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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. 

Ruokolahti kuuluu osana Eksotea kolmanteen 

kuntaryhmään, joka valittiin mukaan 

kolmivuotiseen kehittämistyöhön 

joulukuussa 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, koulu-

tusta, viestintätukea ja verkostopäiviä. 

Mentorointi jatkuu 31.5.2015 asti. 

Katsauksen tiedot on kerätty vuosiseuranta-

kyselyistä, yhteistyöryhmien itsearvioinneista 

sekä muistioista. Tuloksia peilataan alku-

kartoitukseen sekä kehittämissuunnitelman 

tavoitteisiin. 

 

Ruokolahdella 

 75 vuotta täyttäneitä oli vuoden 2014 

lopussa 808 (15 %). Lukumäärä on 

lisääntynyt kolmessa vuodessa noin 50 

hengellä (2011: 750 eli 13 %). 

 Yhteistyöryhmään ovat kuuluneet kunnan 

liikunnanohjaaja, Eksoten fysioterapeutti, 

Eksoten Voimaa vanhuuteen 

koordinaattori sekä järjestöjen edustajat.  

Ryhmä kokoontui muutaman kerran 

vuodessa.  

 Ikäihmisten liikunta on kirjattu Terveyden 

ja hyvinvoinnin strategiaan. Suunnitteilla 

on myös asian kirjaaminen 

Kuntastrategiaan.  

 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyön 

rahoitus on huomioitu liikuntatoimen 

budjetissa.   

 

 



                                                
       

 
   Ikäinstituutti: Voimaa vanhuuteen –ohjelma 2015                                 3 

 

Koulutus 

Ruokolahden edustajat osallistuivat 

aktiivisesti Ikäinstituutin mentorointi-

sopimukseen kuuluviin koulutuksiin. 

Paikkakunnalle saatiin Voimaa vanhuuteen -

työn aikana kolme uutta voima- ja 

tasapainoharjoittelun kouluttajaa (kaksi 

sosiaali- ja terveystoimeen ja yksi 

(liikuntatoimeen) sekä kolme uutta 

ulkoiluystäväkouluttajaa järjestöihin.  Lisäksi 

kolme henkilöä osallistui Liikuntaneuvontaa 

ikäihmisille -koulutukseen (liikuntatoimi,  

sosiaali- ja terveystoimi)  

Yhteistyöryhmän jäsenet osallistuivat 

aktiivisesti myös Voimaa vanhuuteen  

-verkostopäiviin ja alueseminaareihin, mikä 

on edistänyt oppimista ja kokemusten 

vaihtoa. 

Uusien kouluttajien myötä paikallisia 

koulutuksia on järjestetty vuosittain. Voimaa 

vanhuuteen -työn aikana Ruokolahdella on 

pidetty 11 ikäihmisten terveysliikuntaan 

liittyvää koulutusta. Koulutuksiin on 

osallistunut yhteensä 128 henkilöä, sekä 

vapaaehtoisia että ammattilaisia (kuvio 1.)  

Kotihoidon fysioterapeutti ja kunnan 

liikuntasihteeri koordinoivat vertais- ja 

vapaaehtoistoimijoiden verkostoa. Verkosto 

kokoontuu yhdessä ja heille järjestetään 

täydennyskoulutusta useita kertoja vuodessa.  

 

 

Kuvio 1. Paikalliset koulutukset Ruokolahdella 2012 - 2014 

 

Yhteenveto koulutuksista 

Ruokolahdella pidetyt lukuisat ikäihmisten 

terveysliikuntaan liittyvät koulutukset ovat 

luoneet vahvan perustan onnistuneelle 

kehittämistyölle. Yhteistyöryhmän arvion 

mukaan iäkkäiden terveysliikuntaan liittyvän 

tietämyksen lisääntyminen on onnistunut 

erittäin hyvin (5, asteikoilla 1-5).  

