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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. 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 (perustuu tilanteeseen vuonna 
2010) sekä vuonna 2011 laaditun kehittämis-
suunnitelman tavoitteisiin. 

Sastamalassa 

- 75 vuotta täyttäneitä henkilöitä oli vuoden 
2013 lopussa 2985 (11,7%), lukumäärä on 
lisääntynyt kolmessa vuodessa  276 
hengellä alkutilanteesta (2010: 2719, 
11,1%). 

- Käytännön kehittämistyöhön nimetty 
projektiryhmä on valmistellut ja suunnitel-
lut käytännön toimintaa kokonaisvaltaisesti 
ja tehnyt esityksiä laajalle yhteistyö-
ryhmälle. Projektiryhmässä on ollut edus-
tajat kaupungin liikuntapalveluista, koti-
hoidosta ja fysioterapiasta.   

- Yhteistyöryhmän puheenjohtajana on ollut 
liikuntapäällikkö. Ryhmässä on ollut 
edustajia kaupungin yhdyskunta-

tekniikasta, sosiaali- ja terveyspalveluista, 
liikuntapalveluista, vanhusneuvostosta, 
eläkeläisjärjestöistä, sydänyhdistyksestä 
sekä Vammalan retkeilijät ry:stä. Yhteistyö-
ryhmä on kokoontunut 3-4 kertaa 
vuodessa. 

- Ikäihmisten terveysliikunnan kehittäminen 
on kirjattu kaupungin terveysliikunta-
suunnitelmaan. Lisäksi strategioihin ”Ikä-
ihmispoliittinen strategia” ja ”Vammais-
palvelustrategia” on mahdollista sisällyttää 
ikäihmisten terveysliikunta.  

- Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö on 
toteutettu ilman erillistä hankerahoitusta. 
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Koulutus 

Sastamalalaiset osallistuivat aktiivisesti 

Ikäinstituutin mentorointisopimuksiin kuulu-

viin koulutuksiin. Paikkakunnalle saatiin 

Voimaa vanhuuteen -työn aikana: 

 Viisi uutta voima- ja tasapainoharjoittelun 

kouluttajaa (yksi liikuntapalveluihin, kolme 

sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä yksi 

järjestöön) 

 Kaksi uutta ulkoiluystäväkouluttajaa (yksi 

liikuntapalveluihin ja yksi järjestöön)  

Lisäksi liikuntapalveluista osallistui yksi 

henkilö seuraaviin koulutuksiin:  

 Liikuntaneuvontaa ikäihmisille: 

 Kouluttajakoulutus - Virikkeitä vertais-

ohjaajien kouluttamiseen 

 Senioritanssin ohjauksen peruskurssi 

Yhteistyöryhmän jäseniä on osallistunut myös  

Voimaa vanhuuteen -verkostopäiviin, mikä on  

edistänyt oppimista ja kokemusten vaihtoa.  

Sastamalan kouluttajat ovat järjestäneet 

vuosina 2011- 2013 viisi paikallista ikäihmisten 

terveysliikuntaan liittyvää koulutusta. 

Koulutuksiin on osallistunut yhteensä 74 

henkilöä. Suurin osa koulutetuista on Kunnon 

Hoitajia, mutta myös Ulkoiluystäviä ja 

VertaisVetureita on koulutettu. (kuvio 1.) 

Myös iäkkäiden omaisia on koulutettu. 

Kotihoidon fysioterapeutti järjesti heille 

Kunnon omainen -koulutusta. 

Liikuntapalvelujen sekä sosiaali- ja 

terveyspalvelujen avaintoimijoiden työnkuviin 

on lisätty vertaisohjaajien VertaisVeturi -

koulutukset ja vanhustyön ammattilaisten 

Kunnon Hoitaja -koulutukset, toiminnan 

suunnittelu ja koordinointi.  

Kuvio 1. Paikalliset koulutukset Sastamalassa 2011 – 2013 

 

Yhteenveto koulutuksista 

Uudet kouluttajat ja paikalliset koulutukset 

ovat luoneet vahvaa perustaa onnistuneelle 

kehittämistyölle. Kunnon Hoitaja-, Vertais-

Veturi- ja Ulkoiluystäväkoulutukset jatkuvat 

varsinaisen Voimaa vanhuuteen -työn päätyt-

tyäkin. Jatkuvuuden kannalta huomion 

arvoista on koulutustyön liittäminen 

avainhenkilöiden toimenkuviin. Osallistuminen  

27 
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22 
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Osallistujia 2013 (n=22)
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sopimukseen kuuluviin koulutuksiin on ollut 

palautteen mukaan mentoroinnin parasta 

antia. Koulutukset on koettu erittäin 

hyödyllisiksi (5, asteikolla 1-5). Yhteis-

työryhmän arvion mukaan iäkkäiden terveys-

liikuntaan liittyvän tietämyksen lisääntyminen 

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

 

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. 

