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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. Lahti kuuluu 

kolmanteen kuntaryhmään, joka valittiin 

mukaan kolmivuotiseen kehittämistyöhön 

joulukuussa 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, 

koulutusta, viestintätukea ja verkostopäiviä. 

Mentorointi jatkuu 31.5.2015 asti. 

Katsauksen tiedot on kerätty vuosi-

seurantakyselyistä, yhteistyöryhmien itse-

arvioinneista sekä muistioista. Tuloksia 

peilataan alkukartoitukseen sekä kehittämis-

suunnitelman tavoitteisiin. 

 

Lahdessa 

 75 vuotta täyttäneitä oli vuoden 2014 

lopussa 9617 (9,3 %).  Lukumäärä on 

lisääntynyt kolmessa vuodessa noin 800 

hengellä (2011: 8838 eli 8,7 %). 

 Yhteistyöryhmän Voimaa vanhuuteen  

-koordinaattoreina ovat toimineet 

liikuntapalveluiden terveysliikuntasuunnit-

telija, kaupungin vanhustenpalveluiden ja 

kuntoutuksen kuntoutuspäällikkö sekä 

liikuntapalveluiden ikäkorttelitoiminnan 

ohjaaja. Ryhmän puheenjohtajana on 

toiminut kunnanvaltuutettu Kaarina 

Suhonen. Ryhmässä on ollut myös laaja 

edustus kaupungin muista yksiköistä, 

erilaisista järjestöistä, oppilaitoksista ja 

seurakunnasta. Ryhmä kokoontui noin viisi 

kertaa vuodessa.  

 Ikäihmisten liikunta on kirjattu kunnan 

terveysliikuntastrategiaan, hyvinvointiker-

tomukseen ja ikäihmisten hyvinvointi-

suunnitelmaan. Suunnitteilla on myös 

asian kirjaaminen kunnan Terveys-

liikunnan toimenpideohjelmaan ja uuteen 

ikäihmisten hyvinvointisuunnitelmaan.   
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 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön saatiin 

kaupungin tuottavuushanke-rahoitusta vuosille 

2013-2014. Sillä voitiin palkata kuntaan 

järjestökoordinaattori, joka on pitänyt yhteyttä 

ikäihmisten liikuntatoimintaa järjestäviin 

yhdistyksiin.  

 

 

Koulutus 

Lahtelaiset osallistuivat useisiin Ikäinstituutin 

koulutuksiin Voimaa vanhuuteen -työn aikana. 

Suurin osa näistä oli maksuttomia, 

mentorointisopimukseen kuuluvia koulutuksia.  

 Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttaja-

koulutus 3 henkilöä (2 sosiaali- ja 

terveystoimi, 1 liikuntatoimi) 

 Voitas -kouluttajakoulutus (1 henkilö 

Diakonialaitos) 

 Liikunta ja muistisairaudet 4 henkilöä  

(1 sosiaali- ja terveystoimi, 1 liikuntatoimi, 

2 Diakonialaitos)  

 Liikunta ja ravitsemus 3 henkilöä  

(2 sosiaali- ja terveystoimi, 1 muu sektori)  

 Liikuntaneuvontaa ikäihmisille 4 henkilöä 

(3 sosiaali- ja terveystoimi, 1 liikuntatoimi) 

Keväällä 2014 Lahdessa järjestettiin yhdessä 

Ikäinstituutin kanssa kaksi liikuntaneuvonta-

koulutusta, joihin osallistui yhteensä yli 170 

henkilöä: vertaisohjaajia, fysioterapeutteja, 

opiskelijoita, liikunnanohjaajia ja hoitohenkilö-

kuntaa. 

Voimaa vanhuuteen -työn aikana (2012–2014) 

Lahdessa järjestettiin yhteensä 16 koulutusta, 

joihin osallistui 640 henkilöä (kuvio 1). Koulu-

tuksia järjestettiin mm. ulkoiluystäville ja lii-

kuntakummeille. Lisäksi on luennoitu ikäihmis-

ten terveysliikunnasta ja kaatumisten ehkäi-

systä sekä ikäihmisille että ammattilaisille.  

