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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 sitou-

tuneet kehittämistyöhön Ikäinstituutin kanssa 

tehdyllä sopimuksella. Reisjärvi kuuluu toiseen 

kuntaryhmään, joka valittiin mukaan kolmivuo-

tiseen kehittämistyöhön vuoden 2011 syksyllä. 

Kehittämistyön eri vaiheita ovat olleet alkukar-

toitus ja suunnitelmien laatiminen, hyvien toi-

mintatapojen 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 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 itse-arvioinneista 

sekä muistioista. Tuloksia peilataan alkukartoi-

tukseen sekä kehittämissuunnitelman tavoit-

teisiin. 

  

Reisjärvellä 

 75 vuotta täyttäneitä oli vuoden 2014 lo-

pussa 310 (10,7 %).  Lukumäärä on lisään-

tynyt kolmessa vuodessa 35 hengellä 

(2010: 275 eli 9,2 %). 

 Yhteistyöryhmän ydinryhmään ovat kuulu-

neet kotihoidon sairaanhoitaja, Selänteen 

vanhustenhuollon päällikkö, vapaa-ai-

kasihteeri. Pysyvää järjestökoordinaattoria 

ei ole nimetty, toiminnassa on ollut 

vaihtelevasti mukana eri järjestöjen 

edustajia sekä seurakunnan edustaja. 

Vuonna 2012 työryhmässä oli myös 

Selänteen kuntien yhteinen 

projektikoordinaattori, joka toimi ak-

tiivisena linkkinä muiden Selänteen kun-

tien kanssa ja oli yhteydessä myös Ikäinsti-

tuuttiin. 

 Ikäihmisten liikunta on kirjattu kunnan 

hyvinvointiohjelmaan.  
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Koulutus 

Reisjärveltä sosiaali- ja terveystoimesta osallis-

tuttiin Ikäinstituutin mentorointisopimuksen 

mukaisiin koulutuksiin seuraavasti: 

 VoiTas -kouluttajakoulutus 

1 osallistuja, sosiaali- ja terveystoimi 

 Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttaja-

koulutus 

1 osallistuja, sosiaali- ja terveystoimi 

 Liikuntaneuvontaa iäkkäille 

2 osallistujaa, sosiaali- ja terveystoimi 

Reisjärveltä ei osallistuttu Voimaa vanhuuteen 

-verkostopäiviin tai alueseminaareihin. 

Paikallisesti järjestettiin kaksi Ulkoiluystäväksi 

iäkkäälle -koulutusta yhteistyössä SPR:n ja seu-

rakunnan kanssa osana seurakunnan 

ystävänpalvelukoulutusta (osallistujia 35). 

Paikallisen kouluttajan johdolla on pidetty 

myös senioritanssikurssi (osallistujia 12). 

 

 

Yhteenveto koulutuksista 

 

Reisjärvi ei hyödyntänyt eri sektoreille 

(liikuntatoimi, sosiaali- ja terveystoimi, 

järjestösektori) tarkoitettuja koulutuksia täy-

simääräisesti. Syyksi mainittiin resurssien 

puute. 

Paikalliskoulutuksissa koulutettiin suuri joukko 

vapaaehtoisia ulkoiluystäviä hyvässä 

yhteistyössä SPR:n ja seurakunnan kanssa. 

Kunnassa on aktiivinen senioritanssikouluttaja, 

joka käynyt myös muissa Selänteen kunnissa 

kouluttamassa senioritanssin ohjausta. 

Reisjärvellä ei pidetty kolmivuotisen kehittä-

mistyön aikana Kunnon Hoitaja- tai VertaisVe-

turi -koulutuksia. Kuntaan olisi hyvä saada 

voima- ja tasapainoharjoittelun ohjaamisen 

(VoiTas) - kouluttajia, jotta jatkossa voitaisiin 

kouluttaa ammattilaisia ja vapaaehtoisia iäk-

käiden liikunnan ohjaajiksi sekä järjestää täy-

dennyskoulutusta. Koulutusyhteistyötä muiden 

Selänteen kuntien kanssa voisi senioritanssin 

lisäksi tehdä myös iäkkäiden voima- ja tasapai-

noharjoittelun ja liikuntaneuvonnan osalta. 

Yhteistyöryhmän jäsenet ovat vieneet tietoa 

järjestöihin. Vuosiseurannassa työryhmä arvioi 

että iäkkäiden terveysliikuntaan liittyvän tie-

tämyksen lisääntyminen on onnistunut tyydyt-

tävästi (2, 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. 

