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Ohjelman kohderyhmä ja tavoite  

Kohderyhmä:  
Kotona asuvat, toimintakyvyltään heikentyneet (75+), joilla on 

• liikkumisvaikeuksia 

• alkavia muistiongelmia 

• alakuloa tai yksinäisyyden kokemusta  

• riskejä lisäävä elämäntilanne (omaishoitajat, lesket, sairaalasta kotiutuneet) 

 
Päätavoite:  
Terveysliikunnan hyvien toimintatapojen käyttöönotto ja soveltaminen 
järjestöjen, julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä kunnissa.   
• iäkkäille entistä tasa-arvoisemmat liikkumismahdollisuudet 
• toimintakyky paranee 
• osallisuus lisääntyy 
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Esterin roolit 

Esteri’ 80 v, Parkinsonin tautia sairastavan 
miehen omaishoitaja, asuu Keski-Suomessa 
pienen kunnan taajamassa rivitalossa.  

Eläkeläinen, 
keittäjä 

naapuri 

Hyötyliikuntana 
pyöräily kauppaan 

Pienituloinen, 
pärjää 

Alkavia 
nivelvaivoja 

Käsityön 
harrastaja, 
aiemmin 

matonkutoja 

Silloin tällöin 
käy SRK:n 
kerhossa 

Uupunut 
suorittaja 

Äiti, mummo 

Sosiaaliset 
kontaktit pääosin 
hoitoon liittyviä 

Vaimo, 
omaishoitaja (ei 

virallinen) 



• Poikkisektorisen 
työryhmän 
toiminta alkaa 

• Alkukartoitus ja 
kehittämissuunnitelma 

• Ikäihmisten liikuntaraati 

• Kouluttajakoulutukset 
• Paikalliset koulutukset 
• Verkostotapaamiset 
• Paikalliset tapahtumat 

  

Kunta 

Voimaa vanhuuteen -työn eteneminen 2017-2020 

• Tukea alkukartoituksen ja 
kehittämissuunnitelman 
laatimiseen 

• Apua liikuntaraadin 
järjestämiseen 

• Päättäjäkirjeet, 
valtuustokäynnit jne. 

• Tulosten 
jakaminen 

• Kehittämistyön 
jatkuminen 

• Kouluttajakoulutukset 
• Muut koulutukset 
• Materiaalia käytännön 

työn tueksi 
• Seurannan ja arvioinnin 

työkalut 
• Verkostoitumistilaisuudet 
• Mentoritapaamiset 

• Mentorikäynti 
• Starttiseminaari • Alueelliset Voimaa 

vanhuuteen -verkostot 
• Tulosten jakaminen 

Ikäinstituutti 

Poikkisektorinen yhteistyö, viestintä, seuranta ja arviointi 

Kohderyhmän 
tavoittaminen 

Laadukas 
liikuntatoiminta 

• Voima- ja 
tasapainoharjoittelu 

• Ulkoilu 
• Liikuntaneuvonta 

Käynnistyminen Osaamisen 
vahvistuminen 

Pysyvä toiminta 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 

Yhteistyöryhmän ja mentorin välinen yhteydenpito 
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Hyvät toimintatavat käyttöön yhteistyöllä 
Liikuntaraati, liikuntaneuvonta,  

voima- ja tasapainoharjoittelu, ulkoilu 

 

https://www.youtube.com/watch?v=lDGWAiJERSM
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Ikäihmiset liikuntaraati 

Miksi 

• Iäkkäillä tulee olla mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa 
lähiyhteisönsä ja koko yhteiskunnan toimintaan 
- kokemus yhteenkuuluvuudesta, vastavuoroisuudesta ja 
tarpeellisuudesta  

• Lait ja suositukset ohjeistavat iäkkäiden osallisuuden 
lisäämiseen (Liikuntalaki 2015 ja Kuntalaki 2015, Vanhuspalvelulaki 2013) 

Kenelle  

• toimintakyvyltään heikentyneille, vähän liikkuville ikäihmisille, 
liikunnan suunnittelijoille ja järjestäjille sekä päättäjille. 
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Liikuntaraadin kulku 
 

Mitä 

• Kolmen tunnin mittainen keskustelutilaisuus, jossa 
ideoidaan yhdessä liikuntatoimintaa, 8-12 ikäihmistä.  

