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Akaa valittiin mukaan kolmivuotiseen Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan 
vuonna 2016. Tässä koosteessa on yhteenveto ohjelman etenemisestä 
vuonna 2017 

 

1. Voimaa vanhuuteen yhteistyöryhmä 
     (yhteinen Akaan kaupunki ja Urjalan kunta) 
 

 Kokoontuu 2-3 kuukauden välein.   
 Edustajia kuntien liikunta- ja vapaa-aikatoimesta, sosiaali- ja terve-

yspalveluista, Pirkanmaan muistiyhdistyksestä, Akaan seudun dia-
betesyhdistyksestä ja kuntien vanhus- ja vammaisneuvostoista 

 Työryhmä arvioi ensimmäisen vuoden kehittämistyön ja yhteistyö-
ryhmän toiminnan onnistuneen asteikolla 1-5 arvosanalla kolme.  

 Haasteeksi koettiin järjestöjen mukaan saaminen sekä vastuun kasaan-
tuminen kunnan muutamalle toimihenkilölle, lähinnä sosiaali- ja  
terveystoimelle  

 Ylimmiltä virkamiehiltä ja luottamushenkilöiltä kaivataan enemmän 
kiinnostusta sekä tukea asiaan 

 
2. Koulutuksiin osallistuminen 
 

Akaan edustajat ovat osallistuneet ja hyödyntäneet Voimaa vanhuuteen 
-ohjelman tarjoamia maksuttomia koulutuksia vuonna 2017: 
 Ikäihmisten liikunta ja ravitsemus, 1 osallistuja 
 Virikkeitä iäkkäiden liikunnanohjaukseen, 1 osallistuja 
 Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttajakoulutus, 1 osallistuja 
 Liikunta- ja muistisairaudet, 1 osallistuja 
 

Paikallisia koulutuksia järjestettiin: 
 Ulkoiluystävä -koulutuksia 2 ja osallistujia on ollut 20  
 Vertais-veturi -koulutukseen osallistui 10 henkilöä, missä koulutettiin 

Vertaisohjaajia kuntosalityöskentelyyn.  

 
3. Ohjattu liikuntatoiminta 
 

Kotona asuville, toiminta- ja liikkumiskyvyltään heikentyneille iäkkäille 
suunnattuja ohjattuja liikuntaryhmiä järjestettiin 37 ja niihin osallistui 
noin 900 henkilöä, joista naisia oli 70 %.   
Vastaavasti vuonna 2016 ryhmiä ilmoitettiin olevan 35, joissa liikkui yh-
teensä 726 henkilöä.  
 Kartoituksen toteuttamisen haasteiksi kunnassa koettiin järjestöjen yh-

teystietojen puute sekä henkilöstöresurssit tietojen keruuseen  
 Kartoituksesta puuttuivat mm. Valkeakoskiopiston ryhmät  

 
 
 

Vuosiseuranta 2017 
Akaa 
Asukasluku: 16 0892, joista 75 vuotta täyttäneitä 9,2 %  Lähde: Sotkanet 2017 

Akaan voimaa vanhuuteen 
yhteistyöryhmä 
 

Eveliina Kiiski 
vanhus- ja vammaispalvelujohtaja  
eveliina.kiiski@akaa.fi 
 

Riitta Lehtonen 
erityisliikunnananohjaaja  
riitta.lehtonen@akaa.fi 

 

Merja Niekka 
kotihoidon palveluesimies 
merja.niekka@akaa.fi 
 

Auli Turunen 
vastaava fysioterapeutti  
auli.turunen@akaa.fi 
 

Kirsi Niemistö 
Akaan seudun diabetesyhdistys 
kirsi.niemisto@gmail.com 
 

Laura Sarkonsalo 
Pirkanmaan muistiyhdistys  
laura.sarkonsalo 
@pirkanmaanmuistiyhdistys.fi 

Voimaa vanhuuteen -ohjelma 
Työ kohdennetaan kotona tai palveluasunnoissa asuville iäkkäille (pääosin 75+), joilla on alkavia toimintakyvyn ongel-
mia ja jotka eivät pääsääntöisesti ole hoivapalvelujen piirissä. Kunnat saavat Ikäinstituutilta maksutonta mentorointi-
tukea ottaakseen käyttöön liikuntaneuvonnan, voima- ja tasapainoharjoittelun ja ulkoilun hyviä toimintatapoja.  
Mukana on tällä hetkellä 30 kuntaa. 2016 valitut kunnat (oranssi), 2017 valitut kunnat (sininen) 
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Voimaa vanhuuteen -ohjelmaa koordinoi Ikäinstituutti STM:n ja OKM:n tuella •  www.voimaavanhuuteen.fi 

 

4. Ulkoilu 
 

Ensimmäisen vuoden aikana on koulutettu 10 uutta ulkoiluystävää kotona asuvien ikäihmisten ulkoilun 
avuksi. Viikoittaista ulkoiluapua sai 35 kohderyhmän. Toimintaa koordinoi sosiaali- ja terveystoimi. 
Myös SPR:n vapaaehtoiset toimivat viikoittaisena ulkoiluapuna Toijalan Havulinnan ja Viialan Mänty-
mäen asukkaille. 
 

