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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-liikun-

nan laatusuositukset (STM & OPM oppaita 

2004:6). Ohjelman rahoittajina ovat Raha-au-

tomaattiyhdistys, opetus- ja kulttuuriministeriö 

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 sitou-

tuneet kehittämistyöhön Ikäinstituutin kanssa 

tehdyllä sopimuksella. Juuka kuuluu toiseen 

kuntaryhmään, joka valittiin mukaan kolmivuo-

tiseen kehittämistyöhön vuoden 2011 syksyllä. 

Kehittämistyön eri vaiheita ovat olleet alkukar-

toitus ja suunnitelmien laatiminen, hyvien toi-

mintatapojen 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 kuntakoor-

dinaattorit yhdessä yhteistyöryhmän kanssa. 

Kehittämistyötä on tuettu kohdekunnissa 

Ikäinstituutin mentoroinnilla, johon on sisälty-

nyt kuntakohtaista ohjausta, koulutusta, vies-

tintätukea ja verkostopäiviä. Mentorointi jatkui 

31.3.2015 asti. 

Katsauksen tiedot on kerätty vuosiseuranta-

kyselyistä, yhteistyöryhmien itse-arvioinneista 

sekä muistioista. Tuloksia peilataan 

alkukartoitukseen sekä kehittämis-

suunnitelman tavoitteisiin. 

 

Juuassa 

 75 vuotta täyttäneitä oli vuoden 2014 

lopussa 760 (14,8 %).  Lukumäärä on 

lisääntynyt kolmessa vuodessa noin 60 

hengellä (2010: 703 eli 12,7 %). 

 Yhteistyöryhmässä toimi 

liikuntakoordinaattorina liikunta- ja vapaa-

aikaohjaaja, sosiaali- ja terveystoimen 

koordinaattorina vanhustyön fysiotera-

peutti, järjestökoordinaattoreina vanhus-

neuvoston edustaja sekä Ikäosaamiskes-

kuksen projektikoordinaattori. Työryh-

mässä puheenjohtajana oli kesään 2013 

asti terveyskeskuksen johtava hoitaja, joka 

toimi myös Ellinkulman hankevetäjänä. 

Hänen jäätyä eläkkeelle, ei työryhmään 

nimetty henkilöä, mikä kasasi työtehtäviä 

pienemmälle ryhmälle. Käytännön toimin-

nassa on ollut mukana tiiviisti myös Ellin-

kulman terveydenhoitaja. 

 Ikäihmisten liikunta on kirjattu kunnan 

Ikääntymispoliittinen strategiaan 2010-

2015, kunnan liikuntastrategiaan sekä 

hyvinvointikertomukseen.   
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Koulutus 

Juuassa osallistuttiin aktiivisesti Ikäinstituutin 

mentorointisopimuksen mukaisiin maksutto-

miin koulutuksiin.  

 VoiTas -kouluttajakoulutus 

2 osallistujaa (1 liikuntatoimi 1, sosiaali- ja 

terveystoimi) 

 Senioritanssin ohjaus, peruskurssi 

2 osallistujaa (1 liikuntatoimi, 1 järjestö) 

 Senioritanssin ohjaus, jatkokurssi 

2 osallistujaa (1 liikuntatoimi, 1 järjestö) 

 Liikunta ja muistisairaudet 

2 osallistujaa (sosiaali- ja terveystoimi) 

 Liikuntaneuvontaa iäkkäille 
2 osallistujaa (1 sosiaali- ja terveystoimi, 1 
liikuntatoimi) 

Yhteistyöryhmän jäsenet osallistuivat aktiivi-

sesti myös Voimaa vanhuuteen -verkostopäi-

viin ja alueseminaareihin, mikä on edistänyt 

oppimista ja kokemusten vaihtoa.  

 

Kuvio 1. Paikallisiin koulutuksiin osallistuneet 

2011–2014 

Paikallisia koulutuksia pidettiin neljä, joista 

kaksi oli Kunnon Hoitaja -koulutusta. 