• Alustus ja keskustelu teemojen pohjalta (1,5 t): liikuntaneuvonta, 
voima- ja tasapainoharjoittelu, ulkoilu, liikkumisympäristöt 
• Ikäinstituutin mentori johdattelee keskustelua 

• ikäihmisten toiveet ja tarpeet näkyväksi 

• Kahvitauko (15 min) 

• Päättäjät mukaan kuulemaan yhteenvetokeskustelua (1 t 15 min)  
– yhteistä kehittelyä ja jatkotoimenpiteistä sopiminen 

• Paikallisia sovelluksia voi tehdä esim. päättäjät voivat olla mukana 
koko tilaisuuden ajan 
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Näin järjestät liikuntaraadin 

• kartoita kutsuttavat tahot  

• varmista ajankohta, jossa ei ole päällekkäisyyksiä muiden tilaisuuksien kanssa 

• huolehdi käytännön järjestelyistä ja työnjaosta 

• tiedota ajoissa liikuntaraadista ja kutsu henkilökohtaisella kirjeellä/kutsulla 

• pyydä ilmoittautumiset etukäteen 

• huolehdi tarvittaessa iäkkäiden kuljetuksesta raatiin 

 

• sovi miten raadin ehdotukset viedään eteenpäin ja  nimeä vastuuhenkilöt 
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Materiaalia liikuntaraadin järjestäjälle 

• Ikäihmisten liikuntaraadit -opas 

• Kutsu liikuntaraatitilaisuuteen ikäihmisille  

• Kutsu liikuntaraatitilaisuuteen päättäjille  

• PowerPoint  -diat liikuntaraadin alustukseen 

• Apukysymykset keskustelun vetäjälle 

• Palautelomakkeet raatilaisille ja päättäjille 

• Tietoa päättäjille -yhteenveto (pohja) 

• Ikäihmisten ääni kuuluviin liikuntaraadissa -esite 
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Liikuntaneuvonnalla lisää aktiivisuutta  

Yleinen 
liikuntatiedon 

jakaminen 

Liikunnan 
puheeksiottaminen 

Yksilöllinen 
liikuntaneuvonta 

• Ikäihmiset tarvitsevat tietoa liikunnan merkityksestä sekä  
tarjolla olevasta liikuntatoiminnasta 

• Kunnassa tulisi järjestää matalan kynnyksen liikuntaneuvontaa 
siellä, missä ikäihmiset asioivat 

• Yksilöllinen liikkumissuunnitelma tukee ikäihmisen ulkoilua 
arkiliikkumista, kotivoimistelua ja liikuntaharjoittelua ryhmässä 
- Laaditaan yhdessä ammattilaisen kanssa 
- Seurataan, tuetaan suunnitelman toteutumista ja päivitetään sisältöä  
- Ikääntyneillä saatu hyviä tuloksia ryhmämuotoisesta liikuntaneuvonnasta 
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Liikuntakalenteri Liperin kunnassa 
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Liikuntatietoa ja puheeksi ottamista 

 

Neuvontapiste keskeisellä paikalla, jossa 
iäkkäät liikkuvat (Juuka, Kouvola) 
terveyskioski (Lahti, Kuopio) 
 

Liikunnan ammattilaisten infotilaisuudet 
eri järjestöissä 
 

Terveydenhoitajan vastaanotolla liikunta 
puheeksi (Loviisa, Reisjärvi, Haapajärvi) 
 

Tapahtumat turuilla ja toreilla 
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Liikuntaneuvontaa ikäihmisille ryhmässä 

• Liikuntaneuvontaryhmässä yhdistyvät ohjaajan kannustus, 
yksilölliset ohjeet, vertaistuki ja liikkumisen ilo. 

