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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. Juva-Joroinen-

Rantasalmi -sopimuksen allekirjoitti hoiva-

palvelupäällikkö Päivi Kauppinen. Ensim-

mäinen kuntaryhmä valittiin mukaan kolmi-

vuotiseen kehittämistyöhön vuonna 2010. 

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, 

koulutusta, viestintätukea ja verkostopäiviä. 

Mentorointituki jatkui 31.5.2014 asti. 

 

Katsauksen tiedot on kerätty kunnan vuosi-

seurantakyselyistä, yhteistyöryhmien itse-

arvioinneista sekä muistioista. Tuloksia 

peilataan alkukartoitukseen sekä kehittämis-

suunnitelman tavoitteisiin. 

 

Joroisissa 

- vuonna 2013 75  -vuotta täyttäneitä 558 

(10,7%), vuonna 2010 545 (10,1%) 

- Yhteistyöryhmässä on ollut liikunta-

koordinaattorina vapaa-aikatoimen 

päällikkö, sosiaali- ja terveystoimen 

koordinaattorina kotihoidon palveluohjaaja 

sekä järjestökoordinaattorina Eläkeliiton 

paikallisyhdistyksen edustaja. Paikallinen 

työryhmä on kokoontunut säännöllisesti 

syys- ja kevätkaudella. Yhteistyötä tehty 

myös muun toiminnan yhteydessä, mikä 

pienessä kunnassa on luontevaa. JJR:n 

yhteinen yhteistyöryhmä on kokoontunut 

pääsääntöisesti syys- ja kevätkaudella kaksi 

kertaa. 

- Iäkkäiden terveysliikunta on kirjattuna 

Vanhustenhuollonstrategiaan, JJR:n liikun-

tastrategiaan sekä Vanhustyön suunnitel-

maan. 

- Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö on 

toteutettu ilman erillistä hankerahoitusta. 
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- Vuoden 2013alussa Joroisten kunnan 

perusturva siirtyi Varkauteen. Yhteistyö-

ryhmä jatkoi iäkkäiden terveysliikunnan 

kehittämistä Voimaa vanhuuteen -

ohjelman tavoitteiden suuntaisesti 

Ikäinstituutin mentorointitukea hyödyn-

täen. 

 

Koulutus 

Voimaa vanhuuteen - ohjelman kunnille on 

tarjottu ilmaisia kiintiöpaikkoja Ikäinstituutin 

kouluttajakoulutuksiin sekä muihin mentoroin-

tisopimuksen mukaisiin koulutuksiin sosiaali- ja 

terveystoimen, liikuntatoimen sekä järjestöjen 

edustajille. Koulutuksiin osallistuttiin seuraa-

vasti: 

 

 VoiTas -kouluttajakoulutus (2 kaksi 

henkilöä sosiaali- ja terveystoimesta) 

 Liikuntaneuvontaa ikäihmisille -koulutus (2 

henkilöä, 1 liikuntatoimesta ja 1 sosiaali- ja 

terveystoimesta)  

 

VoiTas -kouluttajakoulutuksen käynyt 

fysioterapeutti järjesti Kunnon Hoitaja- 

koulutuksen, johon osallistui 8 henkilöä. 

Liikuntatoimen vapaa-ajanohjaaja ja koti-

hoidon fysioterapeutti kävivät Ikäinstituutin 

liikuntaneuvontakoulutuksen vuonna 2013. 

Joroisilta osallistuttiin myös Voimaa 

vanhuuteen -verkostopäiviin ja Pieksämäen 

alueseminaariin.  Koulutuksiin ja verkosto-

päiviin osallistuminen on edistänyt oppimista 

ja kokemusten vaihtoa.  

 

Yhteenveto koulutuksista 

 

Mentorointisopimuksen mukaisiin koulutuksiin 

osallistuttiin vain osittain, niiden koettiin 

kuitenkin hyödyttäneen paikallista kehittämis-

työtä jonkin verran.  VoiTas -kouluttaja-

koulutus toi paikkakunnalle osaamista ja 

välineitä kouluttaa uusia ohjaajia iäkkäiden 

liikuntaan. Tätä voimavaraa kannatta 

hyödyntää jatkossakin niin ammattilaisten kuin 

vertaisohjaajien koulutuksessa. Itsearvioinnissa 

2012 (SWOT) työryhmä toivoi kuntaan lisää 

VoiTas- ja Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -

kouluttajia. Alueellista koulutusyhteistyötä 

tältä osin kannattaa tehdä jatkossa myös 

muiden JJR- kuntien kanssa.  