VertaisVeturi -koulutuksia oli yksi, samoin yksi 

Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -koulutus. Eniten 

koulutettiin hoitohenkilökuntaa, mutta myös 

vapaaehtoisia ja 7-9 luokan koululaisia, jotka 

saivat Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kurssista 

merkinnän soveltaviin kursseihin. (kuvio 1.) 

Lisäksi Lions Clubin vapaaehtoisille järjestettiin 

opastusta apuvälineiden käytöstä ja 

avustamisesta. 

 

Yhteenveto koulutuksista 

Vanhustyöntekijöitä saatiin koulutuksiin kiitet-

tävästi. Koulutukset pidettiin 2012-2013. 

Vuonna 2014 ei järjestetty paikallisia koulutuk-

sia. Suunnitteilla on järjestää jatkossa täyden-

nyskoulutusta hoitohenkilökunnalle. Ver-

taisohjaajakoulutuksiin ei ole saatu uusia tuli-

joita toivotussa määrin, jotta nykyisille ohjaa-

jille saataisiin lisävoimia.  

Yhteistyöryhmän arvion mukaan iäkkäiden 

terveysliikuntaan liittyvän tietämyksen lisään-

tyminen on onnistunut hyvin (4, asteikoilla 1-

5).  

”Liikuntaneuvontamateriaaleista on saatu hy-

vin tietoa ja sitä on sovellettu omassa toimin-

nassa.” 
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Liikuntaneuvonta 

Liikuntaneuvonnalla tarkoitetaan palvelua, 

jonka pääasiallisena sisältönä on antaa asiak-

kaalle neuvontaa ja ohjausta liikkumiseen liit-

tyen yksilöllisesti tai ryhmässä. Liikuntaneu-

vontatoiminnolla tarkoitetaan yksittäistä neu-

vontapaikkaa tai -tahoa. 

Liikuntaneuvonta on lisääntynyt alkukartoituk-

sesta (kuvio 2). Keskeisellä paikalla keskustassa 

sijaitsevassa Ellinkulman Itsehoitopisteessä on 

tarjolla liikuntamateriaalia, esitteitä ja ohjeita. 

Terveydenhoitajan vastaanotolle voi varata 

yksilöllisen ajan tai keskusteluja voidaan käydä 

vapaamuotoisemminkin yksin tai ryhmässä. 

Tarvittaessa sovitaan seurantakäynnistä, eten-

kin pitkäaikaissairaita kannustetaan neuvon-

nalla liikunnan ja terveellisen ravinnon pariin. 

Ellinkulmassa järjestetään myös liikuntaan ja 

terveyteen liittyviä luentoja ja tapahtumia.  

Juuassa apteekki on vahvasti mukana 

liikuntaneuvonnassa. Materiaalia on jaossa 

apteekissa keski-ikäisille ja ikäihmisille. 

Tarvittaessa annetaan myös muita ohjeita. 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Liikuntaneuvontatoiminnot 2010-2014 

Hyvinvointi edistävillä kotikäynneillä liikunta 

otetaan puheeksi ja ikäihmisiä kannustetaan ja 

tuetaan liikkumisen lisäämiseen myös kotihoi-

dossa.  Ikäkuntosalilla saa fysioterapeutin 

ohjausta laitteiden käytöstä ja muusta 

liikuntaan liittyvistä asioista. Liikuntaneu-

vontakäyntejä arvioitiin olevan vuonna 2014 yli 

2000. Soveltavan liikunnan kalenteriin on 

koottu tiedot ikäihmisten liikuntaryhmistä ja 

tietoa liikuntasuosituksista.

 

Yhteenveto liikuntaneuvonnasta 

Juuassa liikuntaneuvonta on vakiinnuttanut 

paikkansa Ikäosaamiskeskus Ellinkulmassa. 

