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

 

1. Voimaa vanhuuteen yhteistyöryhmä 
 

 Kokoontuu muutaman kuukauden välein. Voimaa vanhuuteen asioi-
ta käsitellään myös kumppanuuspöydässä.   

 Yhteistyöryhmässä on edustajat liikunta- ja vapaa-aikatoimesta, 
Saarikasta sekä kulttuuri- ja sivistystoimesta. Järjestöedustajat ovat 
vanhusneuvostosta ja Suomen Punaisesta Rististä.  

 Työryhmä arvioi ensimmäisen vuoden kehittämistyön ja yhteistyö-
ryhmän toimintaa asteikolla 1-5, arvosanalla neljä.  

 Onnistumisina koetaan uusien ikäihmisten liikuntaryhmien ja vertaisoh-
jaajien saaminen kuntaan. 

  Voimaa vanhuuteen -ohjelman myötä on saatu uusia yhteistyökump-
paneita mm. apteekin aloittamat yhteiskävelyt. 

 Haasteena nähdään kuljetustoiminta sekä tiedonsaanti kohderyhmän 
ikäihmisille.  

 Ylimpien virkamiesten ja luottamushenkilöiden mielenkiinto ohjelmaan 
koetaan arvosanalla kolme. Tätä pyritään kehittämään jatkossa aktiivi-
semmalla tiedottamisella. 
   

2. Koulutuksiin osallistuminen 
 

Saarijärven edustajat ovat osallistuneet ja hyödyntäneet Voimaa vanhuuteen -ohjelman tarjoamia mak-
suttomia koulutuksia aktiivisesti vuoden  2017 loppuun mennessä: 
 Ulkoiluystäväksi iäkkäälle kouluttaja –koulutus; 2 osallistujaa 
 Voitas -kouluttajakoulutus; 3 osallistujaa 
 Liikuntaneuvontaa ikäihmisille; 1 osallistuja 
 Liikunta- ja muistisairaudet; 1 osallistuja 
 Liikunta- ja ravitsemus; 3 osallistujaa 
 

Kunnassa järjestettiin paikallisia koulutuksia vuonna 2017  
 Neljä Kunnon hoitaja -koulutusta, 75 osallistujaa 
 Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -koulutus, 9 osallistujaa 
 Kaksi Vertaisveturi -koulutusta, 22 osallistujaa 
 

3. Ohjattu liikuntatoiminta 
 

Kotona asuville, toiminta- ja liikkumiskyvyltään heikentyneille iäkkäille 
suunnattuja ohjattuja liikuntaryhmiä järjestettiin 32 ja niihin osallistui 
611 henkilöä, joista naisia oli 78 %. Vuonna 2016 ryhmiä ilmoitettiin 
olevan 29 ja niihin osallistui 611 henkilöä.  
 Näistä luvuista puuttui Saarikan ryhmät 
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Voimaa vanhuuteen -ohjelma 
Työ kohdennetaan kotona tai palveluasunnoissa asuville iäkkäille (pääosin 75+), joilla on alkavia toimintakyvyn ongelmia ja jotka eivät 
pääsääntöisesti ole hoivapalvelujen piirissä. Kunnat saavat Ikäinstituutilta maksutonta mentorointi-tukea ottaakseen käyttöön liikun-
taneuvonnan, voima- ja tasapainoharjoittelun ja ulkoilun hyviä toimintatapoja. Mukana on tällä hetkellä 30 kuntaa. 2016 valitut kunnat 
(oranssi), 2017 valitut kunnat (sininen). Voimaa vanhuuteen -ohjelmaa koordinoi Ikäinstituutti STM:n ja OKM:n tuella. 
www.voimaavanhuuteen.fi 
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4. Ulkoilu 
 

Ensimmäisen vuoden aikana on koulutettu uusia ulkoiluystäviä 14. Toimintaa koordinoi SPR ja eläkeliit-
to. Vuonna 2017 saarijärvellä oli 75 ulkoiluavustajaa, jotka ulkoilivat 65 ikäihmisen kanssa. Kunnassa 
on lähtenyt myös hienosti käyntiin säännöllinen ikäihmisille suunnattu apteekin järjestämä yhteiskäve-
ly. Samoin kunnassa on kultuuriluotsitoimintaa, jossa on mahdollista kävellen tutustua eri kohteisiin. 
Saarijärvelle on tulossa lähiliikuntapaikka, penkkejä on lisätty pururadan varteen ikäihmisten toiveesta.  
 