 

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. 

 

Joroisissa liikuntaneuvontaa on viety ikä-

ihmisten kohtaamispaikoille. Fysioterapeutin 

vierailu seurakunnan Mummon Kammarissa 

tavoitti vuonna 2012 kymmenen iäkästä.  

Yhdessä jumpattiin ja harjoiteltiin koti-

voimisteluohjelma.  Toimintamuotoa on 

jatkettu vuonna 2013 tietoiskuilla eläkeläis-

kerhossa ja ikäihmisten kohtaamispaikalla, 

jossa annettiin yleistä liikuntaneuvontaa 10 

ikäihmiselle. Tämän jälkeen jokaiselle tehtiin 

henkilökohtainen liikkumissuunnitelma. 

Vuonna 2013 liikuntaneuvontaa sai yhteensä 

35 ikäihmistä. (Kuvio 1.)   
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Liikuntaneuvontaa antavat myös eri ammatti-

ryhmät oman työnsä ohessa. Lääkärin vastaan-

otolla lääkärit ja omahoitajat antavat liikunta-

neuvontaa ja jakavat esitteitä. Kotihoidon 

hoitajat, fysioterapeutti, palveluohjaaja 

antavat asiakkailleen liikuntaneuvontaa koti-

käynneillä. Hyvinvointia edistävillä koti-

käynneillä tarjotaan mahdollisuutta henkilö-

kohtaisen liikkumissuunnitelman tekemiseen 

fysioterapeutin kanssa. Joroisissa on käytössä 

liikuntakalenteri, jossa tiedotetaan liikunta-

toiminnasta. Sen sisältöä on kehitetty mm. 

Iäkkäiden liikuntaraadissa 2013 tulleiden 

ehdotusten pohjalta. Paikallislehdessä ilmestyy 

säännöllisesti Kunnon eväät -korttien viikon 

jumppaliike.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuvio 1. Liikuntaneuvontaa saaneet iäkkäät 

 

Yhteenveto liikuntaneuvonnasta 

 

Väliarviossa 2012 (SWOT) työryhmä arvioi 

liikuntaneuvonnan onnistuneen tyydyttävästi. 

Vuosiseurannassa 2013 arvioitiin liikunta-

neuvonnan lisääntymisen onnistuneen melko 

hyvin (3, asteikolla 1-5). Osaamista ja 

paikallista toimintaa lisäsi Ikäihmisten liikunta-

neuvonta -koulutuksen käyneiden työpanos. 

Henkilökohtaisen liikkumissuunnitelman 

tekeminen on jo otettu hienosti käyttöön 

osana liikuntaneuvontaa. Kannattaa hyödyntää 

jatkossakin Ikäinstituutin liikuntaneuvonta-

materiaalia ja mm. kaikkiin Voimaa 

vanhuuteen -kuntiin jaettua uutta Ikäihmisten 

liikunta ja ravitsemus -opasta.  

 

Ohjattu liikuntatoiminta 

Ikääntyneiden liikuntasuosituksissa neuvotaan 

harjoittamaan lihasvoimaa, tasapainoa ja 

notkeutta 2-3 kertaa viikossa. 

Kestävyyskunnon 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 

tasapainosisältöisten ryhmätoimintojen 

kehittämistä.  

 

Joroisissa on ollut kohderyhmälle soveltuvia 

liikuntaryhmiä koko Voimaa vanhuuteen -työn 

ajan. Vuonna 2013 Joroisissa kohderyhmälle 

sopivia liikuntaryhmiä oli 12, mikä on 

vähemmän, kuin edellisinä vuosina, mikä 

selittynee osittain kohderyhmän 
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tarkentumisella. Soisalo-opiston liikunta-

ryhmistä on kirjattu juuri Voimaa vanhuuteen -

kohderyhmälle suunnatut ryhmät. Järjestöjen 

ryhmien kirjaaminen vuoden 2013 

vuosiseurantaan on saattanut jäädä 

puutteelliseksi. (Kuvio 2.)   

