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Akaa - Urjalan yhteistoiminta-alue valittiin mukaan kolmivuotiseen Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan 
vuonna 2016. Tässä koosteessa on yhteenveto ohjelman etenemisestä vuonna 2018 

 

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

Kokoontuu 2-3 kuukauden välein.  Edustajat kuntien liikunta- ja vapaa-
aikatoimesta, sosiaali- ja terveyspalveluista, Pirkanmaan muistiyhdistyk-
sestä, Akaan seudun diabetesyhdistyksestä, Vanhainkotiyhdistyksestä 
sekä kuntien vanhus- ja vammaisneuvostoista. Tarvittaessa kokouksiin ja 
teemaryhmiin kutsutaan muiden järjestöjen ja yhdistyksien edustajia.  
 
Työryhmä arvioi toisen vuoden kehittämistyön ja yhteistyöryhmän toi-
minnan onnistuneen asteikolla 1-5 arvosanalla kolme.  
✓ Kuntien yhteinen yhteistyöryhmä on koettu hyvänä toimintamuotona. 
✓ Kokemusten vaihto ja toimintojen jatkokehittäminen on ollut sujuvaa.  
✓ Erityisesti ylimmiltä virkamiehiltä toivotaan enemmän kiinnostusta asi-

aan. 

 
2. Koulutuksiin osallistuminen 
 

Akaan ja Urjalan edustajat ovat osallistuneet ja hyödyntäneet Voimaa 
vanhuuteen -ohjelman tarjoamia maksuttomia koulutuksia vuonna 2018: 
• Liikuntaneuvontaa ikäihmisille, 3 osallistuja 
• Virikkeitä iäkkäiden liikunnanohjaukseen, 3 osallistuja 
 

Paikallisia koulutuksia järjestettiin: 
• Kunnon Hoitaja -koulutus hoitohenkilökunnalle, 8 osallistujaa  
• Vertaisveturi -koulutus, 6 osallistujaa 
 
3. Ohjattu liikuntatoiminta  
 

Kotona asuville, toiminta- ja liikkumis-
kyvyltään heikentyneille iäkkäille suun-
nattuja ohjattuja liikuntaryhmiä järjes-
tettiin 44 ja niihin osallistui noin 1000 
henkilöä, joista naisia oli 64 %. Vastaa-
vasti vuonna 2017 ryhmiä ilmoitettiin 
olevan 34, joissa liikkui yhteensä 800 
henkilöä (Taulukko1). Erityisesti sosi-
aali- ja terveystoimen ryhmät sekä 
niissä liikkuvien ikäihmisten määrät 
ovat lisääntyneet.  
 

 

2018 2017 2016 

 ryhmien 
määrä 

asiakkaat 
ryhmien 
määrä 

asiakkaat 
ryhmien 
määrä 

asiakkaat 

Liikuntatoimi 15 471 14 436 14 390 

Sosiaali- ja 
terveystoimi 

12 150 5 26 5 43 

Järjestöt 15 377 15 335 11 236 

Sivistystoimi 0 0 0 0 3 45 

Muu 2 12 2 12 2 12 

Yhteensä 44 1010 34 809 35 726 

Vuosiseuranta 2018 
Akaa 
Asukasluku: 16 628, joista 75 vuotta täyttäneitä 9,4 %  (Lähde: Sotkanet 2018) 

Taulukko1. Kohderyhmän iäkkäille tarjotut liikuntaryhmät sektoreittain 
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Suosituimmat liikuntamuodot olivat kuntosaliharjoit-
telu, erilaiset voima- ja tasapainoryhmät sekä pää-
sääntöisesti järjestöjen alainen muu liikuntatoiminta 
esim. tanssi, boccia, curling, jooga. (kuvio 1) 
Suurin osa toiminnasta on ikäihmisille maksullista, 
mutta toisaalta myös maksuttomien ryhmien määrä 
on lisääntynyt. Vuonna 2016 maksuttomia ryhmiä oli 
seitsemän (7) ja vuonna 2018 viisitoista (15). Liikun-
taryhmien ohjaajat olivat useimmin liikunnan tai kun-
toutuksen ammattilaisia (23 ryhmää). Vertaisohjattu-
jen ryhmien määrä on lisääntynyt vuoden 2016 yhdes-
tätoista (11) ryhmästä nykyiseen viiteentoista (15).  
 
