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Voimaa vanhuuteen -ohjelma 
Työ kohdennetaan kotona tai palve-
luasunnoissa asuville iäkkäille 
(pääosin 75+), joilla on alkavia toi-
mintakyvyn ongelmia ja jotka eivät 
pääsääntöisesti ole hoivapalvelujen 
piirissä. 
 
Kunnat saavat Ikäinstituutilta mak-
sutonta mentorointitukea ottaak-
seen käyttöön liikuntaneuvonnan, 
voima- ja tasapainoharjoittelun ja 
ulkoilun hyviä toimintatapoja.  
 
Mukana on 30 kuntaa. Vuonna 2016 
valitut kunnat (oranssi) ja vuonna 
2017 valitut kunnat (sininen). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Salo valittiin mukaan Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan vuonna 2016. 
Kolmivuotinen kehittämistyö on lähtenyt hyvin käyntiin. Tässä koos-
teessa on yhteenveto työn etenemisestä kevääseen 2018 mennessä.   

 

1. Voimaa vanhuuteen -työryhmä 

 Kokoontuu muutaman kerran vuodessa. 
 Työryhmässä on edustajia kunnan liikunta- ja vapaa-aika-, van-

hus-, terveys-, ja kulttuuripalveluista sekä vanhusneuvostosta. 
Yhdistyksistä mukana ovat Salon Muistiyhdistys, Salon omaishoi-
tajat, Syty, Salon Vilpas sekä Särkisalokotiyhdistys.   

 Toimintaan ei ole budjetoitu erillistä määrärahaa.  
 Työryhmä arvioi kehittämistyön ensimmäisen vuoden ja yhteis-

työryhmän toiminnan onnistuneen hyvin (4, asteikolla 1-5). 
 Työryhmän mukaan ylimmät virkamiehet ja luottamushenkilöt 

ovat olleet jonkin verran kiinnostuneita ohjelmasta  
(3, asteikolla 1-5). 

 

2. Koulutus  
Salon edustajat ovat osallistuneet aktiivisesti Voimaa vanhuuteen -
ohjelman tarjoamiin maksuttomiin koulutuksiin. 
 Voitas-kouluttajakoulutus, 1 osallistuja 
 Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttajakoulutus, 1 osallistujaa 
 Liikuntaneuvontaa ikäihmisille, 3 osallistujaa 
 Ikäihmisten liikunta ja ravitsemus, 1 osallistujaa 
 Liikunta ja muistisairaudet, 2 osallistujaa 
 Virikkeitä iäkkäiden liikunnanohjaukseen, 6 osallistujaa 
 Senioritanssin ohjaus 1, 2 osallistujaa 
 Senioritanssin ohjaus 2, 2 osallistujaa 
 Voimaa vanhuuteen -verkostopäivät, 2 osallistujaa 

 
Paikalliset koulutukset: 
 Paikallisia koulutuksia esim. vertaisohjaajille ei ole järjestetty Voi-

maa vanhuuteen -ohjelman aikana. Salossa on aikaisemmin koulu-
tettu paljon vertaisohjaajia, jotka ohjaavat aktiivisesti ryhmiä eri 
puolilla kuntaa. 

 

Katsaus Voimaa vanhuuteen -työn etenemiseen  
Salo 
 
Asukasluku: 52 984, 75 vuotta täyttäneitä: 5845 (11,0 %), Lähde: Sotkanet 2017 
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3. Ohjattu liikuntatoiminta 
 
Voimaa vanhuuteen -ohjelman myötä ei vielä ole syntynyt uutta liikuntatoimintaa toiminta- ja liikku-
miskyvyltään heikentyneille iäkkäille. Jo ennen Voimaa vanhuuteen -ohjelmaa perustetut liikuntaryh-
mät jatkoivat toimintaansa. 
 
Vuonna 2017 Liikuntaryhmiä järjestettiin yhteensä 124. Niistä liikuntatoimi järjesti 65, sosiaali- ja ter-
veystoimi 53, seurakunta 4 ja järjestöt 2. Eniten järjestettiin kuntosaliryhmiä, tasapainoryhmiä, kunto-
jumpparyhmiä ja tuolijumppaa (kuvio 1). Ryhmät kokoontuivat pääsääntöisesti kerran viikossa. Liik-
kumiskyvyn testausta tehtiin 52 ryhmässä, joista yksi oli Ikäkeskus Majakan järjestämä ja muut lääkin-
nällisen kuntoutuksen ryhmiä.  
 