Kuvio 1. Paikalliset koulutukset 2011–2015 

 

Yhteenveto koulutuksista 

Koulutus on tukenut ikäihmisten terveys-

liikunnan kehittämistä kunnassa. Yhteistyö-

ryhmän arvion mukaan iäkkäiden terveys-

liikuntaan liittyvän tietämyksen lisääntyminen 

on onnistunut erittäin hyvin (5, asteikoilla 1-5). 

Liikuntakummeja koulutetaan jatkossakin ja 

muitakin koulutuksia järjestetään tarpeen 

vaatiessa.
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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. 

Lahdessa liikuntaneuvontaa toteutetaan 

monin eri tavoin (kuvio 2.) Liikunnanohjaajan 

pitämään liikuntaneuvontaan ohjaudutaan 

hoitajan tai lääkärin antamalla lähetteellä. 

Vastaanotolla keskustellaan mm. liikunnan ja 

ravinnon merkityksestä. Asiakas ohjataan 

omatoimiseen harjoitteluun tai liikunta-

ryhmään.  

Terveyskioskissa annetaan liikuntaneuvontaa 

yleisemmällä tasolla. Siellä kerrotaan mm. 

liikuntaryhmävaihtoehdoista ja liikunnan 

merkityksestä. Lääkinnällisen kuntoutuksen 

työntekijät antavat neuvontaa omille 

asiakkailleen sekä yksilöllisesti että ryhmässä. 

Asiakasohjausyksikkö Siiristä saa tietoa 

kaikista ikäihmisten palveluista, myös 

liikunnasta. Liikuntaneuvontaa annetaan 

myös monien tapahtumien yhteydessä.  

Tiedot ikäihmisten liikuntatarjonnasta on 

koottu Liiku-linkkiin. Liikuntaryhmät on 

luokiteltu vaikeuden/kuormittavuuden 

mukaan, joten kaikenkuntoiset löytävät 

verkkolinkistä itselleen sopivan ryhmän.  

Kuvio 2. Liikuntaneuvontatoiminnot vuosina 

2011–2014

  

Yhteenveto liikuntaneuvonnasta 

Yhteistyöryhmä arvioi, että liikuntaneuvonnan 

lisääntyminen on onnistunut melko hyvin (3, 

asteikoilla 1-5). Matalan kynnyksen neuvonta  

 

tapahtumien yhteydessä on onnistunut hyvin, 

samoin liikuntalähetteellä toimiva neuvonta. 

Näitä toimintoja jatketaan varsinaisen Voimaa 

vanhuuteen -työn päätyttyäkin.  

 

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. 
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Lahdessa on runsaasti kohderyhmälle 

suunnattuja liikuntaryhmiä. Vuonna 2014 

ryhmiä oli 262 (2011: 170) ja osallistujia 4851 

(2011: 2391). Uusiakin ryhmiä on perustettu 

mm. liikuntatoimen järjestämät ulkoiluryhmät. 

Myös muut toimijat, esim. seurakunta,  

Wellamo-opisto ja säätiöt, ovat lisänneet 

ryhmiä.  

Vuonna 2014 Lahdessa oli 75 vuotta 

täyttäneitä henkilöitä yhteensä 9617 

(SOTKAnet). Tästä ikäluokasta joka toisen 

arvioidaan olevan toiminta- ja 

liikkumiskyvyltään heikentynyt. Tällöin 

Lahdessa olisi vuonna 2014 ollut yksi ohjattu 

liikuntaryhmä kohderyhmän 18 iäkästä kohden 

(2011: 26). Kuntaryhmän keskiarvo on yksi 

ryhmä/23 kohderyhmän iäkästä (2011: 30).  

