänty-

neiden palveluja. Vanhusneuvoston jäseniä 

kutsutaan mukaan Kehittäjä-ryhmään. 

Ilmajoella on kiinnostusta jatkaa kehittämis-

työtä Ikäihmisten liikunnan toimenpide-

ohjelman mukaisesti ja edelleen laajentaa 

kohderyhmää hoivan piirissä oleviin ikäihmisiin 

sekä mahdollisesti myös juuri eläkkeelle 

siirtyviin 60+ -ikäihmisiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 4. Kehittämistyön ja yhteistyöryhmän  

toiminnan onnistuminen vuosina 2011-2013 
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