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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. Lemi kuuluu 

osana Eksotea kolmanteen kuntaryhmään, 

joka valittiin mukaan kolmivuotiseen 

kehittämistyöhön 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, 

koulutusta, viestintätukea ja verkostopäiviä. 

Mentorointi jatkui 31.5.2015 asti. 

Katsauksen tiedot on kerätty vuosi-

seurantakyselyistä, yhteistyöryhmien itse-

arvioinneista sekä muistioista. Tuloksia 

peilataan alkukartoitukseen sekä kehittämis-

suunnitelman tavoitteisiin. 

 

Lemillä 

 75 vuotta täyttäneitä oli vuoden 2014 

lopussa 318 (10,2 %).  Lukumäärä on 

lisääntynyt kolmessa vuodessa 23 

hengellä (2011: 295 eli 9,6 %). 

 Yhteistyöryhmään ovat kuuluneet 

liikuntatoimen koordinaattorina vapaa-

aikasihteeri, sosiaali- ja terveystoimen 

koordinaattorina (Eksoten) 

fysioterapeutti sekä Eksote -kuntien 

yhteinen Voimaa vanhuuteen -

koordinaattori. Järjestökoordinaattoria 

ei nimetty, toiminnassa oli vaihtelevasti 

mukana järjestöihmisiä. Ryhmä 

kokoontui muutaman kerran vuodessa.  

 Ikäihmisten liikunta on kirjattu Eksoten 

toimintakertomukseen, vapaa-

aikatoimen toimintasuunnitelmaan, 

sekä osana muita kunnan strategioita ja 

toimintakertomuksia.  

 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö on 

toteutettu ilman erillistä 

hankerahoitusta.  
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Koulutus 

Lemiltä      kaksi henkilöä sosiaali- ja 

terveystoimesta osallistui  VoiTas –

kouluttajakoulutukseen ja yksi järjestöedustaja 

senioritanssin ohjauskoulutukseen. Muihin 

mentorointisopimukseen kuuluviin iäkkäiden 

terveysliikuntakoulutuksiin ei osallistuttu. 

VoiTas -kouluttaja koulutti paikallisesti 

vapaaehtoisia ja ammattilaisia. 

 VertaisVeturi -koulutus vuonna 2012 

(11 osallistujaa) 

 Kunnon Hoitaja -koulutuksia kaksi 

vuonna 2014  (10 osallistujaa) 

 

Yhteenveto koulutuksista 

Paikallisen kouluttajan käynnistämällä 

vertaisohjaajakoulutuksella vapaaehtoiset 

saivat valmiuksia ohjata iäkkäiden 

liikuntaryhmiä. Ammattilaisten osaamista 

iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelun 

ohjaamisesta lisättiin Kunnon Hoitaja –

koulutuksissa. 

Hoitohenkilökunnan ja vertaisohjaajien 

koulutus on tukenut ikäihmisten terveys-

liikunnan kehittämistä kunnassa. Yhden 

kouluttajan voimin on tietämys vähitellen 

lisääntynyt. Iäkkäille suunnattuja 

terveysliikunnan koulutus- tai infotilaisuuksia 

ei järjestetty. Yhteistyöryhmän arvion mukaan 

iäkkäiden terveysliikuntaan liittyvän 

tietämyksen lisääntyminen on onnistunut 

tyydyttävästi (2, asteikoilla 1-5).  

 

 

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. 

Lemillä liikuntaneuvontaa sai 

terveyskeskuksessa kuntoutuksen 

vastaanotolla. Vuonna 2014 liikuntaneuvonnan 

kertakäynnillä kävi 10 ikäihmistä. Lisäksi 

terveydenhoitaja, fysioterapeutti ja lääkäri 

antoivat vastaanotoillaan liikuntaneuvontaa ja 

ohjasivat tarvittaessa olemassa oleviin 

kuntoutusryhmiin. 

Liikuntaneuvonta on ”lisääntynyt jossain 

määrin” kehittämistyön aikana. Toisaalta 

”koordinoitu yhteistyö tällä alueella vielä 

puuttuu” 

Yhteistyöryhmä arvioi, että liikuntaneuvonnan 

lisääntyminen on onnistunut melko hyvin tai 

tyydyttävästi hyvin (3 ja 2, asteikoilla 1-5).   

Liikuntaraadissa syksyllä 2014 toivottiin, että 

tiedot iäkkäiden liikuntaryhmistä koottaisiin 

yhteiseen kuntainfoon. Samoin ideoitiin 

avoimen neuvontavastaanoton järjestämistä 

hyvinvointikeskukseen tai vanhustentalolle. 
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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. 

Lemillä kohderyhmälle suunnattujen 

liikuntaryhmien lukumäärä on lisääntynyt 

Voimaa vanhuuteen -työn aikana (kuvio 1). 

