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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 kulttuuri-ministe-

riö 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. Kokemäki kuuluu 

toiseen kuntaryhmään, joka valittiin mukaan 

kolmivuotiseen kehittämistyöhön vuoden 2011 

syksyllä. Kehittämistyön eri vaiheita ovat olleet 

alkukartoitus ja suunnitelmien laatiminen, hy-

vien toimintatapojen käyttöönotto sekä toi-

minnan 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 itsearvioinneista 

sekä muistioista. Tuloksia peilataan alkukartoi-

tukseen sekä kehittämissuunnitelman tavoit-

teisiin. 

 

Kokemäellä 

 75 vuotta täyttäneitä oli vuoden 2014 lo-

pussa 981 (12,7 %).  Määrä on lisääntynyt 

kolmessa vuodessa 30 henkilöllä (2010: 

951, 12,0 %). 

 Yhteistyöryhmän koordinaattoreina ovat 

toimineet Keski-Satakunnan terveyden-

huollon kuntayhtymän fysioterapeutti 

sosiaali- ja terveystoimen koordinaat-

torina, liikuntakoordinaattorina liikun-

tatoimesta vaihdellen vapaa-aikapäällikkö 

ja liikunnanohjaaja, sekä järjestökoor-

dinaattorina liikunta- ja urheiluseura 

Kokemäen Kova-Väen edustaja. 

Puheenjohtajana toimi vanhuspalvelu-

päällikkö ja hänen ollessaan vuorottelu-

vapaalla, avopalvelupäällikkö.   

 Ikäihmisten terveysliikunta on kirjattu 

Kokemäen kunnan vanhuspoliittiseen 

strategiaan. 

 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö on to-

teutettu ilman erillistä hankerahoitusta. 

Testamenttivaroilla on palkattu fysio-

terapeutti Voimaa vanhuuteen -työhön 

sekä ostettu JELE ry:ltä ryhmätoimintaa. 
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Koulutus 

Kokemäellä osallistuttiin ohjelman aikana 

Ikäinstituutin mentorointisopimukseen 

kuuluviin maksuttomiin koulutuksiin 

seuraavasti: 

 VoiTas -kouluttajakoulutus 

4 osallistujaa sosiaali- ja terveystoimesta 

 Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttaja-

koulutus 

3 osallistujaa sosiaali- ja terveystoimesta 

 Senioritanssin kouluttajakoulutus  

1 osallistuja  

 Liikuntaneuvontaa iäkkäille 
2 osallistujaa sosiaali- ja terveystoimesta 

Yhteistyöryhmän jäsenet osallistuivat aktiivi-

sesti myös Voimaa vanhuuteen -verkostopäi-

viin. Koulutuksiin ja verkostopäiviin 

osallistuminen on edistänyt oppimista ja 

kokemusten vaihtoa. 

Kokemäellä aloitettiin paikalliset VoiTas -

koulutukset vuonna 2013. Kaikkiaan VoiTas -

koulutusohjelman mukaisesti on Kokemäellä 

koulutettu Kunnon Hoitajia 56 henkilöä.  

Paikallisia koulutuksia järjestettiin ammattilais-

ten lisäksi vapaaehtoisille (taulukko 1). 

Koulutus 2012 - 2014 Lkm Osallistujia  

Kunnon Hoitaja 5 56  

Ulkoiluystäväksi iäkkäälle 2 10 

Yhteensä 7 66 

Taulukko 1. Paikalliset koulutukset 2012-2014 

Kymmenen vapaaehtoista koulutettiin 

ulkoiluystäviksi. Vapaaehtoisten kanssa 

pidetään yhteyttä, ja heille on järjestetty 

virkistysiltoja, muun muassa saunailta, ulkoilua 

ja yhteistä ruokailua.

 

Yhteenveto koulutuksista 

Kotihoidon ja Henrikinhovin palvelukeskuksen 

hoitohenkilökuntien laaja ja hyvin organisoitu 

Kunnon Hoitaja -koulutusohjelma on lisännyt 

vanhustyöntekijöiden tietämystä iäkkäiden 

terveysliikunnasta ja voima- ja tasapainohar-

joittelun ohjaamisesta. Esimiesten myönteinen 

suhtautuminen vaikutti koulutusten 

onnistumiseen ja osallistujien sitoutumiseen. 