 
 
 
 
Vertaisohjaajat olivat ohjaajina 34 liikuntaryhmässä. Lisäksi kahdessa ryhmässä vertainen ohjasi yhdes-
sä ammattilaisen kanssa. Liikuntatoimi koordinoi Pirteyttä päiviin -ryhmien vertaisohjaajatoimintaa 
järjestäen tapaamisia, koulutuksia, tiloja ja välineitä. Ohjaajille myös maksetaan pientä korvausta. Myös 
seurakunnan ryhmät ovat vertaisohjaajavetoisia. 
 

4. Ulkoilu 
 
Ulkoiluapu 
Iäkkäiden ulkoilutoimintaa kunnassa koordinoi sosiaali- ja terveystoimi. Vuonna 2017 ulkoiluapua tar-
josi arviolta 12 henkilöä ja sitä sai säännöllisesti 12 kohderyhmään kuuluvaa iäkästä.  
 
Muu ulkoilutoiminta  
Ulkoliikuntaryhmiä oli yhteensä neljä, kaikki liikuntatoimen järjestäminä. Perttelin sauvakävelyryhmä 
ja Perniön ulkoiluryhmä kokoontuivat vertaisohjaajien johdolla kerran viikossa. Lisäksi Halikossa ja 
Perniössä järjestettiin ammattilaisen ohjaamaa kesäjumppaa neljän viikon ajan.  
 
Syksyllä järjestetyssä Vie vanhus ulos -kampanjassa kirjattiin Salosta yhteensä 209 ulkoilukertaa. Kam-
panjaan osallistuivat Salon Muistiyhdistys, kaupungin vanhuspalvelut sekä yksityinen kotihoitopalvelu-
ja tarjoava yritys.    
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Kuvio 1. Kohderyhmän iäkkäille tarkoitettu ohjattu liikuntatoiminta vuonna 2017 
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5. Liikuntaneuvonta 
 
Liikuntatoimi tarjoaa liikuntaneuvontaa kaikenikäisille kuntalaisille. Terveyspalvelut lähettää liikunta-
reseptit liikuntapalveluille, joka hoitaa neuvonnan. Asiakas voi myös itse olla suoraan yhteydessä liikun-
tapalveluihin. Neuvontaan kuuluu liikkumissuunnitelman laadinta: henkilökohtainen ohjelma, opastus 
lajiin/laitteisiin, mahdollinen siirtyminen ryhmään. Jälkikontakteja on tarpeen mukaan 1-2. Neuvontaan 
osallistui 130 henkilöä, joista 45 oli 80 vuotta täyttäneitä. 

 
6. Tapahtumat 
 
Salossa järjestettiin vuonna 2017 yhteensä 13 ikäihmisten liikuntatapahtumaa, joihin osallistui noin 
500 henkilöä. Kyläpäiviä pidettiin seitsemässä paikassa eri puolilla kuntaa. Niissä esiteltiin kaupungin ja 
yhdistysten toimintaa sekä kyseltiin ikäihmisten toiveita liikuntatarjontaan liittyen. Lisäksi järjestettiin 
ulkoilutapahtumia kuten kulttuurikävelyjä ja sauvakävelyopastusta.  
 
Syksyllä pidetty Voimaa vanhuuteen - vinkkejä vireään arkeen -tapahtuma houkutteli paikalle lähes 150 
ikäihmistä. Tilaisuudessa kuultiin tietoa liikunnan ja ravinnon merkityksestä sekä päästin käytännössä 
kokeilemaan erilaisia liikuntamuotoja tasapainoharjoittelusta, tanssiin ja tuolijumppaan. 
 

7. Voimaa vanhuuteen -työstä tiedottaminen 
 
Toiminnasta, kuten erilaisista tapahtumista, on tiedotettu pääasiassa verkkojulkaisuissa ja kunnan sosi-
aalisen median kanavissa. Myös paikallislehdessä on ollut pari juttua. Tiedottamisessa päävastuu on 
liikuntapalveluiden tiedotussihteerillä.  
 
Kunnassa on myös liikuntapalveluiden liikuntaopas, joka jaetaan joka kotiin. Siinä on tietoa myös 
ikäihmisten liikuntatoiminnasta. 