 

Sosiaali- ja terveystoimi järjesti eniten ryhmiä 

ja niissä liikkui 87 ikäihmistä. Voima- ja 

tasapainoryhmiä on terveystoimen fysio-

terapiassa, joihin iäkkäät ohjatuvat kotihoidon 

kautta. Päivätoimintaa on kehitetty 

toimintakykyä edistäväksi fysioterapeutin 

johdolla. Ryhmäkodeissa on viikoittain 

fysioterapeutin vetämät jumppatuokio. 

Uutena toimintana kotihoidossa on aloitettu 

ohjatut kotiharjoittelujaksot. Yhteensä 40 

kotona asuvaa ikäihmistä on päässyt ohjatun 

liikuntaharjoittelun pariin. Fysioterapeutin 

tekemän liikkumiskyvyn testauksen jälkeen 

viiden viikon jaksolla harjoitetaan yksilöllisesti 

voimaa ja tasapainoa. Testitulosten mukaan 

puolella osallistuneista tulokset paranivat, 

puolella pysyivät ennallaan. Myös yksityinen 

fysikaalinen hoitolaitos järjestää ohjattua 

kuntosaliharjoittelua. (Taulukko 1.) 

 

Vuonna 2013 Joroisissa oli 75 vuotta 

täyttäneitä henkilöitä 558. Tästä ikäluokasta 

joka toisen arvioidaan olevan toiminta- ja 

liikkumiskyvyltään heikentynyt. Tällöin 

Joroisissa olisi vuonna 2013 ollut yksi ohjattu 

liikuntaryhmä kohderyhmän 23 iäkästä 

kohden. (Kuntaryhmän keskiarvo yksi liikunta-

ryhmä kohderyhmän 27 iäkästä kohden).  

Eniten järjestettiin voima- ja tasapainoryhmiä 

ja kuntosaliharjoittelua. Tasapaino- ja tanssi-

ryhmiä oli yksi kumpaakin. Yksilöllistä ohjattua 

kotiharjoittelua oli ikäihmisten kodeissa. (Kuvio 

3.)  Joroisissa julkinen sektori antaa järjestöille 

kuntosalivuorot maksutta ja liikuntatoimesta 

käy ohjaaja säännöllisesti järjestöjen kunto-

salivuoroilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Liikuntaryhmien määrä vuosittain    Kuvio 3. Liikuntatoiminnan sisältö 

 

Taulukko 1. Liikuntaryhmät ja osallistujat sektoreittain vuonna 2013 

 Sosiaali- ja 

terveystoimi 

Liikuntatoimi Järjestöt Muut toimijat 

Ryhmiä 8 0 0 4 

Osallistujia 87 0 0 44 

 
 

Liikuntatoiminnan laatu 
 

Ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveys-

liikunnan laatusuositukset sekä Voimaa 

Vanhuuteen -liikuntaryhmien laatukriteerit 

ohjeistavat ryhmäliikunnan toteutusta.  
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Keskeiset kriteerit ovat: ryhmäkoko alle 20 

henkilöä, kokoontuminen vähintään kaksi 

kertaa viikossa, palaute osallistujilta, toiminta- 

ja liikkumiskyvyn arviointi ja ohjaus jatko-

harjoitteluun. Joroisissa  

- kaikki liikuntaryhmät kokoontuivat kerran 

viikossa  

- ei kerätty asiakaspalautetta ryhmissä 

- liikkumiskyvyn testaus tehtiin 3 ryhmässä 

- jatkoharjoitteluun ohjattiin 9 ryhmässä 

- ryhmissä oli keskimäärin 11 iäkästä 

osallistujaa 

- alle 20 osallistujaa oli 11 ryhmässä 

 

Joroisissa ei ollut yhtään kaikki kriteerit 

täyttävää ryhmää. Liikkumiskyvyn testaus on 

kuitenkin lisääntynyt alkukartoituksesta, jolloin 

testejä ei vielä tehty. Ryhmiä ohjasivat 

pääasiassa liikunnan tai kuntoutuksen 

ammattilaiset (10 ryhmää). Vertaisten 

ohjaamia ryhmiä vuonna 2013 oli kaksi, joista 

toinen oli kuntosali- ja toinen seniori-

tanssiryhmä. Vertaisohjaajina on toiminut 

kehittämistyön ajan kolme aktiivista 

vapaaehtoista.  