Toiminta on käytännössä matalan kynnyksen 

neuvontaa, kannustusta ja liikuntaan ohjaa-

mista. Paikka on kuntalaisille tuttu ja sinne on 

helppo tulla ilman ajanvarausta kauppamat-

kalla tapaamaan ammattilaisia ja saamaan 

ohjeita. Liikuntakalenterin sisältöä on kehitetty 

saadun palautteen perusteella. Yhteistyö-

ryhmä arvioi, että liikuntaneuvonnan lisäänty-

minen on onnistunut hyvin (4, asteikoilla 1-5). 

 

Ohjattu liikuntatoiminta 

Ikääntyneiden liikuntasuosituksissa neuvotaan 

harjoittamaan lihasvoimaa, tasapainoa ja not-

keutta 2-3 kertaa viikossa. Kestävyys-kunnon 

säilyttämiseksi tulisi liikkua reippaasti yhteensä 

2 tuntia 30 minuuttia viikossa tai rasittavasti 

yhteensä 1 tunti 15 minuuttia viikossa. Vähäi-

nenkin liikkuminen on hyväksi toimintakyvylle 

ja terveydelle, kunhan se on säännöllistä. Tär-
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keää on välttää liikkumattomuutta. Voimaa 

vanhuuteen -ohjelmassa painotetaan voima- ja 

tasapainosisältöisten ryhmätoimintojen kehit-

tämistä. 

Juuassa kohderyhmälle suunnattujen liikunta-

ryhmiä on 26, määrä on yli kaksinkertaistunut 

alkukartoituksesta (2010: 12). Vuonna 2012 

tarjolla oli enemmän ryhmiä, kun kansa-

laisopiston Hyvän olon piirejä järjestettiin 12 

eri puolilla kuntaa. (kuvio 2.) 

 

 

Kuvio 2. Toimintakyvyltään heikentyneiden  iäk-

käiden liikuntaryhmät 2010-2014  

Liikuntaryhmiä järjestivät pääasiassa kansa-

laisopisto ja sosiaali- ja terveystoimi- Ryhmissä 

liikkui kaikkiaan 308 osallistujaa (2010: 185). 

(taulukko 1.) 

 Ryhmiä osallistujia  

Sosiaali- ja terveystoimi 11 115 

Järjestöt 3 50 

Muu/ Kansalaisopisto 12 143 

Yhteensä 26 308 

Taulukko 1. Liikuntaryhmien järjestäjät ja niihin 

osallistuneet vuonna 2014 

Vertaisohjaajien vetämiä ryhmiä on saatu lisää.  

Vuonna 2014 niitä oli kahdeksan, ja osallistujia 

yhteensä 97 ikäihmistä, pääosin 

kansalaisopiston ja järjestöjen ryhmissä (2010: 

1 ryhmä). 

Suosituin harjoittelumuoto oli kuntojumppa. 

Muita liikuntamuotoja oli tasaisesti kun-

tosalista tanssiryhmään ja tuolijumppaan. 

Ryhmään ”Muu” sisältyy myös päivätoiminnan 

kuntopiiriharjoittelu. (Kuvio 3.) 

 

Kuvio 3. Liikuntatoiminnan sisältö vuonna 2014 

iäkkäiden liikuntaryhmät 2010–2014  

Kunnassa ei ole tarjolla senioriliikuntakorttia, 

mutta kansalaisopisto antaa ikäihmisille opin-

tosetelin (20€), jolla saa alennusta mm. liikun-

takursseista. Päivätoiminnan ryhmiin sisältyy 

kuljetus. Kunta tarjoaa myös koulutustukea ja 

virkistystoimintaa vapaaehtoisille. Lisäksi on 

hankittu liikuntavälineitä ryhmien käyttöön. 

Vuonna 2014 Juuassa oli 75 vuotta täyttäneitä 

henkilöitä yhteensä 760 (14,8 %) (SOTKAnet). 

