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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. 

Nurmes kuuluu toiseen kuntaryhmään, joka 

valittiin mukaan kolmivuotiseen kehittämis-

työhön vuoden 2011 syksyllä. 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. 

  

Nurmeksessa 

 75 vuotta täyttäneitä oli vuoden 2014 
lopussa 1161 (13,4 %). Lukumäärä on 
lisääntynyt kolmessa vuodessa noin 80 
hengellä (2010: 1082 eli 12,8 %). 
 

 Yhteistyöryhmään kuluu vanhustyön joh-
taja ryhmän puheenjohtajana, Liikunta-
toimen koordinaattorina vapaa-aika-sih-
teeri, sosiaali- ja terveystoimen koor-
dinaattoreina oli 2 fysioterapeuttia (sosi-
aalitoimi ja terveystoimi), järjestökoor-

dinaattorina toimi Naisvoimistelijoiden 
edustaja. 
 

 Ikäihmisten liikunta on kirjattu 
hyvinvointisuunnitelmaan, kaupungin ta-
lousarvioon,  liikuntastrategiaan sekä  
ikäpoliittiseen strategiaan, jota uusitaan 
2015. 

 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö on 
toteutettu ilman erillistä hankerahoitusta

 

 

 



 

 
  
  Ikäinstituutti: Voimaa vanhuuteen –ohjelma 2014                                 3 

 

Koulutus 

Nurmeksessa osallistuttiin aktiivisesti Ikäinsti-

tuutin mentorointisopimuksen mukaisiin 

maksuttomiin koulutuksiin.  

 VoiTas -kouluttajakoulutus 

2 osallistujaa (sosiaali- ja terveystoimi) 

 Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttaja-

koulutus 

3 osallistujaa (1 sosiaali- ja terveystoimi, 

1 liikuntatoimi, 1 järjestö) 

 Senioritanssin ohjaus, peruskurssi 

3 osallistujaa, (1 sosiaali- ja terveystoimi, 

1 liikuntatoimi, 1 järjestö) 

 Senioritanssin ohjaus, jatkokurssi 

3 osallistujaa (2 sosiaali- ja terveystoimi, 

1 liikuntatoimi) 

 Liikuntaneuvontaa iäkkäille 
6 osallistujaa (4 sosiaali- ja terveystoimi, 
1 liikuntatoimi, 1 järjestö) 

Yhteistyöryhmän jäsenet osallistuivat aktiivi-

sesti myös Voimaa vanhuuteen -verkostopäi-

viin ja alueseminaareihin, mikä on edistänyt 

oppimista ja kokemusten vaihtoa. 

Uusien kouluttajien myötä paikallisia 

koulutuksia järjestettiin heti ensimmäisenä 

kehittämisvuonna (kuvio 1). 

 

Kuvio 1. Paikallisten koulutusten lukumäärä 

2010-2014 

Eniten koulutettiin vapaaehtoisia ulkoiluystä-

väksi. Myös koululaisia ja nuorisoa saatiin 

hienosti mukaan iäkkäiden ulkoilutoimintaan 

kun 4H -kerholaisille pidettiin ulkoiluystävä-

koulutus osana yrittäjäkurssia. Vanhustyön-

tekijöitä koulutettiin Kunnon Hoitajiksi yli 50 

(taulukko 1). 

Koulutus Lkm Osallistujia 

Kunnon Hoitaja 2 57 

VertaisVeturi 1 6 

Ulkoiluystäväksi 
iäkkäälle 

6 34 

Yhteensä 8 97 

Taulukko 1. Paikalliset koulutukset ja niihin 

osallistuneet 2012-2014 

 

 

    

Yhteenveto koulutuksista 

Nurmeksessa ammattilaisten ja 

vapaaehtoisten koulutukset käynnistyivät 

vauhdilla, erityisesti ulkoiluystäviä saatiin 

mukaan koulutuksiin. Toimivaa yhteistyötä 

tehtiin sosiaali- ja terveystoimen sekä 

liikuntatoimen ja järjestöjen kanssa. 

