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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. Parikkala 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 jatkuu 31.5.2015 asti. 

Katsauksen tiedot on kerätty vuosi-

seurantakyselyistä, yhteistyöryhmien itse-

arvioinneista sekä muistioista. Tuloksia 

peilataan alkukartoitukseen sekä kehittämis-

suunnitelman tavoitteisiin. 

 

Parikkalassa 

- 75 vuotta täyttäneitä oli vuoden 2014 

lopussa 868 (16,2 %).  Lukumäärä on 

lisääntynyt kolmessa vuodessa noin 30 

hengellä (2011: 833 eli 14,7 %). 

- Yhteistyöryhmään ovat kuuluneet kunnan 

liikunnanohjaaja, Eksoten fysioterapeutti, 

Eksoten Voimaa vanhuuteen 

koordinaattori sekä järjestöjen edustaja.  

Ryhmä kokoontui muutaman kerran 

vuodessa.  

- Ikäihmisten liikunta on kirjattu kunnan 

Liikuntastrategiaan ja suunnitteilla on myös 

asian kirjaaminen kunnan Hyvinvointi-

strategiaan.   

- Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö on 

toteutettu ilman erillistä hankerahoitusta. 

Rahoitus on järjestynyt olemassa olevista 

toimintakuluista. 

 

 



 

 
  Ikäinstituutti: Voimaa vanhuuteen -ohjelma 2015                                        3 

Koulutus 

Parikkalalaiset osallistuivat muutamiin 

Ikäinstituutin mentorointisopimukseen 

kuuluviin koulutuksiin. Paikkakunnalle saatiin 

Voimaa vanhuuteen -työn aikana yksi 

ulkoiluystäväkouluttaja järjestösektorilta.   

Lisäksi Eksoten fysioterapeutti osallistui 

Liikuntaneuvontaa ikäihmisille -koulutukseen.  

Koulutuksiin osallistuminen on edistänyt 

oppimista ja kokemusten vaihtoa ja 

mahdollistanut paikallisten koulutusten 

järjestämisen. Voimaa vanhuuteen -työn 

aikana (2012–2014) Parikkalassa on pidetty 

neljä ikäihmisten terveysliikuntaan liittyvää 

koulutusta. Koulutuksiin on osallistunut 

yhteensä 39 henkilöä. Näistä 25 oli 

Ulkoiluystäviä. (Kuvio 1.) Lisäksi koulutettiin 

VertaisVetureita ja annettiin ravitsemus-

neuvontaa omaisille. Kotihoidon kuntoutus on 

vastannut vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden 

verkoston koordinoinnista.  

 

 

Kuvio 1. Paikalliskoulutuksiin osallistuneet 2012–2014 

 

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).  

 

VertaisVeturi -koulutukset jatkuvat samalla 

tavalla varsinaisen Voimaa vanhuuteen -työn 

päätyttyäkin. Lisäksi kotihoidon henkilöstölle 

aiotaan järjestää säännöllistä koulutusta. 
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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. 

Parikkalassa varsinaista liikuntaneuvontaa oli 

tarjolla terveyskeskuksen kuntoneuvonnassa, 

johon tultiin lähetteellä tai ammattilaisen 

ohjaamana (kuvio 2.). Monet ammattilaiset 

antoivat liikuntaneuvontaa oman työnsä 

ohessa, esim. liikunnanohjaaja neuvoo liikkujia 

yksilöllisen- tai ryhmäharjoittelun ohessa ja 

palveluneuvoja hyvinvointia edistävillä 

kotikäynneillä. Kotihoidon työntekijät tekevät 

liikkumiskyvyn testejä, laativat 

kuntoutumissuunnitelmia ja ottavat liikunnan 

puheeksi asiakkaiden kanssa. 

Liikuntaneuvontaan sisältyy usein myös 

liikkumiskyvyn testaus SPPB-testillä.  

Lisäksi kotihoidon fysioterapeutti on käynyt 

järjestöjen tilaisuuksissa pitämässä 

ryhmämuotoista liikuntaneuvontaa.  

