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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. 

Taipalsaari 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. 

 

Taipalsaarella 

 75 vuotta täyttäneitä oli vuoden 2014 

lopussa 406 (8,5 %). Lukumäärä on 

lisääntynyt kolmessa vuodessa noin 10 

hengellä (2011: 393 eli 8,1 %). 

 Yhteistyöryhmään ovat kuuluneet kunnan 

vapaa-aikasihteeri, Eksoten fysiotera-

peutti sekä Eksoten Voimaa vanhuuteen 

koordinaattori. Ryhmä kokoontui pari 

kertaa vuodessa.  

 Ikäihmisten liikunta on kirjattu kunnan 

kehittämissuunnitelmaan ja talous-

arvioon.  

 Ikäihmisten terveysliikuntaa on osoitettu 

budjettivaroja.   
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Koulutus 

Taipalsaaren edustajat hyödynsivät melko 

vähän Ikäinstituutin mentorointisopimukseen 

kuuluvia koulutuksia. Paikkakunnalle saatiin 

Voimaa vanhuuteen -työn aikana kaksi uutta 

voima- ja tasapainoharjoittelun kouluttajaa 

(sosiaali- ja terveystoimeen). Lisäksi 

yhteistyöryhmän jäsenet osallistuivat Voimaa 

vanhuuteen -verkostopäiviin ja 

seminaareihin, mikä on edistänyt oppimista 

ja kokemusten vaihtoa. 

Paikkakunnalla on järjestetty kuusi 

ikäihmisten terveysliikuntaan liittyvää 

koulutusta Voimaa vanhuuteen -työn aikana. 

Eksoten kotihoitohenkilökunnalle on 

järjestetty neljä kotikuntoutukseen liittyvää 

koulutusta, joihin osallistui yhteensä 31 

henkilöä. Koulutuksissa on käyty läpi 

kuntoutussuunnitelma, liikkumiskyvyn 

testaus sekä voima- ja tasapainoharjoittelun 

ohjaus. Vertaisohjaajille pidettiin yksi oma 

koulutus ja talvella 2015 yhteinen koulutus 

Savitaipaleen kanssa. Näihin osallistui 

yhteensä 27 ihmistä.   

Vertais- ja vapaaehtoistoimintaa ei 

koordinoida kunnan puolesta, vaan Saimaan 

Torppa ja eläkeläisjärjestö vastaavat omista 

vapaaehtoisistaan. Kunta tukee toimintaa 

antamalla ilmaisia tiloja järjestöjen käyttöön.   

 

 

Yhteenveto koulutuksista 

Hoitohenkilökunnan koulutukset ovat 

edistäneet Taipalsaaren Voimaa vanhuuteen 

-toimintaa. Ensimmäiseen vertaisohjaaja-

koulutukseen osallistuneet eivät sen sijaan 

innostuneet ryhtymään ohjaajiksi.  

Jälkimmäiseen koulutukseen osallistujat 

koottiin soittamalla järjestöihin, jotta mukaan 

saataisiin ohjauksesta kiinnostuneet henkilöt.  

Yhteistyöryhmän arvion mukaan iäkkäiden 

terveysliikuntaan liittyvän tietämyksen 

lisääntyminen on onnistunut hyvin (4, 

asteikoilla 1-5). Ammattilaiset myös jakavat 

tietoa eteenpäin kaikissa mahdollisissa 

tilanteissa. Koulutuksia jatketaan tarpeen 

mukaan Voimaa vanhuuteen -työn päätyttyä.  

 

 

Liikuntaneuvonta 

Liikuntaneuvonnalla tarkoitetaan palvelua, 

jonka pääasiallisena sisältönä on antaa 

asiakkaalle neuvontaa ja ohjausta 

liikkumiseen liittyen yksilöllisesti tai 

ryhmässä. Liikuntaneuvontatoiminnolla 

tarkoitetaan yksittäistä neuvontapaikkaa tai  

-tahoa. 

Taipalsaarella ei vielä ole ikäihmisten 

liikuntaneuvontavastaanottoa. Neuvontaa on 

saanut Eksoten kotikuntoutuksessa. Siihen on 

kuulunut liikkumiskyvyn testaus sekä 

liikuntasuunnitelman laadinta. (Kuvio 1).  

Liikunta ja terveysalan ammattilaiset ovat 

antaneet liikuntaneuvontaa osana omaa 

työtään asiakastapaamisten ja 

ryhmänohjauksen yhteydessä.   Liikuntatoimi 

ohjaa hyväkuntoisia ikäihmisiä 

kuntosaliharjoitteluun ja Eksoten 
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fysioterapeutit kertovat terveysliikunta-

suosituksista ja harjoittelumahdollisuuksista 

omille asiakkailleen. 

Kunnassa ei ole erillistä ikäihmisten 

liikuntakalenteria, mutta tiedot on koottu 

yleiseen liikuntakalenteriin.  