VoiTas -kouluttajien ja Kunnon Hoitajien 

toiminnan voidaan ajatella osaltaan 

vaikuttaneen siihen, että Henrikinhovin 

asukkaiden kaatumiset ovat vähentyneet. 

Tutkimusten mukaan liikuntaharjoittelu on 

todettu tehokkaimmaksi yksittäiseksi 

kaatumisten ehkäisykeinoksi. 

Kouluttamalla ulkoiluystäviä on lisätty 

toimintakyvyltään heikentyneiden kokemäke-

läisten mahdollisuuksia ympärivuotiseen 

ulkoiluun. 

Vuoden 2015 tavoitteena on aloittaa 

vertaisohjaajien koulutus. Haasteena on löytää 

asiasta kiinnostuneita henkilöitä.  

Yhteistyöryhmän arvion mukaan iäkkäiden 

terveysliikuntaan liittyvän tietämyksen lisään-

tyminen on onnistunut hyvin (4, asteikoilla 1-

5).  
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Liikuntaneuvonta 

Liikuntaneuvonnalla tarkoitetaan palvelua, 

jonka pääasiallisena sisältönä on antaa asiak-

kaalle neuvontaa ja ohjausta liikkumiseen liit-

tyen yksilöllisesti tai ryhmässä.  

Kokemäellä liikuntaneuvontaa antavat oman 

työn ohessa sosiaali- ja terveystoimen sekä 

liikuntatoimen ammattilaiset laajalla 

rintamalla. Neuvontaa annetaan sekä ryhmissä 

että yksilöllisesti. Voimaa vanhuuteen -

ohjelman myötä systemaattinen liikunta-

neuvonta on otettu käyttöön avo- ja 

vanhuspalveluiden työssä. Neuvontaa 

annetaan hoitoneuvottelujen yhteydessä, 

asiakkaiden kartoituskäynneillä ja ennakoivien 

kotikäyntien yhteydessä. Kaupungin liikunnan-

ohjaaja antaa yksilöllistä neuvontaa sitä 

tarvitseville ikäihmisille. 

Vuoden 2015 alusta Henrikinhovin 

palvelukeskuksen asukkaille ja kotihoidon 

asiakkaille on ryhdytty laatimaan kuntoutus-

suunnitelmia.  

 Iäkkäiltä saadun palautteen ja liikuntaraadissa 

esiin tulleiden ideoiden pohjalta Kokemäellä 

kehitettiin liikunnasta tiedottamista. 

Liikuntatoimi on koonnut iäkkäiden 

liikuntaryhmät liikuntakalenteriin, joka on 

julkaistu paikallislehdessä ja kaupungin 

verkkosivuilla. Lisäksi kalenteria on jaettu 

runsaasti muun muassa kotikäynneillä.  

 

Yhteenveto liikuntaneuvonnasta 

Ikäihmisten matalan kynnyksen liikunta-

neuvonnan kehittämistä on hyvä edelleen 

jatkaa. Liikunnan lisääntynyt puheeksi 

ottaminen ja kuntoutussuunnitelmien 

laatiminen ovat hyviä esimerkkejä neuvonnan 

kehittämistyöstä.   

Yhteistyöryhmä arvioi, että liikuntaneuvonnan 

lisääntyminen on onnistunut hyvin (4, as-

teikoilla 1-5).

 

Ohjattu liikuntatoiminta

Ikääntyneiden liikuntasuosituksissa neuvotaan 

harjoittamaan lihasvoimaa, tasapainoa ja not-

keutta 2-3 kertaa viikossa. Kestävyyskunnon 

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-

keää on välttää liikkumattomuutta. Voimaa 

vanhuuteen -ohjelmassa painotetaan voima- ja 

tasapaino-sisältöisten ryhmätoimintojen kehit-

tämistä. 

