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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. Liperi kuuluu toiseen 

kuntaryhmään, joka valittiin mukaan kolmivuo-

tiseen 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. 

 

Liperissä 

 75 vuotta täyttäneitä oli vuoden 2014 lo-

pussa 990 (8,0 %).  Määrä on lisääntynyt 

kolmessa vuodessa noin 70 hengellä 

(2010: 921 eli 7,0 %). 

 Yhteistyöryhmän ydinryhmään ovat kuulu-

neet työryhmän puheenjohtajana vapaa-

aikasihteeri, sosiaali- ja terveystoimen 

koordinaattorina ikääntyvien 

neuvontakeskuksen fysioterapeutti, liikun-

tatoimen koordinaattorina erityis- ja ter-

veysliikunnan ohjaaja, sekä järjestökoor-

dinaattorina Kansalliset Seniorit -paikal-

lisyhdistyksen edustaja. 

 Ikäihmisten liikunta on kirjattu 

erityisliikunnan kehittämissuunnitelmaan 

ja Liperin kunnan hyvinvointisuunnitel-

maan, vanhuspoliittiseen strategiaan ja 

vanhuspalvelujen kehittämisohjelmaan. 

 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö on to-

teutettu ilman erillistä hankerahoitusta.  

 

 



 

Koulutus 

Liperissä osallistuttiin ohjelman aikana Ikäinsti-

tuutin mentorointisopimukseen kuuluviin 

maksuttomiin koulutuksiin eri sektoreittain 

seuraavasti: 

 VoiTas -kouluttajakoulutus 

3 osallistujaa (1 liikuntatoimi 1, sosiaali- ja 

terveystoimi, 1 järjestö) 

 Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttaja-

koulutus 

3 osallistujaa (1 sosiaali-ja terveystoimi, 2 

järjestö) 

 Senioritanssin kouluttajakoulutus  

2 osallistujaa(1 liikuntatoimi, 1 järjestö) 

 Senioritanssin ohjaus, peruskurssi 

10 osallistujaa, joista 6 maksavia (6 sosi-

aali- ja terveystoimi, 1 liikuntatoimi, 3 jär-

jestö) 

 Senioritanssin ohjaus, jatkokurssi 

3 osallistujaa (1 liikuntatoimi 1, sosiaali- ja 

terveystoimi, 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. Koulutuksiin ja ver-

kostopäiviin osallistuminen on edistänyt oppi-

mista ja kokemusten vaihtoa. 

Liperissä aloitettiin paikalliset VoiTas -koulu-

tukset jo 2010, ennen Voimaa vanhuuteen -

ohjelmaan mukaan tuloa. Hyvin alkanutta 

koulutusohjelmaa jatkettiin uusien koulutta-

jien voimin myös ohjelmakauden aikana. Kaik-

kiaan VoiTas -koulutusohjelman mukaisesti on 

Liperissä koulutettu Kunnon Hoitajia yli 250 

henkilöä. Koulutusohjelmaa kehitettiin paikalli-

sesti. Kaikille osallistujille järjestettiin infotilai-

suus, joka videoitiin ja esitettiin myös muille 

myöhempänä ajankohtana koulutukseen tule-

ville. Työpaikoille hankittiin alan kirjallisuutta 

ja paikallislehtikin tuli mukaan julkaisemalla 

Kunnon eväät -jumppaliikkeen viikoittain. 

Paikallisia koulutuksia järjestettiin ammattilais-

ten lisäksi vertaisille ja vapaaehtoisille (tau-

lukko 1). 

Koulutus 2012 - 2014 Lkm Osallistujia  

Kunnon Hoitaja 3 52  

Ulkoiluystäväksi iäkkäälle 1 7 

VertaisVeturi 1 7 

Vapaaehtoisten ja ver-
taisohjaajien täydennys-
koulutus 

2 16 

Yhteensä 7 82 

Taulukko 1. Paikalliset koulutukset 2012-2014 

Vapaaehtoisia koulutettiin VertaisVetureiksi (7 

hlö) ja ulkoiluystäviksi (7 hlö). Myös seurakun-

nan vapaaehtoistyöntekijöille pidettiin iäkkäi-

den liikunnan tukemiseen liittyvä koulutus. 

