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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. 

Kunnat ovat sitoutuneet kehittämistyöhön 

Ikäinstituutin kanssa tehdyllä sopimuksella. 

Keuruu kuuluu toiseen kuntaryhmään, joka  

 

 

valittiin mukaan kolmivuotiseen kehittämis-

työhön vuonna 2011. 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, viestintä-tukea ja verkostopäiviä. 

Mentorointi jatkui 31.3.2015 asti. 

Katsauksen tiedot on kerätty vuosiseuranta-

kyselyistä, yhteistyöryhmien itsearvioinneista 

sekä muistioista. Tuloksia peilataan alku-

kartoitukseen sekä kehittämissuunnitelman 

tavoitteisiin. 

 

Keuruulla 

 75 vuotta täyttäneitä oli vuoden 2014 

lopussa 1347 (13,2%) (2010: 1283, 

12,1%). 

 Yhteistyöryhmän koordinaattoreina ovat 

toimineet sosiaali- ja terveystoimesta 

vanhuspalveluiden hoitaja, liikunta-

toimesta vapaa-aikapäällikkö sekä 

järjestökoordinaattorina 

potilasyhdistyksen edustaja. Puheen-

johtajana toimi osastonhoitaja. 

Koordinaattorit tekivät tiivistä yhteistyötä 

keskenään. Yhteistyöryhmään kuului 

lisäksi edustajia mm. eri yhdistyksistä ja 

kansalaisopistosta.  

 Ikäihmisten liikunta on kirjattu 

vanhuspoliittiseen strategiaan. 
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Koulutus 

Keuruulta osallistuttiin aktiivisesti 

Ikäinstituutin mentorointisopimukseen 

kuuluviin koulutuksiin. VoiTas - kouluttaja-

koulutukseen osallistui neljä henkilöä (3 sote 

ja 1 liikuntatoimi) ja Ulkoiluystäväksi iäkkäälle 

- kouluttajakoulutukseen osallistui kaksi 

henkilöä (liikuntatoimi ja järjestösektori).  

Lisäksi osallistuttiin seuraaviin koulutuksiin  

 Liikuntaneuvontaa ikäihmisille: 2 henkilöä  

(sosiaali- ja terveystoimi)  

 Liikunta ja muistisairaudet: 2 henkilöä  

(sosiaali- ja terveystoimi ja liikuntatoimi) 

 Ikäihmisten liikunta ja ravitsemus: 2 

henkilöä (sosiaali- ja terveystoimi). 

Yhteistyöryhmän jäsenet osallistuivat 

aktiivisesti myös Voimaa vanhuuteen -

verkostopäiviin ja alueseminaareihin, mikä on 

edistänyt oppimista ja kokemusten vaihtoa. 

Uusien kouluttajien myötä paikallisia 

koulutuksia on järjestetty vuosittain. Voimaa 

vanhuuteen -työn aikana Keuruulla on 

pidetty kahdeksan ikäihmisten 

terveysliikuntaan liittyvää koulutusta. 

Koulutuksiin on osallistunut yhteensä 95 

henkilöä. Suurin osa näistä on Kunnon 

Hoitajia, mutta myös Ulkoiluystäviä ja 

vertaisohjaajia on koulutettu (taulukko 1.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 1.  Paikalliset koulutukset 2012-2014 

 

Yhteenveto koulutuksista 

Ikäihmisten terveysliikuntaan liittyvät 

koulutukset ovat luoneet hyvän perustan 

kehittämistyön onnistumiselle Keuruulla. 

Yhteistyöryhmän arvion mukaan iäkkäiden 

terveysliikuntaan liittyvän tietämyksen 

lisääntyminen on onnistunut hyvin (4, 

asteikoilla 1-5). Paikalliset koulutukset 

jatkuvat varsinaisen Voimaa vanhuuteen  

-työn päätyttyäkin.  

Koulutus lkm Osallistu

jia 

Kunnon Hoitaja 4 47 

Ulkoiluystäväksi iäkkäälle 1 9 

VertaisVeturi 1 4 

Kuntosalikaveri 1 6 

Ravitsemuskoulutus 1 29 

Yhteensä  8 95 
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Liikuntaneuvonta 

Liikuntaneuvonnalla tarkoitetaan palvelua, 

jonka pääasiallisena sisältönä on antaa 

asiakkaalle neuvontaa ja ohjausta 

liikkumiseen liittyen yksilöllisesti tai 

ryhmässä. Liikuntaneuvontatoiminnolla 

tarkoitetaan yksittäistä neuvontapaikkaa tai -

tahoa. 