Kokemäellä iäkkäille suunnattujen liikunta-

ryhmien lukumäärä on lisääntynyt hienosti 

Voimaa vanhuuteen -työn aikana (kuvio 1).  

Myös osallistujamäärät ovat lisääntyneet. 

Vuonna 2014 ryhmiä oli 32 (2010:17) ja 

osallistujia 497 (2010: 286) 

Vuonna 2014 Kokemäellä oli 75 vuotta 

täyttäneitä henkilöitä yhteensä 981 (SOTKA-

net). Tästä ikäluokasta joka toisen arvioidaan 

olevan toiminta- ja liikkumiskyvyltään heiken-

tynyt. Tällöin Kokemäellä olisi vuonna 2014 
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ollut yksi ohjattu liikuntaryhmä 15 kohde-

ryhmän iäkästä kohden (2010: 27) 

Kuntaryhmän keskiarvo on yksi liikuntaryhmä 

15:ä kohderyhmän iäkästä kohden (2010: 29). 

Kokemäellä ryhmiä ohjasivat useimmiten 

liikunnan tai kuntoutuksen ammattilaiset (28 

ryhmässä). Yhtä ryhmää ohjasi vertaisohjaaja. 

Eniten ryhmiä järjesti liikuntatoimi, kaikkiaan 

15 ryhmää (taulukko 2). Sosiaali- ja 

terveystoimi järjesti kahdeksan ryhmää, 

samoin kuin järjestöt (Kokemäen 

kansalaisopisto 7 ryhmää, Kokemäen 

naisvoimistelijat 1 ryhmä). Tarjolla on ollut 

erisisältöisiä liikuntaryhmiä. Eniten on 

järjestetty kuntojumppia.   (Kuvio 2.)  

 

Kunta on tukenut ikäihmisten liikuntaa 

järjestämällä ilmaisia liikuntaryhmiä, muun 

muassa tasapaino- ja sauvakävelyryhmiä sekä 

erilaisia teemajumppia (esim. joulujumppa, 

Jele-jumpat Vanhalla yhteiskoululla ja 

Palvelukeskus Henrikinhovissa). Lisäksi 

Henrikinhoviin hankittujen kuntasalilaitteiden 

käyttö on ilmaista.  

Taulukko 2. Liikuntaryhmien ja niihin 

osallistuneiden henkilöiden lukumäärä 

sektoreittain vuonna 2014

 

Kuvio 1. Toimintakyvyltään heikentyneiden 

iäkkäiden liikuntaryhmät 2010–2014 

 

Kuvio 2. Liikuntaryhmien sisältö vuonna 2014 

 

Liikuntatoiminnan laatu 

Ikääntyneiden 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. Kokemäellä 

laatukriteerien mukaista toimintaa oli seuraa-

vasti: 

 Alle 20 osallistujaa oli 22 ryhmässä, keski-

määrin osallistujia oli 16/ryhmä 

 Ryhmistä 4 kokoontui kahdesti viikossa.  

 Asiakaspalautetta kerättiin 22 ryhmässä. 

 Jatkoharjoitteluun ohjattiin 6 ryhmässä.  

 Ryhmiä Osallistujia 

Sosiaali- ja 
terveystoimi 

8 97 

Liikuntatoimi 15 230 

Järjestöt 8 156 

Muut 1 14 

Yhteensä 32 497 
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Mikään ryhmä ei täyttänyt vielä kaikilta osin 

liikuntatoiminnan laatukriteerejä, mutta toi-

mintaa on kehitetty laatusuositusten 

suuntaan. Esimerkiksi asiakaspalautetta on 

ryhdytty keräämään huomattavasti enemmän. 

Liikkumiskyvyn testaamista ei tehty missään 

ryhmässä vuonna 2014. Suunnitteilla on 

aloittaa vuonna 2015 päivätoiminnan ryhmä, 

jossa osallistujat testataan sekä ryhmän alussa 

että lopussa. Kuntaryhmässä kaikki kriteerit 

täyttäviä liikuntaryhmiä oli kaksi yhtensä 406 

ryhmästä.  

