
 

 

   

 

Voimaa vanhuuteen -työ kohdenne-
taan kotona asuville iäkkäille (pää-
osin 75+), joilla on alkavia toiminta-
kyvyn ongelmia ja jotka eivät pää-
sääntöisesti ole hoivapalvelujen pii-
rissä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1. Yleistä 
 

• Voimaa vanhuuteen -työ on mainittu kunnan 
strategisista asiakirjoista Liikuntastrategiassa ja  
Hyvinvointisuunnitelmassa.  

• Ikäihmisiä on kuultu liikuntaan liittyvien asioiden  
kehittämisessä liikuntaraadissa. 

• Kunta tukee järjestöjä iäkkäiden liikuntatoiminnan jär-
jestämisessä myöntämällä toiminta-avustuksia, tarjoa-
malla käyttöön maksuttomia tiloja ja koulutusta sekä 
tarvittaessa auttaa toiminnasta tiedottamisessa. 

• Kunnassa on senioreille soveltuva kuntosali ja lähilii-
kuntapaikka. Kuntosalin käyttö on maksutonta. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Alkukartoitus 2018 
Polvijärvi 
 
Asukasluku: 4 307, 75 vuotta täyttäneitä: 563 (13,1 %). Lähde: Sotkanet 2018 

Onnistumisia: 
• Polvijärvellä on esimerkillisesti tartuttu ikäihmisten 

terveysliikunnan kehittämiseen. 
• Kärkihankekaudella kuntaan muodostui vapaaehtois-

toimijoiden verkosto vertaisohjaajista ja ulkoilu-
ystävistä. 
 

 

Kuvio 1.Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan 
valitut kunnat vuonna 2016 (oranssi), 
vuonna 2017 (sininen) ja vuonna 2018 
(violetti). 

Polvijärvi osallistui hallituksen kärkihankkeeseen 
Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi 2017-2018.  
Kaksivuotisen hankekauden aikana lähdettiin jalkaut-
tamaan ikäihmisten terveysliikunnan hyviä käytäntöjä. 
 
Kunta valittiin Voimaa vanhuuteen -mentorointi-
ohjelmaan loppuvuodesta 2018 (kuvio1). Ohjelmakau-
den alussa kunnan poikkisektorinen yhteistyöryhmä 
kartoitti iäkkäiden terveysliikunnan tilaa ja kohde-
ryhmälle tarjottua ohjattua liikuntatoimintaa vuodelta 
2018. Tässä koosteessa esitetään yhteenveto Polvijär-
ven alkukartoituksesta. 
 



2 

Voimaa vanhuuteen -ohjelmaa koordinoi Ikäinstituutti STM:n ja OKM:n tuella •  www.voimaavanhuuteen.fi 
 

Kuvio 2. Kohderyhmän iäkkäille tarkoitettu ohjattu liikuntatoiminta vuonna 2018. 

Taulukko 1. Kohderyhmän iäkkäille tarkoitetut 
liikuntaryhmät sektoreittain vuonna 2018. 
 
 

2. Ohjattu liikuntatoiminta 
 
Kotona asuville, toiminta- ja liikkumiskyvyl-
tään heikentyneille iäkkäille sopivia ohjattuja 
liikuntaryhmiä järjestettiin 29 ja niihin osal-
listui 331 henkilöä (taulukko 1).  
  
Siun sote järjesti yhdeksän päiväkuntoutus-
ryhmää kuntosalilla, yhden selkäryhmän sekä 
yhden voima- ja tasapainoharjoitteluun keskittyvän Voitas-ryhmän. Kansalaisopisto järjesti 
yhden kuntosaliryhmän. 
 
Järjestöt järjestivät 17 ryhmää, joista vertaisohjaajat ohjasivat 13. Järjestöjen ryhmät olivat 
kuntosaliharjoittelua, tuolijumppaa, tanssiryhmiä, vesivoimistelua, kuntojumppaa, Bocciaa ja 
joogaa. 
 
