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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 

kulttuuriministeriö sekä sosiaali- ja terveys-

ministeriö.  

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 Kuusamo 

kuului, valittiin mukaan kolmivuotiseen 

kehittämistyöhön vuonna 2010. Kunnat ovat 

sitoutuneet kehittämistyöhön Ikäinstituutin 

kanssa tehdyllä sopimuksella. Kuusamon 

sopimuksen allekirjoittivat perusturvajohtaja 

Vesa Isoviita sekä kuntoutuksen ja hoivan 

tulosaluejohtaja Annikki Paloniemi. 

Kehittämistyön eri vaiheita ovat olleet 

alkukartoitus 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 

vastaavat kultakin sektorilta valitut kunta-

koordinaattorit yhdessä yhteistyöryhmän 

kanssa. Kehittämistyötä on tuettu kohde-

kunnissa Ikäinstituutin mentoroinnilla, johon 

on sisältynyt kuntakohtaista ohjausta, koulu-

tusta, viestintätukea ja verkostopäiviä. 

Katsauksen tiedot on kerätty vuosiseuranta-

kyselyistä, yhteistyöryhmien itsearvioinneista 

sekä muistioista. Tuloksia peilataan alku-

kartoitukseen sekä kehittämissuunnitelman 

tavoitteisiin. 

 

Kuusamossa 

75 vuotta täyttäneiden määrä kasvoi 177 

henkilöllä. Vuonna 2010: 1418 (8 % 

väestöstä) -> vuonna 2013: 1595 (10 % 

väestöstä) 

 

Voimaa vanhuuteen -yhteistyöryhmässä on 

nimetty eri sektoreiden koordinaattorit: 

o kuntoutumisen ja hoivan 

tulosaluejohtaja, (työryhmän pj) 

o liikuntapalveluiden tulosyksikön johtaja 

(liikuntatoimen koordinaattori) 

o sosiaalityöntekijä (ryhmän 

sihteeri/sosiaali- ja terveystoimen 

kuntakoordinaattori) 

o Eläkeliiton edustaja 

(järjestökoordinaattori) 

 

Ydinryhmä on kokoontunut pääsääntöisesti 2-

3 kertaa syys- ja kevätkaudella. Laaja 

yhteistyöryhmä (mm. vanhusneuvosto ja 

järjestöt) on kokoontunut noin neljä kertaa 

vuodessa. Osa kokoontumisista on ollut 

yhteinen foorumi tai työseminaari. 
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Iäkkäiden terveysliikunta mainittiin vuonna 

2010 terveysliikuntastrategiassa ja 

Hyvinvointiohjelmassa. Vuonna 2013 se  

 

mainittiin terveysliikuntastrategiassa (lisäksi 

valmisteilla on kaupunkistrategia ja hyvin-

vointikertomus). 

 

Koulutus 

Ikäinstituutin järjestämiin, mentorointi-

sopimukseen kuuluviin koulutuksiin osallistui 

yhteensä 9 henkilöä. 

 

VoiTas -kouluttajakoulutus (4 henkilöä) 

Sosiaali- ja terveystoimi: 2 henkilöä  

Liikuntatoimi: 1 henkilö  

Kuusamo-opisto: 1 henkilö  

 

Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttajakoulutus  

(3 henkilöä) 

Sosiaali- ja terveystoimi: 1 henkilö  

Järjestö: 1 henkilö  

Muu: 1 henkilö  

 

Liikuntaneuvontaa ikäihmisille -koulutus  

(2 henkilöä) 

Liikuntatoimi: 1 henkilö  

Sosiaali- ja terveystoimi: 1 henkilö  

 

Kuusamon yhteistyöryhmästä osallistuttiin 

myös muihin Voimaa vanhuuteen -koulu-

tuksiin ja verkostopäiviin, mikä on edistänyt 

oppimista ja kokemusten vaihtoa muiden 

toimijoiden kanssa.  