Tästä ikäluokasta joka toisen arvioidaan olevan 

toiminta- ja liikkumis-kyvyltään heikentynyt. 

Tällöin Juuassa olisi vuonna 2014 ollut yksi 

ohjattu liikuntaryhmä kohderyhmän 15 iäkästä 

kohden (2010: 29). Kuntaryhmän keskiarvo on 

yksi liikuntaryhmä 15:ä kohderyhmän iäkästä 

kohden (2010:29).  
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Liikuntatoiminnan laatu 

kääntyneiden ihmisten ohjatun terveysliikun-

nan laatusuositukset sekä Voimaa vanhuuteen 

-liikuntaryhmien laatukriteerit ohjeistavat 

ryhmäliikunnan toteutusta. Keskeiset kriteerit 

ovat: ryhmäkoko alle 20 henkilöä, kokoontu-

minen vähintään kaksi kertaa viikossa, palaute 

osallistujilta, toiminta- ja liikkumiskyvyn arvi-

ointi ja ohjaus jatkoharjoitteluun. Juuassa kri-

teerit täyttyivät seuraavasti. 

 Yksi vertaisohjaajan kuntosaliryhmä 

kokoontui kaksi kertaa viikossa.  

 Liikkumiskyvyn testausta ei tehty missään 

ryhmässä.  

 Jatkoharjoitteluun ohjattiin 17 ryhmässä.  

 Alle 20 henkilöä/ryhmä oli 22 ryhmässä, 

keskimäärin ryhmässä oli 12 osallistujaa 

 Asiakaspalautetta kerättiin 22 ryhmässä. 

Yksikään ryhmä ei täyttänyt kaikkia liikunta-

toiminnan laatukriteerejä. Liikkumiskyvyn tes-

tejä ei tehty vuonna 2013-2014. Niitä tehtiin 

alkukartoituksen mukaan sosiaali- ja terveys-

toimessa ja vuonna 2012 alkutestaukset sisäl-

tyivät Hyvän olon piirin ryhmiin. Suuressa 

osassa (14) ryhmistä harjoituskerran kesto oli 

45 min. 

 

Yhteenveto liikuntatoiminnasta 

Liikuntaryhmiä on tarjolla ikäihmisille alkukar-

toitukseen verrattuna enemmän. Vuonna 2012 

järjestettiin myös kansalaisopiston Hyvän olon 

piirejä, joihin liitettiin myös liikuntaa. Niissä 

tavoitettiin onnistuneesti vähän liikkuvia 

ikäihmisiä. 

Ikäkuntosali innostaa jo yhden ryhmän harjoit-

telemaan kahdesti viikossa. Liikuntatoiminnan 

laatua kannattaa kehittää vielä laatusuositus-

ten mukaisesti. Liikkumiskyvyn testejä tulisi 

tehdä, jotta osallistujille voidaan laatia yksilöl-

linen ja tavoitteellinen harjoitteluohjelma. Tes-

tit ovat paitsi hyvä motivointikeino, ne antavat 

myös arvokasta tietoa harjoittelun vaikutuk-

sista. Yhteistyöryhmä arvioi, että voima- ja 

tasapainosisältöisen liikunnan lisääntyminen 

on onnistunut hyvin (4, asteikoilla 1-5). On 

saatu hankkeen myötä kaksi uutta ryhmää. 

Järjestöt ovat olleet aktiivisia liikuntatoiminnan 

käynnistämisessä.  

 

 

Ulkoilu 

Säännöllinen ulkoilu kuuluu hyvään vanhuu-

teen. Se virkistää mieltä, parantaa liikkumis-

varmuutta ja auttaa säilyttämään itsenäisyyttä. 

Yli puolella 75 vuotta täyttäneistä naisista ja yli 

kolmanneksella miehistä on vaikeuksia suoriu-

tua puolen kilometrin kävelystä. Haastavat 

reitit, tasapainovaikeudet, kaatumisen pelko ja 

kävelykaverin puute ovat usein ulkoilun es-

teenä. 

