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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. 

Savitaipale 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. 

 

Savitaipaleella 

 75 vuotta täyttäneitä oli vuoden 2014 

lopussa 677 (18,5 %). Muihin Voimaa 

vanhuuteen -kuntiin verrattuna 

ikäihmisten osuus on prosentuaalisesti 

kaikkein suurin. Lukumäärä on lisääntynyt 

kolmessa vuodessa noin 40 hengellä 

(2011: 640 eli 16,9 %). 

 Yhteistyöryhmään ovat kuuluneet kunnan 

liikuntatoimen ohjaaja, Eksoten 

fysioterapeutti, järjestöjen edustaja sekä 

Eksoten Voimaa vanhuuteen 

koordinaattori. Ryhmä kokoontui 

muutaman kerran vuodessa.  

 Ikäihmisten liikunta on kirjattu kunnan 

hyvinvointikertomukseen.  

 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyöhön 

on varattu rahaa liikuntatoimen 

budjetista. Sillä on katettu mm. 

vertaisohjaajien koulutuskustannuksia.  
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Koulutus 

Savitaipaleen edustajat osallistuivat 

Ikäinstituutin mentorointisopimukseen 

kuuluviin koulutuksiin. Paikkakunnalle saatiin 

Voimaa vanhuuteen -työn aikana kolme uutta 

voima- ja tasapainoharjoittelun kouluttajaa 

(kaksi sosiaali- ja terveystoimeen ja yksi 

järjestöihin). Lisäksi kolme henkilöä osallistui 

Liikuntaneuvontaa ikäihmisille -koulutukseen  

(liikuntatoimi,  sosiaali- ja terveystoimi, 

järjestöt).  

Yhteistyöryhmän jäsenet osallistuivat 

aktiivisesti myös Voimaa vanhuuteen  

-verkostopäiviin ja seminaareihin, mikä on 

edistänyt oppimista ja kokemusten vaihtoa. 

Uudet kouluttajat ovat järjestäneet neljä 

paikallista koulutusta. Ensimmäiseen 

VertaisVeturi -koulutukseen osallistui 

seitsemän henkilöä. Talvella 2015 pidettiin 

toinen koulutus yhdessä Taipalsaaren kanssa. 

Siihen osallistui 13 henkilöä.  

Hoitohenkilöstöä (8 hlö) on koulutettu 

kotikuntoutukseen ja koululaisia 

ulkoiluavustajiksi (46 hlö).  

Vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden verkostoa 

koordinoi koulutuksista vastannut Voimaa 

vanhuuteen -järjestökoordinaattori. Hän on 

järjestänyt vertaisohjaajille myös ideapäiviä. 

Vertaisohjaajat saavat vastineeksi 

ohjauksesta kuntosali- tai uimahallilippuja.  

 

 

Yhteenveto koulutuksista 

Koulutukset ovat edistäneet Savitaipaleen 

Voimaa vanhuuteen -toimintaa. Ne ovat 

antaneet lisäoppia niin kouluttajille kuin 

vertaisohjaajillekin. Yhteistyöryhmän arvion 

mukaan iäkkäiden terveysliikuntaan liittyvän 

tietämyksen lisääntyminen on onnistunut 

melko hyvin (3, asteikoilla 1-5). 

Vertaisohjaajia on ollut vaikea löytää. Siitä 

huolimatta VertaisVeturi -koulutukset 

jatkuvat Voimaa vanhuuteen  

-työn päätyttyäkin.  

 

 

Liikuntaneuvonta 

Liikuntaneuvonnalla tarkoitetaan palvelua, 

jonka pääasiallisena sisältönä on antaa 

asiakkaalle neuvontaa ja ohjausta 

liikkumiseen liittyen yksilöllisesti tai 

ryhmässä. Liikuntaneuvontatoiminnolla 

tarkoitetaan yksittäistä neuvontapaikkaa tai  

-tahoa. 

Savitaipaleella ikäihmisten liikuntaneuvonta 

ei ole vielä päässyt kunnolla vauhtiin. 

Liikuntaneuvontaa on ollut tarjolla 

vaihtelevasti eri vuosina (kuvio 1). Eksoten 

fysioterapeutti on antanut ryhmämuotoista 

neuvontaa ja järjestöissä on annettu 

neuvontaa omille jäsenille liikuntaryhmissä ja 

muissa tilaisuuksissa.  