 

Kouluttajat järjestivät vuosina 2011-2013 

kaikkiaan yhdeksän paikallista iäkkäiden 

terveysliikuntaan liittyvää koulutusta niin 

ammattilaisille kuin vapaaehtoisille (vuonna 

2010 oli yksi iäkkäiden terveysliikuntaan 

liittyvä koulutus). Koulutuksiin osallistui 

yhteensä 112 henkilöä: 

Kunnon Hoitaja -koulutus              31 henkilöä 

Ulkoiluystäväksi iäkkäälle               30 henkilöä 

-koulutus 

VertaisVeturi -koulutus              23 henkilöä 

Muut koulutukset                    27 henkilöä 

(mm. sovellettu Vanhusvalmentaja ja 

hoitohenkilökunnan koulutus) 

 

Lisäksi Kuusamossa järjestettiin yhteistyössä 

Ikäinstituutin kanssa yhden iltapäivän 

Kunnon lääkäri -koulutus, jonka tavoitteena 

on antaa tietoa iäkkäiden voima- ja 

tasapainoharjoittelun vaikutuksista, iäkkäi-

den terveysliikunnan palveluketjusta sekä 

lääkärin roolista ikäihmisen liikkumisen 

tukemisessa. Mukana oli lääkäreitä sekä 

terveyden- ja sosiaalihuollon henkilökuntaa, 

yhteensä 12 henkilöä. 

 

Yhteenveto koulutuksesta 

Ammattilaisia ja vapaaehtoisia on koulutettu 

kehittämissuunnitelmaan kirjattujen 

tavoitteiden suuntaisesti. Tietämys voima- ja 

tasapainoharjoittelun merkityksestä on 

lisääntynyt. Liikuntatoimintaa eri sektoreilla 

on voitu lisätä uusien osaavien ohjaajien 

avulla. Esimerkkinä kotihoidon 

kuntosaliryhmät, joissa ohjaajana toimii 

Kunnon Hoitaja -koulutuksen käynyt 

hoitotyöntekijä. VertaisVeturi-, Kunnon 

Hoitaja- ja Ulkoiluystäväkoulutuksia jatketaan 

Kuusamossa. 

 



 

 
  Ikäinstituutti: Voimaa vanhuuteen -ohjelma                                        4 

 

 
 

Liikuntaneuvonta 

Liikuntaneuvonnalla tarkoitetaan palvelua, 

jonka pääasiallisena sisältönä on antaa 

asiakkaalle neuvontaa ja ohjausta 

liikkumiseen liittyen yksilöllisesti tai 

ryhmässä. Liikuntaneuvontatoiminnolla 

tarkoitetaan yksittäistä neuvontapaikkaa tai -

tahoa. 

 

Kuusamon liikuntaneuvonnan tarjonta 

lisääntyi 2011 – 2013.  Neuvontaa oli tarjolla 

viidessä eri toiminnossa. (Kuvio 1). 

Kehittämis- ja juurrutussuunnitelmaan kirjat-

tujen suunnitelmien mukaisesti liikunta-

neuvontaa järjestettiin porrastetusti: liikunta-

toimella kevyempi neuvonta, yleinen liikunta-

tiedon jakaminen sekä yksilöllinen ohjaus. 

Sosiaali- ja terveystoimessa neuvonta on 

suunnattu toimintakyvyltään heikenty-

neemmille.     

 

Liikuntatoimi järjesti neuvontaa säännöllisesti 

liikuntahallilla. Lisäksi messutapahtumissa ja 

kehonkoostumusmittauksissa annettiin 

liikuntaneuvontaa. Senioripassin lunastaneille 

tarjottiin mahdollisuutta yksilölliseen 

neuvontaan. Liikuntatoimen edustaja piti 

tietoiskuja järjestöjen kokoontumisissa ja 

kerhoissa. Seniorineuvolassa palvelutarpeen 

arvioinnissa otettiin liikunta puheeksi ja 

ohjattiin asiakas liikuntaneuvojalle. 

 

Liikuntaneuvontaa saaneiden iäkkäiden 

määrä vaihteli vuosittain (Kuvio 2). 

Liikuntatoimen kalenteriin on koottu tiedot 

kaikista liikuntaryhmistä sekä kootusti 

iäkkäille tarkoitetuista terveysliikunta-

ryhmistä ja se on julkaistu verkossa, 

paikallislehdessä ja Facebookissa. Perus-

turvan palveluesitteessä on mukana kaikkien 

toimijoiden palvelutarjonta. Samoin 

Kuusamon-opistolla on koottu oma ikä-

ihmisille suunnattujen palvelujen yhteenveto. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kuvio 1. Kuusamon liikuntaneuvontatoiminnot vuosittain            Kuvio 2. Liikuntaneuvontaa saaneiden iäkkäiden määrä 

 

  



 

 
  Ikäinstituutti: Voimaa vanhuuteen -ohjelma                                        5 

 

Yhteenveto liikuntaneuvonnasta 

 

Liikuntaneuvonnan hyviä toimintatapoja on 

sovellettu ja otettu käyttöön paikallisesti. 