VertaisVeturi- ja Ulkoiluystäväkoulutukset 

jatkuvat varsinaisen Voimaa vanhuuteen -

työn päätyttyäkin. Samoin jatketaan 

toimintakyvyn tukemiseen liittyviä 

koulutuksia kotihoidon ja asumispalveluiden 

henkilökunnalle sekä pidetään yllä 

ammattilaisten osaamista. 
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Liikuntaneuvonta 

Liikuntaneuvonnalla tarkoitetaan palvelua, 

jonka pääasiallisena sisältönä on antaa 

asiakkaalle neuvontaa ja ohjausta 

liikkumiseen liittyen yksilöllisesti tai 

ryhmässä. Liikuntaneuvontatoiminnolla 

tarkoitetaan yksittäistä neuvontapaikkaa tai -

tahoa. 

Ruokolahdella ikäihmisten liikuntaneuvontaa 

annettiin selvästi eniten vuonna 2014 (kuvio 

2). Kolmen vuoden kehittämistyön aikana 

liikuntaneuvontaa on saanut yhteensä 256 

henkilöä.  

Neuvontaa on annettu pääsääntöisesti 

kertaluonteisesti erilaisissa ryhmä-

tilaisuuksissa. Eksoten fysioterapeutti on 

vieraillut eri yhdistysten ja seurakunnan 

kerhoissa kertomassa voima- ja 

tasapainoharjoittelun suosituksista ja 

ravitsemuksesta sekä ohjaamassa käytännön 

harjoitteita.  Yksilöllistä, kertaluonteista 

neuvontaa oli tarjolla liikuntahallilla 

kuukausittain. Loppuvuodesta käynnistyi uusi 

liikuntaneuvontapilotti, jossa ikäihminen voi 

varata ajan liikunnan ohjaajan antamaan 

maksuttomaan neuvontaan. Yksilöllistä 

neuvontaa on mahdollisuus saada 1-3 kertaa.   

Lisäksi asukasta kannustetaan liikkeelle 

puhelinsoitoin. Pilotti jatkuu kevään 2015 

ajan.  

Liikunta ja terveysalan ammattilaiset ovat 

antaneet liikuntaneuvontaa osana omaa 

työtään esimerkiksi liikuntatapahtumissa. 

Hyvinvointiaseman fysioterapeutit tarjoavat 

ikääntyneille ohjausta ja neuvontaa. 

Kotihoidon hoitajat ottavat liikunnan 

puheeksi asiakaskäynneillään. Tiedot kaikista 

Voimaa vanhuuteen -kohderyhmälle 

suunnatuista liikuntaryhmistä on koottu 

liikuntakalenteriin. Lisäksi tietoa on jaettu 

kunnan verkko- ja Facebook-sivuilla, 

paikallislehdissä, liikuntahallin sähköisellä 

ilmoitustaululla sekä kirjaston kunnantalon 

ilmoitustauluilla.  

 

Kuvio 2. Liikuntaneuvontatoiminnot vuosina 

2011–2014

  

Yhteenveto liikuntaneuvonnasta 

Ikäihmisten liikuntaneuvonta käynnistyi 

hitaasti, mutta viimeisenä kehittämisvuonna 

toiminta tehostui. Kunnassa on nyt hyvä 

yksilöllisen neuvonnan malli, jota runsas 

ryhmämuotoinen neuvonta täydentää.   

Yhteistyöryhmän arvion mukaan 

liikuntaneuvonnan lisääntyminen on 

onnistunut hyvin (4, asteikoilla 1-5). Toiminta 

järjestyy varsinaisen Voimaa vanhuuteen -

työn päätyttyäkin.  
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Ohjattu liikuntatoiminta 

Ikääntyneiden liikuntasuosituksissa neuvo-

taan 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 liikkumatto-

muutta. Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa 

painotetaan voima- ja tasapainosisältöisten 

ryhmätoimintojen kehittämistä. 

Ruokolahdella kohderyhmälle suunnatut 

liikuntaryhmät ovat lisääntyneet selvästi 

Voimaa vanhuuteen -työn aikana (kuvio 3). 

Myös osallistujamäärät ovat kasvaneet. 