Vuonna 2014 ryhmiä oli 14 (2011: 7) ja 

osallistujia niissä 141 henkilöä (2011: 66).  

 

Kuvio 1. Toimintakyvyltään heikentyneiden   

iäkkäiden liikuntaryhmät 2011-2014 

Eniten liikuntaryhmiä oli sosiaali- ja 

terveystoimella ja kansalaisopistolla.  

Järjestöillä oli kolme ryhmää. Eniten osallistujia 

oli kansalaisopiston ryhmissä. (taulukko 1.)  

 

Taulukko 1. Liikuntaryhmät ja niihin osallistuneet 

 järjestäjätahon mukaan 2014. 

 Ryhmiä lkm Osallistujia 

Sosiaali- ja 
terveystoimi 

6 34 

Järjestöt 3 44 

Kansalaisopisto 5 63 

Yhteensä 14 141 

 

Järjestöjen ryhmät olivat vertaisohjaajien 

vetämiä ryhmiä, kaksi kuntosaliryhmää ja yksi 

kuntojumpparyhmä. Suosituinta oli kuntosali 

sekä voima- tasapainoharjoittelu (kuvio 2). 

 

 

 

Kuvio 2. Liikuntatoiminnan sisältö 2014 

 

Vuonna 2014 Lemillä oli 75 vuotta täyttäneitä 

henkilöitä yhteensä 318 (SOTKAnet). Tästä 

ikäluokasta joka toisen arvioidaan olevan 

toiminta- ja liikkumiskyvyltään heikentynyt. 

Tällöin Lemillä olisi vuonna 2014 ollut yksi 

ohjattu liikuntaryhmä kohderyhmän 11 iäkästä 

kohden (2011: 21). Kuntaryhmän keskiarvo on 

yksi ryhmä 23 kohderyhmän iäkästä kohden 

(2011:30).  
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Liikuntatoiminnan laatu 

 

Ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveys-

liikunnan laatusuositukset sekä Voimaa 

vanhuuteen -liikuntaryhmien laatukriteerit 

ohjeistavat ryhmäliikunnan toteutusta. 

Keskeiset kriteerit ovat: ryhmäkoko alle 20 

henkilöä, kokoontuminen vähintään kaksi 

kertaa viikossa, palaute osallistujilta, toiminta- 

ja liikkumiskyvyn arviointi ja ohjaus 

jatkoharjoitteluun. Lemillä kriteerit täyttyivät 

vuonna 2014 seuraavasti. 

 13 ryhmässä osallistujia oli alle 20, 

keskimäärin ryhmissä oli 10 osallistujaa. 

 Kaksi kertaa viikossa kokoontui kuusi 

liikuntaryhmää.  

 

 

 

 Asiakaspalautetta ei kerätty ryhmissä. 

 Liikkumiskyky testattiin kuudessa ryhmässä 

 Jatkoharjoitteluun ohjattiin kuudessa 

ryhmässä.  

Parhaiten kriteerit täyttyivät sosiaali- ja 

terveystoimessa hyvinvointiaseman kuudessa 

VoiTas-ryhmässä, jotka kokoontuivat kaksi 

kertaa viikossa, ja kaikki osallistujat (34 

henkilöä) testattiin SPPB-testillä jakson alussa 

ja lopussa. Jakson pituus oli 6-11 viikkoa. 

Testien perusteella liikkumiskyky parani 28:lla 

ja pysyi ennallaan kuudella henkilöllä.  

Yhteenveto liikuntatoiminnasta 

Toimintakyvyltään heikentyneille ikäihmisille 

on saatu lisää ohjattuja liikuntaryhmiä ja 

toimintaa on kehitetty sosiaali- ja 

terveystoimessa laatusuositusten suuntaisesti. 

Ryhmäkoko lähes kaikissa on alle 20 henkilöä. 

Kuntosalilla harjoittelee jo suurin osa (82 

henkilöä) kaikista ryhmin osallistujista. 

Yhteistyöryhmä arvioi, että voima- ja 

tasapainosisältöisen liikunnan lisääntyminen 

on onnistunut tyydyttävästi (2, asteikoilla 1-5). 

Vertaisohjaajien työhön oltiin tyytyväisiä.  

Liikuntatoimintaa kannattaa kehittää edelleen 

laatusuositusten suuntaisesti myös muidenkin 

järjestäjien ryhmissä. Ammattilaiset voivat olla 

vertaisohjaajien toiminnan tukena.

 

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. Ulkoilutoiminnan lisääminen on ollut 

yksi tavoite Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa. 

Pyrkimyksenä oli saada sekä yksilöllistä 

ulkoiluapua että ohjattuja ulkoiluryhmiä.  
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Vuonna 2014 Lemillä ulkoiluavustajia saatiin 

eläkeläis- ja kansanterveysjärjestöistä sekä 

muista vapaaehtoisjärjestöistä.  Seurakunnan 

diakoniatyö järjesti ulkoilua Palola-kodilla.  

