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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. Haapajärvi 

kuuluu toiseen kuntaryhmään, joka valittiin 

mukaan kolmivuotiseen kehittämistyöhön 

vuoden 2011 syksyllä. Kehittämistyön 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 31.3.2015 asti. 

Katsauksen tiedot on kerätty vuosi-

seurantakyselyistä, yhteistyöryhmien itse-

arvioinneista sekä muistioista. Tuloksia 

peilataan alkukartoitukseen sekä kehittämis-

suunnitelman tavoitteisiin. 

 

Haapajärvellä 

 75 vuotta täyttäneitä oli vuoden 2014 lo-

pussa 671 (9,0 %). Lukumäärä on lisäänty-

nyt kolmessa vuodessa kahdeksalla 

hengellä (2010: 663 eli 8,7 %). 

 Yhteistyöryhmän ydinryhmään ovat kuulu-

neet liikuntasihteeri, hoito- ja vanhustyön 

johtaja sekä vanhainkotiyhdistyksen pu-

heenjohtaja. Toiminnassa on ollut vaihte-

levasti mukana muitakin järjestöedustajia 

ja vertaisohjaajia. Selänteen kuntien yh-

teinen projektikoordinaattori työskenteli 

määräaikaisena 2012 kuntien kanssa ja oli 

tiivis linkki myös Ikäinstituuttiin päin.  

 

 Ikäihmisten liikunta on kirjattu vanhusten-

huollon suunnitelmaan ja kaupunkistrate-

giaan.   
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Koulutus 

Haapajärvellä osallistuttiin Ikäinstituutin 

mentorointisopimuksen mukaisiin koulutuksiin 

seuraavasti: 

 Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttaja-

koulutus 

2 osallistujaa (1 sosiaali- ja terveystoimi, 1 

järjestö) 

 Liikuntaneuvontaa iäkkäille 

3 osallistujaa (1 liikuntatoimi, 2 sosiaali- ja 

terveystoimi) 

Yhteistyöryhmän jäsenet ja Haapajärven 

edustajat osallistuivat myös Voimaa 

vanhuuteen -verkostopäiviin Seinäjoella sekä 

seminaareihin Helsingissä, mikä on edistänyt 

oppimista ja kokemusten vaihtoa. Paikallisen 

kouluttajan johdolla on pidetty myös 

senioritanssikursseja. Iäkkäiden voima- ja 

tasapainoharjoittelun ohjaus (VoiTas) 

kouluttajakoulutuksen oli aiemman hankkeen 

yhteydessä käynyt yksi kouluttaja. 

Ulkoiluystäväkoulutukset käynnistettiin heti 

kehittämistyön alussa 2012. Seuraavina 

vuosina koulutukseen saatiin mukaan myös 

lukiolaisia. Yhteensä Ulkoiluystäväksi iäkkäälle 

-koulutuksen on käynyt 59 henkilöä, kaikki 

eivät ole jatkaneet säännöllisessä toiminnassa. 

 

 

Yhteenveto koulutuksista 

Haapajärvellä saatiin uusia kouluttajia 

ulkoiluystäväkoulutukseen ja paikallisissa 

koulutuksissa osallistujia oli runsaasti. Voima- 

ja tasapainoharjoittelun ohjaus (VoiTas)- 

kouluttajakoulutukseen ei osallistuttu, joten 

Kunnon Hoitaja- tai VertaisVeturi-koulutuksia 

ei pidetty kehittämistyön aikana. Aiemman 

hankkeen (Haapajärven vanhainkotiyhdistys) 

aikana koulutettiin vanhustyöntekijöitä. 

Kaupunkiin olisi hyvä saada useampia 

kouluttajia, jotka voisivat jatkossa kouluttaa 

ammattilaisia ja vapaaehtoisia tukemaan 

iäkkäiden liikkumista. 

Liikuntasihteeri, terveyskeskuksen 

kuntohoitaja, sekä kotihoidon sairaanhoitaja 

lisäsivät osaamistaan liikuntaneuvonnasta.  