Marraskuussa 2014 Savitaipaleella 

käynnistettiin yksilöllinen liikuntaneuvonta, 

joka on jaoteltu kohderyhmittäin: nuorille ja 

työikäisille neuvontaa antaa terveysaseman 

fysioterapeutti, 55+ ikäisille yhdistysten 
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vertaisohjaaja ja 75+ ikäisille kotihoidon 

fysioterapeutti. Joka kotiin jaetussa 

kuntatiedotteessa kerrottiin liikunta-

neuvonnasta, mutta siitä huolimatta 

asiakkaiden löytäminen on osoittautunut 

hankalaksi.  

Liikunta ja terveysalan ammattilaiset ovat 

antaneet liikuntaneuvontaa osana omaa 

työtään. Kotihoidon fysioterapeutti antaa 

neuvontaa asiakkailleen sekä palvelutalossa. 

Hyvinvointia edistävällä kotikäynnillä otetaan 

puheeksi liikunta ja tarvittaessa tehdään 

jatko-ohjaus.  

Kunnassa ei ole ikäihmisten liikuntakalente-

ria, mutta joka kotiin on jaettu tiedote, jossa 

kerrotaan toiminnasta. Lisäksi tietoa 

toiminnasta annetaan kunnan verkkosivuilla 

ja tapahtumissa.  

Kuvio 1. Liikuntaneuvontatoiminnot vuosina 

2011–2014

Yhteenveto liikuntaneuvonnasta 

Ikäihmisten liikuntaneuvonta ei ole vielä 

päässyt vauhtiin Savitaipaleella. Hyvä malli on 

jo luotu, mutta asiakkaat eivät vielä ole 

löytäneet toiminnan pariin. Suunnitelmissa 

onkin jalkautua erilaisiin tapahtumiin 

kertomaan liikuntaneuvontamahdollisuu-

desta. Hyvä tilaisuus tähän on esimerkiksi 

hyvinvointiaseman avajaiset. Yhteistyöryh-

män arvion mukaan liikuntaneuvonnan 

lisääntyminen on onnistunut melko hyvin 

Voimaa vanhuuteen -työn aikana (3, 

asteikoilla 1-5).  

 

 

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. 

Savitaipaleella kohderyhmälle suunnatut 

liikuntaryhmät ovat lisääntyneet selvästi 

Voimaa vanhuuteen -työn aikana (kuvio 2). 

Myös osallistujamäärät ovat kasvaneet. 

Vuonna 2014 ryhmiä oli 23 (2011: 7) ja 

osallistujia 187 (2011: 85).  

Vuonna 2014 Savitaipaleella oli 75 vuotta 

täyttäneitä henkilöitä yhteensä 677 

(SOTKAnet). Tästä ikäluokasta joka toisen 

arvioidaan olevan toiminta- ja liikkumis-

kyvyltään heikentynyt. Tällöin kunnassa olisi 

vuonna 2014 ollut yksi ohjattu liikuntaryhmä 

kohderyhmän 15 iäkästä kohden (2011: 46). 
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Kuntaryhmän keskiarvo on yksi liikuntaryhmä 

23:ä kohderyhmän iäkästä kohden (2011: 

30).  

 

Liikuntaryhmiä järjestivät Eksote ja järjestöt 

(Eläkeliitto, Sydänyhdistys, invalidit) 

(taulukko 1). Kunta ei itse järjestä 

liikuntaryhmiä, mutta liikuntatoimi oli 

mukana yhdessä ryhmässä. Tarjolla on ollut 

monipuolisesti erisisältöisiä liikuntaryhmiä. 

Eniten on järjestetty voima-tasapaino- ja 

kuntosaliryhmiä. Luokkaan muu kuuluu peli- 

ja kehonhallintaryhmiä.  (Kuvio 3.) 

Keskeisiä ryhmätoimintoja ovat olleet  

 Eksoten voima-tasapainoryhmät  

 Yhdistysten kuntosaliryhmät 

 Eksoten olkapää- ja kehonhallintaryhmät 

 

 

Kuvio 2. Liikuntaryhmien määrä    Kuvio 3. Liikuntatoiminnan sisältö vuonna 2014 

Savitaipaleella  2011–2014 

 

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

 
 

Sosiaali- ja 
terveystoimi 

Järjestöt Yhteensä 

Ryhmiä 14 9 23 

Osallistujia 68 119 187 

 

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.  