Haasteena on ollut saada lisää vapaaehtoisia 

vertaisohjaajakoulutuksiin ja ryhmien 

ohjaajiksi. Ikäihmisten liikuntaraadissa 2013 

tuli esille myös toive saada ammattilaisia 

kertomaan liikunnan merkityksestä 

yhdistysten kokoontumisiin. Yhteistyö-

ryhmän arvion mukaan iäkkäiden 

terveysliikuntaan liittyvän tietämyksen 

lisääntyminen 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 

liittyen yksilöllisesti tai ryhmässä. Liikunta-

neuvontatoiminnolla tarkoitetaan yksittäistä 

neuvontapaikkaa tai -tahoa. 

Nurmeksessa ikäihmisten liikunta-neuvontaa 

on annettu pääsääntöisesti sosiaali- ja terve-

ystoimessa. Hehko –kuntoneuvolakäynnit 

yksilöllisesti  75 vuotta täyttäneille ovat olleet 

käytössä jo vuodesta 2006. Hyvinvointiluen-

nolle kutsutaan kirjeellä kaikki 70 vuotta 

täyttävät.   Myös terveyskeskuksen fysiotera-

pia tarjoaa liikuntaneuvontaa osana vastaan-

ottotyötä. Kolmivuotisen kehittämistyön ai-

kana liikuntaneuvontaa on saanut kaikkiaan 

145 henkilöä, eniten heitä on ollut kuntoneu-

volassa ja hyvinvointiluennoilla. Yksilöllistä 

neuvontaa on saanut 113 henkilöä.   

Kuntoneuvolakäyntien laatua on kehitetty, 

mm. liikkumiskyvyn testaukset on otettu 

käyttöön. Iäkkäille, jotka eivät pääse 

tulemaan vastaanotolle, voidaan 

kuntoneuvolakäynti tehdä myös kotikäyntinä.  

Myös kotipalvelun henkilökunta ohjaa iäk-

käitä liikunnan pariin ja tukee arkiliikkumista. 

Vuoden 2015 alusta kaikille kotipalvelun asi-

akkaille tehdään henkilökohtainen liikkumis-

suunnitelma. Liikuntatoimessa ei ole erillistä 

liikuntaneuvontavastaanottoa.

 

Yhteenveto liikuntaneuvonnasta 

 

Ikäihmisten liikuntaneuvontaa on kehitetty 

sosiaali- ja terveystoimen piirissä kohdenne-

tusti ikäkausiryhmille. Toimintaa voisi 

laajentaa myös liikuntatoimeen ja 

järjestöihin. Terveyskeskuksen fysioterapian 

liikuntaneuvonnan vastaanotolle eivät vielä 

monet ole löytäneet. 

Ammattilaiset voisivat myös vierailla 

järjestöjen tapaamisissa kertomassa voima- 

ja tasapainoharjoittelun merkityksestä ja 

ohjata iäkkäitä liikunnan pariin. 

Yhteistyöryhmän arvion mukaan 

liikuntaneuvonnan lisääntyminen on 

onnistunut melko hyvin (3, asteikoilla 1-5). 

 

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 

tasapainosisältöisten ryhmätoimintojen 

kehittämistä. 

Nurmeksessa kohderyhmälle suunnattujen 

liikuntaryhmien määrä on lisääntynyt jonkin 

verran edellisistä vuosista. Kaksi uutta 

ryhmää on perustettu taloyhtiöihin, joten 
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iäkkäät pääsevät entistä paremmin 

harjoittelemaan lähellä kotia. (Kuvio 2.) 

 

Kuvio 2. liikuntaryhmät Nurmeksessa 2010-2014 

Eniten liikuntaryhmiä järjesti sosiaali- ja 

terveystoimi, kaikkiaan 29 ryhmää, joista  

kolme oli kaksi kertaa viikossa kokoontuvia 

intensiivijaksoja kuntosalilla (taulukko 1). 

Nurmeksessa ryhmiä ohjasivat useimmiten 

liikunnan tai kuntoutuksen ammattilaiset. 