 

8. Yleistä 
 
 Iäkkäiden terveysliikuntaa ei ole kirjattu kunnan strategisiin asiakirjoihin.  
 Kunta tukee järjestöjä iäkkäiden liikuntatoiminnan järjestämisessä monin tavoin: toiminta-

avustukset, maksuttomat tilat, kouluttaminen, liikuntavälineiden hankinta tai lainaaminen, neuvon-
ta ja tuki, tiedottaminen.   Lisäksi Pirteyttä päiviin -vertaisohjaajille maksetaan korvausta yhdistyk-
sen kautta.  

 Iäkkäät voivat hankkia 40 € maksavan senioriliikuntakortin, jolla pääse saliliikuntaryhmiin sekä 
kerran viikossa uimahalliin ja kuntosalille.  

 Kunnassa on seniorikuntosali palvelutalossa, uima-allas ja lähiliikuntapaikka. Esteetön kävelyreitti 
on vuoden 2018 kehittämiskohde. Myös lähiliikuntapaikoille tehdään vuoden 2018 aikana hankin-
toja 50000 €:lla. Hankinnoissa huomioidaan ikäihmiset. 

 Kunnan ikäihmiset kertoivat kehittämisideoitaan kesällä 2017 pidetyillä kyläpäivillä, joita järjestet-
tiin eri puolilla kuntaa..  
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Yhteyshenkilöt: 

 Hilpi Tanska, vapaa-aikajohtaja, hilpi.tanska@salo.fi 
Voimaa vanhuuteen -yhteistyöryhmän puheenjohtaja 

 Saku Nikkanen, liikunnanohjaaja, saku.nikkanen@salo.fi  
Voimaa vanhuuteen -yhteistyöryhmän liikuntapalvelujen koordinaattori 

 Minna Lähdemaa, toiminnanohjaaja, minna.lahdemaa@salo.fi 
Voimaa vanhuuteen -yhteistyöryhmän vanhuspalveluiden koordinaattori 

 Tarja Hernesniemi, osastonhoitaja, tarja.hernesniemi@salo.fi 
Voimaa vanhuuteen -yhteistyöryhmän terveyspalveluiden koordinaattori 

 Heli Starck, Salon mentori, Ikäinstituutti, heli.starck@ikainstituutti.fi 

 
 
 
 

9. Katsaus Voimaa vanhuuteen -työn etenemiseen 
 
Salon Voimaa vanhuuteen -työ on lähtenyt hyvin käyntiin. Yhteistyö toimii ja siinä ovat mukana mo-
nipuolisesti eri järjestöt ja kunnan eri sektorit.  
 
Ikäinstituutin maksuttomia koulutuksia on hyödynnetty ja saatu siten lisää osaamista iäkkäiden lii-
kuntatoiminnan ohjaamiseen. On hienoa, että myös vertaisohjaajilla ja järjestöjen edustajilla on ollut 
mahdollisuus osallistua koulutuksiin.  
 
Liikuntaneuvontaa on tarjolla ja myös ikäihmiset ovat löytäneet sen pariin. 
 
Ikäihmisten kehittämisideoita liikuntatoiminnan järjestämisestä kuultiin eri puolilla kuntaa järjeste-
tyillä Kyläpäivillä. Syksyllä järjestetty Voimaa vanhuuteen -tapahtuma kokosi runsaan joukon koh-
deryhmän ikäihmisiä tiedon ja toiminnan äärelle. 
 
Kehittämiskohteet 

 Kuntosaliharjoittelu on tehokkain tapa voiman lisäämiseen. Kunnassa on jo kuntosaliryhmiä. 
Olisi tärkeää saada harjoittelun pariin myös niitä henkilöitä, joiden toimintakyky on jo heiken-
tynyt, mutta jotka vielä asuvat kotona. Hyviä tuloksia saadaan aikaan järjestämällä tehohar-
joittelua kuntosalilla. Jo muutaman kuukauden, kaksi kertaa viikossa tapahtuva harjoittelu li-
sää liikkumiskykyä huomattavasti. 

 Kotona asuville, toimintakyvyltään heikentyneille ikäihmisille olisi hyvä saada lisää tukea ul-
koiluun ja lisää ohjattuja porukkalenkkejä.  
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