Sastamalassa ikäihmiset ovat saaneet 

liikuntaneuvontaa sekä ryhmässä että 

yksilöllisesti. Fysioterapeutti on toteuttanut 

ryhmämuotoista neuvontaa päivätoiminnan 

asiakkaille sekä kaupungin Ikäpisteiden 

asiakkaille. Kotihoidon fysioterapeutti on 

neuvonut kotihoidon asiakkaita ja laatinut 

heidän kanssaan yksilöllisiä liikkumis-

sopimuksia fyysisen aktiivisuuden lisäänty-

miseksi ja toimintakyvyn kohentumiseksi. 

Kunnon Hoitaja -koulutuksilla on lisätty koti-

hoidon ja vanhustyön ammattilaisten 

valmiuksia liikunnan puheeksi ottamiseen. 

Hyvinvointia edistävien kotikäyntien tulosten 

mukaan 80 -vuotiaiden liikunta on lisääntynyt. 

Neuvontaa voi saada myös syksyllä 2012 

käyttöön otetulla liikuntalähetteellä.  Sosiaali- 

ja terveydenhuollon ammattilainen tekee 

lähetteen ja toimittaa sen liikuntapalveluiden 

liikuntaneuvojalle, joka laatii yhdessä 

asiakkaan kanssa liikkumissuunnitelman.   

Vuonna 2013 liikuntaneuvontaa sai 262 

ikäihmistä (2010: 12) (kuvio 2.) Liikunta-

neuvontatoimintoja oli 8 (2010: 1).  

Tiedot ikäihmisten liikuntatarjonnasta on 

koottu liikuntakalenteriin. Liikuntapalvelujen ja 

sosiaali- ja terveyspalvelujen verkkosivuilla 

sekä ryhmissä on tiedotettu liikunta-

toiminnasta.  Esitteitä on ollut jaossa 

yleisötilaisuuksissa ja palvelupisteissä. Lisäksi 

tietoa on jaettu lehti-ilmoituksilla ja Ikä-

pisteissä on tiedotettu liikuntatapahtumista 

yhteistyössä järjestöjen kanssa  

 

 

 

 

Kuvio 2. Liikuntaneuvontaa saaneet iäkkäät 

 

Yhteenveto liikuntaneuvonnasta 

Ikäihmisten liikuntaneuvonta on Sastamalassa 

lisääntynyt ja selkiytynyt Voimaa vanhuuteen -

työn aikana. Erityisesti kotihoidon asiakkaiden 

liikuntaneuvontaa ja liikuntaan ohjaamista on 

viety tarmokkaasti eteenpäin. Hienoa on myös 

se, että kaikissa kuntakeskuksen Ikäpisteissä 

on aloitettu liikuntaneuvolatoiminta. Fysio-

terapeutti käy säännöllisesti toimintapisteissä 
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kertomassa liikunnan hyödyistä ja ohjaa 

iäkkäitä sopivaan liikuntaan. Liikunta-

palveluiden koordinoima liikuntalähete-

toiminta on melko uutta, eikä ole vielä kovin 

hyvin ikääntyneitä tavoittanut.     

 

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 
liikuntaryhmien kehittämistä. 

Sastamalassa ikäihmisille suunnatut liikunta-
ryhmät ovat lisääntyneet selvästi Voimaa 
vanhuuteen -työn aikana (kuvio 3.). Myös 
osallistujamäärät ovat moninkertaistuneet. 
Vuonna 2013 ryhmiä oli 77 (2010: 21) ja 
osallistujia 1700 (2010: 239).  

Yhä useammalla sastamalalaisella ikäihmisellä 
on mahdollisuus osallistua ohjattuun liikunta-
ryhmään. Vuonna 2013 Sastamalassa oli 75 
vuotta täyttäneitä henkilöitä yhteensä 2985 
(SOTKAnet). Tästä ikäluokasta joka toisen 
arvioidaan olevan toiminta- ja liikkumis-
kyvyltään heikentynyt. Tällöin Sastamalassa 
olisi vuonna 2013 ollut yksi ohjattu liikunta-
ryhmä kohderyhmän 19 iäkästä kohden 
(2012:24, 2011: 170). Vuoden 2011 tiedoista 

puuttuivat Sastamalan opiston ja eläkeläis-
järjestöjen ryhmät.  