Reisjärvellä terveyskeskuksen seniorineuvo-

lassa saa yksilöllistä liikuntaneuvontaa. Vas-

taanotolla saa liikunta- ja ravinto-ohjeita, siellä 

kannustetaan liikkeelle ja annetaan tietoa 

kunnan liikuntatoiminnasta. Liikkumissuunni-

telmaa ei tehdä. Vuonna 2014 neuvontaa sai  
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30 ikäihmistä. Lisäksi senioritanssin ohjaus - 

kurssiin sisältyi liikuntaneuvontaa. Kurssille 

osallistui 10 henkilöä. Muita iäkkäille suunnat-

tuja liikuntainfoja tai koulutuksia ei ole järjes-

tetty. Ammattilaiset antoivat asiakastapaami-

sissa liikuntaneuvontaa ja hyödynsivät työs-

sään Voimaa vanhuuteen -materiaalia 

 

Liikuntaraadissa 2013 ideoitiin liikuntaneuvon-

nan (vastaanotto, esitteitä) viemistä kirpputo-

rille, missä iäkkäät käyvät säännöllisesti.  Myös 

liikuntakalenteri, johon olisi koottu kaikki iäk-

käiden liikuntaryhmät on vielä suunnitteilla. 

Yhteistyöryhmä arvioi, että liikuntaneuvonnan 

lisääntyminen on onnistunut tyydyttävästi (2, 

asteikoilla 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. 

Reisjärvellä oli neljä kohderyhmälle suunnat-

tua liikuntaryhmää, yksi vähemmän kuin edel-

lisinä vuosina, sillä kuntosalin ryhmät eivät 

jatkuneet 2014 koulun homeongelman vuoksi. 

(kuvio 1.) Osallistujia ryhmissä oli 57.  

 

Terveyskeskuksen kuntosalilla harjoitteli kuusi 

ikäihmistä viikoittain. Uimahallikuljetus oli joka 

toinen viikko, osallistujia oli 25. Liikuntatoimi 

maksaa bussikuljetuksen vesivoimisteluun. 

Eläkeliiton senioritanssiryhä kokoontui vii-

koittain aktiivisen vertaisohjaajan johdolla, 

ryhmässä oli 16 osallistujaa. Lisäksi 10 iäkästä 

ulkoili säännöllisesti vapaaehtoisten kanssa. 

(kuvio 2.) 

Kuvio 1. Toimintakyvyltään heikentyneiden 

iäkkäiden liikuntaryhmät 2010–2014 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Liikuntatoiminnan sisältö 2014 
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Vuonna 2014 Reisjärvellä oli 75 vuotta täyttä-

neitä henkilöitä yhteensä 310 (SOTKAnet). 

Tästä ikäluokasta joka toisen arvioidaan olevan 

toiminta- ja liikkumis-kyvyltään heikentynyt.  

 

 

Tällöin Reisjärvellä olisi vuonna 2014 ollut yksi 

ohjattu liikuntaryhmä kohderyhmän 39 iäkästä 

kohden (2010: 27). Kuntaryhmän keskiarvo on 

yksi liikuntaryhmä 15 kohderyhmän iäkästä 

kohden (2010:29).  

 

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. Reisjärvellä 

kriteerit toteutuivat seuraavasti. 

 Alle 20 henkilöä oli kolmessa ryhmässä, 

keskimäärin osallistujia oli 14 henkilöä.  

 Liikuntaryhmät kokoontuivat kerran vii-

kossa, uintiryhmä joka toinen viikko.  

 Ryhmissä ei kerätty asiakaspalautetta. 

 Liikkumiskyvyn testaus oli terveyskeskuk-

sen kuntosaliryhmässä. 

 Ryhmissä ei ohjattu jatkoharjoitteluun.  

Yksikään ryhmä ei täyttänyt kaikkia liikunta-

toiminnan laatukriteerejä.  Liikkumiskyvyn tes-

taus (SPPB -testi sovellettuna) on käytössä 

terveyskeskuksen kuntosaliryhmässä. Testien 

mukaan kaikilla kuudella testatulla tulokset 

paranivat. Aiempina vuosina Reisjärven iäkkäi-

den liikuntaryhmissä ei ole ollut testausta. 

 

Yhteenveto liikuntatoiminnasta 

Reisjärvellä liikuntaryhmiä iäkkäiden määrään 

nähden on kuntaryhmän keskiarvoa vähem-

män.  Toiminnassa tulisi huomioida ohjatun 

terveysliikunnan laatukriteerit ja kehittää ja 

lisätä toimintaa niiden suuntaisesti. Ulkoiluys-

tävien tuella iäkkäät pääsevät ulos. Voisiko 

vertaisohjaajien voimin perustaa myös voima- 

ja tasapainoharjoitteluryhmiä yhteistyössä eri 

järjestöjen kanssa? 

Yhteistyöryhmä arvioi, että voima- ja tasapai-

nosisältöisen liikunnan lisääntyminen on onnis-

tunut heikosti (1, asteikoilla 1-5).  