Ulkoilutoiminnan lisääminen on ollut yksi ta-

voite Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa. Pyrki-

myksenä oli saada sekä yksilöllistä ulkoiluapua 

että ohjattuja ulkoiluryhmiä. Juuassa ulkoilu-

toiminta on saanut vahvan jalansijan. Yhteistyö 

vapaaehtoisjärjestöjen, oppilaitosten ja sosi-
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aali- ja terveystoimen välillä on hyvin toimiva. 

Lions Clubilla on jo pitkät perinteet vapaaeh-

toistyössä ikäihmisten ulkoiluapuna toimimi-

sessa. 

 Vuonna 2014 säännöllistä ulkoiluapua sai 

103 kohderyhmän iäkästä (2012: 62)  

 Ulkoiluavustajia oli mukana toiminnassa 

123 (2012: 42) 

Ulkoilutoimintaan on saatu mukaan laajasti 

vapaaehtoisia eläkeläis- ja muista vapaaeh-

toisjärjestöistä. Onnistunutta yhteistyötä on 

tehty Poikolan koulun kanssa nuorten ja 

ikäihmisten ulkoilutoiminnassa. Mukaan on 

saatu myös urheiluseurojen väkeä. Ulkoilutoi-

mintaa koordinoivat sosiaali- ja terveystoimi 

sekä Ellinkulma.  

Yhteistyöryhmä arvioi ulkoilun lisääntymisen 

onnistuneen hyvin (4, asteikoilla 1-5).  

 

Muuta 

Liikuntapaikat 

Juuassa iäkkäille sopivat harjoitustilat säilyivät 

ennallaan alkukartoitukseen nähden. Yksityi-

sen hoitokodin allasosastoa saivat talon asuk-

kaiden lisäksi käyttää ulkopuoliset kunnan 

maksusitoumuksella. Uusia suunnitelmia lähi-

liikuntapaikasta laitettiin vireille vuonna 2014, 

toteutus vuonna 2015.  

  

 

Tapahtumat 

Juuassa järjestettiin iäkkäille suunnattuja ta-

pahtumia yhteensä 25, niihin osallistui arviolta 

2700 ihmistä, osassa tapahtumissa oli mukana 

kaikenikäisiä kuntalaisia. Järjestöjen ja julkisen 

sektorin hyvällä yhteistyöllä kunnassa oli erilai-

sia tilaisuuksia 

 Ulkoilutapahtumia  

 Liikuntatapahtumia  

 Hyvinvointimessuja tai -seminaareja  

 

 Teemapäiviä terveydestä, mm. sydän ja 

muistiasiaa  

 Virkistyspäiviä vapaaehtoisille sekä 

retkiä lähialueen luontokohteisiin. 

Lisäksi Nurmeksen kanssa järjestettiin jo perin-

teeksi tullut kävelysählyottelu. Liikuntaraatiin 

2013 osallistui edustava joukko ikäihmisiä ja 

kunnan päättäjiäkin saatiin paikalle. 
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Toiminnan esittely ja näkyvyys mediassa 

Juuan Voimaa vanhuuteen -työtä on esitelty 

eri medioissa vuosien 2011–2014 aikana yh-

teensä 129 kertaa. Eniten oli kirjoituksia pai-

kallislehdissä; ilmoituksia, juttuja yhteensä 64 

kertaa. Vaarojen Sanomat on ollut aktiivinen 

tiedotuskumppani Juuassa. Valtakunnan lehtiin 

Juuan ikäihmisten liikunta pääsi peräti seitse-

män kertaa ja Tv-näkyvyyttäkin saatiin neljä 

kertaa.  Toiminnan tuloksia esiteltiin lisäksi 

Nurmes-Juuka - yhteisseminaarissa Nurmeksen 

Pielisareenalla maaliskuussa 2015. Kunnat ovat 

päässeet esittelemään toimintaansa myös 

Ikäinstituutin ja Voimaa vanhuuteen -ohjelman 

julkaisuissa ja tilaisuuksissa.  

