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Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö 

Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on 

edistää toimintakyvyltään heikentyneiden 

ikäihmisten 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. Ensimmäinen 

kuntaryhmä, johon Kustavi kuuluu, valittiin 

mukaan kolmivuotiseen kehittämistyöhön 

vuonna 2010. Kunnat ovat sitoutuneet 

kehittämistyöhön Ikäinstituutin kanssa 

tehdyllä sopimuksella. Kustavin sopimuksen 

allekirjoittivat sosiaalisihteeri Marika Lehtinen 

ja vapaa-aikasihteeri Maritta Jalonen. 

Kehittämistyön eri vaiheita ovat olleet alku-

kartoitus ja suunnitelmien laatiminen, hyvien 

toimintatapojen 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 vastaa-

vat kultakin sektorilta valitut kuntakoordi-

naattorit yhdessä yhteistyöryhmän kanssa. 

Kehittämistyötä on tuettu kohde-kunnissa 

Ikäinstituutin mentoroinnilla, johon on 

sisältynyt kuntakohtaista ohjausta, koulutusta, 

viestintätukea ja verkostopäiviä. Mentorointi-

tuki jatkui 31.5.2014 asti. 

Katsauksen tiedot on kerätty vuosiseuranta-

kyselyistä, yhteistyöryhmien itsearvioinneista 

sekä muistioista. Tuloksia peilataan alku-

kartoitukseen sekä kehittämissuunnitelman 

tavoitteisiin.

Kustavissa 

75 vuotta täyttäneiden kokonaismäärä ja 

osuus väestöstä väheni seitsemällä henkilöllä. 

Vuonna 2010: 125 (14,3 % väestöstä) -> 

vuonna 2013: 118 (13,6 % väestöstä). 
 

Voimaa vanhuuteen -yhteistyöryhmässä on 

nimetty eri sektoreiden koordinaattorit: 

o sosiaalisihteeri (työryhmän pj ja sosiaali- ja 

terveystoimen kuntakoordinaattori) 

o vapaa-aikasihteeri  

(liikuntatoimen koordinaattori) 

o SPR:n ja diakoniatyön edustaja, 

vertaisohjaaja (järjestökoordinaattori) 

Yhteistyöryhmään tuli mukaan 2012 myös 

vanhustyön johtaja. Työryhmä on kokoontunut 

pääsääntöisesti 2-3 kertaa syys- ja 

kevätkaudella. Yhteistyötä on tehty paljon 

myös kokousten ulkopuolella ja muun 

toiminnan yhteydessä, mikä pienessä kunnassa 

on luontevaa. 

 

Iäkkäiden terveysliikunta mainittiin vuonna 

2010 kuntastrategiassa ja vuonna 2013 

vanhustyön strategiassa. 
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Koulutus 

 

Ikäinstituutin järjestämiin, mentorointi-

sopimukseen kuuluviin koulutuksiin osallistui 

yhteensä viisi henkilöä: 

 VoiTas -kouluttajakoulutus 1 henkilö 

(yhteistoiminta-alueen fysioterapeutti) 

 Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttaja-

koulutus 2 henkilöä (1 vapaa-aikatoimesta, 

1 järjestöistä) 

 Senioritanssin ohjauksen perus- ja 

jatkokurssi 3 henkilöä (1 sosiaalitoimesta, 1 

vapaa-aikatoimesta, 1 järjestöistä) 

 Senioritanssi kouluttajakoulutus 2 henkilöä 

(1 vapaa-aikatoimesta, 1 järjestöistä) 

 Liikuntaneuvontaa ikäihmisille -koulutus 2 

henkilöä (1 vapaa-aikatoimesta ja 1 

sosiaalitoimesta) 

 

Kustavin yhteistyöryhmästä osallistuttiin myös 

muihin Voimaa vanhuuteen -koulutuksiin ja 

verkostopäiviin, mikä on edistänyt oppimista ja 

kokemusten vaihtoa muiden toimijoiden 

kanssa.  

 

Kouluttajat järjestivät paikallisia koulutuksia 

vuosina 2011 ja 2012 kolme ja niihin osallistui  

 

 

 

yhteensä 24 ihmistä, ammattilaisia ja 

vapaaehtoisia. 

