
 

Voimaa vanhuuteen -työ kohdennetaan kotona tai palveluasunnoissa asuville iäkkäille (pääosin 75+), 

joilla on alkavia toimintakyvyn ongelmia ja jotka eivät pääsääntöisesti ole hoivapalvelujen piirissä. 

Kehittämiskohteet 
 
Kahdesti viikossa kokoontuva tehoryhmä kuntosalilla on 
tuloksellinen tapa vahvistaa iäkkäiden liikkumiskykyä. 2-3 
kuukauden nousujohteisella ja yksilöllisellä harjoittelulla 
saadaan voimaa ja varmuutta arkeen. Harjoittelun tulokset 
voidaan osoittaa alku- ja lopputestauksilla. Voimaa vanhuu-
teen –toiminnan hyödyn osoittamiseksi tarvitaan päätöksen-
tekijöille näyttöä mm. liikkumiskyvyn parantumisesta. 
 
Matalan kynnyksen liikuntaneuvontaa tarvitaan vielä lisää. 
Ikäihmiset hyötyvät yksilöllisestä neuvonnasta. Siirtyminen 
joustavasti liikuntapalveluketjussa tulee varmistaa eri toimi-
joiden yhteistyöllä. 
 
Ulkoilu on iäkkäille mielekäs tapa liikkua. Yhdessä ulkoilu 
virkistää mieltä ja kehittää liikkumiskykyä. Kouluttamalla 
vapaaehtoisia ulkoiluystäviä iäkkäät uskaltavat ulos turvalli-
sessa seurassa tai ohjatulle porukkalenkille. Ulkoliikunta-
ryhmiä voidaan perustaa myös kunnan reuna-alueille. 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voimaa vanhuuteen -vuosiseuranta 2017 
Yhteenveto 2016 aloittaneista kunnista 
 
 

Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan valittiin vuonna 2016 yhteensä 18 kuntaa (Kuvio 1). Voimaa van-
huuteen -yhteistyöryhmät vastasivat seurantakyselyyn koskien ensimmäistä kehittämisvuotta 
2017. Tässä koosteessa esitetään kuntien vastausten yhteenvetoja, joita verrataan lähtötilantee-
seen (alkukartoitus). 

Voimaa vanhuuteen -ohjelman tavoitteiden mukaista toimintaa on kehitetty kaikissa kunnissa. Eri-
tyinen pääpaino ensimmäisenä ohjelmavuonna on ollut osaamisen vahvistamisessa ja levittämises-
sä koulutuksen avulla. Vuoden 2017 aikana koulutettiin yli 200 vapaaehtoista vertaisohjaajaa tai 
ulkoiluystävää. Tämän voimavaran koordinoimiseksi 12 kuntaan on jo perustettu iäkkäiden liikun-
nan vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden verkosto. Iäkkäiden ääntä on kuultu kymmenessä liikunta-
raadissa. Kohderyhmältä esiin nousseet toiveet linjaavat kehittämistyötä tuleville vuosille.  

 

Kuvio 1. Vuonna 2016 mentorointi-
ohjelmaan valitut kunnat. 



1. Yleistä 18 kunnasta 

 Strategisissa asiakirjoissa iäkkäiden terveysliikunta mainitaan 14 kunnassa ja kolmessa 
kunnassa valmistellaan asiakirjoja, joihin iäkkäiden terveysliikunta sisällytetään. 

 Kohderyhmän iäkkäitä on kuultu kymmenessä Voimaa vanhuuteen –liikuntaraadissa. 
 Senioriliikuntakortteja tarjottiin kymmenessä kunnassa. 
 Ikäihmisten liikuntakalenteri on koottu 11 kunnassa. Vuoden aikana kaksi uutta kuntaa 

on ottanut liikuntakalenterin käyttöön. 
 Muita terveysliikuntaan liittyviä etuisuuksia, kuten opintoseteleitä, maksuttomia ryhmiä 

ja liikuntaneuvontaa tarjottiin 13 kunnassa. 
 Julkinen sektori tukee järjestöjä iäkkäiden liikuntatoiminnan järjestämisessä kaikissa 

kunnissa. Kuntien tarjoamat tuen muodot on koottu kuvioon 3.   
 Iäkkäiden terveysliikunnan vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden verkosto löytyi 12 kun-

nasta. Vuodessa kuntien määrä on kaksinkertaistunut.  
 Liikkumisympäristöjä on kohennettu useassa kunnassa muun muassa lisäämällä penk-

kejä kävelyreittien varrelle. Vuoden aikana on valmistunut kolme uutta lähiliikunta-
paikkaa.  