 

 

 

 

Yhteenveto liikuntatoiminnasta  

Kokemäkeläisille ikäihmisille on saatu runsaasti 

lisää ohjattuja liikuntaryhmiä Voimaa 

vanhuuteen -työn aikana. Ryhmien määrä on 

lähes kaksinkertaistunut. Tarjolla on eri 

sisältöisiä ryhmiä usean sektorin järjestämänä 

Henrikinhoviin hankitut iäkkäille soveltuvat 

kuntosalilaitteet ovat lisänneet toiminta-

kyvyltään heikentyneiden kokemäkeläisten 

mahdollisuuksia turvalliseen kuntosali-

harjoitteluun.  

Toimintaa tulisi vielä kehittää laatukriteerien 

suuntaisesti.  

Tavoitteena on aloittaa vuonna 2015 

vertaisohjaajien koulutus ikäihmisten liikunnan 

edelleen lisäämiseksi. Haasteena on 

vertaisohjaajien rekrytoinnin onnistuminen.  

 Yhteistyöryhmä arvioi, että voima- ja tasapai-

nosisältöisen liikunnan lisääntyminen on onnis-

tunut hyvin (4, asteikoilla 1-5). 

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.  

 Vuonna 2014 säännöllistä ulkoiluapua 

Kokemäellä sai 50 kohderyhmän iäkästä 

(2012: 50)  

 Ulkoiluavustajia oli mukana toiminnassa 7 

(2012: 3) 

Kokemäellä ulkoiluystävät olivat pääosin 

vapaaehtoisia yksityishenkilöitä ja tehtävään 

palkattuja työntekijöitä.  

Ulkoiluystävätoimintaa koordinoivat 

kotihoidon hoitaja ja terveydenhuollon 

kuntayhtymän fysioterapeutti.  Kehittämistyön 

aikana ulkoilun merkitys Kokemäellä on 

lisääntynyt. Henrikinhovin henkilökunnan 

avulla asukkaat ovat päässeet huomattavasti 

useamman ulos ja tukityöllistettyjä on palkattu 

ulkoiluavustajiksi. Liikuntatoimi on järjestänyt 

sauvakävelyryhmiä. 

 Yhteistyöryhmä arvioi, että ulkoilun lisäänty-

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

Liikuntapaikat 

Kokemäellä on monipuolisesti ikäihmisten 

harjoitteluun sopivia liikuntapaikkoja (Tau-

lukko 3).  

 Vuonna 2014 
Kuntosalit  3 
Liikuntasalit  4 
Muut liikuntatoimintaan sopivat tilat  2 
Iäkkäille sopivat lähiliikuntapaikat tai ulkoilureitit  4 
Uima-altaat tai terapia-altaat 1 
Taulukko 3. Ikäihmisten harjoitteluun sopivat liikuntatilat  2014. 

Tapahtumat 

Kokemäellä järjestettiin runsaasti erilaisia 

iäkkäiden liikuntaan ja hyvinvointiin liittyviä 

tapahtumia. Yhteensä tilaisuuksia oli 14 ja 

osallistujia niissä oli yli 1000 (1149). Ulkoilu- 

ja/tai liikuntatapahtumia oli kuusi. 

Sosiaalitoimi järjesti iäkkäille suunnatun 

palvelupäivän kaksi kertaa. Päivän aikana 

saatiin kotona asumiseen liittyvän 

turvallisuusneuvonnan lisäksi liikunta-

neuvontaa sekä jumpattiin yhdessä.  

Vanhustenviikolla on järjestetty erilaisia 

tapahtumia. Vuonna 2013 järjestettiin eri 

sektoreiden yhteistyönä suuren suosion 

saavuttaneet Voimaa vanhuuteen -messut. 

Messuilla oli tarjolla mm. terveystietoiskuja ja -

testejä, lukuisten näytteilleasettajien 

toimipisteitä, yhteisjumppaa sekä kulttuuri- ja 

liikuntaesityksiä.  Kävijöitä messuilla oli n. 500 

henkilöä. 