 

Taulukko 1. Paikalliset koulutukset 

Koulutus Osallistujia 

Kunnon Hoitaja 7 

VertaisVeturi 7 

Ulkoiluystäväksi iäkkäälle 10 

Yhteensä 24 

  

Yhteenveto koulutuksista 

 

Kehittämissuunnitelman tavoitteiden suuntai-

sesti koulutettiin onnistuneesti uusia osaajia 

ulkoiluun ja liikuntaryhmien ohjaajiksi. 

Vapaaehtoisia on saatu pienessä kunnassa 

hyvin koulutuksiin ja heidän osaamisestaan 

huolehditaan (mm. testausasioita harjoiteltiin 

yhdessä vertaisohjaajien kanssa). Hoito-

henkilökunnan tietämystä voima- ja tasapaino-

harjoittelun merkityksestä ja harjoittelun 

ohjaamisesta on lisätty Kunnon Hoitaja -

koulutuksilla. 

 

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.ffffffffffffffffffffffff  

 

Kustavin suunnitelma oli käynnistää säännöl-

listä, matalan kynnyksen liikuntaneuvontaa 

esimerkiksi terveysasemalla.  

 

Tämä tuli esiin myös ikäihmisten 

liikuntaraadissa loppuvuonna 2012. Toiminta 

ei vielä lähtenyt käyntiin. Yhteistyöryhmän 

arvion mukaan liikuntaneuvonta oli toteutunut 

tyydyttävästi (arvio 2 asteikolla 1-5),  
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pääasiassa liikuntaryhmissä annettavana 

neuvontana. Tiedotus tarjolla olevasta 

liikuntatoiminnasta onnistuu hyvin joka kotiin  

 

 

jaettavassa kuntatiedotteessa. Yksilöllistä 

liikuntaneuvontaa on tarkoitus kehittää 

jatkossa, haasteina mm. tilojen saaminen ja 

liikuntaneuvontakoulutusten järjestäminen. 

 

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 liikkumat-

tomuutta. Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa 

painotetaan voima- ja tasapainosisältöisten 

ryhmätoimintojen kehittämistä. 

 

Kustavissa liikuntaryhmien määrä lisääntyi 

kehittämissuunnitelman mukaisesti erityisesti 

sivukylillä. Liikuntatoimella oli kaksi ryhmää, 

joissa osallistujia oli 13. Järjestöjen ryhmiä oli 

neljä ja niissä oli 45 osallistujaa. Osallistujia oli 

yhteensä 58. Liikuntaryhmät jakautuivat 

tasaisesti kuntosali-, kuntojumppa- tuoli-

jumppa- tanssi- ja ulkoliikuntaryhmiin sekä 

ohjattuun kotiharjoitteluun.  

 

Vuonna 2013 Kustavissa oli 118 yli 75-

vuotiasta. Noin puolella yli 75-vuotiaista 

arvioidaan olevan liikkumiskyvyn ongelmia. 

Sen perusteella Kustavissa on yksi 

liikuntaryhmä 10 kohderyhmän iäkästä 

kohden. Se on selvästi parempi kuin 

kuntaryhmän keskiarvo, yksi liikuntaryhmä 

27:ä kohderyhmän iäkästä kohden. (2012 

kuntaryhmän keskiarvo oli 32).  

 

  

 

 

 

 

Kuvio 1. Liikuntaryhmien määrä vuosittain 
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Liikuntatoiminnan laatu 

Ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveys-

liikunnan laatusuositukset sekä Voimaa 

Vanhuuteen -liikuntaryhmien laatukriteerit 

ohjeistavat ryhmäliikunnan toteutusta. 

Keskeiset kriteerit ovat: ryhmäkoko alle 20 

henkilöä, kokoontuminen vähintään kaksi 

kertaa viikossa, palaute osallistujilta, toiminta- 

ja liikkumiskyvyn arviointi ja ohjaus jatko-

harjoitteluun.  