Ryhmien järjestäminen on jakaantunut eri 
sektoreille. Sastamalan opiston järjestämissä 
ryhmissä liikkuu eniten ikäihmisiä. Myös 
liikuntatoimen ja järjestöjen ryhmät ovat 
tavoittaneet paljon iäkkäitä. (Taulukko 1.)  

Tarjolla on ollut monipuolisesti erisisältöisiä 
liikuntaryhmiä. Eniten on järjestetty kuntosali-
ryhmiä, mutta myös voima-tasapaino-
harjoittelua, kuntojumppaa, tuolijumppaa, 
ulkoiluryhmiä, vesivoimistelua ja tanssiryhmiä. 
(Kuvio 4.) Liikuntapalvelut on kustantanut 
ylimääräisen bussivuoron keskustasta liikunta-
keskukselle kaksi kertaa viikossa.  

Sastamalan Voimaa vanhuuteen -projekti-
ryhmä on laatinut ”Ikääntyneen kuntopolun”. 
Kuntopolulla ikääntynyt ohjataan ryhmään, 
joka on hänen toimintakyvylleen sopivin. 
Aktiiviset ja omatoimiset ikääntyneet 
osallistuvat kansalaisopiston, yhdistysten tai 
yksityisten liikuntakeskusten tarjoamiin 
ryhmiin. Erityisohjausta tarvitsevat, mutta 
kuitenkin omatoimiset iäkkäät ohjataan 
liikuntapalveluiden ryhmiin. Sosiaali- ja 
terveyspalvelujen ryhmät on suunnattu 
toimintakyvyltään selvästi heikentyneille 
ikäihmisille.

 

 

Kuvio 3. Liikuntaryhmien määrät   Kuvio 4. Liikuntatoiminnan sisältö 
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Taulukko 1. Liikuntaryhmien ja niihin osallistuneiden henkilöiden lukumäärät sektoreittain  

 
 

Sosiaali- ja 
terveystoimi 

Liikuntatoimi Järjestöt Sastamalan 
opisto 

Ryhmiä 6 17 17 37 

Osallistujia 35 297 234 1134 

 

Liikuntatoiminnan laatu 

Liikuntasuositusten mukaan iäkkäiden tulisi 

harjoittaa voimaa ja tasapainoa vähintään 

kahdesti viikossa. Ikääntyneiden ihmisten 

ohjatun terveysliikunnan laatusuositukset 

(STM & OKM oppaita 2004:6) ohjeistavat 

ryhmäliikunnan toteutusta. Näistä 

suosituksista Voimaa vanhuuteen ohjelmassa 

on valittu viisi kriteeriä, joiden osalta 

tarkastellaan kuntien liikuntaryhmiä: 

ryhmäkoko alle 20 henkilöä, kokoontuminen 

vähintään kaksi kertaa viikossa, kirjallinen 

palaute osallistujilta, toiminta- ja 

liikkumiskyvyn arviointi ja ohjaus 

jatkoharjoitteluun. 

Sastamalassa: 

- Liikuntaryhmistä 15 kokoontui kaksi kertaa 
viikossa 

- Asiakaspalautetta kerättiin 6 ryhmässä 
- Liikkumiskyvyn testaus tehtiin 3 ryhmässä 
- jatkoharjoitteluun ohjattiin 32 ryhmässä 
- Ryhmissä oli keskimäärin 22 iäkästä 

osallistujaa 
- Alle 20 osallistujaa oli 39 ryhmässä 

Sastamalassa on ryhmiä, joissa osa kriteereistä 

täyttyi, mutta yhtään kaikki kriteerit täyttävää  

 

 

ryhmää ei toistaiseksi ole. 

Useimmiten ryhmiä ohjasivat liikunnan tai 

kuntoutuksen ammattilaiset (53 ryhmässä), 

mutta myös vertaisohjaajat kunnostautuivat 

useiden ryhmien ohjaajina. Vuonna 2013 

pelkästään vertaisten ohjaamia ryhmiä oli 

yhteensä 18. Niitä järjestivät erilaiset järjestöt. 

Vertaiset ohjasivat etenkin kuntosaliryhmiä. 