Tiedot ikäihmisten liikuntatarjonnasta on 

koottu liikuntakalenteriin/-esitteeseen, jota 

jaetaan kirjastoissa, kaupoissa ja 

terveysasemilla. Yhteistyöryhmä arvioi, että 

liikuntaneuvonnan lisääntyminen on 

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

Säännöllinen liikuntaneuvonta on aloitettu 

tammikuussa 2015 liikuntatoimen ja 

kotihoidon fysioterapian yhteistyönä. 

Yksilöllinen ja maksuton neuvonta on 

tarkoitettu ensisijaisesti ikäihmisille. 

Keskustassa neuvontaa saa kerran 

kuukaudessa ilman ajanvarausta, muualla 

Parikkalan alueella ajanvarauksella.   

 

 

Kuvio 2. Liikuntaneuvontatoiminnot vuosina 

2011–2014
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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. 

Parikkalassa kohderyhmälle suunnattujen 

liikuntaryhmien lukumäärä on lisääntynyt 

selvästi Voimaa vanhuuteen -työn aikana 

(kuvio 3). Osallistujamäärät ovat hieman 

lisääntyneet. Vuonna 2014 ryhmiä oli 22 (2011: 

7) ja osallistujia 259 (2011: 45).  

Vuonna 2014 Parikkalassa oli 75 vuotta 

täyttäneitä henkilöitä yhteensä 868 

(SOTKAnet). Tästä ikäluokasta joka toisen 

arvioidaan olevan toiminta- ja 

liikkumiskyvyltään heikentynyt. Tällöin 

Parikkalassa olisi vuonna 2014 ollut yksi 

ohjattu liikuntaryhmä kohderyhmän 20 iäkästä 

kohden (2011: 60). Kuntaryhmän keskiarvo on 

yksi ryhmä 23 kohderyhmän iäkästä kohden 

(2011:30).  

Liikuntaryhmiä järjestivät kaikki sektorit, 

liikuntatoimi kaikkein eniten (taulukko 1). 

Tarjolla on ollut hyvin monipuolisesti 

erisisältöisiä liikuntaryhmiä. Eniten on 

järjestetty kuntojumppaa sekä 

kuntosaliharjoittelua (kuvio 4). Ohjaajana 

toimii useimmiten liikunnan ja kuntoutuksen 

ammattilainen (15 ryhmässä), mutta 

vertaisohjaajavetoisia ryhmiäkin oli neljä.  

Vertais- ja vapaaehtoisohjaajia oli toiminnassa 

mukana yhteensä 55 (2011: 0). 

 

 

  

 

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

iäkkäiden liikuntaryhmät 2011–2014  
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Taulukko 1. Liikuntaryhmien ja niihin osallistuneiden henkilöiden lukumäärä sektoreittain vuonna2014 

 
 

Sosiaali- ja 
terveystoimi 

Liikuntatoimi Järjestöt Muut toimijat Yhteensä 

Ryhmiä 3 8 4 7 22 

Osallistujia 22 110 47 80 259 

 

 

Liikuntatoiminnan laatu 

Ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveys-

liikunnan laatusuositukset sekä Voimaa 

vanhuuteen -liikuntaryhmien laatukriteerit 

ohjeistavat ryhmäliikunnan toteutusta.  

 Liikuntaryhmät kokoontuivat kerran 

viikossa.  

 Liikkumiskyvyn testaus tehtiin kahdessa 

ryhmässä (s). 

 Jatkoharjoitteluun ohjattiin 10 ryhmässä.  

 Ryhmissä oli keskimäärin 12 iäkästä 

osallistujaa. 

 Asiakaspalautetta kerättiin 12 ryhmässä 

 Alle 20 osallistujaa 21 ryhmässä 

Yksikään ryhmä ei täyttänyt kaikkia 

liikuntatoiminnan laatukriteerejä.  Kunta-

ryhmässä 3 kriteerit täyttäviä liikuntaryhmiä oli 

14 yhteensä 601 liikuntaryhmästä.  

Liikuntaryhmissä testatuista 15 henkilöstä 

tulos parani 10:llä ja pysyi ennallaan viidellä. 

Kenenkään tulos ei heikentynyt.  

Ikäihmisten liikkumista tuetaan Parikkalassa 

myös rahallisesti. Kunnassa ei ole käytössä 

senioriliikuntakorttia, mutta eläkeläiset saavat 

liikuntapalveluja 35 % edullisemmin. Kunta 

tukee järjestöjen Voimaa vanhuuteen -työtä 

järjestämällä ilmaisia tiloja liikuntatoimintaan, 

lainaamalla välineitä, huolehtimalla vertaisten 

koulutukseen liittyvistä kuluista sekä antamalla 

vertaisille liikuntaetuja kuntosalilla.  