- ryhmäkoko oli alle 20 henkilöä 5 ryhmässä 

- kahdesti viikossa kokoontuvia ryhmiä oli 2 

(kuntosali ja ulkoiluystävät) 

- liikkumiskyvyn testaus oli 3 ryhmässä 

- asiakaspalautetta kerättiin 5 ryhmässä 

- jatkoharjoitteluun ohjattiin 4 ryhmässä 

 

Kustavissa ei ollut yhtään kaikki kriteerit 

täyttäviä ryhmiä. Kuntaryhmän kaikista 493 

ryhmästä oli 54 edellä mainitut kriteerit 

täyttävää liikuntaryhmää. Kustavissa liikunta-

ryhmät toimivat pääosin koulutettujen vertais-

ohjaajien ohjauksessa. 

Kustavissa ei ollut seniorikortteja ikäihmisten 

liikuntaan, mutta urheilutalon käyttö oli 

maksutonta ikäihmisille. Kunta tuki vertais-

ohjaajien vetämiä ryhmiä hankkimalla mm. 

liikuntavälineitä. Vertaisohjaajat huolehtivat 

usein myös ryhmiin kuljettamisesta. Kimppa-

kyydeillä kuljettiin keskustan ryhmiin. 

Yhteenveto liikuntatoiminnasta 

Liikuntaryhmien määrä kaksinkertaistui. 

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelman mukai-

sesti liikuntatoimintaa lisättiin sivukylillä, josta 

kulkuyhteydet keskustan kuntosalille ovat 

huonot. Toiminnan mahdollisti innokkaat 

vapaaehtoiset, jotka toimivat vertaisohjaajina 

olohuonejumpparyhmissä. Kustavissa onkin 

tarjolla liikuntaryhmiä jo melko kattavasti 

kohderyhmän iäkkäille, selvästi yli koko 

kuntaryhmän keskiarvon. Voima- ja tasapaino-

sisältöisen harjoittelun lisääntyminen on 

yhteistyöryhmän arvioin mukaan toteutunut 

hyvin (4, asteikolla 1-5).fffffffffffffffffffffffffffffff 

 

Liikuntatoiminnan laatua parannettiin, mm. 

testaaminen lisääntyi. Vuonna 2011 ei tehty 

liikkumiskyvyn testauksia, vuonna 2012 niitä 

oli yhdessä ryhmässä. Vuonna 2013 jo 

puolessa ryhmistä testaaminen sisältyi 

harjoitteluun. Kahdesti viikossa kokoontuvia 

ryhmiä oli yksi. Saaristokunnassa kulkeminen 

on haasteellista. Ryhmien vetäjät ohjasivat 

iäkkäitä myös omatoimiseen kotiharjoitteluun 

kokoontumisten välillä. Senioritanssi-

koulutusten myötä saatiin uusia liikkujia ja 

oma ryhmä liikuntatoimeen. Myös muissa 

ryhmissä ja harjoittelussa hyödynnettiin 

senioritanssia. 
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Ulkoilu 

 

Vuonna 2013 Kustavissa oli yksi ulko-

liikuntaryhmä, joka kokoontui kahdesti viikossa 

koulutetun ulkoiluystävän johdolla. Osallistujia 

oli kolme. Kymmenen ulkoilu-ystävää ulkoili 

kohderyhmän iäkkäiden kanssa. Säännöllistä 

ulkoiluapua sai 15 iäkästä, pääosin ulkoilu-

ystävien tuttavapiiristä ja naapurustosta. 

Ulkoilutoimintaa koordinoi liikuntatoimi. 

Yhteistyöryhmä arvioi toimintakyvyltään 

heikentyneiden iäkkäiden ulkoilun lisään-

tyneen melko hyvin. 

 

 

Muuta 

 

Liikuntapaikat 

Liikuntapaikkojen määrä ei lisääntynyt 

kehittämisvuosina. Urheilutalon kuntosali ja 

liikuntasali olivat kaikkien kuntalaisten 

käytössä.  Palvelukeskuksen ruokasali 

muotoutuu myös liikuntatilaksi. Sivukylillä 

ikäihmisten olohuoneissa kokoontuvat 

vertaisohjaajien vetämät jumpparyhmät. 

Ikäihmisten liikkumismahdollisuuksia ja 

lähiliikuntapaikkoja on parannettu mm. 

lisäämällä penkkejä palvelukeskuksen ja 

keskustan kävelyreiteille. Seniorikuntopuistoa 

suunnitellaan keskustan alueelle. Tämä idea sai 

kannatusta myös liikuntaraadissa 2012.