Vapaaehtoiset olivat mukana myös  

ulkoilutapahtumissa. Kunnassa ei ole nimettyä 

tahoa, joka koordinoi ulkoilua. Ulkoiluystäväksi 

iäkkäälle -koulutuksen käynyttä kouluttajaa ei 

vielä ole omassa kunnassa, 

Vertaisohjaajakoulutuksen käyneistä osa oli  

 

 

mukana myös ulkoilutoiminnassa. Lemillä 

vuonna 2014 

 säännöllistä ulkoiluapua sai 3 

ikäihmistä (2012:5). 

 ulkoiluavustajina oli toiminnassa 

mukana kaikkiaan 15 henkilöä (2012: 

10). 

Yhteistyöryhmä arvioi, että ulkoilun 

lisääntyminen on onnistunut melko hyvin (3, 

asteikoilla 1-5). 

Muuta 

Liikuntapaikat 

Lemillä tekninen toimi ja vapaa-aikatoimi 

vastaavat liikuntapaikkojen kunnossapidosta, 

koulut liikuntasalien käyttövuoroista ja 

sivistyslautakunta määrittää maksut. 

Toiminnot suunnitellaan pääosin yhteistyössä 

kansalaisopiston, kuntoutuksen ja järjestöjen 

kanssa. Vuosiseurannassa mainittiin: 

”Liikuntatilojen maksuttomuuteen tai 

avustuksiin satsausta”.

 
 

Tapahtumat 

Lemin vuosiseurantatietojen mukaan iäkkäille 

järjestettiin kehittämistyön aikana vuonna 

2014 yksi ulkoliikuntatapahtuma järjestöjen 

yhteistyönä sekä liikuntaraati syksyllä 2014 

Voimaa vanhuuteen yhteistyöryhmän ja 

Ikäinstituutin kanssa. Ulkoilutapahtumaan 

osallistui 30 ja liikuntaraatiin 20 ikäihmistä. 

    

 

Toiminnan esittely ja näkyvyys mediassa 

 

 

 

Lemin Voimaa vanhuuteen -työtä on esitelty 

eri medioissa vuosien 2012–2014 aikana 

yhteensä seitsemän kertaa. Paikallislehdissä 

kerrottiin VertaisVeturi -koulutuksesta ja 

kesätapahtumasta. 

 

Myös paikallisessa kotiseuturadiossa oli 

ohjelmaa iäkkäiden liikunnasta. Kolme kertaa 

vuodessa ilmestyvässä kuntatiedotteessa oli 

tietoa liikuntatoiminnasta ja 

osallistumismahdollisuuksista.
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Yhteistyöryhmän toiminta 

Yhteistyöryhmä arvioi vuosiseurannassa omaa 

toimintaansa ja kehittämistyötä yleensä. Osa 

kunnista teki myös väliarvion keväällä 2014 

(SWOT-menetelmä) suunnan tarkistamiseksi. 

Lemillä ei tehty väliarviointia. 

Vuosiseurantatietojen mukaan yhteistyöryhmä 

arvioi työn onnistuneen enimmäkseen 

tyydyttävästi (2, asteikolla 1- 5), (kuvio 3). 

 

 

Kuvio 3. Kehittämistyön ja yhteistyöryhmän 

 toiminnan onnistuminen vuosina 2012-2014 

 

Kunnan päättäjien kiinnostus Voimaa 

vanhuuteen -työhön kolmivuotisen 

kehittämistyön aikana on ollut 

yhteistyöryhmän arvion mukaan melko 

vähäistä. Iäkkäiden liikuntaraadissa syksyllä 

2014 oli mukana järjestöjen puheenjohtajia, 

vanhus- ja vammaisneuvoston edustajia, 

sivistystoimen johtaja sekä kunnanhallituksen 

puheenjohtaja. Yhteistyöryhmän toiminta 

jatkuu varsinaisen Voimaa vanhuuteen -työn 

päätyttyäkin. Liikuntatoimintaa halutaan jatkaa 

ja lisätä mahdollisuuksien mukaan. Iäkkäiden 

ääntä aiotaan kuulla jatkossa 

järjestöparlamentin ja vanhusneuvoston 

kautta. 

Lemillä olisi kiinnostusta jatkaa 

kehittämistyötä Ikäihmisten liikunnan 

toimenpideohjelman mukaisesti ja laajentaa 

kohderyhmää mahdollisesti eläkkeelle siirtyviin 

60+ ikäihmisiin.  

Voimaa vanhuuteen –työ on Lemillä on 

käynnistynyt. Poikkisektorista yhteistyötä on 

hyvä jatkaa ja kehittää edelleen! 
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