Muita mentorointisopimuksen mukaisia 

koulutuksia ei hyödynnetty. Syy saattoi olla 

matkat ja kustannusten korvaaminen 

esimerkiksi järjestöissä.  

Iäkkäille tai yleisölle suunnattuja 

koulutustilaisuuksia tai tietoiskuja ei 

järjestetty. Vuosiseurantavastauksen mukaan 

iäkkäiden terveysliikuntaan liittyvän 

tietämyksen lisääntyminen on onnistunut 

tyydyttävästi (2, asteikoilla 1-5).  

”Tietämystä terveysliikunnasta on kohtuulli-

sesti edistetty huonokuntoisten kohdalla, 

mutta osallistuminen ryhmiin on vaikeutunut 

kuljetusten puutteen vuoksi” 
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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. 

Haapajärvellä liikuntaneuvontaa oli 

terveyskeskuksen seniorineuvolassa, jossa 

yksilöohjauksessa kävi 59 ikäihmistä vuonna 

2014. Käynnit olivat kertakäyntejä. 

Seurantakäyntejä ei yleensä järjestetä. 

Suositusten mukaan iäkkäiden 

liikuntaneuvonta on prosessi, johon tulisi liittyä 

myös seuranta, mikä tukee motivaation 

säilyttämistä. Seurakunta kutsui kaikki 70-

vuotiaat ryhmätapaamiseen, jossa annettiin 

myös liikuntatietoa. Liikuntatoimessa ei ole 

tarjolla omaa liikuntaneuvontaa. Eri 

ammattiryhmät antavat vastaanottotyössään 

tai asiakastapaamisissa neuvontaa ja sen 

sisältöä on pyritty kehittämään Voimaa 

vanhuuteen -työn aikana. Liikunnasta 

tiedottamista voisi tehostaa kokoamalla eri 

järjestäjien iäkkäiden liikuntaryhmät yhteiseen 

liikuntakalenteriin. Tätä toivottiin myös 2013 

liikuntaraadissa. 

Yhteistyöryhmä arvio, että liikuntaneuvonnan 

lisääntyminen on onnistunut tyydyttävästi (2, 

asteikoilla 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 

liikkumattomuutta. Voimaa vanhuuteen -

ohjelmassa painotetaan voima- ja tasapaino-

sisältöisten ryhmätoimintojen kehittämistä. 

Alkukartoitukseen nähden liikuntaryhmät ovat 

lisääntyneet Haapajärvellä (kuvio 1). 

Kirjaamisessa on voinut olla myös 

epäselvyyttä, sillä järjestöjen ryhmät eivät 

olleet 2010 alkukartoituksessa mukana. 

 

Kuvio 1. Toimintakyvyltään heikentyneiden  

iäkkäiden liikuntaryhmät 2010-2014 

Vuonna 2014 liikuntaryhmiin osallistui 188 

ikäihmistä (2010:103). Eniten ryhmiä oli 

järjestöissä. (taulukko 1.) 
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Taulukko 1. Liikuntaryhmät ja niihin osallistuneet 

järjestäjätahon mukaan 2014 

 Ryhmiä 
lkm 

Osallistujia 

Sosiaali- ja 
terveystoimi 

1 5 

Liikuntatoimi 1 40 

Järjestöt 9 74 

Kansalaisopisto 4 69 

Yhteensä 15 188 

 

 

Vertaisohjaajien ryhmiä oli viisi, joista peräti 

neljä oli kuntosaliryhmiä ja yksi vesijumppa.   

Kaksi ryhmistä on melko isoja (40 osallistujaa) 

kun taas Vanhainkotiyhdistyksen kuntosalilla 

harjoittelevat pienet noin viiden hengen 

ryhmät. Kohderyhmää oli tavoitettu hyvin 

kotihoidon kuntosaliharjoitteluun 

Kuonalantien kuntosalilla, jossa ryhmää ohjasi 

liikunnan tai hoitotyön ammattilainen. 