• Ohjaajina ammattilaiset 

• Valmis materiaali seitsemän, kolmen ja yhden kerran 
tapaamiseen 
– Lähdetään liikkeelle 

– Laaditaan liikkumissuunnitelma 

– Vahvistetaan lihasvoimaa 

– Pysytään pystyssä 

– Kävellään kestävyyttä 

– Syödään sopivasti 

– Tavataan taas 
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Yhdessä oppien Liikkuva minä -opintopiirissä 

Ohjaajina voivat toimia  

• järjestöjen, taloyhtiöiden ym. ryhmien 

vapaaehtois- ja vertaisohjaajat   

• vanhustyön tai liikunnan ja kuntoutuksen 

ammattilaiset 

• kansalaisopiston opettajat 

Tavoitteena  

• saada tietoa arkiliikunnan, ulkoilun sekä voima- 

ja tasapainoharjoittelun merkityksestä 

• motivoitua huolehtimaan liikkumiskyvystä 

• innostua ottamaan liikunta osaksi elämäntapaa 

Tarkoitettu Voimaa vanhuuteen -kohderyhmään kuuluville ikäihmisille, jotka ovat 

kiinnostuneita hyvinvointinsa kohentamisesta 



  

13.10.2017 

• 14 tapaamiskerran kokonaisuus  

• Ohjaajalle opas ja materiaali 

• Osallistujalle työkirja 

• Jokainen tapaamiskerta (n. 1,5 h) sisältää  

– ohjaajan pitämän alustuksen  

– keskustelua  

– tehtäviä  

– liikuntaosuuden 

 

 

Rakenne 

Porukka-
porina 

Pari-
porina 

Tavoitteet 

Pohdinta
pähkinä 

DVD Liikuntaa 
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Näin järjestät Liikkuva minä -opintopiirin 

• tutustu opintopiiriaineistoon 

• rekrytoi opintopiirien ohjaajia järjestöistä, taloyhtiöistä ja erilaisista 
kerhoista 

• pidä ohjaajille perehdytystilaisuus 

• auta ohjaajia ryhmän kokoamisessa 

• osallistu opintopiiriin tarvittaessa ja ole apuna esim. liikkumiskyvyn 
testaamisessa 

• järjestä osallistujille tutustumiskäynti kuntosalille tai muuhun 
liikuntapaikkaan 

• esittele osallistujille ikäihmisten liikkumismahdollisuudet 
paikkakunnalla 
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Tehoharjoittelujakso kuntosalilla 

• 2 kertaa viikossa, 2-3 kuukauden ajan 
• Kuljetus järjestetty tarvittaessa 
• Liikuntatoimen ja/tai sosiaali- ja terveystoimi järjestää 
 

Sisältää: 
• Alkutestaus 
• Yksilöllinen harjoitusohjelma  
• Riittävän kuormittava ja nousujohteinen harjoittelu  
• Lopputestaus 
       

Ohjaus jatkoharjoitteluun  
esim. järjestöjen ryhmiin 
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Materiaalia tehoharjoittelujakson ja 
testauksen toteuttamiseksi 

• Voimaa ja varmuutta itsenäiseen elämään -opas 

• Liikuntaryhmän laatukriteerit 

• Testaus tavaksi -opas 

• Liikkumiskyvyn testaussuositus 

• Sukupolvet kohtaavat kuntosalilla -esite 

• Tehoharjoittelujakso kuntosalilla –esite 

 

Katso myös 

• Liikkuen voimaa vanhuuteen -video 

• Ikinä-opas  

• www.toimia.fi 

https://www.youtube.com/watch?v=lq27oLNBPrw&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=lq27oLNBPrw&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=lq27oLNBPrw&t=1s
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Vertaisohjattu liikuntatoiminta 
Miksi 

• Ammattilaiset eivät ehdi ohjaamaan kaikkia liikuntaryhmiä 

• Vertaisohjaajia kouluttamalla voidaan lisätä ja kehittää liikuntatoimintaa 
lähelle iäkästä: sivukylille, taloyhtiöön, naapurustoon, kotiin   

• Vertaisohjaajien ryhmissä voi myös jatkaa harjoittelua 
tehoharjoittelujaksojen jälkeen 

 

Miten 

• käy VoiTas -kouluttajakoulutus 

• rekrytoi ohjaajiksi vapaehtoisia  

• kouluta vertaisohjaajia VertaisVeturi -koulutuksessa 

• kartuta VertaisVeturin kokemusta, hän voi toimia aluksi apuohjaajana 
tehoharjoitteluryhmässä 

• koordinoi toimintaa ja anna tukea tarpeen mukaan 
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VertaisVeturi 
-taloyhtiöjumppa 