Ryhmät kokoontuivat pääsääntöisesti viikoittain, kolme ryhmää harvemmin. Kahdesti viikossa 
kokoontuvia ryhmiä oli kolme. Ryhmistä 13 oli jatkuvaa, loput järjestettiin määräaikaisesti. 
Kaikki Siun soten järjestämät ryhmät kestivät 10 viikkoa.  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Liikuntatoiminnan laatu (29 ryhmässä) 
 
• Liikkumiskykyä testattiin 10 Siun soten ryhmässä ja kolmessa vertaisohjaajan ryhmässä. 
• Henkilökohtainen harjoitusohjelma tehtiin neljässä ryhmässä. 
• Ravitsemustietoa annettiin 10 ryhmässä.  
• Maksuttomia ryhmiä oli 14. 
• Siun soten päiväkuntoutusryhmiin oli järjestetty kuljetus. Muihin tultiin omalla tai kimppa-

kyydillä. 
• Jatkoharjoitteluun ohjattiin kolmesta ryhmästä. 
• Asiakaspalautetta kerättiin neljässä ryhmässä. 
• Liikuntaryhmien ohjaajat olivat liikunnan tai kuntoutuksen ammattilaisia 14 ryhmässä.  

 Ryhmiä Osallistujia 

Siun sote 12 131 

järjestöt 16  192 

kansalaisopisto 1 8 

Yhteensä 29  331 
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Kehittämiskohteita: 
• Vertaisohjaajien kouluttaminen on tärkeää riittävän osaamisen varmistamiseksi, sillä 

lähes puolessa liikuntaryhmistä ohjaajana toimii vertaisohjaaja.  
• Kunnan tulee huolehtia, että innostus ja edellytykset vertaisohjaajana toimimiselle säi-

lyvät.  
• 2-3 kuukauden mittaisilla tehoharjoittelujaksoilla kuntosalilla on saatu aikaan erin-

omaisia tuloksia. Polvijärvellä toimii yksi tehoryhmä (VoiTas), johon ei ole tarjolla kulje-
tusta. Määräaikaiset tehoryhmät varmistavat sen, että ammattilaisten ohjaukseen pää-
see uusia harjoittelijoita. Tehoharjoittelun lisäämiseksi voisi Siun soten ja kunnan yh-
teistyönä pohtia mahdollisuutta toisen harjoittelukerran lisäämiseksi päiväkuntoutus-
ryhmään valituille. Harjoittelemalla kahdesti viikossa varmistetaan harjoittelun tulok-
sellisuus.  

• Määräaikaisten ryhmien jälkeen tulisi tarjota jatkoharjoittelumahdollisuutta.  
• Turvata maaseutukylillä asuvien mahdollisuus liikuntaharjoitteluun.  
 
 
 

Kehittämiskohde: 
• Ikäinstituutin kattavaa maksutonta koulutustarjontaa kannattaa hyödyntää. 

Kehittämiskohteita: 
• Ulkoiluystävät voisivat perustaa ulkoliikuntaryhmiä myös maaseutukylille. 
• Ulkoiluystävät voisivat ohjata harjoittelua penkkilenkillä tai lähiliikuntapuistossa. 

 

3. Koulutus 
 
Kärkihankekauden aikana Voimaa vanhuuteen -ohjelman maksutonta koulutustarjontaa hyö-
dynnettiin kattavasti. Hyviä toimintatapoja iäkkäiden terveysliikuntaan -koulutukseen osallis-
tui yksi fysioterapeutti. Iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelun keskittyvän VoiTas-
kouluttajakoulutuksen kävi kolme ammattilaista. Kouluttajakoulutuksen jatkoksi järjestettiin 
Polvijärvellä oma vertaisohjaajakoulutus, johon osallistui 17 henkilöä.  
 
Yhteistyötä lähikuntien kanssa tehtiin osallistumalla Voimaa vanhuuteen -oppimisverkosto-
tapaamisiin. Pohjois-Karjalan oppimisverkosto kokoontui Huhmarissa elokuussa 2018. 
 

 
4. Ulkoilu 
 
Kotona asuvien iäkkäiden säännöllinen ulkoilutoiminta käynnistyi syksyllä 2018. Ikäinstituutin 
järjestämän kouluttajakoulutuksen kävi kolme henkilöä. Kevääseen 2019 mennessä vapaaeh-
toisia ulkoiluystäviä on koulutettu kahdessa ryhmässä yhteensä 32 henkilöä. Ulkoiluystävätoi-
mintaa koordinoivat kotihoidon fysioterapeutti sekä vapaa-aikakoordinaattori.  
 