Keuruulla ikäihmisten liikuntaneuvonta -

toiminta on käynnistynyt vähitellen (kuvio 2). 

Vuonna 2014 neuvontaa sai 26 ikäihmistä. 

Liikuntaneuvontaa on toteuttanut 

fysioterapeutti tapahtumien yhteydessä. 

Liikunta ja terveysalan ammattilaiset ovat 

antaneet liikuntaneuvontaa osana omaa 

työtään kohdatessaan ikäihmisiä. 

Vanhuspalveluiden fysioterapeutti on tehnyt 

vuosittain noin 90 terveys- ja 

liikuntaneuvontaa sisältävää kotikäyntiä.  

Voimavarahoitaja antaa kotikäyntien 

yhteydessä myös liikuntaneuvontaa ja ohjaa 

tarvittaessa asiakkaan fysioterapeutille. 

 

Kuvio 2. Liikuntaneuvontatoiminnot Keuruulla 

vuosina 2010–2014

  

 

Yhteenveto liikuntaneuvonnasta 

Ikäihmisten matalan kynnyksen 

liikuntaneuvonnan kehittämistä on hyvä 

jatkaa ja liikuntaneuvontaa tulee lisätä. 

Ikäihmisille on hyvä olla tarjolla helposti 

saavutettavaa liikuntaneuvontaa, jossa 

laaditaan liikkumissuunnitelma ja sen 

toteutumista seurataan. Yhteistyöryhmän 

arvion mukaan liikuntaneuvonnan 

lisääntyminen on onnistunut hyvin (4, 

asteikoilla 1-5). 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                
       

 
   Ikäinstituutti: Voimaa vanhuuteen –ohjelma 2015                                 5 

Ohjattu liikuntatoiminta 

 

Ikääntyneiden liikuntasuosituksissa neuvo-

taan 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. 

Keuruulla Voimaa vanhuuteen  

-kohderyhmälle suunnatut liikuntaryhmät 

ovat lisääntyneet Voimaa vanhuuteen -työn 

aikana (kuvio 3). Myös osallistujamäärät ovat 

lisääntyneet. Vuonna 2014 ryhmiä oli 39 

(2010: 8) ja osallistujia 329 (2010: 190).  

Vuonna 2014 Keuruulla oli 75 vuotta 

täyttäneitä henkilöitä yhteensä 1347 

(SOTKAnet). Tästä ikäluokasta joka toisen  

 

 

 

arvioidaan olevan toiminta- ja liikkumis-

kyvyltään heikentynyt. Tällöin Keuruulla olisi 

vuonna 2014 ollut yksi ohjattu liikuntaryhmä 

kohderyhmän 17 iäkästä kohden (2010: 80). 

Kuntaryhmän keskiarvo on yksi liikuntaryhmä 

15:ä kohderyhmän iäkästä kohden (2010: 

29).  

 

Sosiaali- ja terveystoimi järjesti eniten ryhmiä 

vuonna 2014 (taulukko 1). Järjestöillä oli vain 

neljä ryhmää. Kansalaisopistossa järjestettiin 

kolme liikuntaryhmää. 

Tarjolla on ollut erisisältöisiä liikuntaryhmiä. 

Eniten on järjestetty kuntosaliryhmiä. (Kuvio 

4.) 

Keskeisimpiä ryhmätoimintoja ovat olleet 

 Sosiaali- ja terveystoimen järjestämät 

kuntosaliharjoitteluryhmät Seiponrannan 

kuntosalilla. 

 Liikuntatoimen kuntosali- ja 

kuntojumpparyhmät sekä ulkoliikunta-

ryhmät lähiliikuntapaikoilla. 

 

 

 

Kuvio 3. Liikuntaryhmien määrä Keuruulla 2010–2014  Kuvio 4. Liikuntatoiminnan sisältö vuonna 2014 
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Taulukko 1. Liikuntaryhmien ja niihin osallistuneiden henkilöiden lukumäärä sektoreittain vuonna 2014 

 
 

Sosiaali- ja 
terveystoimi 

Liikuntatoimi Järjestöt Muut Yhteensä 

Ryhmiä 19 12 4 4 39 

Osallistujia 125 103 58 43 329 

 

 

Liikuntatoiminnan laatu 

Ikääntyneiden ihmisten ohjatun 

terveysliikunnan laatusuositukset sekä 

Voimaa vanhuuteen -liikuntaryhmien laatu-

kriteerit ohjeistavat ryhmäliikunnan 

toteutusta. Keskeiset kriteerit ovat: ryhmä-

koko alle 20 henkilöä, kokoontuminen 

vähintään kaksi kertaa viikossa, palaute 

osallistujilta, toiminta- ja liikkumiskyvyn 

arviointi ja ohjaus jatkoharjoitteluun. 