- olohuonejumppa 
- järjestöjen liikuntaryhmät 

Vapaaehtoisten koulutus 

Ikäinstituutin VoiTas- kouluttajakoulutus  
- liikunnan ja kuntoutuksen ammattilaisille 

 

Kotituutori  Kuntosalikaveri 

Paikalliset vertaisohjaajakoulutukset (20 tuntia)  
 

-  koulutusmateriaali ja valmiudet paikallisten  
   koulutusten järjestämiseen 

- kouluttajaverkosto 
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Kuntosalikaveri kannustaa harjoittelemaan 

Koulutettu kuntosalikaveri   
• opastaa iäkästä yksilöllisesti turvalliseen harjoitteluun  

• toimii vertaisohjaajana itsenäisesti harjoittelevien ikäihmisten 
ryhmälle  

• toimii apuohjaajana ammattilaisten ohjaamissa ryhmissä  

• kannustaa lähipiiriä tai naapurustoa kuntosalille  

• saattaa tarvittaessa kotoa kuntosalille ja takaisin kotiin 

 

 Esittäjä 
 

kuvat Sinikka Keronen/Liperi  
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VertaisVetureista on moneksi   

• Taloyhtiöjumppa: taloyhtiön tiloissa 
kokoontuva iäkkäiden liikuntaryhmä 

• Olohuone-/tupajumppa: haja-asutusalueilla 
kokoonnutaan koteihin 

• Järjestöjen liikuntaryhmät: kylätalot, koulut, 
palvelutalot 

 

• Kunnan liikunnan ammattilaiset tukevat 
toimintaa välinelainoin ja ohjaajien 
koulutuksella 

 

• Jumpparyhmät ikäihmisten kotikulmilla 

 Esittäjä 
 

” Saa olla omassa 
talossa, ei tarvitse 
lähteä eikä pukee 

erikseen, ja sitten on 
tuttuja” 

https://www.youtube.com/watch?v=-6TqdhB5ye0
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Tuutorin tuella kotijumppaa 

Lappeenrannassa koulutettiin vapaaehtoisia ”kotituutoreita” kuntoutusjaksolta 
kotiutuvien ikäihmisen kotijumpan tueksi  

• 10 kerran jakso: Kävely kevyemmäksi -voimisteluohjelma. 

• Palvelukeskuksen fysioterapeutti mukana ensimmäisillä 
kerroilla ja tarvittaessa tukena.  

• Tuutorin kanssa ikäihminen rohkaistui 
lähtemään myös kuntosalille. 
 

 

Kuva Arja 
Hiltunen 

Kuva Eeva Ruutiainen 
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Materiaalia vertaisohjaajille 

- Kunnon tasapainorata 

- Kunnon eväät -kortit ja käyttöopas 

- Kävely kevyemmäksi 

- Voimisteluohjelma iäkkäille 1, 2, 3 ja DVD 

- Voimaa ja varmuutta itsenäiseen elämään –opas 

- Ikäihmisten voima- ja tasapainoharjoittelu. Opas 
vertaisohjaajille 

- Esitteet: kuntosalikaveri, olohuonejumppa, 
taloyhtiöjumppa, tuutorin tuella 

- www.voitas.fi -liikekuvasto 

http://www.voitas.fi/
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Ulkoilu edistää osallisuutta 

Miksi 

• Yli puolella 75-vuotta täyttäneistä iäkkäistä on vaikeuksia 
ulkona liikkumisessa. 
- kaatumisen pelko, tasapainovaikeudet, kävelykaverin puute 

- haastava liikkumisympäristö  

• Ulkoilun hyödyt  
- parantaa liikkumisvarmuutta, virkistää mieltä, lisää vastustuskykyä, 

parantaa unen laatua, lisää sosiaalisia suhteita 

• Ikäihmiset tarvitsevat tukea ja kannustusta ulkona 
liikkumiseen. 
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Ohjatut ulkoiluryhmät 

Ulkoilutoiminta käyntiin 

Paikalliset ulkoiluystäväkoulutukset 
(8 tuntia) 

Ulkoiluystävä iäkkäälle 

Ikäinstituutin Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttajakoulutus 
- liikunnan ja kuntoutuksen ammattilaisille, henkilöille, joilla kokemusta iäkkäiden 

ryhmien ohjaamisesta 

 
-  koulutusmateriaali ja valmiudet paikallisten  

   koulutusten järjestämiseen 
- kouluttajaverkosto 

Toiminnan koordinointi, 
vapaaehtoisten 

täydennyskoulutus ja virkistys 
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Ulkoiluystävätoiminnan käynnistäminen 

• Suunnattu iäkkäille, jotka eivät kaatumisen 
pelon, tasapainovaikeuksien, haastavan 
lähiympäristön tai kävelykaverin puutteen 
vuoksi pääse ulkoilemaan.  