Lisäksi he vetivät ulkoliikunta-, tuolijumppa-, 

tanssi- kuntojumppa- sekä voima- ja 

tasapainoryhmiä. Vertais- ja vapaaehtois-

ohjaajia oli toiminnassa mukana yhteensä 14 

(2010:8). 

Sastamala tarjoaa ilmaiset kuntosali- ja 

liikuntavuorot 65 vuotta täyttäneille. Vuoden 

2013 loppuun mennessä ilmaisen kuntosali-

kortin oli lunastanut 117 ikääntynyttä. Sosiaali- 

ja terveyspalvelujen kuntosali on ikäihmisten 

maksuttomassa käytössä klo 16.00 jälkeen, ja 

sitä käyttää viikoittain 60-70 ikääntynyttä. 

Omaishoitajat saavat käyttää maksutta uima-

hallia. Lisäksi Sastamalassa on käytössä yli 65-

vuotiaille suunnattu senioriliikuntakortti, jolla 

saa 20 euron tuen yksityisen kuntosalin 

käyttöön

Ulkoilu 

Ulkoilutoiminnan lisääminen on ollut yksi 

tavoite Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa. 

Pyrkimyksenä oli saada sekä yksilöllistä 

ulkoiluapua että ohjattuja ulkoiluryhmiä. 
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Sastamalassa aloitettiin ulkoiluystävien 

kouluttaminen vuonna 2012 kahden 

kouluttajan voimin. 

Vuonna 2013 säännöllistä ulkoiluapua sai 120 

kohderyhmän iäkästä (2012: 100).  

 

Ulkoiluavustajia oli mukana toiminnassa 40 

(2012: 10). (Kuvio 5.) 

Ulkoiluystävät olivat yksityishenkilöitä tai he 

edustivat eläkeläisjärjestöjä, vapaaehtois-

järjestöjä, seurakuntaa, oppilaitoksia.  

 

Kuvio 5. Säännöllistä ulkoiluapua saaneiden iäkkäiden ja ulkoiluavustajien lukumäärä vuosina 2012-2103 

 
Ulkoiluryhmät 

Sastamalaan on perustettu iäkkäiden ohjattuja 

ulkoiluryhmiä Voimaa vanhuuteen työn aikana. 

Vuonna 2013 ryhmiä oli neljä, joista yksi oli 

liikuntapalveluiden järjestämä ja kolme 

eläkeläisjärjestöjen järjestämiä. Kaikissa 

ryhmissä oli vetäjänä vertaisohjaaja. Ryhmät 

olivat kävelyryhmiä ja niihin osallistui 42 

henkilöä. 

Vuonna 2013 Kaalisaaren alueelle valmistui 

senioripuisto, jossa on ulkokuntoilulaitteita. 

Vertaisohjaajat ohjaavat iäkkäille laitteiden 

käyttöä. Hopun alueelle on myös suunnitteilla 

senioripuisto. Puiston suunnittelussa 

hyödynnetään ikäihmisten mielipiteitä ja 

toiveita. 

 

 

Yhteenveto liikuntatoiminnasta 
 
Sastamalan kehittämistyön tavoitteena oli 

selkiyttää liikuntapalvelujen, sosiaali- ja 

terveyspalvelujen, järjestöjen ja yksityisten 

toimijoiden työnjakoa ikääntyneille 

järjestettävissä liikuntatoiminnoissa. Tässä on 

onnistuttu erinomaisesti. ”Ikääntyneen 

kuntopolku” ohjaa työnjakoa, ja iäkkäille 

suunnatut liikuntapalvelut ovat lisääntyneet 

kiitettävästi. Tarjolla on monipuolisesti 

erisisältöisiä ryhmiä eri tahojen järjestämänä. 

Iäkkäiden liikuntaryhmiä edelleen 

kehitettäessä, olisi hyvä vielä kiinnittää 

huomiota laatukriteerien täyttymiseen. Oman 

arvion mukaan voima- ja tasapainosisältöisen 

liikunnan lisääntyminen on onnistunut hyvin 

(4, asteikolla 1-5) ja ulkoilun lisääntyminen on 

onnistunut tyydyttävästi (3, asteikolla 1-5). 

 

0 50 100 150 200

Vuonna 2012

Vuonna 2013
Kuinka monta
ulkoiluavustajaa ulkoili
kohderyhmän iäkkäiden
kanssa?

Kuinka monta
kohderyhmän iäkästä sai
säännöllistä ulkoiluapua?
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Muuta  

Sastamalassa on useita iäkkäille soveltuvia liikuntapaikkoja (taulukko 2). 