Vertaisohjaajille pidettiin täydennyskoulutuk-

sia, minkä lisäksi he osallistuivat erilaisiin heille 

suunnattuihin tapahtumiin, joista sai 

kannustusta ja tukea toimintaan.

 

Yhteenveto koulutuksista 

Hoitohenkilökunnan laaja ja hyvin organisoitu 

Kunnon Hoitaja -koulutusohjelma on lisännyt 

vanhustyöntekijöiden tietämystä iäkkäiden 

terveysliikunnasta ja voima- ja tasapainohar-
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joittelun ohjaamisesta. Esimiesten myönteinen 

suhtautuminen henkilökunnan koulutukseen 

mm. työvuorojärjestelyin vaikutti koulutuksen 

onnistumiseen ja osallistujien sitoutumiseen. 

Vertaisohjaajien koulutus ja lukuisat iäkkäille 

suunnatut terveysliikuntatapahtumat ovat 

lisänneet niin ammattilaisten kuin iäkkäidenkin 

tietämystä liikunnan merkityksestä. Ver-

taisohjaajia voitaisiin kouluttaa valmiin koulu-

tusohjelman mukaisesti vielä useampiakin, 

mikäli kiinnostuneita ja tehtävään valmiita olisi 

enemmän.  

Yhteistyöryhmän arvion mukaan iäkkäiden 

terveysliikuntaan liittyvän tietämyksen lisään-

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

 

 

 

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. 

Liperissä liikuntaneuvontaa ovat antaneet 

osana omaa työtään eri ammattilaiset ikäänty-

vien neuvontakeskuksessa, fysioterapiassa 

sekä liikuntatoimessa. Voimaa vanhuuteen -

kohderyhmälle suunnattua liikuntaneuvontaa 

on tarjolla eniten sosiaali- ja terveystoimessa.  

Ikääntyvien neuvontakeskuksen järjestämää 

yksilöllistä tai ryhmässä tapahtuvaa liikunta-

neuvontaa sai vuonna 2014 yhteensä 107 

ikäihmistä. 

 

 

Kuvio 1. Liikuntaneuvonta Liperissä 2010-2014 

Liikuntaneuvontaa oli tarjolla eri tavoin ja eri puo-

lilla kuntaa seuraavasti. 

 75-vuotiaden ryhmätapaamiset 

Osallistujat kutsutaan tilaisuuteen, jossa 

he saavat kattavan paketin liikuntatietoa, 

konkreettiset ohjeet kotivoimistelusta 

sekä opastusta sopivaan liikuntaryhmään 

siirtymisestä.  

 

 Hyvinvointia edistävät kotikäynnit 

Liikunta on otettu tärkeäksi painopisteeksi 

Ikääntyvien neuvontakeskuksen tekemillä 

kotikäynneillä. Niillä tehdään liikkumisky-

vyn testejä, ohjataan kotivoimisteluliikkeet 

ja tuetaan sopivaan liikuntaryhmään siir-

tymistä. Koulutetut Kunnon Hoitajat kan-

nustavat muilla kotikäynneillä iäkästä 

lisäämään liikkumista.  

 

 Yleinen liikuntatiedon jakaminen 

Yleistä liikuntatietoutta on tarjolla eri puo-

lilla kuntaa olevissa itsehoitopisteissä, joi-

den toiminnasta vastaa sosiaali- ja terveys-

toimi sekä liikuntatoimi yhteistyössä Poh-

jois-Karjalan kansanterveyden keskuksen 

kanssa. 
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 Liikuntakalenteri 

Iäkkäiltä saadun palautteen ja liikuntaraa-

dissa esiin tulleiden ideoiden pohjalta ke-

hitettiin liikunnasta tiedottamista. Oppia 

ikä kaikki -kalenteriin on koottu eri järjes-

täjien liikuntaryhmät tuntikuvauksineen. 