 

 

Savitaipaleella: 

 Vähintään kaksi kertaa viikossa kokoontui 

kahdeksan ryhmää.  

 Asiakaspalautetta kerättiin 13 ryhmässä.  

 Liikkumiskyvyn testaus tehtiin yhdessä 

ryhmässä. Lisäksi Eksoten viidessä 

ryhmässä testaus tehtiin yksilöllisesti 

ennen ryhmän alkua.   

 Jatkoharjoitteluun ohjattiin 15 ryhmässä.  

 Ryhmissä oli keskimäärin 12 iäkästä 

osallistujaa. 

 Alle 20 osallistujaa 22 ryhmässä 

Kuvio 5. Liikuntatoiminnan sisältö. 
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Viisi ryhmää täytti kaikki keskeiset 

liikuntatoiminnan laatukriteerit. Alku- ja 

lopputestaus tehtiin 23 henkilölle. Heistä 

seitsemän tulos parani ja 16:n pysyi 

ennallaan.   

Ryhmiä ohjasivat useimmiten liikunnan tai 

kuntoutuksen ammattilaiset (15 ryhmässä). 

Eläkeliiton ryhmissä liikuttiin vertaisohjaajien 

johdolla. Vertais- ja vapaaehtoisohjaajia oli 

toiminnassa mukana yhteensä seitsemän 

(2011: 20). 

 

Järjestöjen Voimaa vanhuuteen -työtä 

tuetaan tarjoamalla vertaisohjaajille 

koulutusta, uimahallilippuja ja 

kuntosalikortteja.  

 

 

Yhteenveto liikuntatoiminnasta 

Ikäihmisille on saatu runsaasti lisää ohjattuja 

liikuntaryhmiä Voimaa vanhuuteen -työn 

aikana. Myös liikuntatoiminnan laatuun on 

kiinnitetty huomiota. Tarjolla on useita 

kahdesti viikossa kokoontuvia ryhmiä ja 

liikkumiskykyäkin testataan.   

Yhteistyöryhmän oman arvion mukaan 

voima- ja tasapainosisältöisen liikunnan 

lisääntyminen on onnistunut melko hyvin  

(3, asteikolla 1-5). Ryhmät jatkavat 

toimintaansa varsinaisen Voimaa vanhuuteen 

-työn päättyäkin.  

 

Ulkoilu 

Ulkoilutoiminnan lisääminen on ollut yksi 

tavoite Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa. 

Pyrkimyksenä oli saada sekä yksilöllistä 

ulkoiluapua että ohjattuja ulkoiluryhmiä. 

Savitaipaleella ulkoiluapua on nyt tarjolla 

aiempaa enemmän.  

Toiminnan koordinoinnista vastaa SPR, joka 

myös kouluttaa avustajat. SPR:n 

ulkoiluystävät toimivat palvelutalojen sekä 

kotihoidon ja muiden toimintakyvyltään 

heikentyneiden parissa. Yhteistyötä on tehty 

Savitaipaleen lukion kanssa ja saatu näin 

opiskelijat ulkoilemaan ikäihmisten kanssa.  

 Vuonna 2014 säännöllistä ulkoiluapua sai 

50 kohderyhmän iäkästä (2012: 4)  

 Ulkoiluavustajia oli mukana toiminnassa 

110 (2012: 48) 

Kunnassa on toiminut kaksi ulkoliikunta-

ryhmää. Uudella lähiliikuntapaikalla on 

järjestetty ohjausta Eksoten ja liikuntatoimen 

yhteistyönä. Eläkeliiton ulkoiluryhmässä 

pelataan petankkia.  

Yhteistyöryhmän oman arvion mukaan 

ulkoilun lisääntyminen on onnistunut hyvin 

(4, asteikoilla 1-5). Jatkossa SPR:n ja lukion 

yhteistyötä pyritään entisestään tiivistämään.  
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Muuta 

Liikuntapaikat 

Savitaipaleella ikäihmisten harjoitteluun 

sopivien liikuntapaikkojen lukumäärä on 

pysynyt suurin pirtein ennallaan (taulukko 2.) 