VoiTas -kouluttajien avulla voitaisiin lisätä ver-

taisohjaajien (VertaisVeturit) ja ammattilaisten 

(Kunnon Hoitajat) osaamista voima- ja tasa-

painoharjoittelun ohjaamisessa ja saada lisää 

liikuntatoimintaa iäkkäille. Liikuntaa voisi sisäl-

tyä entistä enemmän myös järjestöjen toimin-

taan, mitä liikuntaraadissakin syksyllä 2013 

ideoitiin. Järjestöt voisivat esimerkiksi pitää 

liikuntaryhmiä uudessa kirjaston yhteydessä 

olevassa kerhotilassa.
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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 10 

(2012: 15) 

 

Säännöllistä ulkoiluapua saa jo osa iäkkäistä, 

myös kotihoito ulkoilee resurssien mukaan 

iäkkäiden kanssa. Yhteistyöryhmä arvioi, että 

ulkoilun lisääntyminen on onnistunut melko 

hyvin (3, asteikoilla 1-5). 

 

Muuta 

Liikuntapaikat 

Reisjärvellä kuntosalin käyttö ei ollut mahdol-

lista koulun homeongelmien vuoksi. Liikunta-

raadissa syksyllä 2013 tuli esiin myös ikäihmi-

sille sopivien kuntosalilaitteiden hankkiminen. 

Ulkoliikuntapuiston rakentamiseen olisi kiin-

nostusta. Suunnitelmissa on edelleen tutustu-

mismatka Haapajärven Taiston puistoon. 

 

Tapahtumat 
 

Reisjärvellä järjestettiin iäkkäille yhdeksän eri-

laista liikuntatapahtumaa tai retkeä. Suurin osa 

oli ulkoilutapahtumia, joissa oli oheisohjelmaa 

ja ne järjestettiin yhteistyössä sosiaali- ja ter-

veystoimen, järjestöjen, vanhus- ja vammais-

neuvoston sekä seurakunnan kanssa. Osallis-

tujia tapahtumissa oli liki 500. 

 

Toiminnan esittely ja näkyvyys mediassa 

Reisjärven Voimaa vanhuuteen -työtä on esi-

telty paikallislehdissä 2012–2013 aikana yh-

teensä 12 kertaa. Lisäksi Selänne -lehdessä 

julkaistiin Kunnon eväät -korttien jumppaliike 

viikoittain. Ulkoiluaihe sai näkyvyyttä paikal-

lislehdissä.  

Kunnat ovat esitelleet toimintaansa myös 

Voimaa vanhuuteen -ohjelman tilaisuuksissa ja 

julkaisuissa. Juhlaseminaarissa huhtikuussa 

2015 oli esillä Reisjärven ulkoilutoimintaa 

esittelevä posteri. 

 

http://www.voimaavanhuuteen.fi/binary/file/-/id/67/fid/1053/


 

7 
 

Yhteistyöryhmän toiminta 

 

Yhteistyöryhmä arvioi vuosiseurannassa omaa 

toimintaansa ja kehittämistyötä yleensä. Li-

säksi keväällä 2013 tehtiin väliarviota (SWOT-

menetelmä) suunnan tarkistamiseksi. Selän-

teen kunnat, (Pyhäjärvi, Haapajärvi, Kärsämäki 

ja Reisjärvi) tekivät yhteisen väliarvion. Siinä 

oltiin tyytyväisiä kuntien yhteisen projektikoor-

dinaattorin palkkaamiseen määräaikaiseksi. 

Kunnissa toivottiin laajempaa edustusta 

kehittämistyöhön kunnan eri sektoreilta. Myös 

järjestöjä haluttiin laajemmin mukaan toimin-

taan. Raportointi lomakkeineen koettiin 

työlääksi.  

Reisjärvi arvioi yhteistyötä oman kuntansa 

osalta: ”..poikkisektorinen yhteistyön tulisi 

vielä aktivoitua”.  Sekä kehittämistyön että 

yhteistyöryhmän toiminnan arvioitiin onnistu-

neen tyydyttävästi (2, asteikolla 1- 5) kaikkina 

kolmena vuonna (kuvio 3).  

 
Kuvio 3. Oman toiminnan arviointi 

 

Vuosiseurannassa oma toiminta arvioitiin 

kouluarvosanalla 7. Työryhmän työskentely ei 

ollut kovin tiivistä, kukin taho toimi omalla 

sektorilla, eikä pienen kunnan resursseja yhdis-

tetty riittävästi iäkkäiden terveysliikunnan ke-

hittämistyöhön.   

Kunnan päättäjät, ylimmät virkamiehet ja luot-

tamushenkilöt, ovat olleet jonkin verran kiin-

nostuneita Voimaa vanhuuteen -työstä. Yhteis-

työryhmässä on ollut mukana kaksi luottamus-

henkilöä.  Yhteistyötä Selänteen muiden työ-

ryhmien kanssa aiotaan jatkaa esimerkiksi yh-

teisissä tapahtumissa tai tapaamisissa. Työtä 

kannattaa jatkaa ja yhteistoimintaa eri tahoilla 

lisätä!

   

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 