Vuonna 2014 vertaisten ohjaamia ryhmiä oli 

kaksi.  

Iäkkäiden senioriliikuntakortilla (35€) pääsee 

kuntosalille ja uimaan kerran viikossa, lisäksi 

sillä pääsee kaikkiin kaupungin 

erityisliikunnan ryhmiin. 

 Ryhmiä lkm Osallistujia 

Sosiaali- ja 
terveystoimi 

29 259 

Liikuntatoimi 8 133 

Järjestö 8 77 

Yhteensä 45 469 

 

Suosituin harjoittelumuoto oli 

kuntosaliharjoittelu, yhteensä 24 ryhmää, 

lisäys alkutilanteeseen oli 7 ryhmää (2012: 

17) Toiseksi eniten oli kuntojumpparyhmiä. 

(Kuvio 3.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 3. Liikuntaryhmien sisältö vuonna 2014 

 

Vuonna 2014 Nurmeksessa oli 75 vuotta 

täyttäneitä henkilöitä yhteensä 1161 

(SOTKAnet). Tästä ikäluokasta joka toisen 

arvioidaan olevan toiminta- ja liikkumis-

kyvyltään heikentynyt. Tällöin Nurmeksessa 

olisi vuonna 2014 ollut yksi ohjattu 

liikuntaryhmä kohderyhmän 13 iäkästä 

kohden (2010: 15). Kuntaryhmän keskiarvo 

on yksi liikuntaryhmä 15:ä kohderyhmän 

iäkästä kohden (2010:29).  

Taulukko 1. Liikuntaryhmien lukumäärät ja 

niihin osallistuneet sektoreittain vuonna 2014 

 

 

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. 

Nurmeksessa kriteerit täyttyivät seuraavasti. 

 

Kuvio 5. Liikuntatoiminnan sisältö. 
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 Liikuntaryhmistä 3 kokoontui kaksi kertaa 

viikossa.  

 Asiakaspalautetta kerättiin 26 ryhmässä.  

 Liikkumiskyvyn testaus tehtiin 21 

ryhmässä (eniten sosiaali- ja 

terveystoimessa) 

 Jatkoharjoitteluun ohjattiin 7 ryhmässä.  

 Ryhmissä oli keskimäärin 10 iäkästä 

osallistujaa. 

 Alle 20 osallistujaa oli 43 ryhmässä   

Kuntouttavan päivätoiminnan ryhmät 

täyttivät parhaiten ryhmäliikunnan 

laatukriteereitä. Ryhmiin oli myös järjestetty 

kuljetus. Liikkumiskyvyn testaaminen on 

lisääntynyt alkutilanteesta (2011:16 

ryhmässä).  

 

 

Kuvio 4. Liikkumiskyvyn testaustulokset n=171 

Tavoitteellinen harjoittelu on tuottanut myös 

tuloksia. Testattuja ryhmäläisiä oli yhteensä 

171, joista testitulos parani 73, pysyi 

ennallaan 71 ja heikkeni 12 henkilöllä. (Kuvio 

4.) 

 

Yhteenveto liikuntatoiminnasta 

Toimintakyvyltään heikentyneille ikäihmisille 

on tarjolla melko paljon liikuntaryhmiä, 

pääosin ammattilaisten ohjauksessa ja 

toimintaa on kehitetty laatusuositusten 

suuntaisesti.  Ikäihmiset on saatu hienosti 

innostumaan kuntosaliharjoittelusta ja 

ryhmiä saatu lisää. Eri järjestäjien kesken 

voisi olla tarjolla intensiiviharjoittelua 

ammattilaisten ohjauksessa ja 

jatkoharjoittelu järjestää vertaisohjaajan 

ryhmässä. Tällöin vapautuisi ammattilaisten 

resursseja kohdennetusti niille ikäihmisille, 

jotka tarvitsevat enemmän tukea 

tavoitteelliseen harjoitteluun.   