 

Kuvio 1. Liikuntaneuvontatoiminnot vuosina 

2011–2014

Yhteenveto liikuntaneuvonnasta 

Ikäihmisten liikuntaneuvontaan ei ole vielä 

löytynyt toimivaa mallia. Suunnitelmana on 

ollut käynnistää yleinen neuvonta julkisilla 

paikoilla esim. kauppojen aulatiloissa. Lisäksi 

tavoitteena on käynnistää yksilöllinen 

neuvonta Eksoten ja liikuntatoimen 

yhteistyöllä.  Yhteistyöryhmän 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. 

Taipalsaarella ikäihmisten liikuntaryhmät 

ovat kaksinkertaistuneet Voimaa vanhuuteen 

-työn aikana (kuvio 2). Myös 

osallistujamäärät ovat kasvaneet. Vuonna 

2014 ryhmiä oli 13 (2011: 6) ja osallistujia 212 

(2011: 100). Ryhmissä liikkuu Voimaa 

vanhuuteen -kohderyhmän lisäksi myös 

hyväkuntoisia iäkkäitä. 

Vuonna 2014 Taipalsaarella oli 75 vuotta 

täyttäneitä henkilöitä yhteensä 406 

(SOTKAnet). Tästä ikäluokasta joka toisen 

arvioidaan olevan toiminta- ja liikkumis-

kyvyltään heikentynyt. Tällöin kunnassa olisi 

vuonna 2014 ollut yksi ohjattu liikuntaryhmä 

kohderyhmän 16 iäkästä kohden (2011: 33). 

Kuntaryhmän keskiarvo on yksi liikuntaryhmä 

23:ä kohderyhmän iäkästä kohden (2011: 

30).  
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Liikuntaryhmiä järjestivät liikuntatoimi, 

järjestöt ja kansalaisopisto (taulukko 1). 

Keskeisiä ryhmätoimintoja ovat olleet  

(kuvio 3.) 

 Kansalaisopiston kuntojumpparyhmät 

 Järjestöjen kuntosaliryhmät 

 Liikuntatoimen kuntojumpparyhmä 

 

  

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

Taipalsaarella  2011–2014 

 

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

 
 

Liikuntatoimi Järjestöt Kansalaisopisto Yhteensä 

Ryhmiä 2 4 7 13 

Osallistujia 40 62 110 212 

 

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. 

Taipalsaarella: 

 Vähintään kaksi kertaa viikossa kokoontui 

neljä ryhmää.  

 Asiakaspalautetta kerättiin kaikissa  

13 ryhmässä.  

 

 

 

 Liikkumiskyvyn testausta ei tehty. 

Yksilöllisiä testejä tehdään 

terveysasemalla sekä kotihoidossa.  

 Jatkoharjoitteluun ohjattiin 12 ryhmässä.  

 Ryhmissä oli keskimäärin 16 iäkästä 

osallistujaa. 

 Alle 20 osallistujaa 12 ryhmässä 

Yksikään ryhmä ei täyttänyt kaikkia keskeisiä 

liikuntatoiminnan laatukriteerit.  

Ryhmiä ohjasivat sekä liikunnan tai 

kuntoutuksen ammattilaiset (8 ryhmässä) 

että vertaisohjaaja. Vertais- ja vapaaehtois-

ohjaajia oli toiminnassa mukana yhteensä 

kuusi (2011: 0). 

Kuvio 5. Liikuntatoiminnan sisältö. 
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Järjestöjen Voimaa vanhuuteen -työtä 

tuetaan tarjoamalla ilmaisia tiloja, 

maksuttomia liikuntaryhmiä ja 

ohjauspalvelua.  Kunnassa ei ole käytössä 

senioriliikuntakorttia.

 

 

Yhteenveto liikuntatoiminnasta 

Ikäihmisille on saatu lisää ohjattuja 

liikuntaryhmiä Voimaa vanhuuteen -työn 

aikana. Tarjolla on myös kahdesti viikossa 

kokoontuvia ryhmiä. Liikkumiskyvyn testaus 

kannattaisi ottaa osaksi ainakin 

ammattilaisten ohjaamia ryhmiä. Lisäksi osa 

ryhmistä kannattaisi selkeästi suunnata 

liikkumiskyvyltään heikentyneille ikäihmisille.   

Yhteistyöryhmän oman arvion mukaan 

voima- ja tasapainosisältöisen liikunnan 

lisääntyminen on onnistunut tyydyttävästi  

(2, asteikolla 1-5). Uuden liikuntahallin 

valmistumisen jälkeen on tarkoitus 

käynnistää uusia ryhmiä.  

 

Ulkoilu 

Ulkoilutoiminnan lisääminen on ollut yksi 

tavoite Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa. 

Pyrkimyksenä oli saada sekä yksilöllistä 

ulkoiluapua että ohjattuja ulkoiluryhmiä.  

Taipalsaarella ulkoiluapua on nyt tarjolla 

hieman aiempaa enemmän. Toiminnan 

järjestää SPR:n ystävätoiminta.  