Säännöllistä liikuntaneuvontaa on tarjolla 

liikuntahallilla. Vierailuilla järjestöjen kokoon-

tumisissa ja korttelikerhoissa on tavoitettu 

iäkkäitä, joille liikuntahalli voi tuntua vieraalta. 

Seniorineuvolan asiakkaiden terveystapaa-

misten yhteydessä liikuntaneuvoja ottaa  

 

 

 

 

sovitusti yhteyttä puhelimitse ikäihmiseen, 

jolloin yhteydenotto ei jää iäkkään 

aktiivisuuden varaan.  Yhteistyöryhmän arvion 

mukaan toiminta on saatu käynnistettyä ja sitä 

tulee vielä kehittää Voimaa vanhuuteen -

kohderyhmälle. Liikuntaneuvonnan lisäänty-

misen arvioitiin onnistuneen melko hyvin (3, 

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. 

 
Kuusamossa liikuntaryhmien määrä lisääntyi 

vuosittain. Vuonna 2013 eri järjestäjien ryhmiä 

oli kaikkiaan 48. (Kuvio 3)fffffffffffffffffffffffffffff 

 

Vuonna 2013 järjestettiin eniten 

kuntosaliharjoittelua, yhteensä 22 ryhmää 

(Kuvio 4). Kuntojumpparyhmiä oli kahdeksan ja 

tanssiryhmiä seitsemän, vesivoimisteluryhmiä 

neljä ja tasapaino- ja tuolijumppaa kaksi 

ryhmää.  

 

Eniten liikuntaryhmiä kohderyhmälle vuonna 

2013 järjestivät liikuntatoimi, 18 ryhmää sekä 

sosiaali- ja terveystoimi, 13 ryhmää (Taulukko 

1). Osallistujia oli kaikkiaan 587. 

 

Vuonna 2013 Kuusamossa oli 1595 yli 75-

vuotiasta henkilöä. Noin puolella yli 75-

vuotiaista arvioidaan olevan liikkumiskyvyn 

ongelmia. Sen perusteella Kuusamossa on yksi 

liikuntaryhmä 17 kohderyhmän iäkästä 

kohden. Kuntaryhmän keskiarvo on yksi 

liikuntaryhmä 27:ä kohderyhmän iäkästä 

kohden (2012:32).  

 

 

 

 
 

 

 

Kuvio 3. Liikuntaryhmien määrä vuosittain               Kuvio 4. Liikuntatoiminnan sisältö vuonna 2013 
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Taulukko 1. Ryhmien lukumäärä ja osallistujat eri järjestäjätahojen mukaan vuonna 2013. 

 Sosiaali- ja 

terveystoimi 

Liikuntatoimi Järjestöt Muut toimijat Yhteensä 

Ryhmiä 13 18 7 10 48 

Osallistujia 126 208 73 180 587 

 

 

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 

jatkoharjoitteluun.  

- ryhmäkoko oli alle 20 henkilöä 41 

ryhmässä 

- kahdesti viikossa kokoontuvia ryhmiä oli 19 

- liikkumiskyvyn testaus oli 26 ryhmässä  

- asiakaspalautetta kerättiin 32 ryhmässä 

- jatkoharjoitteluun ohjattiin 29 ryhmässä 

Kuntaryhmässä oli yhteensä 54 edellä mainitut 

kriteerit täyttävää liikuntaryhmää, niistä 18 oli 

Kuusamossa. Järjestäjinä olivat sosiaali- ja 

terveystoimi sekä liikuntatoimi. Myös yksi 

järjestöjen ryhmistä kuului tähän joukkoon. 

Tavoitteellinen harjoittelu on tuottanut myös 

tuloksia. Ryhmissä testatuista 184 henkilöstä 

tulos parani 55 %:lla ja pysyi ennallaan 36 %:lla 

osallistujista. Tulos heikkeni 9 %:lla osallistu-

jista. 

 

Liikuntaryhmien ohjaajat  
 

 Liikuntatoimella oli eniten liikunnan tai 
kuntoutuksen ammattilaisten vetämiä 
ryhmiä (16 ryhmää), vertaisohjaajien 
ryhmiä oli kaksi.  

 

 Sosiaali- ja terveystoimessa ohjaaja oli 
yleisimmin liikunnan tai kuntoutuksen 
ammattilainen (7 ryhmää) tai hoitoalan 
ammattilainen, joka oli saanut Kunnon 
Hoitaja -koulutuksen (2 ryhmää). Yhdessä 
ryhmässä ohjaajana toimi vertaisohjaaja.   