Liikkeellä voimaa vuosiin -verkostotapaami-

sessa Joensuussa toukokuussa 2014 esiteltiin 

Juuan Lions Clubin ulkoiluystävätoimintaa, 

mikä sai erittäin hyvän vastaanoton ja toimin-

taa kiiteltiin. 

Voimaa vanhuuteen -juhlaseminaarissa huhti-

kuussa 2015 oli esillä posteri Ulkoilutoimin-

nasta sekä esitys Ellinkulman liikuntaneuvon-

nasta. Esitykset ovat luettavissa Voimaa 

vanhuuteen -ohjelman verkkosivuilla. 

 

Yhteistyöryhmän toiminta 

 

Yhteistyöryhmä arvioi vuosiseurannassa omaa 

toimintaansa ja kehittämistyötä yleensä. Li-

säksi keväällä 2013 tehtiin väliarviota (SWOT-

menetelmä) suunnan tarkistamiseksi. Väliarvi-

ossa pohdittiin työnjakoon liittyviä asioita. 

Ydinryhmä on sitoutunut toimintaan, mutta 

työt ovat harvojen vastuulla. Yhteistyöryhmän 

puheenjohtajan jäädessä eläkkeelle, työryh-

män jäsenet jatkoivat vähentyneillä resurs-

seilla, kun tilalle ei nimetty ketään uutta hen-

kilöä. Vuonna 2013-2014 aikana ryhmän vetä-

jänä toimi liikuntatoimen koordinaattori.  

Sekä kehittämistyön että yhteistyöryhmän 

toiminnan arvioitiin onnistuneen melko hyvin 

(3, asteikolla 1- 5) kaikkina kolmena vuonna 

(kuvio 3). 

 

 

Kuvio 3. Oman toiminnan arviointi 

Kunnan ylimpien virkamiehet ovat olleet jonkin 

verran kiinnostuneita Voimaa vanhuuteen –

työstä. Luottamushenkilöiden arvellaan olleen 

vain vähän kiinnostuneita. Tiedotusta aiotaan 

tehostaa, jotta myös päättäjät saavat riittävästi 

tietoa toiminnasta. Yhteistyöryhmän toiminta 

jatkuu varsinaisen Voimaa vanhuuteen -työn 

päätyttyäkin.   

 

http://www.voimaavanhuuteen.fi/binary/file/-/id/27/fid/1010
http://www.voimaavanhuuteen.fi/binary/file/-/id/27/fid/1010
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Ryhmässä on kiinnostusta jatkaa kehittämis-

työtä Ikäihmisten liikunnan toimenpideohjel-

man mukaisesti ja laajentaa kohderyhmää sekä 

eläkkeelle siirtyviin 60+ ikäihmisiin että hoivan 

piirissä jo oleviin ikäihmisiin. Yhteistyön 

muiden Voimaa vanhuuteen -kuntien (Nurmes 

ja Liperi) kanssa toivotaan jatkuvan. 

Ikäihmisiä aiotaan ottaa entistä tiiviimmin mu-

kaan toiminnan suunnitteluun. Liikuntatoimin-

nan kartoitusta tehdään kyselyin ja vanhus-

neuvosto antaa oman lausuntonsa päivitettä-

västä liikuntastrategiasta. 

Työhön tulee osoittaa kohtuulliset resurssit, 

jotta hyvin käynnistynyt poikkisektorinen työ 

onnistuu tulevaisuudessakin. Juuassa ollaan 

hyvällä tiellä. Tästä on hyvä jatkaa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Liikkuva vanhuus - yhteinen asiamme 

Voimaa vanhuuteen -ohjelma  

Ikäinstituutti 

Jämsänkatu 2 
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p. (09) 6122 160  

www.voimaavanhuuteen.fi 
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