Liikuntaryhmiä järjestivät kaikki sektorit, 

järjestöt kaikkein eniten (taulukko 1). Tarjolla 

on ollut hyvin monipuolisesti erisisältöisiä 

liikuntaryhmiä. Eniten on järjestetty 

kuntosaliryhmiä sekä vesivoimistelua (kuvio 4). 

Ohjaajana toimii useimmiten liikunnan ja 

kuntoutuksen ammattilainen (181 ryhmässä), 

mutta vertaisohjaajavetoisia ryhmiäkin oli 28 

ja hoitajien vetämiä 19.  Vertais- ja 

vapaaehtoisohjaajia oli toiminnassa mukana 

arviolta 107 (2011: 40). 

Keskeisiä ryhmätoimintoja ovat olleet mm. 

 Ikäkorttelitoiminta 

 Yhdistysten erisisältöiset liikuntaryhmät 

 Liikuntatoimen ulkoliikuntaryhmät 

 Dilan Helposti mukaan -ryhmät 

 Lääkinnällisen kuntoutuksen voima- ja 

tasapainoryhmät 

 

  

 

 

 

 

Kuvio 3. Toimintakyvyltään heikentyneiden  Kuvio 4. Liikuntatoiminnan sisältö vuonna 2014 

iäkkäiden liikuntaryhmät 2011–2014  

 

Taulukko 1. Liikuntaryhmien ja niihin osallistuneiden henkilöiden lukumäärä sektoreittain vuonna 2014 

 
 

Sosiaali- ja 
terveystoimi 

Liikuntatoimi Järjestöt Muut toimijat Yhteensä 

Ryhmiä 15 67 106 74 262 

Osallistujia 235 1500 1926 1190 4851 

 

 

 



 

 
  Ikäinstituutti: Voimaa vanhuuteen -ohjelma 2015                                        6 

Liikuntatoiminnan laatu 

Ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveys-

liikunnan laatusuositukset sekä Voimaa 

vanhuuteen -liikuntaryhmien laatukriteerit 

ohjeistavat ryhmäliikunnan toteutusta.  

 18 liikuntaryhmää kokoontui vähintään 

kaksi kertaa viikossa.  

 Liikkumiskyvyn testaus tehtiin 31 

ryhmässä. 

 Jatkoharjoitteluun ohjattiin 81 ryhmässä.  

 Asiakaspalautetta kerättiin 67 ryhmässä 

 Ryhmissä oli keskimäärin 12 iäkästä 

osallistujaa. 

 Alle 20 osallistujaa 197 ryhmässä 

Yksikään ryhmä ei täyttänyt kaikkia 

liikuntatoiminnan laatukriteerejä.  Kunta-

ryhmässä 3 kriteerit täyttäviä liikuntaryhmiä oli 

14 yhteensä 601 liikuntaryhmästä.  

Liikuntaryhmissä testatuista 326 henkilöstä 

tulos parani 123:lla ja pysyi ennallaan 158 

henkilöllä. Tulos heikentyi 45 henkilöllä. 

Ikäihmisten liikkumista tuetaan Lahdessa myös 

rahallisesti. Kunnassa ei ole käytössä 

senioriliikuntakorttia, mutta eläkeläiset 

pääsevät uimahalliin ja kuntosalille muita 

edullisemmin. Harjulan kansalaisopisto ja 

Wellamo-opisto jakavat eläkeläisille vapaan 

sivistystyön etuseteleitä. Kunta tukee 

järjestöjen Voimaa vanhuuteen -työtä 

antamalla ilmaista koulutusta ja materiaalia 

toiminnan tueksi. Järjestöillä on halvemmat 

tilamaksut esimerkiksi koulujen saleissa.   

 

Yhteenveto liikuntatoiminnasta 

Toimintakyvyltään heikentyneille ikäihmisille 

suunnattuja liikuntaryhmiä on saatu lisää 

Voimaa vanhuuteen -työn aikana.  

Ikäkorttelitoiminta on saanut jatkoa ja 

muutamiin taloyhtiöihin on saatu 

liikuntaryhmiä. Yhdistysten vertaisohjaajat 

tekevät arvokasta työtä liikuntaryhmissä. 