Joka kotiin jaettava kalenteri on kaikkien 

saatavilla ja siitä on helppo löytää itselle 

sopiva ryhmä. Myös tiedot tarjolla ole-

vasta liikuntaneuvonnasta ja kuntosalien 

aloituskursseista on esitelty kalenterissa. 

 

Lukuisissa iäkkäiden liikuntatapahtumissa ja 

teemaluennoilla jaettiin tietoa liikunnasta. 

Sosiaali- ja terveystoimi ja liikuntatoimi käyn-

nistivät vuonna 2012 pilotin ryhmämuotoisesta 

liikuntaneuvonnasta yhteistyössä Pohjois-

Karjalan AMK:n kanssa. Myös Liikkuva minä -

opintopiiriä on kokeiltu palvelutalolla. 

Kokeiluista on saatu hyviä kokemuksia ja niitä 

aiotaan jatkaa resurssien mukaan. 

 

Yhteenveto liikuntaneuvonnasta 

Liperissä on kehitetty ohjelman aikana yksilölli-

sen  ja ryhmämuotoisen liikuntaneuvonnan 

sisältöä ja laatua. 

Iäkästä tuetaan eri tavoin liikunnan lisäämi-

sessä. Hyvinvointia edistävillä kotikäynneillä 

tehdään liikkumiskyvyn testaus, ohjataan koti-

harjoittelu ”kädestä pitäen” sekä ohjataan 

sopivaan liikuntaryhmään.  

Liikuntaneuvontaan osallistuvat myös koulute-

tut Kunnon Hoitajat kannustamalla ja tuke-

malla ikäihmisten arkiliikuntaa ja harjoittelua, 

mistä on tullut positiivista palautetta ikäihmi-

siltä. Uusia toimintatapoja on kokeiltu sosiaali- 

ja terveystoimessa rohkeasti, uusimpana muis-

tisairausdiagnoosin saaneille tehtävä seuran-

takäynti 3 kk kuluttua yhdessä muistihoitajan 

kanssa. 

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. 

Liperissä kohderyhmälle suunnattujen liikunta-

ryhmien lukumäärä on pysynyt samalla tasolla 

Voimaa vanhuuteen -työn aikana (kuvio 2).  
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Kuvio 2. Toimintakyvyltään heikentyneiden 
iäk¬käiden liikuntaryhmät 2010–2014 

 

 

Eniten liikuntaryhmiä järjesti liikuntatoimi, 

kaikkiaan 16 ryhmää (taulukko 1). Järjestöjen 

omia ryhmiä oli viisi.  Muiden järjestäjien ryh-

mät olivat kaikki vertaisohjaajien vetämiä, kun-

tosali-, kuntojumppa- tai palvelutalon ryhmiä. 

Kesäaikaan kokoontui myös yksi ulkoliikunta-

ryhmä. 

 Ryhmiä Osallistujia 

Sosiaali- ja 
terveystoimi 

7 70 

Liikuntatoimi 16 210 

Järjestöt 5 86 

Muut 8 89 

Yhteensä 36 455 

Taulukko 1. Liikuntaryhmät ja niihin osallistuneet 

sektoreittain vuonna 2014 

 

 

 

Vertaisohjaajien ohjaamia ryhmiä oli 11, joissa 

oli yhteensä 146 osallistujaa. Ryhmistä kolme 

oli kuntosaliryhmiä. Alkukartoitukseen verrat-

tuna vertaisohjaajien ryhmät ovat lisääntyneet 

hienosti (2010: 3 ryhmää). 

Suosituin harjoittelumuoto oli voima- tasapai-

noryhmä, niitä oli kaikkiaan 13. Kuntosalihar-

joittelu oli toiseksi suosituinta, 8 ryhmää. (Ku-

vio 3.) Alkukartoitukseen verrattuna kuntosali-

harjoittelu on lisääntynyt (2010: 3 ryhmää). 

Vertaisohjaajien vetämiä tuolijumpparyhmiä 

kokoontui palvelutaloilla. 