Vuonna 2014 ryhmiä oli 35 (2011: 18) ja 

osallistujia 527 (2011: 276).  

Vuonna 2014 Ruokolahdella oli 75 vuotta 

täyttäneitä henkilöitä yhteensä 808 

(SOTKAnet). Tästä ikäluokasta joka toisen 

arvioidaan olevan toiminta- ja liikkumis-

kyvyltään heikentynyt. Tällöin Ruokolahdella 

olisi vuonna 2014 ollut yksi ohjattu 

liikuntaryhmä kohderyhmän 11 iäkästä 

kohden (2011: 21). Kuntaryhmän keskiarvo 

on yksi liikuntaryhmä 23:ä kohderyhmän 

iäkästä kohden (2011: 30).  

 

Kaikki sektorit järjestivät kohderyhmälle 

liikuntaryhmiä, järjestöt kaikkein eniten. 

(taulukko 1). 

Tarjolla on ollut hyvin monipuolisesti 

erisisältöisiä liikuntaryhmiä. Selvästi eniten 

on järjestetty kuntosaliryhmiä. (Kuvio 4.) 

Keskeisimpiä ryhmätoimintoja ovat olleet  

 Järjestöjen kuntosaliryhmät 

 Hyvinvointiaseman fysioterapian Tukea 

toimintakykyyn voima-tasapainoryhmät  

 Liikuntatoimen voima-tasapainoryhmät 

 Kansalaisopiston senioritanssiryhmät 

 

 

Kuvio 3. Liikuntaryhmien määrä    Kuvio 4. Liikuntatoiminnan sisältö vuonna 2014 

Ruokolahdella  2011–2014 

Taulukko 1. Liikuntaryhmien ja niihin osallistuneiden henkilöiden lukumäärä sektoreittain vuonna 2014 

 
 

Sosiaali- ja 
terveystoimi 

Liikuntatoimi Järjestöt Muut 
toimijat 

Yhteensä 

Ryhmiä 6 7 12 10 35 

Osallistujia 72 132 172 151 527 
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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. 

Ruokolahdella: 

 Kaksi kertaa viikossa kokoontui neljä 

ryhmää.  

 Asiakaspalautetta kerättiin seitsemässä 

ryhmässä.  

 Liikkumiskyvyn testaus tehtiin kuudessa 

ryhmässä, joista kaikki olivat 

liikuntatoimen järjestämiä. 

 Jatkoharjoitteluun ohjattiin 16 ryhmässä.  

 Ryhmissä oli keskimäärin 15 iäkästä 

osallistujaa. 

 Alle 20 osallistujaa 28 ryhmässä 

 

Mikään ryhmä ei täyttänyt kaikkia keskeisiä 

liikuntatoiminnan laatukriteerejä. Kunta-

ryhmässä 3 kriteerit täyttäviä liikuntaryhmiä 

oli 14 yhteensä 601 liikuntaryhmästä.  

Ruokolahdella ryhmiä ohjasivat useimmiten 

liikunnan tai kuntoutuksen ammattilaiset (19 

ryhmässä), mutta myös vertaisohjaajat 

kunnostautuivat useiden ryhmien (15) 

ohjaajina. Vertais- ja vapaaehtoisohjaajia oli 

toiminnassa mukana yhteensä 33 (2011:12). 

Ikäihmisten liikkumista tuetaan 

Ruokolahdella myös rahallisesti. 

Kuntosalikortti on edullisempi ikääntyneille ja 

maksuton vertaistoimijoille ja veteraaneille. 

Järjestöjen Voimaa vanhuuteen -työtä 

tuetaan tarjoamalla maksuttomia 

liikuntatiloja sekä välineitä ryhmien käyttöön. 

 

 

Yhteenveto liikuntatoiminnasta 

Toimintakyvyltään heikentyneille ikäihmisille 

on saatu lisää ohjattuja liikuntaryhmiä 

Voimaa vanhuuteen -työn aikana. 