Lähtötilanteessa Akaalla ei ollut koordinoitua ulkoiluystävätoimintaa. Olemassa oleva ulkoiluaputoimin-
ta toteutettiin pääsääntöisesti kotihoidon ja järjestöjen avulla. Tuolloin arviolta seitsemän (7) ikäänty-
nyttä sai säännöllistä viikoittaista ulkoiluapua kotihoidon toimesta. 
 

Kunta osallistui vuonna 2017 Vie vanhus ulos- kampanjaan asumispalveluyksiköissä, missä taustatuke-
na oli myös paikallinen osuuspankki. Kylmäkosken koululaiset veivät palveluasumisyksikön asukkaita 
ulkoilemaan. 
 Akaan alueella ei ole vielä ikäihmisille suunnattuja ulkoliikuntaryhmiä 

 
5. Liikuntaneuvonta 
 

Akaalla ei ole tarjolla yksilöllistä liikuntaneuvontaa. Liikuntatietoutta jaetaan ryhmien yhteydessä.  
 
6. Voimaa vanhuuteen -työstä tiedottaminen 
 

Voimaa vanhuuteen -työstä on kerrottu etenkin paikallislehdessä, missä on julkaistu esim. kuukausit-
tainen jumppakuva ohjeineen, yhteenveto voimaa vanhuuteen ohjelman tavoitteista sekä laaja kirjoitus 
ulkoiluystäväkoulutuksesta. Kunnan viestintävastaavalta saadaan teknistä tukea.  
 Käytännössä vanhuspalvelujohtaja ja Urjalan kotihoidon esimies ovat olleet päävastuussa 

tiedottamisesta  

 
7. Katsaus Voimaa vanhuuteen -työn etenemiseen 
 

Akaan Voimaa vanhuuteen -työ on lähtenyt rauhallisesti käyntiin. Ikäinstituutin maksuttomia koulu-
tuksia on hyödynnetty jonkin verran ja saatu siten lisää osaamista iäkkäiden liikuntatoiminnan ohjaa-
miseen. Samalla on saatu valmiudet esim. ulkoiluystävien kouluttamiseen. Liikunta- sekä sosiaali- ja 
terveystoimi järjestivät yhdessä järjestöjen kanssa Ikäinfon, missä kerrottiin vanhuspalveluiden ajan-
kohtaisista asioista ja Voimaa vanhuuteen -ohjelmasta. Kunnassa on haasteita erityisliikunnan toimin-
tamahdollisuuksissa. Resurssien lisäämistä on esitetty talousarvioon, mutta se ei mennyt käsittelyssä 
läpi. Myös valtuustoaloite on tehty, mutta käsittely on vielä kesken.  
Kunnassa järjestettiin liikuntaraati, missä oli paljon aktiivisia ikäihmisiä sekä useita kunnan päättäjiä 
paikalla. Ehdotusten vieminen käytäntöön on kuitenkin jäänyt vielä kesken.   
 

 
Kehittämiskohteet 
 Järjestöyhteistyön kehittäminen ja yhdistysten ottaminen laajasti ja aktiivisesti mukaan toiminnan 

suunnitteluun ja toteuttamiseen. Jatkuvuuden kannalta on hyvä pohtia kunnan tarjoamia tukitoimia 
ja resursseja yhdistysten liikuntatoiminnan järjestämiseen  

 Akaa on jo mukana Vesote -hankkeessa, minkä yhteydessä on erinomainen tilaisuus kehittää myös 
ikäihmisille suunnattua liikuntaneuvontaa  

 Liikuntatoiminnan laatuun tulisi vielä kiinnittää huomiota (testaus, henkilökohtaiset harjoitusoh-
jelmat, ryhmäkoko, jatko-ohjaus omatoimiseen tai vertaisryhmäharjoitteluun) 

 Kunnan liikuntakalenteriin tai Internet- sivuille olisi tiedottamisenkin näkökulmasta tarpeellista 
koota kaikkien eri toimijoiden ikäihmisille suunnattu liikuntatoiminta tai niitä tarjoavien tahojen 
yhteystiedot  

 Mahdollisten päällekkäisten toimintojen karsimiseksi sekä toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi, 
Akaalla olisi hyvä miettiä yhteistyössä kunnan eri sektoreiden sekä järjestöjen kanssa liikunnan 
palveluketjumallia. Sen avulla voidaan selkiyttää työnjakoa, huomioiden toimintakyvyltään erilai-
set asiakasryhmät sekä luoda näin uusia resursseja kuntaan ja sitouttaa eri toimijat vastuualueensa 
liikuntatoiminnan järjestämiseen.  

 