 

 Järjestöjen ryhmistä yksi oli ammattilaisen 
vetämä, muut (6) olivat vertaisohjaajien 
ryhmiä.  

 

 Muiden järjestäjien osalta kansalaisopiston 
ryhmissä (7) ja veteraaniryhmässä 
Kuusamon Tropiikissa (1 ryhmä), ohjaajana 
oli liikunnan ammattilainen, kyläryhmissä 
(2) vertaisohjaaja.  

 

Kaikista ryhmistä 11 oli kokonaan 

vertaisohjaajan vetämiä. Vuonna 2013 

toiminnassa oli mukana yhteensä 12 

vertaisohjaaja eri sektoreilla. Alku-

kartoituksessa 2010 vertaisohjaajia oli vain 

kaksi järjestöissä.  

 

Kuusamossa on käytössä senioriliikuntakortit 

yli 65-vuotaille. Ikäraja vuonna 2011 oli 70 

vuotta.   Kortti (23,50 €/vuosi) oikeuttaa  

 

osallistumaan liikuntatoimen ohjattuihin 

ryhmiin ja omatoimiseen harjoitteluun 

kuntosalilla. Porkkapirtin liikuntaryhmät ovat 

maksuttomia. Liikuntahallin tarjoama 

liikuntaneuvonta on maksutonta.   
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Yhteenveto liikuntatoiminnasta 

  

Liikuntaryhmien määrä on lisääntynyt 

alkutilanteesta hienosti. Myös liikunta-

toiminnan laatua on kehitetty onnistuneesti 

kriteerien suuntaisesti. Hyvistä toiminta-

tavoista on otettu käyttöön mm. liikunta-

toimen seitsemän viikon kuntosalikurssit, 

joista ikäihmiset ohjataan jatkoharjoitteluun.   

 

Kotihoidon ja kotona asuvien iäkkäiden ryhmä  

keilahallin kuntosalilla on hyvä esimerkki 

oikean kohderyhmän saattamisesta harjoit-

telun pariin. Vertaisohjaajia ja kuntoavustajia 

kouluttamalla on saatu lisää kuntosali-

harjoittelua eri saleille ja sivukylille omia 

liikuntaryhmiä. Liikuntatoimi on  

 

pääsääntöisesti huolehtinut vertaisohjaajien 

koulutuksesta ja jaksamisen tukemisesta, mikä 

on ensiarvoisen tärkeää toiminnan vakiin-

tumisen kannalta. Kehittämis- ja juurrutus-

suunnitelmaan kirjattu tavoitteellisen ja 

nousujohteisen harjoittelun vakiintuminen 

pysyväksi toiminnaksi on toteutunut 

onnistuneesti. Testaaminen on lisääntynyt yli 

kaksinkertaiseksi alkutilanteeseen verrattuna 

(2010: 11 ryhmässä). Kuntosaliryhmät jatkuvat 

niin Porkkapirtillä kuin liikuntahallillakin. 

 

Yhteistyöryhmän arvion mukaan voima- ja 

tasapainosisältöisen liikunnan lisääntyminen 

on onnistunut hyvin (4, asteikolla 1-5). 

Haasteena on edelleen kohderyhmän 

iäkkäiden tavoittaminen.  

  

 

Ulkoilu 

Ulkoiluystäväkoulutus aloitettiin 2011. 

Toimintaa koordinoi sosiaali- ja terveystoimi. 

Toiminta kohdistuu etupäässä palvelutalojen 

toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten 

ulkoilun tukemiseen. 

  

 Ikäihmisten ulkoiluavustajina toimi 13 

vapaaehtoista (2012: 7 ulkoiluavustajaa) 

 Säännöllistä ulkoiluapua sai 20 iäkästä 

(2012:12 iäkästä) 

 

Yhteistyöryhmän arvion mukaan ulkoilun 

lisääntyminen on onnistunut hyvin (4, 

asteikolla 1-5).  

”Kuntoavustajien koulutus ja vapaaehtois-

toiminta ovat vieneet asiaa eteenpäin”.  

Avustettua ulkoilua saa jo osa ikäihmisistä, 

mutta ohjattuja ulkoliikunta-ryhmiä ei ole. 