 

Yhteenveto liikuntatoiminnasta  

Vuosiseurannan mukaan liikuntaryhmien 

kokonaismäärä väheni edellisvuoteen 

verrattuna, mutta oikeaa kohderyhmää 

löydettiin kotihoidon asiakkaista. Heille 

suunnattu ohjattu kotiharjoittelu tuotti 

tulosta. Yksityisen sektorin mukaan tulo 

paransi myös osaltaan liikuntatarjontaa 

paikkakunnalla. Soisalo-opistolle perustettiin 

paikallisen Voimaa vanhuuteen -työryhmän 

aloitteesta uusi terveysliikuntaryhmä. Liikunta-

ryhmien määrä suhteutettuna Voimaa 

vanhuuteen -kohderyhmän määrään oli koko 

ensimmäisen kuntaryhmän (13 kuntaa) keski-

arvoa parempi.  

 

Jatkossa kannattaa kehittää liikuntatoiminnan 

laatua kriteerien suuntaisesti: kahdesti viikossa 

tapahtuva harjoittelu, liikkumiskyvyn testaa-

minen, asiakaspalautteen kerääminen ja 

jatkoharjoitteluun ohjaaminen. Palautelomake 

sekä liikkumiskyvyn testaussuositus ja 

liikuntaryhmien laatukriteerit on saatavilla 

myös Voimaa vanhuuteen -verkkosivuilla. 

Yhteistyöryhmän arvion mukaan voima- ja 

tasapainosisältöisen harjoittelun lisääntyminen 

onnistui melko hyvin (3, asteikolla 1-5) 

erityisesti kotona tai palveluasunnoissa 

asuvien ikäihmisten kohdalla, mikä oli paljolti 

kotihoidon fysioterapeutin työpanoksen 

ansiota.

 

 

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. 

 

Vuonna 2013 Joroisissa säännöllistä ulkoilu-

apua sai 15 kohderyhmän iäkästä 15 

vapaaehtoisen ulkoiluavustajan voimin. 

Vapaaehtoisia ulkoiluavustajia on eri 

järjestöissä. Lionsit ja Joroisten sydänyhdistys 
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ulkoilevat säännöllisesti vanhustentalon ja 

palvelutalon iäkkäiden kanssa. Myös 

seurakunta tarjoaa henkilökohtaista 

ulkoiluystävätukea. Kukin taho koordinoin 

omaa toimintaansa. 

 

Haasteena on muistisairaiden tai 

toimintakyvyltään heikentyneiden ulkoilu, 

johon tarvittaisiin myös ammattilaisten tai 

koulutettujen ulkoiluystävien apua. Voimaa 

vanhuuteen -työn aikana Joroisista ei ole 

osallistuttu Ikäinstituutin Ulkoiluystäväksi 

iäkkäälle -kouluttajakoulutukseen. Osaamista 

voisi lisätä omalla ulkoiluystäväkoulutuksella. 

Yhteistyötä voisi tehdä muiden JJR- kuntien 

kouluttajien ja esimerkiksi paikallisen 

muistiyhdistyksen kanssa. Ulkoliikuntapuistoa 

voisi hyödyntää enemmän, esimerkiksi 

järjestää laitteiden käytön opastusta ja 

ohjattua toimintaa. 

 

Muuta 

Liikuntapaikat 

 

Iäkkäille soveltuvia liikuntapaikkoja oli 

kunnassa vuonna 2013 yhteensä 20. 

Kuntosalien (3) ja liikuntasalien (4) lisäksi 

käytössä oli myös muita liikuntaan sopivia tiloja 

mm. palvelutalon ryhmätila. Vuonna 2012 

Joroisille rakennettiin yhteistyössä JJR -kuntien 

kanssa iäkkäille suunnattu ulkoilureitti 

ulkokuntosalilaitteineen, joka on ollut suosittu 

alusta alkaen. Lisäksi Varkauden Uimahalli on 

ollut joroislaisten käytettävissä.  