Heidän kouluttamisensa ja tukemisensa on 

tärkeää toiminnan jatkuvuuden kannalta.  

Yhteistyöryhmä arvioi, että voima- ja 

tasapainosisältöisen liikunnan lisääntyminen 

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

Toimintaa jatketaan Voimaa vanhuuteen  

-kehittämistyön päätyttyäkin.  

 

 

 

Ulkoilu 

Ulkoilutoiminnan lisääminen on ollut yksi 

tavoite Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa. 

Pyrkimyksenä oli saada sekä yksilöllistä 

ulkoiluapua että ohjattuja ulkoiluryhmiä.  

 

 

 

Lahdessa tähän tavoitteeseen on vastattu 

erinomaisesti. Kaupungissa järjestetty yksi 

Ulkoiluystävä-koulutus, johon osallistui viisi 

henkilöä. Lisäksi on pidetty neljä 

liikuntakummi- tai vapaaehtoiskoulutusta, 

joissa on perehdytty myös ulkoiluapuna 
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toimimiseen. Näihin koulutuksiin osallistui 41 

henkilöä.  

 Vuonna 2014 säännöllistä ulkoiluapua 

liikuntatoimen, sosiaali- ja terveystoimen 

sekä seurakunnan kautta sai 47 

kohderyhmän iäkästä (2012: 54) 

 Ulkoiluavustajia oli mukana toiminnassa 47 

(2012: 47) 

 Myös erilaiset järjestöt tarjoavat 

ulkoiluapua, mutta lukuja ei ole tilastoitu. 

Lahdessa toimii säännöllisesti 21 ikäihmisten 

ulkoiluryhmää, joista noin puolet on 

vertaisohjaajavetoisia. Liikuntatoimi järjestää 

eri puolella kaupunkia Pysäkkilenkkejä ja 

ulkokuntosaliryhmiä. Lisäksi järjestöillä on 

omia ulkoiluryhmiä. Ryhmiin osallistui vuonna 

2014 yhteensä 143 ikäihmistä.  

Yhteistyöryhmä arvioikin, että ulkoilun 

lisääntyminen on onnistunut kunnassa erittäin 

hyvin (5, asteikoilla 1-5). Ulkoilutoimintaa 

aiotaan jatkaa varsinaisen Voimaa vanhuuteen 

-työn päätyttyäkin. Lisäksi päivitetään 

ulkokuntolaitekarttaa ja lisätään laitteita 

tarpeen mukaan.    

 

Muuta 

Liikuntapaikat 

Liikuntapaikkojen lukumäärän kartoittaminen 

osoittautui hankalaksi isossa kunnassa. 

Tiedossa kuitenkin on, että kaupunkiin on 

saatu lisää ikäihmisille soveltuvia 

ulkokuntosalilaitteita eri puolille kaupunkia. 

 

Tapahtumat 

Lahdessa järjestettiin 70 ikäihmisten 

terveysliikuntaan liittyviä tapahtumaa 

kolmivuotisen Voimaa vanhuuteen -työn 

aikana. Tapahtumiin osallistui yhteensä 11 304 

ikäihmistä. Eniten pidettiin erilaisia 

ulkoilutapahtumia (22), esim. Penkkien 

valloituksia. Niissä jumpattiin penkiltä penkille 

ja samalla kerättiin ikäihmisten näkemyksiä 

penkkien tarpeesta ja muista 

ulkoiluolosuhteista. Sosiaali- ja terveystoimi on 

järjestänyt paljon erilaisia ikäihmisten 

liikuntaan ja terveyteen liittyviä teemaluentoja 

(20). Kirjastokierroksilla (11) annettiin 

liikuntaneuvontaa sekä kerrottiin mm. jalkojen 

hoidosta.  