 Vuonna 2014 säännöllistä ulkoiluapua 

sai 10 kohderyhmän iäkästä (2012: 0)  

 Ulkoiluavustajia oli mukana toiminnassa 

10 (2012: 0) 

Ulkoliikuntaryhmiä ei ole järjestetty. 

Yhteistyöryhmän oman arvion mukaan 

ulkoilun lisääntyminen on onnistunut 

tyydyttävästi (2, asteikoilla 1-5). Jatkossa 

tavoitteena on saada SPR:n toiminnan lisäksi 

ulkoiluystäväryhmiä.    

 

Muuta 

Liikuntapaikat 

Taipalsaarella ikäihmisten harjoitteluun 

sopivien liikuntapaikkojen lukumäärä on 

pysynyt suurin pirtein ennallaan (taulukko 2.) 

Uutta välineistöä on hankittu ikäihmiset 

huomioiden. Sosiaali- ja terveystoimen tilat 

eivät ole olleet käytössä sisäilmaongelmien 

vuoksi. Syksyllä 2015 kuntaan avataan uusi 

liikuntahalli sekä kuntosali. 
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Taulukko 2. Ikäihmisten harjoitteluun sopivat liikuntatilat 2011 ja 2014.  

 Vuonna 
2011 

Vuonna 
2014 

Kuntosalit  2 1 
Liikuntasalit  3 5 
Muut liikuntatoimintaan sopivat tilat  0 4 
Iäkkäille sopivat lähiliikuntapaikat tai ulkoilureitit  0 1 
Uima-altaat tai terapia-altaat 0 0 
 

Tapahtumat 

Taipalsaarella järjestettiin neljä ikäihmisten 

terveysliikuntaan liittyvää tapahtumaa 

kolmivuotisen Voimaa vanhuuteen  

-kehittämistyön aikana. Tapahtumiin 

osallistui noin 120 henkilöä. Tapahtumissa 

jaettiin tietoa ikäihmisten terveysliikunnasta 

ja liikuntamahdollisuuksista. Lisäksi tarjolla oli 

ohjausta voima- ja tasapainoharjoitteluun. 

Tapahtumat toteutettiin pääasiassa 

liikuntatoimen ja Eksoten yhteistyönä.  

Vuonna 2014 järjestettiin Ikäihmisten 

liikuntaraati, jossa kerättiin kokemuksia ja 

kehittämisehdotuksia liikuntatoiminnan,  

-neuvonnan ja olosuhteiden osalta. Raadin 

ehdotukset esim. uusien ryhmien 

perustamisesta ja järjestöjen koolle 

kutsumisesta eivät ole toistaiseksi 

toteutuneet. 

 

Toiminnan esittely ja näkyvyys mediassa 

Taipalsaaren Voimaa vanhuuteen -työtä on 

esitelty paikallislehdissä vuosien 2012–2014 

aikana yhteensä seitsemän kertaa. Jutuissa 

on kerrottu mm. liikuntatapahtumista ja 

VertaisVeturi -koulutuksesta.   

 

 

Yhteistyöryhmän toiminta 

Yhteistyöryhmä arvioi toimintaansa 

vuosiseurannassa. Arviot ovat vaihdelleet 

vuosittain (kuvio 4). Kehittämistyön arvioitiin 

onnistuneen viimeisenä vuonna melko hyvin 

(3, asteikolla 1- 5) ja yhteistyöryhmän hyvin 

(4). Poikkisektorisen yhteistyön arvioitiin 

kehittyneen hyvin (4) Voimaa vanhuuteen -

työn aikana.  

 
Kuvio 4. Oman toiminnan arviointi 
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Ikäihmiset ovat ottaneet aikaisempaa 

enemmän yhteyttä kuntaan liikunta-asioihin 

liittyen. Työntekijöiden resurssien riittäminen 

on kuitenkin vaikeuttanut kehittämistyötä.   

Yhteistyöryhmä suunnitteli jatkavansa 

kokoontumisiaan ja toiminnan suunnittelua 

varsinaisen Voimaa vanhuuteen -työn 

päätyttyäkin. Henkilömuutosten vuoksi 

tilanne on kuitenkin tällä hetkellä avoin.  

 

Kunnan päättäjät ovat olleet kiinnostuneita 

Voimaa vanhuuteen -työstä. Myös tuleviin 

kehittämishankkeisiin, esim. senioripuistoon, 

suhtaudutaan myönteisesti.  

 

Muiden Voimaa vanhuuteen -kuntien kanssa 

on tehty yhteistyötä ja jaettu hyviä 

toimintatapoja. Savitaipaleen kanssa pidettiin 

yhteinen VertaisVeturi -koulutus 

tammikuussa 2015.  

Taipalsaarella on kiinnostusta jatkaa 

kehittämistyötä Ikäihmisten liikunnan 

toimenpideohjelman mukaisesti ja laajentaa 

kohderyhmää sekä eläkkeelle siirtyviin 60+ 

ikäihmisiin että hoivan piirissä oleviin 

ikäihmisten liikuntaan.  

Voimaa vanhuuteen -työ on Taipalsaarella 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 