 

Yhteenveto liikuntatoiminnasta 

Liikuntaryhmiä on saatu lisää ja koulutusten 

myötä ryhmien sisältö on kehittynyt Voimaa 

vanhuuteen -työn aikana laatukriteerien 

suuntaisesti. Ryhmätarjonta on 

monipuolistunut ja kaikki sektorit on saatu 

mukaan toimintaa järjestämään.  

Toimintoja ja työnjakoa on suunniteltu 

yhdessä Voimaa vanhuuteen -yhteistyö-

ryhmässä. Sosiaali- ja terveystoimi vastaa 

heikompikuntoisten ikäihmisten ryhmistä, 

joista osallistujat voivat halutessaan siirtyä 

liikuntatoimen ryhmiin tai kotiharjoitteluun. 

Yhteistyöryhmä arvioi, että voima- ja 

tasapainosisältöisen liikunnan lisääntyminen 

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

Toimintaa jatketaan Voimaa vanhuuteen -

kehittämistyön päätyttyäkin.  

Kahdesti viikossa kokoontuvia ryhmiä 

Parikkalassa ei ole vielä lainkaan. Olisikin 

tärkeää, että tarjolla olisi esimerkiksi 

muutaman kuukauden tehoharjoittelujaksoja 

sellaisille ikäihmisille, joiden liikkumiskyky on 

jo heikentynyt.  
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Ulkoilu 

Ulkoilutoiminnan lisääminen on ollut yksi 

tavoite Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa. 

Pyrkimyksenä oli saada sekä yksilöllistä 

ulkoiluapua että ohjattuja ulkoiluryhmiä. 

Parikkalassa on järjestetty kaksi Ulkoiluystävä-

koulutusta, joihin osallistui 25 henkilöä. 

Ulkoilutoimintaa onkin nyt tarjolla aiempaa 

enemmän. 

 Vuonna 2014 säännöllistä ulkoiluapua sai 

80 kohderyhmän iäkästä (2012: 0) 

 Ulkoiluavustajia oli mukana toiminnassa 55 

(2012: 0) 

Ulkoiluapua tarjoavat etenkin SPR sekä 

Leijonat. Ne toimivat aktiivisesti eri puolilla 

kuntaa.  

Parikkalassa toimii säännöllisesti kolme 

ikäihmisten ulkoiluryhmää. Vertaisohjaajat 

vetävät maanantai- ja keskiviikkokävelyjä ja 

Parikkalan Latupiikojen ja -poikien ohjelmassa 

on torstaipyöräily. Ryhmiin osallistui yhteensä 

34 ikäihmistä.  

Yhteistyöryhmä arvioikin, että ulkoilun 

lisääntyminen on onnistunut kunnassa 

erinomaisesti (5, asteikoilla 1-5). 

Ulkoilutoimintaa ja -koulutuksia aiotaan jatkaa 

varsinaisen Voimaa vanhuuteen -työn 

päätyttyäkin.   

Muuta 

Liikuntapaikat 

Parikkalassa ikäihmisten harjoitteluun sopivien 

liikuntapaikkojen lukumäärä on pysynyt suurin 

pirtein ennallaan (taulukko 2). Kuntaan on 

saatu kaksi uutta kuntosalia, joita yhdistykset 

voivat käyttää maksutta. Virallisten 

liikuntapaikkojen lisäksi toimintaa järjestetään 

myös palvelutalojen ja taloyhtiöiden tiloissa.   

 
 
Taulukko 2. Ikäihmisten harjoitteluun sopivat liikuntatilat 2011 ja 2014.  

 Vuonna 
2011 

Vuonna 
2014 

Kuntosalit  7 7 
Liikuntasalit  8 9 
Muut liikuntatoimintaan sopivat tilat  6 1 
Iäkkäille sopivat lähiliikuntapaikat tai ulkoilureitit  2 7 
Uima-altaat tai terapia-altaat 2 2 
 

Tapahtumat 

Parikkalassa järjestettiin 11 ikäihmisten 

terveysliikuntaan liittyviä tapahtumaa 

kolmivuotisen Voimaa vanhuuteen -työn 

aikana. Tapahtumiin osallistui yhteensä 185 

ikäihmistä. Alkuvaiheessa pidettiin tietoiskuja  
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ja infotilaisuuksia, myöhemmin liikunta- ja 

ulkoilutapahtumia.  