 

 

 

Kuvio 3. Liikuntatoiminnan sisältö vuonna 2014 

Vuonna 2014 Liperissä oli 75 vuotta täyttäneitä 

henkilöitä yhteensä 990 (SOTKAnet). Tästä 

ikäluokasta joka toisen arvioidaan olevan toi-

minta- ja liikkumiskyvyltään heikentynyt. Täl-

löin Liperissä olisi vuonna 2014 ollut yksi oh-

jattu liikuntaryhmä 12 kohderyhmän iäkästä 

kohden (2010: 38) Kuntaryhmän keskiarvo on 

yksi liikuntaryhmä 15:ä kohderyhmän iäkästä 

kohden (2010: 29). 

Kunnassa ei ole käytössä senioriliikuntakorttia, 

mutta kunta tukee eri tavoin ikäihmisten lii-

kuntaa. Päivätoimintaryhmiin on tuettu kulje-

tuspalvelu. Outokummun uimahallille on mak-

suton linja-autokuljetus. Eri järjestäjien liikun-

taryhmien hinnat vaihtelevat kertamaksusta 

kausimaksuun (2,50 - 30,00€). Vertaisohjaajien 

ryhmät ovat ilmaisia. 

 



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. Liperissä 

laatukriteerien mukaista toimintaa oli seuraa-

vasti 

 Alle 20 osallistujaa oli 34 ryhmässä, keski-

määrin osallistujia oli 13/ryhmä 

 Ryhmistä 2 kokoontui kahdesti viikossa.  

 Asiakaspalautetta kerättiin 22 ryhmässä. 

 Liikkumiskyvyn testaus tehtiin 8 ryhmässä. 

 Jatkoharjoitteluun ohjattiin 29 ryhmässä.  

 

Mikään ryhmä ei täyttänyt vielä kaikilta osin 

liikuntatoiminnan laatukriteerejä, mutta toi-

minta oli monilta osin laatusuositusten suun-

taista. Liikkumiskyvyn testaaminen oli lisään-

tynyt jonkin verran edellisestä vuodesta. 

Liikuntatoimen kahdessa ja sosiaali- ja 

terveystoimen ryhmissä testattiin yhteensä 81 

ihmistä. Lopputestausten mukaan tulos parani 

27, pysyi ennallaan 31 ja heikkeni 11 

henkilöllä.   Osa ryhmistä oli päivätoiminnan 

ryhmiä, joihin oli kuljetus kotona asuville 

ikäihmisille. Liikkumiskyvyn säilyminen oli tälle 

kohderyhmälle jo tavoiteltava saavutus.  

Kuntaryhmässä kaikki kriteerit täyttäviä 

liikuntaryhmiä oli kaksi yhtensä 406 ryhmästä.  

 

 

 

Yhteenveto liikuntatoiminnasta 

 

Liperissä on tehty työtä sen eteen, että tarjolla 

olisi eri järjestäjien liikuntaryhmiä tasoryhmät 

huomioiden. Vertaisohjaajia kouluttamalla ja 

uusien ryhmien perustamisella haluttiin tehdä 

tilaa erityisliikunnan ryhmiin, jonne pyrittiin 

keskittämään toimintakyvyltään heikentyneitä 

ikäihmisiä.   

Liikkumiskyvyn testauksia alku- ja lopputes-

tauksineen tehtiin sosiaali- ja terveystoimen 

ryhmissä. Liikuntatoimen tai muiden järjestä-

jien ryhmissä ei ollut testausta. Hyvinvointia 

edistävillä kotikäynneillä tehtävät liikkumisky-

vyn testaus ohjannee sopivaan liikuntaryhmän 

löytymisessä. Toimintaa tulisi vielä kehittää 

kriteerien suuntaisesti tekemällä myös loppu-

mittauksia.  

Alkukartoitukseen verrattuna asiakaspalaut-

teen kerääminen on jo vakiintunut liikuntatoi-

meen (15 ryhmässä) ja sosiaali- ja terveystoi-

meen (7 ryhmässä). Vuonna 2010 palautetta 

kerättiin vain järjestöjen ryhmissä. Liikunta-

toimi kokosi 2014 kirjallisista palautteista yh-

teenvedon, joka ohjannee myös jatkosuunnit-

telua. 