 

Taulukko 2.  

 

Tapahtumat 

Sastamalassa järjestettiin lukuisia ikäihmisten 

terveysliikuntaan liittyviä tapahtumia kolmi-

vuotisen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyön 

aikana. Yhteensä 15 tapahtumaan osallistui 

1424 henkilöä. Liikuntatapahtumia oli 

kahdeksan, ulkoilutapahtumia kuusi ja lisäksi 

järjestettiin yksi seminaari. Seminaarin aiheena 

oli ikäihmisten liikunta.  

Lisäksi vuonna 2013 järjestettiin ikäihmisten 

liikuntaraati, jossa kerättiin kokemuksia ja 

kehittämisehdotuksia liikuntatoiminnan, -

neuvonnan ja olosuhteiden osalta. Raatilaisten 

toiveiden perusteella on muun muassa lisätty 

penkkejä sellaisille reiteille, missä iäkkäitä 

liikkuu, parannettu hiekoittamista ja aloitettu 

liikuntaneuvonta kaikissa Sastamalan kunta-

keskuksissa. Liikuntaraateja on tarkoitus 

järjestää tulevaisuudessakin.  

 

 

Voimaa vanhuuteen -toiminnan esittely ja näkyvyys mediassa 

Voimaa vanhuuteen -työtä on esitelty vuosien 

2011 - 2013 aikana lehdistössä yhteensä 12 

kertaa. Näkyvyyttä saatiin lähinnä paikallis-

lehdessä (11 kertaa). Paikallislehden jutut 

käsittelivät aloituseminaaria ja erilaisia 

liikuntatapahtumia. Valtakunnallisessa Hengi-

tysliiton julkaisemassa lehdessä kerrottiin 

Chair Gym -pilotoinnista, jota toteutettiin 

yhdessä Hengitysliiton kanssa.  

Sastamala on esitellyt Voimaa vanhuuteen  

 

-toimintaansa muun muassa Ikäihmisten 

liikunnan foorumissa Helsingissä 3.-4.12.2013. 

Foorumissa kuultiin suullinen esitys aiheesta 

”Sastamala satsaa kotikuntoutussuunnitelmiin 

ja posterinäyttelyssä posterin aihe oli ”Mutkat 

suoriksi Sastamalassa – Toimiva yhteistyö 

ikääntyneiden liikunnan järjestämisessä. Lisäksi 

Sastamala on kuvannut Innokylään toiminta-

mallin liikuntatapahtuman järjestämisestä 

yhteistyössä eri sektoreiden kanssa. 

 

Iäkkäille sopivat liikuntapaikat Sastamalassa 
Vuonna 

2010 
Vuonna 

2013 
Kuntosalit 7 7 
Liikuntasalit 15 15 
Iäkkäille sopivat lähiliikuntapaikat tai ulkoilureitit 9 4 
Uima-altaat tai terapia-altaat 2 3 



 

 
  Ikäinstituutti: Voimaa vanhuuteen -ohjelma                                        9 

 

Yhteistyöryhmä 

Yhteistyöryhmä arvioi vuosiseurannassa omaa 

toimintaansa ja kehittämistyötä yleensä. 

Lisäksi syksyllä 2012 tehtiin väliarviota (SWOT-

menetelmä) suunnan tarkistamiseksi. Kehittä-

mistyön arvioitiin onnistuneen ensimmäisenä 

ja kolmantena hyvin (4, asteikolla 1-5) ja 

toisena vuotena tyydyttävästi (3). Yhteistyö-

ryhmän toiminnan koettiin olevan erittäin 

onnistunutta koko kolmivuotisen kehittämis-

jakson ajan (taulukko 6). Yhteistyöryhmä 

jatkaa toimintaansa varsinaisen Voimaa 

vanhuuteen -ohjelman päättyäkin.  

Suunnitelmissa on, että ryhmä kokoontuu 

tulevaisuudessa kaksi kertaa vuodessa. 

Kunnan päättäjiltä ja virkamiehiltä olisi 

toivottu enemmän kiinnostusta Voimaa 

vanhuuteen -työhön. 

Sastamalassa on tehty ansiokasta kehittämis-

työtä liikkuvan vanhuuden puolesta. Tästä on 

hyvä jatkaa eteenpäin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 6. Yhteistyöryhmän arvio kehittämistyöstä 

Liikkuva vanhuus - yhteinen asiamme 

Voimaa vanhuuteen -ohjelma  
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