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Urjala 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 kunnan liikunta- ja vapaa-aikatoimesta, sosiaali- ja terve-

yspalveluista, Pirkanmaan muistiyhdistyksestä, Akaan seudun dia-
betesyhdistyksestä ja kunnan vanhusneuvostosta. Urjalassa tehdään 
myös yhteistyötä Eläkeliiton yhdistyksen sekä Urjalan kylän koulu-
maa yhdistyksen kanssa.  

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

 Ohjelmakauden alku oli haastava työkiireistä johtuen. Nyt yhteistyö on 
hyvällä alulla ja mukana on aktiivisia toimijoita.   

 Kunnan ylimmiltä virkamiehiltä ja luottamushenkilöiltä toivotaan 
enemmän kiinnostusta ja aktiivisuutta asiaan 

 
2. Koulutuksiin osallistuminen 
 

Urjalan edustajat ovat osallistuneet ja hyödyntäneet Voimaa vanhuuteen 
-ohjelman tarjoamia maksuttomia koulutuksia vuonna 2017 seuraavasti. 
 Virikkeitä iäkkäiden liikunnanohjaukseen, 2 osallistuja 
 Voitas -kouluttajakoulutus, 2 osallistujaa 
 

Paikallisia koulutuksia järjestettiin: 
 Ulkoiluystävä -koulutus 4 osallistujaa   

 
3. Ohjattu liikuntatoiminta 
 

Kotona asuville, toiminta- ja liikkumiskyvyltään heikentyneille iäkkäille 
suunnattuja ohjattuja liikuntaryhmiä järjestettiin 9 ja niihin osallistui 
noin 240 henkilöä, joista naisia oli 79 %.   
Vastaavasti vuonna 2016 ryhmiä ilmoitettiin olevan 6, joissa liikkui suu-
rin piirtein sama määrä asiakkaita.  
 
 Kunnassa on lisääntynyt vertaisohjaajavetoiset ryhmät. Ohjelman alus-

sa niitä ei ollut lainkaan, nyt vertaisohjaajia ryhmissä on viisi (5) 
 Yhdistysten tapaamisiin on otettu mukaan liikuntatoimintaa esim. tuoli-

jumppatuokioita   

 
 
 

Vuosiseuranta 2017 
Urjala 
Asukasluku 4 866:, joista 75 vuotta täyttäneitä 14,2%  Lähde: Sotkanet 2017 
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Eveliina Kiiski 
vanhus- ja vammaispalvelujohtaja  
eveliina.kiiski@akaa.fi 
 

Heidi Jalli 
liikunnanohjaaja  
heidi.jalli@urjala.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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4. Ulkoilu 
 

Ensimmäisen vuoden aikana on koulutettu neljä uutta ulkoiluystävää kotona asuvien ikäihmisten ulkoi-
lun avuksi. Viikoittaista ulkoiluapua sai neljä kohderyhmän iäkästä. Toimintaa koordinoi sosiaali- ja 
terveystoimi. 
 

Lähtötilanteessa kunnassa ei ollut koordinoitua ulkoiluystävätoimintaa ja ulkoiluapuna toimivat vapaa-
ehtoiset ja työttömät.   
 

Kunta osallistui vuonna 2017 Vie vanhus ulos- kampanjaan. Kotihoito ja vanhainkoti koordinoivat 
ikäihmisten ja ulkoiluystävien tapaamiset. Urjalan Lions Club Linnattaret olivat jo toista kertaa mukana 
kampanjassa. Paikallislehdessä olleen jutun kautta aktivoitiin myös muita vapaaehtoisia liikkeelle.  
 Urjalassa ei ole vielä ikäihmisille suunnattuja ulkoliikuntaryhmiä 

 
5. Liikuntaneuvonta 
 

Urjalassa ei ole tarjolla yksilöllistä liikuntaneuvontaa. Liikuntaneuvontaa antavat Akaan kaupungin fy-
sioterapeutit vuodeosastoilla sekä terveyskeskusten poliklinikalla vastaanottojen yhteydessä.  Yksityi-
sen sektorin toimija Kuntoaskel antaa myös liikuntaneuvontaa.   
 
6. Voimaa vanhuuteen -työstä tiedottaminen sekä tapahtumat 
 

Voimaa vanhuuteen -työstä on kerrottu paikallislehdessä, missä on julkaistu juttu esim. ulkoiluystävä-
toiminnasta.  
 Käytännössä vanhuspalvelujohtaja ja Urjalan kotihoidon esimies ovat olleet päävastuussa tiedottamises-

ta.  
 

Urjalassa on järjestetty Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan liitettyjä tapahtumia kuten Unelmien liikunta-
päivä, missä liikuntaraadissa syntyneen idean pohjalta eläkeläisjärjestöt olivat mukana tapahtuman 
suunnittelussa ja toteutuksessa. Uuden kuntosalin avajaisissa huomioitiin myös ikäihmiset. Vuoden 
mittaan kuntosalissa pidettiin avoimia ovia, jolloin ikäihmisillä oli mahdollisuus tulla ilmaiseksi tutus-
tumaan tiloihin ja laitteisiin ja samalla annettiin aloittelijoille sopivia kuntosaliohjelmia ja opastusta 
laitteiden käytössä.  
 

7. Katsaus Voimaa vanhuuteen -työn etenemiseen 
 

Urjalan Voimaa vanhuuteen  -työ on lähtenyt alun tuumailun jälkeen hienostin käyntiin. Ikäinstituutin 
maksuttomia koulutuksia on hyödynnetty ja saatu siten lisää osaamista iäkkäiden liikuntatoiminnan 
ohjaamiseen. Kunnassa järjestettiin liikuntaraati, missä oli paljon aktiivisia ikäihmisiä, mutta vain muu-
tamia kunnan päättäjiä paikalla. Ehdotusten vieminen käytäntöön onkin jäänyt hieman kesken.   
 

 

Kehittämiskohteet 
 Urjalassa on alkanut järjestöyhteistyö sekä vapaaehtoistoiminta etenemään hyvin. Jatkuvuuden ja 

vapaaehtoisten jaksamisen turvaamiseksi tarvittaisiin vapaaehtoistyön koordinointia sekä mietintää 
kunnan mahdollisista muista tukitoimista järjestöille, jotka järjestävät ikääntyneiden liikuntaa.  

 Liikuntatoiminnan laatuun on hyvä vielä kiinnittää huomiota (testaus, henkilökohtaiset harjoitus-
ohjelmat, jatko-ohjaus omatoimiseen tai vertaisryhmäharjoitteluun) 

 Kunnassa on liikuntakalenteri, mihin olisi tiedottamisen näkökulmasta tarpeellista koota kaikkien 
eri toimijoiden järjestämä ikäihmisille suunnattu liikuntatoiminta yhteystietoineen.  

 Urjalassa liikuntatoimintaa järjestää sosiaali- ja terveystoimi, liikuntatoimi, kansalaisopisto sekä jär-
jestöt. Toiminnan kuvaaminen liikunnan palveluketjumallilla selkiyttää työnjakoa, poistaisi mah-
dollisia päällekkäisyyksiä sekä sitouttaa eri toimijat vastuualueensa liikuntatoiminnan järjestämi-
seen ja luo näin uusia resursseja kuntaan. Tämä kuitenkin edellyttää tarkempaa suunnittelua ja vas-
tuualueiden määrittelyä yhteistyössä kunnan eri sektoreiden sekä järjestöjen kanssa.  

 Liikuntaneuvontaa kannattaa ryhtyä pienin askelin kehittämään.    
 