Yhteistyöryhmä arvioi, että voima- ja tasapai-

nosisältöisen liikunnan lisääntyminen on onnis-

tunut melko hyvin (3, asteikoilla 1-5). 
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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 sai 

15 kohderyhmän iäkästä (2012: 10)  

 Ulkoiluavustajia oli mukana toiminnassa 19 

(2012: 18) 

Liperissä ulkoiluystävät olivat pääosin eläke-

läisjärjestöjen, eri vapaaehtoisjärjestöjen tai 

seurakunnan edustajia sekä yksityishenkilöitä. 

Uusia ulkoiluystäviä koulutettiin seitsemän. 

Vapaaehtoisille järjestettiin täydennyskoulu-

tusta, jossa huomioitiin iäkkäiden liikunta ja 

ulkoiluasiat entistä paremmin. Erityisesti seu-

rakunta on aktivoitunut vapaaehtoistoimin-

nassa, jossa liikuntaan ja ulkoiluun on kiinni-

tetty entistä enemmän huomiota. Vapaaehtoi-

sia toimii kunnan eri taajamissa. Tiedot vapaa-

ehtoisista on päivitetty ja toimitettu myös ko-

tihoidolle. Ulkoilutoimintaa koordinoi sosiaali- 

ja terveystoimi, liikuntatoimi, sekä seurakunta. 

Uutena toimintana kesäaikaan aloitti ver-

taisohjaajan johdolla viikoittain mölkkyryhmä 

makasiinin rannassa. 

Yhteistyöryhmä arvioi, että ulkoilun lisäänty-

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

 

Muuta 

Liikuntapaikat 

Liperissä ikäihmisten harjoitteluun sopivien 

liikuntapaikkojen lukumäärä on pysynyt lähes 

ennallaan (taulukko 2). Terveyskeskuksen 

nykyinen ja uusi valmistuva kuntosali ovat 

myös vertaisohjaajavetoisten ryhmien 

käytössä. Uusi ulkoliikuntapuisto keskeisellä 

paikalla houkuttanee uusiakin käyttäjiä 

harjoittelemaan. Aiemmin Liperissä on ollut 

käytössä myös ammattiopiston allas. Vuonna 

2014 allasjumpat on järjestetty Outokummun 

uimahallissa, jonne on maksuton linja-auto-

kuljetus. 

 

 Vuonna 
2010 

Vuonna 
2014 

Kuntosalit  7 7 
Liikuntasalit  10 10 
Muut liikuntatoimintaan sopivat tilat  4 4 
Iäkkäille sopivat lähiliikuntapaikat tai ulkoilureitit  3 4 
Uima-altaat tai terapia-altaat 0 0 
Taulukko 2. Ikäihmisten harjoitteluun sopivat liikuntatilat 2010 ja 2014. 
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Tapahtumat 

Liperissä järjestettiin runsaasti erilaisia iäkkäi-

den liikuntaan ja hyvinvointiin liittyviä tapah-

tumia. Yhteensä tilaisuuksia oli 36 ja osallistu-

jia niissä oli yli 1000 (1073). Ulkoilutapahtumia 

oli 12, muita liikuntatapahtumia 7. Lisäksi oli 

sydänviikon tapahtumia, ikäihmisten terveys-

päiviä, päivätansseja sekä vertaisohjaajille 

suunnattuja kannustustilaisuuksia. Osaan ta-

pahtumista oli kuljetus järjestetty.  

Vuonna 2013 pidettiin Ikäihmisten liikuntaraati 

-keskustelutilaisuus, johon osallistui 19 ikäih-

mistä kunnan eri taajamista. Myös kunnan 

virkamiehiä ja päättäjiä oli paikalla 11 eri hal-

lintokunnista ja luottamuselimistä.   

 

Toiminnan esittely ja näkyvyys mediassa 

Liperin Voimaa vanhuuteen -työtä on esitelty 

eri medioissa vuosien 2012–2014 aikana yh-

teensä 17 kertaa. Näkyvyyttä saatiin eniten 

paikallislehdissä (13 kertaa). Radiossa oli juttua 

kahdesti. Myös valtakunnan lehdissä sekä 

verkkojulkaisussa oli esitelty iäkkäiden liikun-

taa ja paikallista kehittämistyötä. Aiheita olivat 

Vertaisohjaaja- ja ulkoiluystäväkoulutus, 

ikäihmisten liikuntaraati sekä liikuntatapahtu-

mat ja paikallinen seminaari.  

