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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 op-

paita 2004:6). Ohjelman rahoittajina ovat 

Raha-automaattiyhdistys, opetus- ja kulttuu-

riministeriö sekä sosiaali- ja terveys-

ministeriö.  

Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa on mukana 

38 kuntaa, jotka on valittu ohjelmaan kol-

messa vaiheessa. Valintakriteereinä ovat ol-

leet mm. iäkkäiden suuri osuus kunnan asuk-

kaista sekä poikkisektorinen yhteistyö. Kun-

nat ovat sitoutuneet kehittämistyöhön Ikäins-

tituutin kanssa tehdyllä sopimuksella. Val-

keakoski kuuluu kolmanteen kuntaryhmään, 

joka valittiin mukaan kolmivuotiseen kehit-

tämistyöhön vuoden 2011 lopulla. Kehittä-

mistyön eri vaiheita ovat olleet alkukartoitus 

ja suunnitelmien laatiminen, hyvien toiminta-

tapojen käyttöönotto sekä toiminnan juur-

tuminen.  

Voimaa vanhuuteen -kuntiin on perustettu 

poikkisektorinen iäkkäiden terveysliikunnan 

yhteistyöryhmä, jossa on edustus sosiaali- ja 

terveystoimesta, liikuntatoimesta ja järjestö-

sektorilta. Käytännön kehittämistyöstä vas-

taavat kultakin sektorilta valitut kunta-

koordinaattorit yhdessä yhteistyöryhmän 

kanssa. Kehittämistyötä on tuettu kohde-

kunnissa Ikäinstituutin mentoroinnilla, johon 

on sisältynyt kuntakohtaista ohjausta, koulu-

tusta, viestintä-tukea ja verkostopäiviä. Men-

torointi jatkui 31.5.2015 asti. 

Katsauksen tiedot on kerätty vuosiseuranta-

kyselyistä, yhteistyöryhmien itsearvioinneista 

sekä muistioista. Tuloksia peilataan alku-

kartoitukseen sekä kehittämissuunnitelman 

tavoitteisiin. 

 

Valkeakoskella 

 75 vuotta täyttäneitä oli vuoden 2014 
lopussa 2137 (10,1 %). Lukumäärä on li-
sääntynyt kolmessa vuodessa noin 150 
hengellä (2011: 1980 eli 9,5 %). 
 

 Yhteistyöryhmän koordinaattoreina ovat 
toimineet sosiaali- ja terveystoimesta 
palvelupäällikkö, liikuntatoimesta liikun-
nanohjaaja sekä järjestökoordinaattorei-
na Valkeakosken Haka Gym:n ja Hengi-
tysyhdistyksen edustajat. Puheenjohtaja-

na toimi liikuntatoimen johtaja. Koor-
dinaattorit tekivät tiivistä yhteistyötä kes-
kenään. 

 

 Ikäihmisten liikunta on kirjattu Kaupunki-
strategiaan. 

 

 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyö on 
toteutettu ilman erillistä hankerahoitusta.
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Koulutus 

Valkeakoskelta osallistuttiin aktiivisesti 

Ikäinstituutin mentorointisopimukseen kuu-

luviin koulutuksiin.  

Paikkakunnalle saatiin Voimaa vanhuuteen -

työn aikana uusia kouluttajia 

 4 VoiTas voima- ja tasapainoharjoitte-

lun - kouluttajaaa (2 sosiaali- ja terve-

ystoimi, 1 liikuntatoimi, 1 järjestö) 

 2 Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -

kouluttajaa (1 sosiaali- ja terveystoimi 

ja 1 seurakunta).  

Lisäksi osallistuttiin seuraaviin koulutuksiin  

 Liikuntaneuvontaa ikäihmisille: 3 henkilöä  

(sosiaali- ja terveystoimi)  

 Liikunta ja Muistisairaudet: 4 henkilöä 

(sosiaali- ja terveystoimi) 

Yhteistyöryhmän jäsenet osallistuivat aktiivi-

sesti myös Voimaa vanhuuteen -

verkostopäiviin ja alueseminaareihin, mikä on 

edistänyt oppimista ja kokemusten vaihtoa. 