 Viisi liikuntaryhmää kokoontui kaksi 

kertaa viikossa.  

 Asiakaspalautetta kerättiin kahdessa 

ryhmässä.  

 Liikkumiskyvyn testaus tehtiin 

seitsemässä ryhmässä. 

 Jatkoharjoitteluun ohjattiin 10 ryhmässä.  

 Ryhmissä oli keskimäärin kahdeksan 

osallistujaa. 

 Alle 20 osallistujaa oli 38 ryhmässä. 

 

 

Yksikään ryhmä ei täyttänyt kaikkia liikunta-

toiminnan laatukriteereitä.  Testatuista 48 

henkilöstä tulos parani 12 ja pysyi ennallaan 

kuudella. Kaikille ei lopputestausta tehty. 

Erityisesti harjoittelu näkyi tuolilta ylösnousu 

– testissä, jossa saatiin hyvät tulokset 

useimmilla. Harjoittelu tuottaa siis tulosta.  

Keuruulla ryhmiä ohjasivat liikunnan tai 

kuntoutuksen ammattilaiset (16 ryhmää), 

sosiaali- ja hoitotyön ammattilaiset (13 

ryhmää) tai edelliset yhdessä (6 ryhmää). 

Vertaisohjaaja oli vetäjänä neljässä ryhmässä. 

Nämä ryhmät olivat esimerkiksi 

kuntojumppaa ja bocciaa. Vertais- ja 

vapaaehtoisohjaajia oli toiminnassa mukana 

yhteensä 3 (2010: 2). Keuruulla toimii 

erityisliikunnanohjaaja. 

Keuruun kaupunki tukee ikäihmisten 

liikkumista senioriliikuntakortilla, joka on 

tarkoitettu yli 70 – vuotiaille. Kortti maksaa 

58 euroa ja oikeuttaa uimahallin käyttöön. 

Seiponrannan kuntosali on ilmainen 

vanhuspalveluiden asiakkaille. 
 

 

Yhteenveto liikuntatoiminnasta 

Toimintakyvyltään heikentyneille ikäihmisille 

on saatu lisää ohjattuja liikuntaryhmiä 

Voimaa vanhuuteen -työn aikana. Erityisesti 

on lisätty kuntosaliryhmiä, joita järjestävät 

sosiaali- ja terveystoimi sekä liikuntatoimi. 

Seiponrannan palvelutalon uusi kuntosali on 

mahdollistanut liikuntaharjoittelua lähialueen 

ikäihmisille 

Kuvio 5. Liikuntatoiminnan sisältö. 
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Keuruun liikuntaryhmiä tulisi kehittää vielä 

laatukriteerien mukaiseksi. Erityisesti 

tarvitaan kaksi kertaa viikossa kokoontuvia 

voima- ja tasapainoharjoitteluryhmiä, joissa 

liikkumiskykyä testataan ennen ja jälkeen 

harjoittelujakson. Järjestöjä olisi hyvä 

edelleen kannustaa ja tukea ikäihmisten 

liikuntaryhmien järjestämisessä. Järjestöistä 

voisi löytyä myös innostuneita 

vertaisohjaajia. 

Yhteistyöryhmän oman arvion mukaan 

voima- ja tasapainosisältöisen liikunnan 

lisääntyminen on onnistunut hyvin (4, 

asteikolla1-5). 

 

 

Ulkoilu 

Ulkoilutoiminnan lisääminen on ollut yksi 

tavoite Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa. 

Pyrkimyksenä on ollut saada sekä yksilöllistä 

ulkoiluapua että ohjattuja ulkoiluryhmiä ja -

tapahtumia. Keuruulla ulkoiluystävä -

koulutusta on järjestetty liikuntatoimen ja 

järjestöjen kanssa yhteistyössä. 

 Vuonna 2014 säännöllistä ulkoiluapua sai 

20 kohderyhmän iäkästä (2012: 40)  

 Ulkoiluavustajia oli mukana toiminnassa 9 

(2012: 33) 

Kuntouttavan työtoiminnan kautta on 

palkattu kaksi henkilöä, joiden tehtäviin 

kuuluu palvelukodin asukkaiden kanssa 

ulkoileminen. Seiponrannan palvelutalossa 

käy ulkoiluystäviä järjestöistä.  

Keuruulla on toiminut vuonna 2014 kaksi 

liikuntatoimen erityisliikunnanohjaajan 

vetämää ulkoiluryhmää, jotka kokoontuvat 

Tervan ja Kurkisaaren lähiliikuntapaikoilla 

joka säässä. 