Saarijärvi osallistui vuonna 2017 Vie vanhus ulos- kampanjaan. Valtakunnallisena ulkoilupäivänä koulu-
laiset toimivat ulkoiluystävinä palvelutalon asukkaille ja vapaaehtoiset kunnan ikäihmisille  
 

 Lähtötilanteessa kunnassa ei ollut nimettyä koordinointitahoa iäkkäiden ulkoiluun eikä ulkoliikuntaryh-
miä. 

  

5. Liikuntaneuvonta 
 

Saarijärvellä ei ole tarjolla yksilöllistä liikuntaneuvontaa. Liikuntaneuvontaa toteutetaan Saarikassa, 
missä esim. terveydenhoitajan vastaanotolla keskustellaan myös liikkumisesta, lisäksi liikuntahallilla 
voi saada yksilöllisiä ohjelmia pyydettäessä.  
 Liikuntaneuvonnan aloittaminen on kunnassa suunnitteilla. 
 

6. Voimaa vanhuuteen -työstä tiedottaminen 
 

Kunnan vapaaehtoisten palvelut on koottu omaan esitteeseen ja sekä kaupungin järjestämä liikuntatoi-
minta omaansa. Tapahtumista tiedotetaan yhdessä kunnan ja terveystoimen kanssa ja toiminta on ollut 
esillä myös paikallislehdessä, missä julkaistaan myös kuukausittain ikäihmisten liikuntavinkki. Saarijär-
vellä on omat Voimaa vanhuuteen facebook sivut, mitä päivittää useampi henkilö.   
 Saarijärvellä ei ole vielä ikäihmisille suunnattua yhteistä liikuntakalenteria, missä olisi koottuna kaikki 

ikäihmisten liikuntatoiminta.  
 

7. Katsaus Voimaa vanhuuteen -työn etenemiseen 
 

Saarijärvellä on lähtenyt Voimaa vanhuuteen -työ hyvin käyntiin. Ikäinstituutin maksuttomia koulutuk-
sia on hyödynnetty hyvin ja saatu siten lisää osaamista iäkkäiden liikuntatoiminnan ohjaamiseen. Kun-
nan sekä järjestöjen toimijat ovat osallistuneet aktiivisesti Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen verkosto-
tapahtumiin ja saatu näin tiedonvaihtoa myös lähikuntien ja muiden alan toimijoiden kanssa. Saarijär-
vellä on järjestetty ikäihmisten liikuntaraati ja kuultu siten Voimaa vanhuuteen kohderyhmää. Kunnas-
sa on järjestetty Voimaa vanhuuteen tapahtumia kuten mm. ikäihmisten toimintapäivä, päivätanssit, 
unelmien liikuntapäivä ja Ikääntyneiden toimintakyvyn testauspäivä. Eri tapahtumiin on osallistunut 
yhteensä yli 400 ikäihmistä. Kunnassa on viety erityisesti vapaaehtoisten toimintaa ensimmäisen vuo-
den aikana eteenpäin. Uusia vapaaehtoisia on koulutettu, koordinaatiota ja tukea on kehitetty. Kunnan 
vertaisohjaajille annetaan ”voimakassi” sekä muita mahdollisia välineitä on lainattavissa. Voimakassi 
on jaettu myös jokaiseen Saarikan asumisyksikköön. Myös kunnan toimijoiden kouluttamiseen on pa-
nostettu.  

 

Kehittämiskohteet 
 Kunnan liikuntaneuvonnan kehittäminen yksilölliseksi ja avoimeksi yhdessä Saarikan kanssa.  
 Noin kolmen kuukauden mittainen, kahdesti viikossa kokoontuva tehoryhmä kuntosalilla on tu-

loksellinen tapa vahvistaa iäkkäiden liikkumiskykyä. Toiminnassa tulee muistaa laatutekijät; testa-
us, henkilökohtaiset harjoitusohjelmat, ryhmäkoko, jatko-ohjaus omatoimiseen tai vertaisryhmä-
harjoitteluun.  

 Ryhmään ohjatutuvuutta ja tietoisuuden lisäämistä auttaisi kunnan liikuntakalenteri, missä olisi 
koottuna kaikkien eri toimijoiden ikäihmisille suunnattu liikuntatoiminta tai niitä tarjoavien taho-
jen yhteystiedot, sekä kuvaus ryhmän toiminnasta.  

 Toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi sekä kehittämistyön lisäämiseksi, Saarijärvellä olisi hyvä 
miettiä yhteistyössä kunnan eri sektoreiden sekä järjestöjen kanssa liikunnan palveluketjumallia. 
Sen avulla voidaan selkiyttää työnjakoa, huomioiden toimintakyvyltään erilaiset asiakasryhmät sekä 
luoda näin uusia resursseja kuntaan ja sitouttaa eri toimijat vastuualueensa liikuntatoiminnan järjes-
tämiseen.  

 