Edellisenä vuonna (2013) oli myös 

terveyskeskuksessa kuntosaliryhmä tälle 

kohderyhmälle. Ohjaajana toimi 

vertaisohjaaja. Suosituinta on 

kuntosaliharjoittelu, ryhmiä oli kaikkiaan 11. 

Kansalaisopiston ryhmissä on kuntosalin lisäksi 

senioritanssia ja kuntojumppaa. (kuvio 2.)  

 

 

Kuvio 2. Liikuntatoiminnan sisältö vuonna 2014 

 

Kaupunki tukee ikäihmisten liikuntaa jakamalla 

alennuslippuja (2,5€/kerta) uimahalliin. Lisäksi 

on ilmaiset sisä- ja ulkoliikuntatilat. 

Terveyskeskuksen allasryhmä maksaa iäkkäille 

1,25€. 

Vuonna 2014 Haapajärvellä oli 75 vuotta 

täyttäneitä henkilöitä yhteensä 671 

(SOTKAnet). Tästä ikäluokasta joka toisen 

arvioidaan olevan toiminta- ja liikkumis-

kyvyltään heikentynyt. Tällöin Haapajärvellä 

olisi vuonna 2014 ollut yksi ohjattu 

liikuntaryhmä kohderyhmän 22 iäkästä kohden 

(2010: 66). Kuntaryhmän keskiarvo on yksi 

liikuntaryhmä 15:ä kohderyhmän iäkästä 

kohden (2010:29). 

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. Haapajärvellä kriteerit 

täyttyivät seuraavasti 

 12 ryhmässä osallistujia oli alle 20 henkilöä, 

keskimäärin ryhmissä oli 13 henkilöä. 

  3 ryhmää kokoontui kahdesti viikossa, 

niistä 2 oli kuntosaliryhmää 

 Liikkumiskyvyn testausta ei tehty ryhmissä  



 

 

 Jatkoharjoitteluun ohjattiin yhdessä 

ryhmässä. 

 Ryhmissä ei kerätty asiakaspalautetta. 

Yksikään ryhmä ei täyttänyt kaikkia 

liikuntatoiminnan laatukriteerejä. 

Alkukartoituksen mukaan liikkumiskyvyn 

testaus tehtiin yhdessä sosiaali- ja 

terveystoimen ryhmässä, mutta sen jälkeen 

liikkumiskyvyn testauksia ei ryhmissä tehty. 

Osa ryhmistä on melko isoja, ne ovat jo pitkään 

aktiivisen vertaisohjaajan johdolla kokoontuvia 

ryhmiä, joissa on myös erikuntoisia iäkkäitä. Eri 

järjestöillä on kullakin oma kuntosalivuoro 

Vanhainkotiyhdistyksen salilla.  

 

Yhteenveto liikuntatoiminnasta 

Yhteistyöryhmä arvioi, että voima- ja 

tasapainosisältöisen liikunnan lisääntyminen 

on onnistunut tyydyttävästi (2, asteikoilla 1-5). 

Yhteistyöryhmän mukaan yksinäisiä ei saatu 

liikuntaryhmiin toivotulla tavalla. Usein 

esteenä oli kuljetuksen puute.  

Ikäihmisille suunnattuja liikuntaryhmiä on jo 

melko paljon. Toimintaa kannattaa vielä 

kehittää Voimaa vanhuuteen -laatukriteerien 

suuntaisesti eri järjestäjien yhteistyönä. 

Liikkumiskyvyn testaus tulisi sisältyä ryhmien 

toimintaan, jolloin yksilöllinen tavoitteellinen 

harjoittelu olisi mahdollista eri ryhmissä. 

Vertaisohjaajien ryhmissä testauksessa voisi 

olla apuna liikunnan tai kuntoutuksen 

ammattilainen tai koulutettu VertaisVeturi. 