Ikäihmisten liikuntaraadissa 2013 osallistujat 

esittivät toiveen ohjatuista kävelylenkeistä, 

joissa olisi myös lyhyempiä reittejä hitaammin 

liikkuville ikäihmisille. Samoin säännöllistä 

ohjattua toimintaa ulkopuistoihin (esimerkiksi 

Porkkapirtti) ja kävelyreiteille ideoitiin 

liikuntaraadissa. Erilaisiin ulkoilutapahtumiin 

on osallistunut runsaasti ikäihmisiä avusta-

jineen ja niitä aiotaan järjestää jatkossakin.  
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Muuta 

Liikuntapaikat 

 

Liikuntamahdollisuuksia lisättiin liikunta-

paikkoja ja niiden varustusta lisäämällä.  

 
Taulukko 2. Liikuntapaikkojen määrä 2010 ja 2013 

Liikuntapaikka 2010 2013 

Kuntosalit 3 6 

Liikuntasalit 14 17 

Muut liikuntatoimintaan 
sopivat tilat 

9 6 

Iäkkäille sopivat 
lähiliikuntapaikat 

10 11 

Uima-altaat tai terapia-
altaat 

2 2 

  

Liikuntatoimeen saatiin lisää kaksi 

kuntosalilaittein varustettua tilaa. Keilahallin 

kuntosali on myös ikäihmisten käytössä. 

Liikuntasaleja saatiin lisää yhteensä kolme. 

Sosiaali- ja terveystoimeen Porkkapirtille 

hankittiin ulkoliikuntalaitteet ja sisäkuntosalille 

uudet älykortein varustetut seniorikunto-

salilaitteet. 

 

Tapahtumat 

 

Vuosina 2011 -2013 järjestettiin erilaisia 

liikunta- ja ulkoilutapahtumia yhteensä 14. 

Ensimmäisenä vuonna (2011) oli kaksi 

tapahtumaa, joissa tavoitettiin 134 ikäihmistä. 

Vuonna 2012 oli seitsemän tapahtumaa ja 

osallistujia 675. Vuonna 2013 tavoitettiin 879 

ikäihmistä kaikkiaan viidessä tapahtumassa. 

Tapahtumien järjestämisessä on tehty 

onnistuneesti yhteistyötä eri sektoreiden 

toimijoiden kanssa.  

 

Toiminnan esittely ja näkyvyys mediassa 

 

Kuusamo esitteli toimintaansa Voimaa 

vanhuuteen - verkostopäivillä 2013 ja 

Ikäihmisten liikunnan foorumissa 2013, jossa 

oli esillä myös Kuusamon posteri. Foorumin 

esitys ja posteri on julkaistu Voimaa 

vanhuuteen -verkkosivuilla.  Lisäksi Innokylän 

verkkosivuille on viety kuvaus Kuusamon 

kuntosaliharjoittelumallista.  

 

Voimaa vanhuuteen -toimintaa esiteltiin 

Kuusamon paikallislehdissä vuosina 2011- 

2013 yhteensä 25 kertaa. Eniten lehtijuttuja oli 

vuonna 2012, yhteensä 15 kertaa. Aiheina 

olivat silloin mm. uusi kuntosali, senioripassi. 

Muita aiheita eri vuosina olivat: kuntosali-

toiminta, ulkoilu ja alueelliset tapahtumat.  
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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 arvioitiin onnistuneen kaikkina 

vuosina hyvin (arvio 4, asteikolla 1- 5). 

Yhteistyöryhmän toiminnassa nähtiin pientä 

vaihtelua. Yhteistyö eri toimijoiden kesken on 

kehittämistyön aikana lisääntynyt. Liikunta-

toimintoja, mm. kuntosalitoiminta, on saatu 

kehitettyä suunnitelmien mukaan: ”toimintaa 

ja puitteita kehitetty hyvin”. Yhteistyötä 

julkisen ja kolmannen sektorin eri toimijoiden 

välillä aiotaan edelleen kehittää. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Työryhmän toiminta jatkuu, kokoonpano ja 

toimintamuoto hakevat uutta muotoa 

henkilövaihdostenkin myötä. Yhteistyöryhmä 

on kiinnostunut laajentamaan toimintaa 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). Toimintaa tämän suuntaisesti on 

jo tehty esimerkiksi kotihoidon koulutuksilla. 

 

Yhteistyöryhmä arvioi päättäjien kiinnostusta 

Voimaa vanhuuteen -työhön. Ylimpien virka-

miesten kiinnostus oli lisääntynyt kehittämis-

työn aikana. Luottamushenkilöiden kiinnos-

tuksen arvioitiin jonkin verran vähentyneen.  

 

Voimaa vanhuuteen -työ Kuusamossa on jo 

hyvässä vauhdissa. Tästä on hyvä jatkaa.  

 

 
 

 

Kuvio 5. 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 