 

Kuvio 2. Ikäihmisten terveysliikunnan huomioiminen Voimaa vanhuuteen -kunnissa vuosina 
2016 (vihreä) ja 2017 (sininen). 

 

 

Kuvio 3. Kuntien tarjoama tuki järjestöille iäkkäiden liikuntatoiminnan järjestämiseksi. 
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Kuvio 4. Kohderyhmän iäkkäille tarkoitettu ohjattu liikuntatoiminta vuosina 2016 (vihreä, 
n=701 ryhmää) ja 2017 (sininen n=771 ryhmää). 
 

2. Ohjattu liikuntatoiminta 

Kotona asuville, toiminta- ja liikkumiskyvyltään heikentyneille iäkkäille (pääsääntöisesti 75+) 
suunnattuja ohjattuja liikuntaryhmiä järjestettiin yhteensä 771 ja niihin osallistui 12930 henki-
löä. Vuoden aikana liikuntaryhmien määrä kasvoi 70 ryhmällä ja osallistujamäärä 1362 henki-
löllä. (Taulukko 1.) 

Edelleen vuonna 2017 suositun harjoittelumuoto oli kuntosaliharjoittelu. Ryhmien määrään 
sisältyy Itä-Suomen yliopiston Kaatumisten ehkäisy -tutkimuksen 27 kuntosaliryhmää. Muita 
suosittuja harjoittelumuotoja olivat kuntojumppa, vesivoimistelu sekä muut ryhmät, kuten taiji, 
jooga ja pallopelit. (Kuvio 4.) 

Nousujohteisen kahdesti viikossa tapahtuvan kuntosaliharjoittelun (tehoryhmät) määrä oli 
noussut 23 ryhmästä 32 ja niitä toteutettiin seitsemällä paikkakunnalla. 

Sektoreittain tarkasteltuna eniten liikuntaryhmiä järjesti liikuntatoimi 238 ryhmää, mikä on 53 
ryhmää enemmän kuin lähtötilanteessa. Vuoden takaiseen verrattuna prosentuaalisesti suurin-
ta kasvua on ryhmässä muut järjestäjät. Tätä selittää Itä-Suomen yliopiston tutkimushankkeen 
54 ryhmää (taiji, kuntosali). Järjestöjen järjestämien ryhmien määrässä tapahtunutta notkah-
dusta selittänee Voimaa vanhuuteen –ohjelman kohderyhmän tarkentuminen. Useat järjestöt 
ovat huomanneet liikuntatoimintansa kohdistuvan hyväkuntoisiin iäkkäisiin. (Taulukko 1.) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Taulukko 1. Kohderyhmän iäkkäille tarkoitetut liikuntaryhmät sektoreittain vuonna 2017 ja 
2016. 

 

Liikuntatoiminnan laatu 
 
Liikuntatoiminnan laatu koheni jo ensimmäisen seurantavuoden aikana. Etenkin asiakaspalaut-
teen keräämistä on tehostettu. Vuoden takaiseen verrattuna maksuttomia liikuntaryhmiä on 
tarjolla enemmän ja aiempaa useammasta ryhmästä ohjataan jatkoharjoitteluun. Seurattavista 
mittareista vain kuljetusten järjestämisen osuus laski. (Taulukko2.) 
 
Liikkumiskyky testattiin 1631 henkilöltä. Heistä 1458 henkilöllä (89%) tulos kehittyi tai pysyi 
ennallaan. Liikkumiskyvyn testeistä käytetyin oli SPPB-testi. 
 
 
Taulukko 2. Liikuntatoiminnan laatu kohderyhmän iäkkäille tarkoitetuissa liikuntaryhmissä 
vuosina 2017 (n=771 ryhmää) ja 2016 (n=701 ryhmää). 