 

Tapahtumat 

Vuosittain järjestettiin ulkoilu- tai liikunta-

tapahtumia. Vuonna 2011 yksi tapahtuma ja 

2012-2013 kumpanakin vuonna kaksi 

tapahtumaa eri teemoilla, mm. päiväkodin 

lapset ulkoilupäivän kulkueessa ja 

hautausmaalle tehtiin ulkoiluretki. Osallistuja-

määrät vaihtelivat 15:stä yli sataan, yhteensä 

335 henkilöä.  

 

Toiminnan esittely ja näkyvyys mediassa 

Kustavi esitteli Voimaa vanhuuteen -

toimintaansa Ikäihmisten liikunnan foorumissa 

2013.  Osallistujapalautteissa olohuonejumpan 

toimintamallia kiiteltiin ja se innosti toimijoita 

soveltamaan mallia myös omassa kunnassa. 

Foorumin esitys ja esillä ollut posteri on 

julkaistu Voimaa vanhuuteen -verkkosivuilla. 

Kustavin toimintaa esiteltiin paikallislehdissä 

tai verkkojulkaisuissa kaikkiaan 10 kertaa. 

Aiheina olivat mm. ulkoiluystävätoiminta, 

kuntosaliharjoittelu, Iäkkäiden liikuntaraati, 

ulkoilupäivätapahtumat ja palvelukeskuksen 

liikuntatoiminta. Kustavin olohuonejumppaa 

esiteltiin lisäksi Voimaa vanhuuteen -ohjelman 

WoimaSanomissa ja verkkosivuilla.  
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Yhteistyöryhmä 

 

Yhteistyöryhmä arvioi vuosiseurannassa omaa 

toimintaansa. Voimaa vanhuuteen -kehittämis-

työn arvioitiin onnistuneen hyvin (4, asteikolla 

1-5). Arvioissa mainittiin mm. yhteistyön 

lisääntyminen kolmannen sektorin kanssa. 

Haasteena on säännöllisen liikuntaneuvonnan 

käynnistäminen sekä vapaaehtoistoimijoiden 

jaksaminen. Väliarviossa (SWOT 2012) 

mainittiin kehittämiskohteiksi tai haasteiksi 

mm. poikkisektorinen viestintä sekä yhteisten 

toimintamallien rakentaminen ja työnjaosta 

sopiminen toimintojen juurruttamiseksi.  

 

Yhteistyöryhmä jatkaa toimintaansa kolmi- 

vuotisen kehittämistyön jälkeen ja on 

kiinnostunut laajentamaan toimintaansa myös 

Ikäihmisten liikunnan toimenpideohjelman 

kohderyhmän iäkkäisiin (liian vähän liikkuvat 

60+ eläkkeelle siirtyvät ikäihmiset sekä liian 

vähän liikkuvat kotihoidon, palveluasumisen ja 

pitkäaikaisen laitoshoidon piirissä olevat 

ikäihmiset). Kunnon Hoitaja -koulutuksilla on jo 

hoitohenkilökunnan osaamista voima- ja 

tasapainoharjoittelusta lisätty. 

 

Yhteistyöryhmä arvioi vuosiseurannoissa 

päättäjien kiinnostusta Voimaa vanhuuteen -

työhön. Ylimmät virkamiehet ovat arvion 

mukaan olleet jonkin verran kiinnostuneita 

koko kehittämistyön ajan. Luottamus-

henkilöiden kiinnostus työhön on lisääntynyt, 

erityisesti niissä lautakunnissa, joiden 

toimialaan Voimaa vanhuuteen -työ on 

kuulunut. 

 

Voimaa vanhuuteen -työ Kustavissa on 

käynnistynyt hyvin. Tästä on hyvä jatkaa 

kehittämistä.  

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Oman toiminnan arviointi 

 

Liikkuva vanhuus - yhteinen asiamme 

Voimaa vanhuuteen -ohjelma  

Ikäinstituutti 

Asemapäällikönkatu 7 

00520 Helsinki  

  

p. (09) 6122 160  

www.voimaavanhuuteen.fi 

 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 