Vertaisohjaajia on saatu runsaasti mukaan 

toimintaan ja tehokasta voima- ja 

tasapainoharjoittelua osataan ja uskalletaan 

tehdä aiempaa enemmän. 

Liikuntapalveluketju eri sektoreiden ryhmistä 

toiseen toimii hyvin. Testaustoimintaa voisi 

vielä sisällyttää useampien ryhmien 

toimintaan ja tarjota enemmän kahdesti 

viikossa kokoontuvia ryhmiä.   

Yhteistyöryhmän oman arvion mukaan 

voima- ja tasapainosisältöisen liikunnan 

lisääntyminen on onnistunut hyvin (4, 

asteikolla 1-5). Keskeiset ryhmätoimintamallit 

ovat vakiintuneet pysyviksi käytännöiksi. 

 

 

 

Kuvio 5. Liikuntatoiminnan sisältö. 
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Ulkoilu 

Ulkoilutoiminnan lisääminen on ollut yksi 

tavoite Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa. 

Pyrkimyksenä oli saada sekä yksilöllistä 

ulkoiluapua että ohjattuja ulkoiluryhmiä. 

Ruokolahdelle ulkoilutoimintaa onkin saatu 

lisättyä ulkoiluystäväkoulutusten avulla. 

Kouluttajina ovat toimineet kouluttaja-

koulutuksen käyneet ikäihmiset itse, ja he 

ovat saaneet järjestelyapua liikuntatoimesta 

ja sosiaali- ja terveystoimesta. Ulkoilu-

toiminnan koordinoinnista vastaa sosiaali- ja 

terveystoimi. 

 Vuonna 2014 säännöllistä ulkoiluapua sai 

35 kohderyhmän iäkästä (2012: 13)  

 Ulkoiluavustajia oli mukana toiminnassa 

46 (2012: 11) 

Ulkoiluavustajia on saatu kansanterveys- ja 

eläkeläisjärjestöistä sekä oppilaitoksista.  

Yläkoululaiset ulkoilevat viikoittain 

ryhmäkodin asukkaiden kanssa. Koulutetut 

ulkoiluystävät ulkoilevat kotihoidon 

asiakkaiden kanssa. Ulkoiluystävien pitämä 

päiväkirja toimii linkkinä vanhuksen, ystävän 

sekä kotihoidon henkilöstö.  

Kunnassa toimii lisäksi kaksi vertaisohjaajien 

vetämää ulkoiluryhmää 2011: 0). 

Yhteistyöryhmän oman arvion mukaan 

ulkoilun lisääntyminen on onnistunut erittäin 

hyvin (5, asteikoilla 1-5). Koulutetut 

ulkoiluystävät ovat todella sitoutuneita 

toimintaan ja uusien ystävien kouluttamista 

jatketaan. Uutta sisältöä ulkoiluun saadaan 

syksyllä valmistuneen lähiliikuntapaikan 

myötä.  

 

Muuta 

Liikuntapaikat 

Ruokolahdella ikäihmisten harjoitteluun 

sopivien liikuntapaikkojen lukumäärä on 

pysynyt suurin pirtein ennallaan (taulukko 2.) 

Kunnan liikuntahalli, kuntosali sekä koulujen 

liikuntatilat ovat kovassa käytössä. Myös 

kyläkouluilla on liikuntatoimintaa. Kuntaan 

saatiin kesällä 2014 uusi lähiliikuntapaikka 

Voimaa vanhuuteen -työn ja 

vanhusneuvoston yhteistyönä.  

 
Taulukko 2. Ikäihmisten harjoitteluun sopivat liikuntatilat 2011 ja 2014.  

 Vuonna 
2011 

Vuonna 
2014 

Kuntosalit  2 3 
Liikuntasalit  5 8 
Muut liikuntatoimintaan sopivat tilat  12 10 
Iäkkäille sopivat lähiliikuntapaikat tai ulkoilureitit  0 9 
Uima-altaat tai terapia-altaat 1 1 
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Tapahtumat 

Ruokolahdella järjestettiin lukuisia 

ikäihmisten terveysliikuntaan liittyviä 

tapahtumia kolmivuotisen Voimaa 

vanhuuteen -kehittämistyön aikana. 