Nurmeksessa sovellettiinkin onnistuneesti 

muissa Voimaa vanhuuteen -kunnissa 

toteutettua taloyhtiöjumppaa. Keskustaan ja 

Porokylään saatiin omat ryhmät, jotka 

kokoontuvat vertaisohjaajan johdolla. Moni 

kuntosaliryhmissä kävijä käy myös oman 

talon ryhmässä. 

Yhteistyöryhmän oman arvion mukaan 

voima- ja tasapainosisältöisen liikunnan 

lisääntyminen on onnistunut hyvin (4, 

asteikolla 1-5).  

 

 

 

 

47 % 

45 % 

8 % Tulos parani

Tulos pysyi
ennallaan

Tulos heikkeni
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Ulkoilu 

Ulkoilutoiminnan lisääminen on ollut yksi 

tavoite Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa. 

Pyrkimyksenä oli saada sekä yksilöllistä 

ulkoiluapua että ohjattuja ulkoiluryhmiä. 

Nurmeksessa Ulkoiluystäväksi iäkkäälle –

koulutuksia järjestettiin useita ja 

osallistujiakin saatiin kursseille kiitettävästi. 

Haasteena on pitää vapaaehtoiset mukana 

toiminnassa.  

 Vuonna 2014 säännöllistä ulkoiluapua sai 

36 kohderyhmän iäkästä (2012: 20)  

 Ulkoiluavustajia oli mukana toiminnassa 

19 (2012: 10) 

Ulkoiluavustajat ovat pääosin yksityishenki-

löitä. Toimintaa koordinoivat tahollaan sosi-

aali- ja terveystoimi, liikuntatoimi sekä Nur-

meskotiyhdistyksen Ystävänpysäkki. Nurmek-

sessa on osallistuttu myös vuosittaiseen Vie 

vanhus ulos -kampanjaan. Vuonna 2014 

Kyrölän palvelukeskus sai osallistumisestaan 

tunnustuspalkinnon.  

Ohjattuja ulkoiluryhmiä ei Nurmeksessa 

järjestetty, mutta tapahtumista monet olivat 

ulkoliikuntatapahtumia. Yhteistyöryhmän 

oman arvion mukaan ulkoilun lisääntyminen 

on onnistunut hyvin tai melko hyvin (3,5 

asteikoilla 1-5).  

 

 

Muuta 

Liikuntapaikat 

Nurmeksessa on ikäihmisten käytössä kaksi 

kuntosalia enemmän kuin alkutilanteessa. 

Kaupunki tukee palvelusetelein yksityisten 

kuntosalien käyttäjiä. Iäkkäiden liikkumisen 

edistämisessä tehtiin yhteistyötä 

vanhusneuvoston kanssa tekemällä 

reittikartoitus keskustan ja Porokylän 

alueella. Keskustan torille ja kävelyreittien 

varrelle saatiin mm. lisää penkkejä.   

 

Tapahtumat 

Nurmeksessa järjestettiin lukuisia ikäihmisten 

terveysliikuntaan liittyviä tapahtumia 

kolmivuotisen Voimaa vanhuuteen -

kehittämistyön aikana runsaasti. Yhteensä 30 

tapahtumaan osallistui yli 2000 henkilöä. 

Tapahtumista 14 oli erilaisia 

ulkoilutapahtumia; eri sukupolvet yhdessä 

ulkoilemassa, kesäretkiä, kisailuja. 

Liikuntatapahtumia oli 10, joista useimmissa 

oli tanssia ja lauluakin. Kesäfestareitakin 

pidettiin useita.  Voimaa vanhuuteen -työstä 

kerrottiin aloitusseminaarissa. Keväällä 2015 

pidettiin lisäksi paikallinen juhlaseminaari. 

Tapahtumia on järjestänyt sosiaali- ja 

terveystoimi yhteistyössä eri järjestöjen ja 

liikuntatoimen kanssa.
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Toiminnan esittely ja näkyvyys mediassa 

Nurmeksessa esiteltiin Voimaa vanhuuteen –

toimintaa paikallislehdissä, yhteensä 11 

kertaa. Aiheita olivat ulkoliikuntatapahtumat 

ja Juuka-Nurmeksen yhteisen 

liikuntatapahtuman tuloksia. Myös uusi 

taloyhtiöjumppa innosti kirjoittamaan 

aiheesta. Kunnan omissa seminaareissa on 

esitelty paikallista Voimaa vanhuuteen –

työtä. 