 

 

Toiminnan esittely ja näkyvyys mediassa 

Lahden Voimaa vanhuuteen -työtä on esitelty 

mediassa vuosien 2012–2014 aikana yhteensä 

56 kertaa. Eniten näkyvyyttä on saatu 

paikallislehdissä, mutta myös valtakunnallisissa 

lehdissä, radiossa ja verkkojulkaisuissa. 

Jutuissa on kerrottu mm. Penkkien valloitus -

tapahtumista, Pysäkkilenkeistä ja 

ulkokuntosaliryhmistä. Lisäksi on kerrottu 
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ikäihmisten liikunnan merkityksestä, Voimaa 

vanhuuteen -ohjelmasta sekä LIIKU-linkistä. 

Voimaa vanhuuteen -toiminnasta tiedotetaan 

myös kunnan kotisivuilla ja Facebookissa. 

Penkkivalloituksista tehtiin video ja 

Pysäkkilenkkitoimintaa esitellään Ikäinstituutin 

Yhdessä ulos ulkoilupulasta -videossa. 

Kunnat ovat päässeet esittelemään 

toimintaansa myös Voimaa vanhuuteen -

ohjelman tilaisuuksissa ja julkaisuissa. 

Huhtikuussa 2015 pidetyssä Juhlaseminaarissa 

esiteltiin Lahden monipuolista 

ulkoilutoimintaa. 

 

Yhteistyöryhmän toiminta 

Yhteistyöryhmä arvioi vuosiseurannassa omaa 

toimintaansa ja kehittämistyötä yleensä. 

Lisäksi keväällä 2014 tehtiin väliarviota (SWOT-

menetelmä) suunnan tarkistamiseksi. 

Ensimmäisen vuoden käynnistysvaikeuksien 

jälkeen sekä yhteistyöryhmän toiminta sujui 

melko hyvin (3, asteikolla 1- 5) ja kehittämistyö 

erittäin hyvin tai hyvin (kuvio 5).  

 
Kuvio 5. Oman toiminnan arviointi 

 

Poikkisektorisen yhteistyön arvioitiin 

kehittyneen hyvin (4, asteikolla 1- 5) Voimaa 

vanhuuteen -työn aikana. Myös ikäihmiset on 

otettu mukaan toiminnan kehittämiseen. 

Penkkien valloitus -tapahtumissa he ovat 

saaneet esittää toiveitaan mm. penkkien 

sijainneista ja ulkoiluympäristöistä.  

 

Muilta Voimaa vanhuuteen -kunnilta on saatu 

ideoita ulkoiluystäväkoulutukseen ja Voimaa 

vanhuuteen -ohjelmalta malleja 

liikuntamateriaalin käyttöön.  

 

Kunnan päättäjät ovat olleet melko 

kiinnostuneita Voimaa vanhuuteen -työstä.  

Isossa kunnassa asioita on ollut vaikea saada 

esille. Päättäjät ovat olleet kiinnostuneempia, 

jos aihe on koskettanut heitä jollakin tavalla.  

Toiminta jatkuu varsinaisen Voimaa 

vanhuuteen -työn päätyttyäkin ja tarvittaessa 

sitä kehitetään edelleen. Yhteistyöryhmä 

jatkaa kokoontumisiaan kahdesti vuodessa. 

Ryhmän nimeksi tulee Terveys ja liikunta ja se 

käsittelee jatkossa kaikkia ikäryhmiä.   

Lahdessa on kiinnostusta jatkaa 

kehittämistyötä Ikäihmisten liikunnan 

toimenpideohjelman mukaisesti ja laajentaa 

kohderyhmää sekä eläkkeelle siirtyviin 60+ 

ikäihmisiin että hoivan piirissä jo oleviin 

ikäihmisiin. Vuonna 2015 tarkoitus on lisätä 

kotihoidon asiakkaiden ulkoilumahdollisuuksia.  

Voimaa vanhuuteen -työ Lahdessa on jo 

hyvässä vauhdissa. Tästä on hyvä jatkaa! 

Liikkuva vanhuus - yhteinen asiamme 