Yhteensä 13 tapahtumaan osallistui noin 570 

henkilöä. Vuosittain valtakunnallisena 

iäkkäiden ulkoilupäivänä järjestettiin 

ulkoilutapahtuma. Lisäksi järjestettiin Voimaa 

vanhuuteen -toritapahtumia ja infotilai-

suuksia sekä virkistys- ja koulutustilaisuuksia 

vertaisohjaajille.     

Vuonna 2014 järjestettiin Ikäihmisten 

liikuntaraati, jossa kerättiin kokemuksia ja 

kehittämisehdotuksia liikuntatoiminnan, -

neuvonnan ja olosuhteiden osalta. 

Tapahtumien järjestämisessä on tehty 

onnistuneesti yhteistyötä eri sektoreiden 

kesken. 

 

Toiminnan esittely ja näkyvyys mediassa 

Ruokolahden Voimaa vanhuuteen -työtä on 

esitelty eri medioissa vuosien 2012–2014 

aikana yhteensä 54 kertaa. Näkyvyyttä saatiin 

lähinnä paikallislehdissä (51 kertaa), mutta 

myös radiossa, verkkojulkaisussa ja 

valtakunnallisessa lehdessä. Jutuissa on 

kerrottu mm. liikuntaryhmistä, kotihoidon 

kuntoutustoiminnasta, uudesta lähiliikunta-

paikasta, ulkoiluystävätoiminnasta ja Vie 

vanhus ulos -kampanjasta. Paikallislehdessä 

on myös julkaistu viikon jumppaliikkeitä 

Ikäinstituutin Kunnon eväät -korteilla.  

Kunnat ovat päässeet esittelemään 

toimintaansa myös Voimaa vanhuuteen  

-ohjelman tilaisuuksissa ja julkaisuissa. 

Huhtikuussa 2015 pidetyssä 

Juhlaseminaarissa esiteltiin Ruokolahden 

liikuntaneuvontamallia.  

 

 

 

Yhteistyöryhmän toiminta 

 
Kuvio 5. Oman toiminnan arviointi 
 

Yhteistyöryhmä arvioi vuosiseurannassa 

omaa toimintaansa ja kehittämistyötä 

yleensä (kuvio 5). Lisäksi keväällä 2014 tehtiin 

väliarviota (SWOT-menetelmä) suunnan 

tarkistamiseksi. Kehittämistyön arvioitiin 

onnistuneen kahtena ensimmäisenä vuotena 

hyvin ja vuonna 2014 erittäin hyvin (5, 

asteikolla 1- 5). Myös yhteistyöryhmän 

toimintaan oltiin erittäin tyytyväisiä.  

Poikkisektorisen yhteistyön arvioitiin 

kehittyneen erittäin hyvin Voimaa 
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vanhuuteen -työn aikana. Yhteistyöryhmän 

toiminta jatkuu varsinaisen Voimaa 

vanhuuteen -työn päätyttyä entiseen malliin.  

 

Kunnan päättäjät ovat olleet kiinnostuneita 

Voimaa vanhuuteen -työstä. Johto on 

sitoutunut toimintaan ja tukee sen 

toteutumista.  

 

Ruokolahdella on kiinnostusta jatkaa 

kehittämistyötä Ikäihmisten liikunnan 

toimenpideohjelmassa. Jo tällä hetkellä 

kunnassa on paneuduttu Voimaa vanhuuteen 

-kohderyhmän lisäksi myös eläkkeelle 

siirtyviin 60+ ikäihmisten että hoivan piirissä 

oleviin ikäihmisten liikuntaan.  

Voimaa vanhuuteen -työ on onnistunut 

Ruokolahdella todella ansiokkaasti. 

Osoituksena siitä Ikäinstituutti antoi 

Ruokolahdelle "Hyvä kello kauas kuuluu" - 

palkinnon huhtikuussa 2015. 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 