 2017 2016 

Liikkumiskyvyn testaus 209 (27%) 165 (24%) 

Tehoharjoittelu 32 (4%) 23 (3%) 

Henkilökohtainen harjoitusohjelma 132 (17%) 115 (16%) 

Ravitsemusneuvonta 178 (23%) 112 (16%) 

Jatkoharjoitteluun ohjaus 307 (40%) 223 (32%) 

Maksuton ryhmä 347 (45%) 222 (32%) 

Asiakaspalautteen kerääminen 445 (58%) 305 (44%) 

Kuljetus ryhmään 101 (13%) 113 (16%) 

 
 
 

3. Ulkoliikuntaryhmät ja ulkoiluapu 

Vuonna 2017 ohjattuja ulkoliikuntaryhmiä järjestettiin kuudella paikkakunnalla yhteensä 18, 
kun lähtötilanteessa ryhmiä järjestettiin seitsemässä kunnassa yhteensä 14. Vuonna 2017 ulko-
liikuntaryhmät tavoittivat 440 osallistujaa, mikä on 109 henkilöä enemmän kuin aikaisempana 
vuonna. Ulkoliikuntaryhmät olivat liikuntatoimen ja järjestöjen järjestämiä. 
 

Sektori Ryhmät 
2017 

Ryhmät 
2016 

Osallistujat 
2017 

Osallistujat 
2016 

Liikuntatoimi 238 185 4204 3410 

Sosiaali- ja terveystoimi 183 198 2164 2681 

Sivistystoimi 143 129 2847 2580 

Ja rjesto t 116 140 2249 2409 

Muut 91 49 1466 488 

Yhteensa  771 701 12930 11568 



Kohderyhmän iäkkäille oli tarjolla ulkoiluapua 12 kunnassa. Viikoittaista ulkoiluapua sai 291 
kohderyhmän iäkästä, mikä on 54 henkilöä enemmän kuin lähtötilanteessa. Ulkoiluavustajana 
toimi 440 henkilöä, mikä on 116 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuonna 2017 viisi 
uutta kuntaa on nimennyt koordinointitahon Ulkoiluystävätoiminnalle. Nyt Ulkoiluystävätoi-
minnan koordinointitaho löytyy 11 kunnasta.  
 
 

4. Liikuntaneuvonta  

Pääosin liikuntaneuvontaa tarjottiin ammattilaisten vastaanotolla osana asiakastyötä (fysiote-
rapeutit, terveydenhoitajat). Erillistä liikuntaneuvonnan vastaanottotoimintaa oli neljässä kun-
nassa. Vastaanotot olivat liikuntahallilla, kauppakeskuksen terveyskioskilla ja seniorineuvon-
tapisteessä. Lisäksi ammattilaiset kävivät pitämässä liikuntaneuvontainfoja yhdistysten koko-
uksissa. 
 
Voimaa vanhuuteen –ohjelman kriteereiden mukaiseen yksilölliseen liikuntaneuvontaan kuu-
luu yleinen tiedotus toiminnasta, henkilökohtaisen liikkumissuunnitelman laatiminen ja päivit-
täminen seurantakäynneillä. Kriteerit täyttävää liikuntaneuvontaa oli kolmessa kunnassa.  
 
 

5. Koulutus  

Voimaa vanhuuteen -ohjelma tarjosi kunnille vuoden aikana 25 maksutonta koulutusta, joista 
10 oli kouluttajakoulutuksia. Kaikki kunnat hyödynsivät koulutustarjontaa ja osallistujia oli 
yhteensä 174 henkilöä.  
 
Kouluttajakoulutusten innoittamina kunnat ovat itse järjestäneet 42 paikallista koulutuskoko-
naisuutta, joihin on osallistunut yhteensä 776 henkilöä. Vuotta aiemmin koulutuksia järjestet-
tiin kuusi, ja niihin osallistui 86 henkilöä. Vuonna 2017 ahkerimmin koulutettiin VertaisVetu-
reita, yhteensä 16 koulutuskokonaisuuteen osallistui 184 henkilöä. Muut koulutukset sisälsivät 
iäkkäiden hyvinvointiin liittyviä yleisöluentoja tai tietoiskuja, vertaisten ideapäiviä sekä pyörä-
tuolin käsittelykurssin.  
 
 
Taulukko 3. Ikäihmisten terveysliikuntaan liittyvät koulutukset vuosina 2017 ja 2016. 
 

 2017 
Koulutus- 

kokonaisuudet 

2016 
Koulutus- 

kokonaisuudet 

2017 
osallistujat 

2016 
osallistujat 

VertaisVeturi 16 - 184 - 

Ulkoiluystäväksi 
iäkkäälle 

7 1 55 5 

Kunnon hoitaja 4 1 75 4 

Muut 15 4 462 77 

Yhteensä 42 6 776 86 

 
 
 
 



6. Tapahtumat ja viestintä 

Vuoden aikana 16 kunnassa järjestettiin 103 erilaista tapahtumaa, joihin osallistui yhteensä yli 
6800 henkilöä. Eniten järjestettiin ulkoilutapahtumia (36), liikuntatapahtumia (18) testauspäi-
viä (15), ja tansseja (10). Lisäksi pidettiin erilaisia Voimaa vanhuuteen –esittelytilaisuuksia, 
hyvinvointimessuja ja vapaaehtoisten kiittämistilaisuuksia. Useat tapahtumat järjestettiin mo-
nen toimijan yhteistyönä. 