 

Tapahtumat 

 

Joroisissa järjestettiin kolmivuotisen kehittä-

mistyön aikana useita ikäihmisten terveys-

liikuntaan liittyviä tapahtumia. Yhteensä 15 

tapahtumaan osallistui 528 henkilöä. Eniten 

järjestettiin ulkoilu-tapahtumia, kuten Ulkona 

kaiken ikää -ulkojumppa ikäihmisille tai 

fysioterapeutin ja liikuntatoimen vapaa-ajan 

ohjaajan jumppa torilla. Lisäksi pidettiin 

lääkärin kyselytunteja ja luentoja mm. 

muistista ja ravitsemuksesta sekä ikäihmisten 

turvallisesta liikkumisesta. Tapahtumien 

järjestämisessä tehtiin onnistunutta yhteis-

työtä eri järjestöjen, mm. eläkeläisjärjestöjen 

ja muistiyhdistyksen kanssa. Myös apteekki on 

ollut mukana. Tapahtumissa ikäihmiset saivat 

tietoa mm. paikkakunnan liikunta-

mahdollisuuksista.  

 

Toiminnan esittely ja näkyvyys mediassa 

 

Joroisten Voimaa vanhuuteen -työtä on 

esitelty eri medioissa vuosien 2011-2013 

aikana yhteensä  15 kertaa. Eniten näkyvyyttä 

saatiin paikallislehdissä (12 kertaa), mutta 

työtä on esitelty myös verkkojulkaisuissa, 

valtakunnallisessa lehdessä sekä radiossa. 

Jutuissa on kerrottu muun muassa erilaisista 

tapahtumista, kuten Muisti ja ravitsemus-

tapahtumasta, Liikuntaraadista sekä Voimaa 

vanhuuteen -ohjelmasta. Joroisten ja muiden 

JJR-kuntien ulkoilutoiminnasta oli juttu myös 

Voimaa vanhuuteen Uutiskirjeessä 2/2012. 
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Lisäksi JJR -kunnat esittelivät Voimaa 

vanhuuteen -toimintaansa Ikäihmisten 

liikunnan foorumissa Helsingissä 2013.  

Foorumin esitys ja esillä ollut posteri on 

julkaistu Voimaa vanhuuteen -verkkosivuilla. 

Joroisten kotikuntoutuksesta mainittiin myös 

VoimaSanomissa 2014 aihepiiristä kertovassa 

artikkelissa. 

 

 

Yhteistyöryhmän toiminta 

Yhteistyöryhmä arvioi vuosiseurannassa omaa 

toimintaansa ja kehittämistyötä yleensä. 

Lisäksi syksyllä 2012 tehtiin väliarviota (SWOT-

menetelmä) suunnan tarkistamiseksi. Tuolloin 

työryhmään ja toimintaan kaivattiin laajempaa 

toimijajoukkoa.  Vuoden 2013 vuosi-

seurannassa sekä kehittämistyön että yhteis-

työryhmän toiminnan arvioitiin onnistuneen 

hyvin (4, asteikolla 1- 5) kaikkina kolmena 

vuonna. Onnistumisiksi mainittiin oman 

työryhmän perustamisen myötä lisääntynyt 

poikkisektorinen yhteistyö. Kehittämistyössä 

on edetty askel kerrallaan. On saatu mm. uusia 

liikuntaryhmiä ja seniorikortti käyttöön 

Varkauden uimahalliin ja kuntosalille. 

Haasteita riittää vielä, mm. liikuntaneuvojan 

saaminen sekä sivukylillä olevien ikäihmisten 

tavoittaminen harjoittelun pariin. Seniori-

puistoa suunnitellaan. 

 

Yhteistyöryhmä arvioi myös päättäjien 

kiinnostusta Voimaa vanhuuteen -kehittämis-

työhön. Luottamushenkilöiden kiinnostuksen 

arvioitiin lisääntyneen kehittämistyön aikana, 

ylimpien virkamiesten arvioitiin olevan jonkin 

verran kiinnostuneita.  

 

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).  

 

Voimaa vanhuuteen -työ Joroisissa on hyvässä 

vauhdissa. Tästä on hyvä jatkaa yhteistä 

kehittämistä.  
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