Kunnalla on omia tiloja varsin vähän, mutta 

muiden toimijoiden tiloja on hyödynnetty 

hyvin. Kuntaan valmistui vuonna 2013 uusi 

lähiliikuntapaikka koulukeskuksen yhteyteen. 

Alueella on oma, ikäihmisille suunniteltu 

tasapaino- ja kuntoilualue.  

 
 
 
Taulukko 2. Ikäihmisten harjoitteluun sopivat liikuntatilat 2011 ja 2014.  

 Vuonna 
2011 

Vuonna 
2014 

Kuntosalit  2 2 
Liikuntasalit  6 7 
Muut liikuntatoimintaan sopivat tilat  2 1 
Iäkkäille sopivat lähiliikuntapaikat tai ulkoilureitit  0 6 
Uima-altaat tai terapia-altaat 1 2 
 

Tapahtumat 

Savitaipaleella järjestettiin useita ikäihmisten 

terveysliikuntaan liittyviä tapahtumia 

kolmivuotisen Voimaa vanhuuteen  

-kehittämistyön aikana. Yhteensä yhdeksään 

tapahtumaan osallistui lähes 200 henkilöä. 

Ulkoilutapahtumissa tutustuttiin kunnan 

uuteen lähiliikuntapaikkaan. Lisäksi pidettiin 

tietoiskuja voima- ja tasapainoharjoittelusta 

sekä ravinnon merkityksestä. Tapahtumien 

järjestämisessä on tehty onnistuneesti 

yhteistyötä eri sektoreiden kesken. 

Vuonna 2014 järjestettiin Ikäihmisten 

liikuntaraati, jossa kerättiin kokemuksia ja 

kehittämisehdotuksia liikuntatoiminnan,  

-neuvonnan ja olosuhteiden osalta. Tekninen 

toimi huomioi raatilaisten toiveen penkkien 

jättämisestä kulkureittien varteen myös 

talveksi.  

 

Toiminnan esittely ja näkyvyys mediassa 

Savitaipaleen Voimaa vanhuuteen -työtä on 

esitelty paikallisessa mediassa vuosien 2012–

2014 aikana yhteensä yhdeksän kertaa, 

pääosin paikallislehdessä mutta myös 

kuntatiedotteessa. Jutuissa on kerrottu mm. 

uudesta lähiliikuntapaikasta, tapahtumista, 

VertaisVeturi -toiminnasta.   
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Yhteistyöryhmän toiminta 

Yhteistyöryhmä arvioi toimintaansa 

vuosiseurannassa (kuvio 4). Lisäksi keväällä 

2014 tehtiin väliarviota (SWOT-menetelmä) 

suunnan tarkistamiseksi.  

 

Kehittämistyön arvioitiin onnistuneen 

viimeisenä vuonna hyvin (4, asteikolla 1- 5) ja 

yhteistyöryhmän melko hyvin (3). 

Poikkisektorisen yhteistyön arvioitiin 

kehittyneen melko hyvin Voimaa vanhuuteen 

-työn aikana. Järjestöjen välinen yhteistyö 

osoittautui yllättävän hankalaksi. 

Yhteistyöryhmän toiminta jatkuu varsinaisen 

Voimaa vanhuuteen -työn päätyttyä 

säännöllisin kokoontumisin.  

 

Kuvio 4. Oman toiminnan arviointi 

 

Kunnan päättäjät ovat olleet melko 

kiinnostuneita Voimaa vanhuuteen -työstä. 

Syksyllä 2014 pidettyyn liikuntaraatiin saatiin 

varsin hyvä edustus päättäjistä.   

 

Myös muiden Voimaa vanhuuteen -kuntien 

kanssa on tehty vähän yhteistyötä ja otettu 

mallia niiden hyvistä toimintatavoista.  

Tammikuussa 2015 pidettiin yhteinen 

VertaisVeturi -koulutus Taipalsaaren kanssa.  

Savitaipaleella on kiinnostusta jatkaa 

kehittämistyötä Ikäihmisten liikunnan 

toimenpideohjelman mukaisesti ja laajentaa 

kohderyhmää sekä eläkkeelle siirtyviin 60+ 

ikäihmisiin että hoivan piirissä oleviin 

ikäihmisten liikuntaan. Jatkossa on 

suunnitelmissa mm. kouluttaa vertaisohjaajia 

kotijumppareiksi.  

Voimaa vanhuuteen -työ on Savitaipaleella 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 