Uusien kouluttajien ja koulutusosaamisen 

myötä on järjestetty useita paikallisia koulu-

tuksia. Voimaa vanhuuteen -työn aikana 2012 

- 2014 Valkeakoskella on pidetty 10 ikäihmis-

ten terveysliikuntaan liittyvää koulutusta, 

joista 1 vertaisille ja vapaaehtoisille (Taulukko 

1.). Ulkoiluystäväksi iäkkäälle koulutuksia on 

suunnitteilla. 

 

Koulutus lkm Osallistujia 

VertaisVeturi 1 7 

Kunnon Hoitaja 9 100 

Yhteensä  10 107 
 

Taulukko 1.  Koulutukset 2012-2014 

 

 

Yhteenveto koulutuksista 

Valkeakoskella on panostettu vahvasti koti-

hoidon työntekijöiden kouluttamiseen ja hei-

dän osaamiseensa lisäämiseen. Yhteistyö-

ryhmän arvion mukaan iäkkäiden terveyslii-

kuntaan liittyvän tietämyksen lisääntyminen 

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

Liikuntaneuvonta 

Liikuntaneuvonnalla tarkoitetaan palvelua, 

jonka pääasiallisena sisältönä on antaa asiak-

kaalle neuvontaa ja ohjausta liikkumiseen 

liittyen yksilöllisesti tai ryhmässä. Liikunta-

neuvontatoiminnolla tarkoitetaan yksittäistä 

neuvontapaikkaa tai -tahoa. 

Valkeakoskella on kehitetty iäkkäiden liikun-

taneuvontaa ja sitä on ollut tarjolla yksilölli-

sesti ja ryhmämuotoisesti. Ryhmämuotoista 

neuvontaa on annettu mm. kirjastossa sekä 

tapahtumien yhteydessä. Kotihoidon fysiote-

rapeutti on antanut yksilöllistä liikuntaneu-
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vontaa kotikäynneillä. Kotihoidon asiakkaiden 

kanssa on tehty liikkumissuunnitelmia. (Kuvio 

1). 

Neuvontaa sai vuosina 2013 ja 2014 vuosi-

seurannan mukaan 67 ikäihmistä. Lisäksi lii-

kunta- ja terveysalan ammattilaiset ovat an-

taneet liikuntaneuvontaa osana omaa työ-

tään esimerkiksi liikuntaryhmien ja kotikäyn-

tien yhteydessä, infotilaisuuksissa sekä terve-

ystoimen vastaanotolla.  

Valkeakosken Hengitysyhdistys oli mukana 

pilotoimassa Ikäinstituutin Liikkuva minä -

opintopiirimateriaalia. Ateriapalvelu on jaka-

nut aterioiden mukana koteihin jumppaohjei-

ta.  

 

Kuvio 1. Liikuntaneuvontatoiminnot 2011-2014 

 

 

 

Yhteenveto liikuntaneuvonnasta 

Yhteistyöryhmän arvion mukaan liikuntaneu-

vonnan lisääntyminen on onnistunut tyydyt-

tävästi (2, asteikoilla 1-5). 

Liikuntaneuvonnan kehittämistä jatketaan 

yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. 

 

 

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. 

Vuonna 2014 Valkeakoskella ikäihmisten lii-

kuntaryhmiä oli vuonna 82 ja osallistujia 

1317. (Taulukko 1.) Määrä on hieman kasva-

nut vuodesta 2013 (79 ryhmää, osallistujia 

857). Vertaisohjaajien vetämiä ryhmiä oli 4 

vuonna 2014. Eniten järjestettiin kuntosali-

ryhmiä (24, 2011:15).  

Valkeakoskella on järjestetty kuljetusta koti-

hoidon asiakkaille kuntosaliryhmiin. Nämä ns. 