• Huomioi etenkin kotona asuvat ikäihmiset. 

• Saata iäkäs ja koulutettu ulkoiluystävä yhteen 

• Sovi toiminnan koordinoinnista 
- Kotihoito 

- Liikuntatoimi 

- Vapaaehtoiskeskus 

- Senioripalvelukeskus 

- SPR 

- Seurakunta 
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Ulkoiluyhteistyötä Akaan malliin 

• Kouluttaja sopi jo koulutuksen alkaessa yhteistyöstä 
kotihoidon kanssa 

• Jokaiselle ulkoiluystävälle osoitettiin oma ikäihminen, 
jonka kanssa tutustuttiin jo koulutuksen aikana 

• Ensimmäisellä käynnillä kotihoidon tekijä mukana 

• Ulkoilua jatkettiin yhdessä laaditun suunnitelman 
mukaisesti 
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Ohjatut ulkoiluryhmät 
• säännöllisesti kokoontuva ulkoiluryhmä lähellä kotia ikäihmisille, 

jotka liikkumiskyvyn ongelmista tai muista syistä tarvitsevat tukea ja 
kannustusta ulkoiluun 

• ohjaajana koulutettu vertaisohjaaja/ulkoiluystävä 

• Eri teemoja ja toteutustapoja: kulttuurikävely, luontoelämyspolku, 
ulkokuntosaliryhmä 

• Yhdessä ulos ulkoilupulasta 

https://www.youtube.com/watch?v=alZz73IK94I
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Materiaalia ulkoilutoimintaan 

- Luontoelämyspolku ohjaajan opas ja 42 tehtäväkorttia 

- Voimaa ja tasapainoa liikuntapuistosta  - opas  vertaisohjaajille 

- Ulkoiluystäväksi iäkkäälle, opas vapaaehtoiselle ulkoiluystävälle 

- Porukalla lenkille – ohjatut ulkoiluryhmät -esite 

- Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -esite 

- Ulkoilusuositukset 

- Varttuneiden lähiliikuntapaikat -esite 

 

Katso myös 

• www.varttuneidenlahiliikuntapaikat.fi 

• www.voitas.fi 

 

http://www.varttuneidenlahiliikuntapaikat.fi/
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-kampanja 

• Edistää toimintakyvyltään heikentyneiden 
iäkkäiden säännöllistä ja turvallista ulkoilua 

• Toteutettu 6 kertaa vuodesta 2011 lähtien 

• Huipentuu valtakunnalliseen iäkkäiden 
ulkoilupäivään 

• Vuonna 2017 (5.9.-5.10.) 

– yli 26 000 kirjattua ulkoilukertaa 

– mukana yli 120 paikkakuntaa ja 215 eri yhteisöä 

– kirjauksia voi tehdä 11.10. asti! 

 

 

http://www.vievanhusulos.fi/etusivu
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Alkukartoitus suunnittelun pohjana 

• Tiedot vuoden 2017 terveysliikuntatoiminnasta eri sektoreilla 

1. Ohjattu liikuntatoiminta 

2. Liikuntaneuvonta 

3. Koulutus 

4. Yleisosio 

 

• Yhteistyöryhmä kokoaa tiedot 6.11.2017 mennessä.  
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Kehittämissuunnitelma 

• Laaditaan marras-joulukuussa, tietoja voidaan täydentää 
myöhemmin 

• Suunnitelmaan kirjataan 
– Kehittämistyön päämäärä kunnassa 

– Kohderyhmä ja sen tavoittaminen 

– Toiminnan tavoitteet (liikuntaneuvonta, voima- ja 
tasapainoharjoittelu, ulkoilu, osaaminen iäkkäiden terveysliikunnasta 

– Toiminnasta ja tuloksista viestiminen 

 