Keuruulla on kunnostauduttu ulkoilu-

tapahtumien järjestämisessä. Yhteistyössä eri 

toimijoiden kesken järjestettiin vuonna 2014 

kolme ulkoilutapahtumaa, esimerkiksi 

keskustassa rollaattorimarssi sekä 

rollaattoriratsia, iäkkäiden ulkoilupäivä 

Kurkisaaren ulkoilupuistossa ja veteraanien 

liikuntapäivä yhteistyössä seurakunnan 

kanssa.  

Yhteistyöryhmän oman arvion mukaan 

ulkoilun lisääntyminen on onnistunut melko 

hyvin (3, asteikoilla 1-5). 
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Muuta 

Tapahtumat 

Keuruulla järjestettiin runsaasti ikäihmisten 

terveysliikuntaan liittyviä tapahtumia 

kolmivuotisen Voimaa vanhuuteen -

kehittämistyön aikana. Yhteensä 20 

tapahtumaan osallistui arviolta 1340 

henkilöä. Tapahtumat olivat enimmäkseen 

ulkoilutapahtumia (7) sekä teemaviikkoihin 

liittyviä tapahtumia (7). Vuonna 2013 

järjestettiin lisäksi Ikäihmisten liikuntaraati, 

jossa kerättiin kokemuksia ja 

kehittämisehdotuksia liikuntatoiminnan, -

neuvonnan ja olosuhteiden osalta. 

Tapahtumien järjestämisessä on tehty 

onnistuneesti yhteistyötä eri sektoreiden 

toimijoiden kanssa. Mukana on ollut myös 

paljon järjestöjen vapaaehtoisia.  

 

 

Toiminnan esittely ja näkyvyys mediassa 

Keuruun Voimaa vanhuuteen -työtä on 

esitelty eri medioissa vuosien 2012–2014 

aikana yhteensä 75 kertaa. Näkyvyyttä saatiin 

erityisesti paikallislehdissä (71 kertaa). 

Paikallislehti julkaisin vuonna 2013 viikoittain 

Kunnon eväät – jumppaliikkeen.  Verkko-

julkaisussa Keuruun VV -työ oli esillä neljä 

kertaa. Paikallislehdessä ja verkkojulkaisuissa 

on kerrottu mm. tapahtumista, 

teemaviikoista, liikuntatoiminnasta sekä 

vertaisohjaajien koulutuksista. Kunnat ovat 

päässeet esittelemään toimintaansa myös 

Voimaa vanhuuteen -ohjelman tilaisuuksissa 

ja julkaisuissa. Voimaa vanhuuteen -ohjelman 

juhla-seminaarissa huhtikuussa 2015 

esiteltiin posterilla kuntosaliryhmiä sekä 

suullisessa esityksessä ohjattua 

ulkoilutoimintaa.  

 

 

Yhteistyöryhmän toiminta 

Yhteistyöryhmä arvioi vuosiseurannassa 

omaa toimintaansa ja kehittämistyötä 

yleensä. Lisäksi keväällä 2013 tehtiin väliarvio 

SWOT-menetelmällä suunnan tarkista-

miseksi. Itsearvioinnin mukaan  vuonna 2014 

kehittämistyö onnistui erittäin hyvin (5, 

asteikolla 1- 5)  ja yhteistyöryhmän toiminta  

onnistui hyvin (4, asteikolla 1- 5) (kuvio 5).  

 

 

 
Kuvio 5. Oman toiminnan arviointi 



                                                
       

 
   Ikäinstituutti: Voimaa vanhuuteen –ohjelma 2015                                 9 

Poikkisektorisen yhteistyön arvioitiin 

kehittyneen hyvin Voimaa vanhuuteen -työn 

aikana (4, asteikolla 1-5). Yhteistyö on 

lisääntynyt eri toimialojen ja järjestöjen 

kanssa. Kunnan päättäjät ovat olleet jonkin 

verran kiinnostuneita Voimaa vanhuuteen -

työstä (2, asteikolla 1-5). Yhteistyöryhmän 

toimintaa jatketaan varsinaisen Voimaa 

vanhuuteen -työn päätyttyäkin.  

 

Keuruulla on kiinnostusta jatkaa 

kehittämistyötä Ikäihmisten liikunnan 

toimenpideohjelman mukaisesti ja laajentaa 

kohderyhmää hoivan piirissä jo oleviin 

ikäihmisiin sekä eläkkeelle siirtyviin 60+ -

ikäisiin.  

Voimaa vanhuuteen -työ on onnistunut 

Keuruulla ansiokkaasti. Tästä on hyvä jatkaa!  

 

 

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 