Sampobussi-ryhmät ovat mahdollistaneet 

tehokkaan harjoittelun kohderyhmän ikäih-

misille, joille kulkeminen ryhmään olisi ollut 

muuten haasteellista.  

 

Vuonna 2014 Valkeakoskella oli 75 vuotta 

täyttäneitä henkilöitä yhteensä 2137 (SOT-
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KAnet). Tästä ikäluokasta joka toisen arvioi-

daan olevan toiminta- ja liikkumis-kyvyltään 

heikentynyt. Tällöin Valkeakoskella olisi 

vuonna 2014 ollut yksi ohjattu liikuntaryhmä 

kohderyhmän 33 iäkästä kohden (2011: 10). 

Kuntaryhmän keskiarvo on yksi liikuntaryhmä 

27:ä kohderyhmän iäkästä kohden (2011:30). 

  

Sosiaali- ja terveystoimi järjesti eniten liikun-

taryhmiä vuonna 2014. Liikuntatoimen ryh-

miin osallistui eniten ikäihmisiä. Järjestöillä 

oli kohderyhmän ikäihmisille tarjolla 12 lii-

kuntaryhmää. (Taulukko 1) Liikuntatoimintaa 

järjesti myös Valkeakoski – opisto. Vertais- ja 

vapaaehtoisohjaajia oli toiminnassa mukana 

yhteensä 9 (2011:11). Vertaisohjaajat vetivät 

neljää ryhmää (kuntojumppaa, kuntosaliryh-

mää ja tuolijumppaa). 

Tarjolla on ollut erisisältöisiä liikuntaryhmiä. 

Eniten on järjestetty kuntosaliryhmiä. (Kuvio 

4.) 

Keskeisimpiä ryhmätoimintoja ovat olleet 

 Sosiaali- ja terveystoimen kotihoidon jär-

jestämät kuntosaliharjoitteluryhmät ja ta-

sapainoryhmät sekä päiväkeskuksen ryh-

mät (mm. ulkoliikunta) 

 Fysioterapian kuntosaliryhmät 

 Liikuntatoimen seniorikuntosalitoiminta 

ja vesivoimistelu 

 Järjestöjen tuolijumppa- ja kuntojumppa-

ryhmät 

 

 

 

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

Valkeakoskella 2011 -2014 

 

 

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

 
 

Sosiaali- ja ter-
veystoimi 

Liikuntatoimi Järjestöt Muut toimijat Yhteensä 

Ryhmiä 45 18 12 7 82 

Osallistujia 426 550 197 144 1317 
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Liikuntatoiminnan laatu 

Ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveyslii-

kunnan laatusuositukset sekä Voimaa van-

huuteen -liikuntaryhmien laatukriteerit oh-

jeistavat ryhmäliikunnan toteutusta. Keskei-

set kriteerit ovat: ryhmäkoko alle 20 henki-

löä, kokoontuminen vähintään kaksi kertaa 

viikossa, palaute osallistujilta, toiminta- ja 

liikkumiskyvyn arviointi ja ohjaus jatkoharjoit-

teluun. 

 Ryhmissä oli keskimäärin 16 iäkästä osal-

listujaa. 

 Alle 20 osallistujaa oli 55 ryhmässä 

 Asiakaspalautetta kerättiin 16 ryhmässä 

 Liikuntaryhmistä 17 kokoontui kaksi tai 

useamman kerran viikossa 

 Liikkumiskyvyn testaus tehtiin 21 ryhmäs-

sä. 

 Jatkoharjoitteluun ohjattiin 17 ryhmässä.  

Kaikki keskeiset liikuntatoiminnan laatu-

kriteerit täyttäviä ryhmiä oli seitsemän. Kol-

mannessa kuntaryhmässä kaikki kriteerit 

täyttäviä liikuntaryhmiä oli saman verran kuin 

vuonna 2013 eli vain 14 yhteensä 601 liikun-

taryhmästä. 