Kahdesti viikossa kokoontuvia Intensiiviryhmiä 

voisi olla ammattilaisen ohjauksessa ja 

jatkoharjoittelu sen jälkeen vertaisohjaajien 

ryhmissä.  Järjestöjen yhteistoimintaa voisi 

lisätä yhdistämällä eri yhdistysten ryhmiä. Näin 

voitaisiin saada eritasoisia ryhmiä 

liikkumiskyvyn, eikä diagnoosin mukaan.  

 

Ulkoilu 

Säännöllinen ulkoilu kuuluu hyvään 

vanhuuteen. Se virkistää mieltä, parantaa 

liikkumisvarmuutta ja auttaa säilyttämään 

itsenäisyyttä. Yli puolella 75 vuotta 

täyttäneistä naisista ja yli kolmanneksella 

miehistä on vaikeuksia suoriutua puolen 

kilometrin kävelystä. Haastavat reitit, 

tasapainovaikeudet, kaatumisen pelko ja 

kävelykaverin puute ovat usein ulkoilun 

esteenä. 

Ulkoilutoiminnan lisääminen on ollut yksi 

tavoite Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa. 

Pyrkimyksenä oli saada sekä yksilöllistä 

ulkoiluapua että ohjattuja ulkoiluryhmiä.  

Haapajärvellä ulkoiluystävätoiminta käynnistyi 

heti työn alkuvaiheessa hyvin. Sukupolvien 

välinen kanssakäyminen lisääntyi kun 

lukiolaisia lähti mukaan koulutukseen ja 

iäkkäiden ulkoiluun. Kaikki koulutetut eivät 

kuitenkaan ole jatkaneet säännöllisessä 

toiminnassa. 

 Vuonna 2014 säännöllistä ulkoiluapua sai 

18 kohderyhmän iäkästä (2012:30)  

 Ulkoiluavustajia oli mukana toiminnassa 18 

(2012: 19) 

 

 



 

 

Säännöllisiä ulkoliikuntaryhmiä ei ole, mutta 

monet liikuntatapahtumat ovat suosittuja 

ulkoilu- ja luontoliikuntatapahtumia. Taiston 

puistossa on hyvät kuntoilulaitteet. 

Toivottavasti puistoon saataisiin myös 

säännöllistä ohjattua toimintaa.  

Yhteistyöryhmä arvioi iäkkäiden ulkoilun 

onnistuneen melko hyvin (3, asteikoilla 1-5).  

 

Muuta 

Liikuntapaikat 

Haapajärvellä liikuntapaikkoja on kiitettävästi. 

Monitoimitalo ja muut liikuntapaikat saivat 

kiitosta iäkkäiden liikuntaraadilta. Uimahallin 

remontti ja sinne tuleva terapia-allas on otettu 

vastaan ilolla. Liikuntaraadissa toivottiin 

urheilukentälle myös toimintaa hitaammin ja 

apuvälineillä liikkuville.  

Vanhainkotiyhdistyksen kuntosali on 

järjestöjen ahkerassa käytössä. Viereiseen 

Taiston puistoon voisi houkutella vielä 

enemmän ryhmiä harjoittelemaan.  Puistoa 

kiertävä helppo latu houkuttaa vanhempiakin 

hiihdon harrastajia kokeilemaa taitojaan.     

 
Tapahtumat 

Haapajärvellä järjestettiin 2012-2014 

seitsemän iäkkäiden liikuntatapahtumaa, joista 

neljä oli ulkoilutapahtumaa. Osallistujia oli 

yhteensä noin 270. Tapahtumien 

järjestämisessä tehtiin hyvää yhteistyötä 

järjestöjen ja julkisen sektorin kanssa. 

Syksyllä 2013 pidettiin Ikäihmisten liikuntaraati 

-keskustelutilaisuus, johon osallistui 17i 

ikäihmistä eri puolilta kuntaa. Päättäjiä oli 

paikalla kuulemassa iäkkäiden toiveita ja 

ideoita. Iäkkäiden ääntä toimintojen 

suunnittelussa aiotaan jatkaa 

vanhusneuvostojen kautta jatkossakin.   