 Vuonna 2013 pidettiin myös Ikäihmisten 

liikuntaraati -keskustelutilaisuus, johon 

osallistui 11 ikäihmistä. Kunnan virkamiehiä ja 

päättäjiä oli paikalla 9 eri hallintokunnista ja 

luottamuselimistä.   

 

Toiminnan esittely ja näkyvyys mediassa 

Kokemäen Voimaa vanhuuteen -työtä on 

esitelty eri medioissa vuosien 2012–2014 ai-

kana yhteensä 20 kertaa. Näkyvyyttä saatiin 

eniten paikallislehdessä (16 kertaa), joka toimi 

ohjelman kummilehtenä. Radiossa oli juttua 

kahdesti. Myös valtakunnan lehdissä sekä 

verkkojulkaisussa oli esitelty iäkkäiden liikun-

taa ja paikallista kehittämistyötä. Aiheita olivat 

Starttiseminaari, Ikäihmisten liikuntaraati, 

Henrikinhovin ”Olympialaiset” , Kunnon eväät -

ohjeet  ja Voimaa vanhuuteen -messut 

Kunnat ovat esitelleet toimintaansa myös 

Voimaa vanhuuteen -ohjelman tilaisuuksissa ja 

julkaisuissa.  Voimaa vanhuuteen -juhla-

seminaarissa huhtikuussa 2015 oli esitys ja 

posteri Kokemäen ulkoiluystävätoiminnasta. 

Esitys on luettavissa voimaa vanhuuteen -

verkkosivuilla. 

http://www.voimaavanhuuteen.fi/binary/file/-/id/27/fid/1017
http://www.voimaavanhuuteen.fi/binary/file/-/id/27/fid/1017


 

 
 

Ikäinstituutin Voimasanomat lehdessä 1/2014 

kerrottiin, miten Kokemäen liikuntaraadissa 

esiin tulleita toivomuksia on toteutettu ja 

Voimasanomat -lehdessä 1/2015 kerrottiin 

palvelukeskus Henrikinhovin uusista 

kuntosalilaitteista. 

 

Yhteistyöryhmän toiminta 

Yhteistyöryhmä arvioi vuosiseurannassa omaa 

toimintaansa ja kehittämistyötä yleensä.  

Lisäksi keväällä 2013 tehtiin väliarvio SWOT-

menetelmällä suunnan tarkistamiseksi. 

Itsearvioinnin mukaan sekä kehittämistyö että 

yhteistyöryhmän toiminta onnistuivat kahden 

viimeisen vuoden aikana hyvin (4, asteikolla 1- 

5). Alkutilanteeseen verrattuna yhteistyö-

ryhmän toiminnassa on onnistuttu selvästi 

paremmin.  

 

 

Kuvio 3. Oman toiminnan arviointi  

Kokemäen vanhusneuvosto on ottanut selkeän 

roolin Voimaa vanhuuteen -työssä ja se 

koetaan hyväksi. Koetaan myös, että ylimpien 

virkamiesten ja luottamushenkilöiden tuen 

saamiseksi tarvitaan edelleen esimiesten 

aktiivista työtä. 

Yhteistyöryhmän toiminta jatkuu varsinaisen 

Voimaa vanhuuteen -työn päätyttyä. 

Tavoitteena on tulevaisuudessa laajentaa 

yhteistyötä mm. eläkeläisjärjestöjen kanssa. 

Lisäksi toimintaa ollaan valmiita laajentamaan 

ikäihmisten liikunnan toimenpideohjelman 

verkostossa liian vähän liikkuvien, eläkkeelle 

siirtyvien (60+) sekä kotihoidon, palvelu-

asumisen ja pitkäaikaisen laitoshoidon piirissä 

olevien ikäihmisten parissa.  

 

Kokemäellä on tehty kolmen vuoden aikana 

ansiokasta Voimaa vanhuuteen -kehittämis-

työtä. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

http://www.voimaavanhuuteen.fi/sitepaper/view/-/id/69
http://www.voimaavanhuuteen.fi/fi/materiaalit/woimasanomat/