Liikkumiskyvyn testauksia tehtiin kotihoidon 

ja fysioterapian ryhmissä sekä muutamassa 

päiväkeskuksen ryhmässä. Ryhmissä testa-

tuista 142 henkilöstä tulos parani 47 ja pysyi 

ennallaan 72 henkilöllä.  

Valkeakosken kaupunki tukee ikäihmisten 

liikkumista tarjoamalla yli 80-vuotiaille ilmais-

ta uimahallin käyttöä. Järjestöjen ryhmät 

ovat pääosin maksuttomia.  

   

 

 

Yhteenveto liikuntatoiminnasta 

Toimintakyvyltään heikentyneille ikäihmisille 

on tarjolla monipuolisesti ohjattuja liikunta-

ryhmiä.  Erityisesti kuntosaliryhmiä on lisätty. 

Sosiaali- ja terveystoimen järjestämissä lii-

kuntaryhmissä toimintaa on kehitetty laatu-

kriteerien suuntaisesti ja seitsemän ryhmää 

täyttää kaikki kriteerit. 

Yhteistyöryhmän oman arvion mukaan voi-

ma- ja tasapainosisältöisen liikunnan lisään-

tyminen on onnistunut hyvin (4, asteikolla 1-

5). 

  

 

 

 

 

 

Kuvio 5. Liikuntatoiminnan sisältö. 
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Ulkoilu 

Ulkoilutoiminnan lisääminen on ollut yksi 

tavoite Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa. 

Valkeakoskella iäkkäiden avustettua ulkoilua 

on lisätty kehittämistyön aikana. Ulkoiluystä-

vä-koulutusta on suunniteltu vuodelle 2015.  

 Vuonna 2014 säännöllistä ulkoiluapua sai 

40 kohderyhmän iäkästä (2013: 0)  

 Ulkoiluavustajia oli mukana toiminnassa 8 

(2013: 0) 

Vuonna 2014 ohjattuja ulkoiluryhmiä Valkea-

koskella oli seitsemän, joista kuusi oli koti-

hoidon järjestämiä päiväkeskuksen asiakkaille 

ja yksi järjestön ulkoiluryhmä. 

Valkeakoskella on järjestetty yhteistyössä eri 

toimijoiden kesken ulkoilutapahtumia.

 

Muuta 

Liikuntapaikat 

Valkeakoskella on otettu liikuntakäyttöön 

taloyhtiöiden kerhotiloja. Kuntosaleja on 

ikäihmisten käytössä neljä (kaksi liikuntatoi-

mella ja kaksi sosiaali- ja terveystoimella).  

Iäkkäille soveltuvia lähiliikuntapaikkoja tai 

ulkoilureittejä on viisi. Näiden kunnossapi-

dosta huolehtii liikuntatoimi.  

 

Tapahtumat 

Valkeakoskella järjestettiin useita ikäihmisten 

terveysliikuntaan liittyviä tapahtumia kolmi-

vuotisen Voimaa vanhuuteen -kehittämistyön 

aikana. Yhteensä 12 tapahtumaan osallistui 

liki tuhat (929) henkilöä.  

• Voimaa vanhuuteen - starttiseminaari 

1.10.2012 

 

• Valtuustoinfo 9.12.2013 

 

• Ulkoilutapahtumat (6 kpl), esim. piha-

pelejä, ulkoilua, musiikkia. 

 

• Liikuntatapahtumat (3), esim. käve-

lytapahtumia 

 

Lisäksi järjestettiin ikäihmisten syystapahtu-

ma syksyllä 2013 yhteistyössä sosiaali- ja ter-

veystoimen, liikuntatoimen, seurakunnan ja 

järjestöjen kanssa. 

 

Liikuntaraati järjestettiin 4.3.2014 ja siihen 

osallistui ikäihmisiä ja päättäjiä. Liikuntaraa-

dissa keskusteltiin miten ikäihmisten liikun-

tamahdollisuuksia voidaan kehittää Valkea-

koskella. Toiveena oli, että erityisesti tiedot-

tamista ja ryhmätoimintaa lisätään. Näihin 

toiveisiin on kehittämistyössä pyritty vastaa-

maan. 