 

Toiminnan esittely ja näkyvyys mediassa 

Haapajärvellä Iäkkäiden terveysliikuntaa ja 

Voimaa vanhuuteen -toimintaa esiteltiin 

paikallislehdissä kaikkiaan yli sata kertaa. 

Viikoittain julkaistiin Kunnon eväät  -

jumppaliike Selänne-lehdessä. Muita aiheita 

olivat vertaisohjaajat, luontoretket ja eri 

tapahtumat. Maaaselkä -lehti kirjoitti mm. 

liikuntaraadista.   

Voimaa vanhuuteen -juhlaseminaarissa huhti-

kuussa 2015 oli esillä posteri 

Ulkoliikuntapahtumista, josta oli myös 

Selänteen kuntien yhteinen esitys. 

Kaikki kuntien esitykset ovat luettavissa 

Voimaa vanhuuteen -ohjelman verkkosivuilla. 

 

 

 

http://www.voimaavanhuuteen.fi/binary/file/-/id/67/fid/1038/
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Yhteistyöryhmän toiminta 

Yhteistyöryhmä arvioi vuosiseurannassa omaa 

toimintaansa ja kehittämistyötä yleensä. 

Lisäksi keväällä 2013 tehtiin väliarviota (SWOT-

menetelmä) suunnan tarkistamiseksi. Selän-

teen kunnat (Pyhäjärvi, Haapajärvi, Kärsämäki 

ja Reisjärvi) tekivät yhteisen väliarvion, jossa 

oltiin tyytyväisiä kuntien yhteisen projekti-

koordinaattorin palkkaamiseen määräaikai-

seksi. Osassa kunnissa toivottiin laajempaa 

edustusta kehittämistyöhön kunnan eri sekto-

reilta. Myös järjestöjä haluttiin laajemmin mu-

kaan toimintaan, ettei toiminta ole liikaa sa-

mojen toimijoiden vastuulla. Raportointi lo-

makkeineen koettiin työlääksi. Haapajärven 

vuosiseurannan mukaan kehittämistyö 

onnistui ensimmäisenä vuonna hyvin, kahtena 

seuraavan melko hyvin (4 ja 3, asteikolla 1- 5). 

Yhteistyöryhmän toimintaan oltiin tyytyväisiä, 

järjestöjä saatiin mukaan toimintaan 

kehittämistyön aikana. (kuvio 3.) 

Yhteistyöryhmän arvion mukaan kunnan 

päättäjät, ylimmät virkamiehet ja 

luottamushenkilöt, ovat olleet kiinnostuneita 

Voimaa vanhuuteen -työstä vaihtelevasti.  

 

Haapajärvellä ollaan mahdollisesti 

kiinnostuneita jatkamaan kehittämistyötä 

Ikäihmisten liikunnan toimenpideohjelman 

mukaisesti ja laajentaa kohderyhmää sekä 

eläkkeelle siirtyviin 60+ ikäihmisiin että hoivan 

piirissä jo oleviin ikäihmisiin.  Yhteistyöryhmän 

toiminta jatkuu varsinaisen Voimaa 

vanhuuteen -työn päätyttyäkin. Hoito- ja 

vanhustyön johtajan siirryttyä eläkkeelle ja 

sijaisjärjestelyt liikuntatoimessa tuovat omat 

muutoksensa työryhmän toimintaan.   

 

Voimaa vanhuuteen -työ on saatu hyvään 

vauhtiin. Työ iäkkäiden terveysliikunnan 

parissa  jatkuu! 

 

Kuvio 3. Oman toiminnan arviointi 

Liikkuva vanhuus - yhteinen asiamme 

Voimaa vanhuuteen -ohjelma  

Ikäinstituutti 

Jämsänkatu 2 

00520 Helsinki  

  

p. (09) 6122 160  

www.voimaavanhuuteen.fi 

 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 