Kaikissa kunnissa paikallislehti on ollut mukana yhteistyössä viestimällä Voimaa vanhuuteen –
toimista joko ilmoitusten tai artikkeleiden avulla. Kolmessa kunnassa paikallislehti julkaisee 
säännöllisesti Kunnon eväät –kortteja tai liikuntavinkkejä iäkkäille. Yhdessä kunnassa myös 
paikallistelevisio ja -radio on lähtenyt mukaan yhteistyöhön.  

Kunnan omia some-kanavia on hyödynnetty tiedottamisessa 12 kunnassa. Kahdeksan kunnan-
verkkosivuilla on oma Voimaa vanhuuteen -alasivu. Seitsemässä kunnassa päättäjät on pidetty 
ajan tasalla Voimaa vanhuuteen -toiminnasta säännöllisillä päättäjätapaamisilla tai omilla tie-
dotteilla.  

 

7. Kehittämistyön onnistuminen ja mentorointi 

Kysymyksiin kehittämistyön onnistumisesta, yhteistyöryhmän toiminnasta sekä päättäjien ja 
virkamiesten kiinnostuksesta Voimaa vanhuuteen –työtä kohtaan vastasi 15/18 kuntaa. Kaksi 
kolmasosaa vastaajista arvioi mentorointiohjelman vastanneen odotuksia erittäin paljon tai 
paljon. Voimaa vanhuuteen -työn koettiin hyödyttäneen paikallista toimintaa erittäin paljon tai 
paljon 11 kunnassa. Noin puolet vastaajista arvioi kehittämistyön onnistuneen ja yhteistyö-
ryhmän toimineen erittäin hyvin tai hyvin. Neljässä kunnassa luottamushenkilöiden kiinnostus 
Voimaa vanhuuteen -työtä kohtaan arvioitiin vähäiseksi tai kiinnostusta ei ollut laisinkaan. 
Kolmessa kunnassa myös ylimpien virkamiesten kiinnostus arvioitiin vähäiseksi. (Kuvio5.) 
 

 
 
Kuvio 5. Kuntien oma arvio kehittämistyönsä ensimmäisen vuoden onnistumisesta  
(n=15 kuntaa). 
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Yhteistyöryhmät arvioivat Voimaa vanhuuteen –ohjelman mentoroinnin hyötyä paikalliselle 
kehittämistyölle. Lähes kaikki vastanneista kunnista koki koulutusten sekä oppi- ja viestintä-
materiaalien hyödyttäneen erittäin paljon tai paljon kehittämistyötä. Myös verkkosivut koettiin 
hyödyllisiksi. Kahdeksan kuntaa arvioi kuntakohtaisesta ohjauksesta olleen erittäin paljon tai 
paljon hyötyä Voimaa vanhuuteen -työssä. Muutama kunta koki avovastausten mukaan kehit-
tämistyön työkalut (esim. kartoitus- ja seurantalomakkeet) työläiksi ja haasteellisiksi täyttää. 
(Kuvio 6.) 
 
 

 
Kuvio 6. Kuntien arvio mentorointiohjelman hyödyistä (n=15 kuntaa). 
 
 
 
 

 

 
Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen – ohjelman yhteyshenkilöt (mentorit): 
 
Heli Starck, suunnittelija, Ikäinstituutti 
heli.starck@ikainstituutti.fi 
Kunnat: Kolari, Pihtipudas, Pyhäjoki, Raahe, Siikajoki, Salo, Utajärvi 
 
Minna Säpyskä-Nordberg, suunnittelija, ikäinstituutti 
minna.säpyska-nordberg@ikainstituutti.fi 
Kunnat: Kiuruvesi, Kuopio, Leppävirta, Närpes, Suonenjoki  
 
Saila Hänninen, suunnittelija, Ikäinstituutti 
saila.hanninen@ikainstituutti.fi 
Kunnat: Akaa, Karstula, Mikkeli, Petäjävesi, Saarijärvi, Urjala 
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