Tapahtumien järjestämisessä on tehty onnis-

tuneesti yhteistyötä eri sektoreiden toimijoi-

den kanssa. 
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Toiminnan esittely ja näkyvyys mediassa 

Valkeakosken Voimaa vanhuuteen -työtä on 

esitelty vuosien 2012-2014 aikana  pääosin 

paikallislehdessä, yhteensä 14 kertaa. Lehti-

jutuissa kerrottiin seminaareista, tapahtumis-

ta, liikuntaneuvonnasta ja liikuntatoiminnas-

ta. 

Kunnat ovat esitelleet toimintaansa myös 

Voimaa vanhuuteen -ohjelman tilaisuuksissa 

ja julkaisuissa. Huhtikuussa 2015 järjestetyssä 

Voimaa vanhuuteen -juhlaseminaarissa Hel-

singissä esiteltiin Valkeakosken Sampobussi-

ryhmätoimintaa posterilla ja opintopiiritoi-

mintaa suullisessa esityksessä. 

Valkeakosken kotihoidon liikuntaneuvontaa 

ja kirjastoyhteistyötä on kuvattu Ikäinstituu-

tin ja Valkeakosken Voimaa vanhuuteen - 

työryhmän kanssa yhteistyössä toteutetulla 

videolla: Liikuntaneuvonta kannustaa ikäih-

miset liikkeelle 

https://youtu.be/lDGWAiJERSM. 

 

 

 

 

 

Yhteistyöryhmän toiminta 

  

Yhteistyöryhmä arvioi vuosiseurannassa 

omaa toimintaansa ja kehittämistyötä yleen-

sä. Lisäksi vuoden 2013 lopussa yhteistyö-

ryhmä teki väliarviota (SWOT-menetelmä) 

suunnan tarkistamiseksi. Siinä yhteistyöryh-

mä arvioi onnistuneensa suunnitelmallisuu-

dessa, sitoutumisessa ja vastuunjaossa.  

 

Vuosiseurannan mukaan kehittämistyön ja 

yhteistyöryhmän toiminnan arvioitiin onnis-

tuneen vuonna 2014 melko hyvin (3, asteikol-

la 1- 5). Poikkisektorisen yhteistyön arvioitiin 

kehittyneen hyvin Voimaa vanhuuteen -työn 

aikana. Yhteistyöryhmä jatkaa toimintaansa 

ja kokoontuu jatkossa noin kerran vuodessa. 

 

 

 
Kuvio 5. Oman toiminnan arviointi 

 

Kunnan päättäjät, ylimmät virkamiehet ja 

lautakuntien edustajat, ovat olleet jonkin 

verran kiinnostuneita Voimaa vanhuuteen -

työstä.  

 

 

https://youtu.be/lDGWAiJERSM
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Yhteistyö eri sektoreiden välillä jatkuu, työn-

jaosta ja toimintojen koordinoinnista on so-

vittu eri toimijoiden kesken. 

Valkeakoskella on kiinnostusta jatkaa kehit-

tämistyötä Ikäihmisten liikunnan toimenpi-

deohjelman mukaisesti ja laajentaa kohde-

ryhmää hoivan piirissä jo oleviin ikäihmisiin 

sekä eläkkeelle siirtyviin 60+ -ikäisiin. 

Voimaa vanhuuteen -työ on onnistunut Val-

keakoskella ansiokkaasti. Osoituksena siitä 

Valkeakoski sai Ikäinstituutin "Hyvä kello 

kauas kuuluu" - palkinnon huhtikuussa 2015. 

Tästä on hyvä jatkaa!  

 

 

Liikkuva vanhuus - yhteinen asiamme 

Voimaa vanhuuteen -ohjelma  

Ikäinstituutti 

Asemapäällikönkatu 7 

00520 Helsinki  

  

p. (09) 6122 160  

www.voimaavanhuuteen.fi 

 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 