Vuonna 2014 pidettiin Ikäihmisten liikuntaraati 

-tilaisuus, jossa keskusteltiin ikäihmisten 

liikuntamahdollisuuksista ja niiden 

kehittämisestä. Raatiin osallistui 

vanhusjärjestöjen edustajia sekä kunnan 

virkamiehiä ja päättäjiä. Tilaisuudessa esiin 

tulleita ehdotuksia on jo toteutettu - penkkejä 

on saatu lisää ja tukikaiteita asetettu 

kuntoradan varteen. Vastaavanlaisia 

keskustelutilaisuuksia aiotaan Parikkalassa 

järjestää vastaisuudessakin. 

 

Toiminnan esittely ja näkyvyys mediassa 

Parikkalan Voimaa vanhuuteen -työtä on 

esitelty paikallislehdissä vuosien 2012–2014 

aikana yhteensä 16 kertaa. Jutuissa on kerrottu 

mm. vertaisohjaajien vetämistä ulkoilu- ja 

kerrostaloryhmistä sekä ulkoiluystävä-

koulutuksista. Lisäksi lehdessä on mainostettu 

tulevia tapahtumia sekä liikuntaryhmiä.   

Voimaa vanhuuteen -toiminnasta tiedotetaan 

myös kunnan kotisivuilla ja liikuntapalvelujen 

Facebook-sivuilla.  

 

Yhteistyöryhmän toiminta 

Yhteistyöryhmä arvioi vuosiseurannassa omaa 

toimintaansa ja kehittämistyötä yleensä. Sekä 

kehittämistyön että yhteistyöryhmän toimin-

nan arvioitiin onnistuneen melko hyvin  

(3, asteikolla 1- 5) ensimmäisenä kehittämis-

vuonna (kuvio 5). Viimeisenä vuonna 

molempien arvioitiin onnistuneen hyvin (4).  

 

Poikkisektorisen yhteistyön arvioitiin 

kehittyneen melko hyvin Voimaa vanhuuteen -

työn aikana. Myös ikäihmiset on otettu 

mukaan toiminnan kehittämiseen. Yhteistyötä 

on tehty muiden Eksote-kuntien kanssa 

jakamalla hyviä käytäntöjä ja kehittämällä 

kotihoitoa ja kotikuntoutusta. Muilta kunnilta 

ja Voimaa vanhuuteen -ohjelmalta on saatu 

ideoita mm. liikuntaneuvonnan järjestämiseen 

ja liikuntakalenterin laadintaan. 

 

 

Kuvio 5. Oman toiminnan arviointi 

Kunnan päättäjät ovat olleet melko 

kiinnostuneita Voimaa vanhuuteen -työstä.  

Luottamushenkilöiden arvioidaan olleen 

hieman kiinnostuneempia asiasta kuin 

virkamiehien. Päättäjät ovat lähteneet 

konkreettisestikin mukaan toimintaan esim. 

ulkoiluasioissa. 
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Toiminta jatkuu varsinaisen Voimaa 

vanhuuteen -työn päätyttyäkin. Vertais-

toimintaa ja liikuntaneuvontaa aiotaan 

kehittää edelleen. Myös yhteistyöryhmän 

toiminta jatkuu ja järjestöjen kanssa pidetään  

säännöllisiä kokoontumisia.    

Parikkalassa on myös kiinnostusta jatkaa 

kehittämistyötä Ikäihmisten liikunnan 

toimenpideohjelman mukaisesti ja laajentaa 

kohderyhmää sekä eläkkeelle siirtyviin 60+ 

ikäihmisiin että hoivan piirissä jo oleviin 

ikäihmisiin. Jo tällä hetkellä näidenkin 

kohderyhmien toimintaan panostetaan aika 

paljon.  

Voimaa vanhuuteen -työ Parikkalassa on jo 

hyvässä vauhdissa. Tästä on hyvä jatkaa! 

 

 

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 