Vuonna 2018 ei toiminut ulkoiluryhmiä. Eläkkeensaajat ulkoilevat pitkäaikaishoidossa olevien 
ikäihmisten kanssa. Syksyn Vie vanhus ulos -kampanjaan osallistuttiin järjestämällä Rollaralli-
tapahtuma, joka keräsi runsaasti osallistujia ja sai näkyvyyttä mediassa. 
 
Ulkoilun olosuhteita kehitettiin avaamalla Penkkilenkki koulun ympäristöön vuonna 2017. Ke-
sän 2019 aikana lähiliikuntapaikalle on tulossa iäkkäille sopivia ulkoliikuntalaitteita. 
 



4 

Voimaa vanhuuteen -ohjelmaa koordinoi Ikäinstituutti STM:n ja OKM:n tuella •  www.voimaavanhuuteen.fi 
 

Kehittämiskohteita: 
• Mahdollisuudesta saada henkilökohtaista liikuntaneuvontaa tulisi viestiä avoimesti. 
• Ryhmämuotoisesta liikuntaneuvonnasta on hyviä kokemuksia. Ikäinstituutilta saa val-

mista materiaalia sekä koulutusta liikuntaneuvontaryhmien ohjaamiseen. 

Kehittämiskohde: 
• Koska kunta ei itse järjestä ohjattua liikuntatoimintaa, voisi se kerätä tarjolla olevan 

ikäihmisten liikuntatoiminnan liikuntakalenteriksi. Mallia voisi ottaa nuorten harras-
tekalenterista. Yhteinen kalenteri, johon on kuvattu kohderyhmä ja toiminnan sisältö, 
helpottaa liikuntaneuvontaa ja liikunnan puheeksi ottamista. 

5. Liikuntaneuvonta ja liikunnan palveluketju 
 
Siun sote tarjoaa ikäihmisille yksilöllistä liikuntaneuvontaa, johon tullaan ammattilaisen oh-
jaamana. Osallistujalle tehdään elämäntilanteeseen sopiva liikkumissuunnitelma, jonka toteut-
tamiseen kannustetaan seurantakäynneillä. Vuoden 2018 aikana liikuntaneuvontaa sai 24 hen-
kilöä. 
   

 
6. Iäkkäiden terveysliikunnasta tiedottaminen 

 
Vapaa-aikakoordinaattori tiedottaa liikuntatoiminnasta paperitiedottein, sähköisesti sekä lehti-
ilmoituksilla. Järjestöt tiedottavat toiminnastaan suoraan jäsenilleen sekä paikallislehden seu-
rapalstaa hyödyntäen. Tarvittaessa kunta auttaa järjestöjä tiedottamisessa esim. somessa. Siun 
soten ryhmiä ei markkinoida, sillä ne eivät ole kaikille avointa toimintaa. 
 
Vuonna 2018 kunnan verkkosivuilla oli kooste ikäihmisille tarjolla olevasta liikuntatoiminnas-
ta. Koosteesta vastasi vanhus- ja vammaisneuvosto.  
 

 

7. Voimaa vanhuuteen -yhteistyöryhmä  
 
Voimaa vanhuuteen -työtä tehdään poikkisektorisella yhteistyöllä. Mukana on kunnan ja Siun 
soten lisäksi ansiokkaasti lukuisia järjestöjä.  
 
Yhteistyöryhmän toimintaa koordinoivat: 
Sirpa Halonen, vapaa-aikakoordinaattori, sirpa.halonen@polvijarvi.fi 
Janne Häikiö, Siun soten kotihoidon fysioterapeutti, janne.haikio@siunsote.fi 
Helena Kaasinen, kuntakoordinaattori, helena.kaasinen@polvijarvi.fi 
 
Aiesopimukset tehneet järjestöt: 
Eläkeliiton Polvijärven yhdistys 
Polvijärven Eläkkeensaajat ry 
Polvijärven Reuma ja Tules ry 
Ruvaslahden Kyläyhteisön Kehittämisyhdistys ry 
 

 