Kunnat ovat päässeet esittelemään 

toimintaansa myös Voimaa vanhuuteen -

ohjelman eri tilaisuuksissa ja julkaisuissa. 

Voimasanomat -lehdessä 2013 esiteltiin 

Nurmeksen kuntoneuvolatoimintaa. 

Voimasanomat -lehdessä 2015 oli myös 

mainintaa toiminnasta. 

Huhtikuussa 2015 Voimaa vanhuuteen –

juhlaseminaarissa fysioterapeutti Vuokko 

Suvanto esitteli kuntosaliharjoittelua ja siellä 

saatuja hyviä tuloksia. Samassa seminaarissa 

oli myös esillä posteri 

Kuntoneuvolakäynneistä. Molemmat 

esitykset ovat luettavissa Voimaa vanhuuteen 

-ohjelman verkkosivuilla. 

 

Yhteistyöryhmän toiminta 

 

Yhteistyöryhmä arvioi vuosiseurannassa 

omaa toimintaansa ja kehittämistyötä 

yleensä. Lisäksi keväällä 2013 tehtiin 

väliarviota (SWOT-menetelmä) suunnan 

tarkistamiseksi. Väliarviossa haluttiin saada 

eläkeläisjärjestöjä kiinteämmin mukaan 

yhteistyöhön, myös työryhmän toimintaa ja 

työnjakoa haluttiin kehittää. 

 

 

 
Kuvio 5. Oman toiminnan arviointi 

 

Kehittämistyön arvioitiin onnistuneen 

kehittämistyön aikana hyvin, (4, asteikolla 1- 

5). Yhteistyöryhmän toiminta oli viimeisenä 

vuonna onnistunut melko hyvin (3, asteikolla 

1- 5).  

 

Kunnan päättäjät ovat olleet kiinnostuneita 

Voimaa vanhuuteen -työstä, etenkin ylimmät 

virkamiehet, mutta myös luottamushenkilöt. 

Iäkkäiden liikunta-asiat on kirjattu eri 

asiakirjoihin. 

 

Yhteistyöryhmän toiminta jatkuu varsinaisen 

Voimaa vanhuuteen -työn päätyttyäkin. 

Sosiaali- ja terveystoimen yhdistyminen 

tuonee joitain muutoksia toimintaan, 

yhteistyötä järjestöjen kanssa aiotaan jatkaa 

ja tiivistää. 

 

 

 

 

http://www.voimaavanhuuteen.fi/fi/materiaalit/woimasanomat/
http://www.voimaavanhuuteen.fi/fi/voimaa+vanhuuteen+-ohjelma/voimaa+vanhuuteen+-juhlaseminaari+2015/
http://www.voimaavanhuuteen.fi/fi/voimaa+vanhuuteen+-ohjelma/voimaa+vanhuuteen+-juhlaseminaari+2015/
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Nurmeksessa on kiinnostusta jatkaa 

kehittämistyötä Ikäihmisten liikunnan 

toimenpideohjelman mukaisesti ja laajentaa 

kohderyhmää sekä eläkkeelle siirtyviin 60+ 

ikäihmisiin että hoivan piirissä jo oleviin 

ikäihmisiin.  

Voimaa vanhuuteen -työ on hyvässä 

vauhdissa Nurmeksen kaupungissa. Tästä on 

hyvä jatkaa tavoitteellista työtä iäkkäiden 

terveysliikunnan hyväksi!  

 

 

 

 

 

 

Voimaa vanhuuteen -ohjelma  

Ikäinstituutti 

Jämsänkatu 2 

00520 Helsinki  

  

p. (09) 6122 160  

www.voimaavanhuuteen.fi 

 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 

Liikkuva vanhuus - yhteinen asiamme 