Kunnon Hoitaja -koulutusten tueksi saatiin 

paikallislehti. Siinä julkaistiin viikoittain Kunnon 

eväät -kotijumppaliike, jonka moni iäkäs leik-

kasi talteen. 

Kunnat ovat esitelleet toimintaansa myös 

Voimaa vanhuuteen -ohjelman tilaisuuksissa ja 

julkaisuissa.  Voima Sanomissa 2013 kerrottiin 

Liperi-Outokummun sosiaali- ja terveystoimen, 

Outokummun liikuntatoimen ja paikallisen 

dementiayhdistyksen järjestämästä liikunta-

ryhmästä muistisairaille heidän omaisilleen.  

Voimaa vanhuuteen -juhlaseminaarissa huhti-

kuussa 2015 oli esillä posteri Kunnon Hoitaja -

koulutuksesta sekä esitys liikuntaneuvonnasta, 

jossa kerrottiin hyvinvointia edistävistä koti-

käynneistä ja ryhmätapaamisista. Esitykset 

ovat luettavissa Voimaa vanhuuteen -ohjelman 

verkkosivuilla. 

Ikäinstituutin Voimasanomat -lehdessä 1/2015 

oli artikkeli vertaisohjaajasta. Terve Sos -mes-

sujen yhteydessä toukokuussa 2015 järjeste-

tyssä Liikkeellä voimaa vuosiin -verkostota-

paamisessa esiteltiin Liperin Kunnon Hoitaja -

koulutusta. 

 

 

 

 

 

 

http://www.voimaavanhuuteen.fi/binary/file/-/id/27/fid/1010
http://www.voimaavanhuuteen.fi/binary/file/-/id/27/fid/1010
http://www.voimaavanhuuteen.fi/fi/materiaalit/woimasanomat/
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Yhteistyöryhmän toiminta 

Yhteistyöryhmä arvioi vuosiseurannassa omaa 

toimintaansa ja kehittämistyötä yleensä.  Ke-

hittämistyön arvioitiin onnistuneen viimeisenä 

vuonna hyvin (4, asteikolla 1- 5), mikä oli pa-

remmin kuin aiempina vuosian. Yhteistyöryh-

män toimintaan vaikutti kuntatalous sekä eri-

laiset sosiaali- ja terveystoimen muutokset, 

mikä lienee ollut haaste poikkisektoriselle työ-

ryhmätöskentelylle. 

 

 

 

Kuvio 4. Oman toiminnan arviointi 

Kunnan päättäjät – ylimmät virkamiehet ja 

luottamushenkilöt - ovat olleet kiinnostuneita 

Voimaa vanhuuteen -työstä ja kunnanjohta-

jalta on tullut tukea kehittämistyölle. Kehittä-

mistyö on saanut myös tunnustusta oman kun-

nan sisällä. Vuonna 2013 työ palkittiin Liperin 

sosiaali- ja terveystoimen Hyvä käytäntö -pal-

kinnolla. 

Yhteistyöryhmän toiminta jatkuu varsinaisen 

Voimaa vanhuuteen -työn päätyttyä erityis-ja 

terveysliikunnan kehittämistyöryhmässä. Toi-

mintaa ollaan valmiita laajentamaan ikäihmis-

ten liikunnan toimenpideohjelman verkostossa 

liian vähän liikkuvien, eläkkeelle siirtyvien 

(60+) sekä kotihoidon, palveluasumisen ja pit-

käaikaisen laitoshoidon piirissä olevien ikäih-

misten parissa.  

 

Liperin kehittämistyö palkittiin huhtikuussa 

2015 Voimaa vanhuuteen -ohjelman Hyvä 

kello kauas kuuluu -palkinnolla.  

Tästä on hyvä jatkaa!  
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