 
Liikuntatoimen laadussa on tapahtunut positiivista 
kehitystä vuodesta 2016. Liikkumiskyvyn testaus, ra-
vitsemustiedon antaminen sekä jatkoharjoitteluun 
ohjaaminen ovat lisääntyneet useassa ryhmässä. Ylei-
sin testi oli Bergin tasapainotesti. Kuljetukset ryhmiin 
sekä henkilökohtaisten harjoitusohjelmien teko ovat 
pysyneet samana. Kuljetus on järjestetty Akaan sosi-
aali- ja terveystoimen kautta.  Asiakaspalautteita ke-
rätään vähemmän kuin vuonna 2016. (Taulukko 2) 
 

 
4. Ulkoilu 
 

Akaalla on koulutettu 10 ulkoiluystävää kotona asuvien ikäihmisten ulkoilun avuksi. Nämä ulkoilevat 
satunnaisesti kaupungin ikäihmisten kanssa. Ulkoilutoimintaa koordinoi sosiaali- ja terveystoimi.  
✓ Kunta ei osallistunut vuonna 2018 Vie vanhus ulos -kampanjaan.   
✓ Akaan alueella ei ole vielä ikäihmisille suunnattuja ulkoliikuntaryhmiä. 
✓ Ulkoiluystävätoiminnan järjestämisessä on vielä haasteita. 

 
5. Liikuntaneuvonta 
 

Liikuntaneuvontaa on kehitetty Akaalla kuluneen vuoden aikana eteenpäin. Kuntohoitajat, fysiotera-
peutit ja kotihoidon henkilöstö ovat antaneet liikuntaneuvontaa asiakkailleen muun työn ohessa ja tar-
vittaessa ohjaavat esim. kuntosaliryhmään tai muuhun liikuntatoimintaan. Lisäksi kotihoidon asiakas-
ohjaajat välittävät tietoa liikuntamahdollisuuksista ikäihmisten kartoituskäynneillä. Akaalla on toteu-
tettu myös ryhmämuotoista liikuntaneuvonta Toijalan Lähitorilla. Lisäksi fysioterapeutti on käynyt Lä-
hitorilla keskustelemassa liikunta-asioista. 
 

6. Voimaa vanhuuteen -ohjelmasta tiedottaminen 
 

Akaalla on kunnan verkkosivuilla oma Voimaa vanhuuteen -sivusto. Voimaa vanhuuteen -työstä on ker-
rottu paikallislehdessä, missä on julkaistu esim. juttu kuntosalikaveritoiminnasta. 
✓ Akaalla koetaan, että viestinnän avulla on saavutettu oikeaa kuulijakuntaa 
✓ Luottamushenkilöt ovat saaneet tietoa mm. ohjausryhmän välityksellä. Ylimmät virkamiehet (kaupungin 

jory) eivät ole riittävän tietoisia ohjelmasta. 

  
 
 
7. Katsaus Voimaa vanhuuteen -työn etenemiseen 
 

 

 
2018 2017 2016 

Liikkumiskyvyn testaus 8 2 3 

Asiakkaalle tehdään 
yksilöllinen harjoitusohjelma 

4 3 4 

Annetaan ravitsemustietoa 15 4 6 

Kerätään asiakaspalautetta  8 0 20 

Ohjataan jatkoharjoitteluun   15 8 13 

Kuljetus ryhmään  2 4 3 

0 5 10 15 20

kuntojumppa

kuntosali

muu

ohjattu kotiharjoittelu

tuolijumppa

voima-tasapainoryhmä

ulkoliikunta

2016

2017

2018

Kuvio 1. Kohderyhmän iäkkäille suunnatut ohjatut liikuntamuodot 
 vuonna 2018 

Voimaa vanhuuteen -ohjelma 
Työ kohdennetaan kotona asuville iäkkäille (pääosin 75+), joilla on alkavia toimintakyvyn ongelmia ja jotka eivät pää-
sääntöisesti ole hoivapalvelujen piirissä. Kunnat saavat Ikäinstituutilta maksutonta mentorointi-tukea ottaakseen 
käyttöön liikuntaneuvonnan, voima- ja tasapainoharjoittelun ja ulkoilun hyviä toimintatapoja.  
Mukana on tällä hetkellä 48 kuntaa.  

 

Taulukko 2 Liikuntaryhmien laatu 
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7. Katsaus Voimaa vanhuuteen -ohjelman etenemiseen 
 

Voimaa vanhuuteen- ohjelma on edennyt Akaalla sujuvasti. Kunnassa on on-
nistuttu kehittämään uusia toimintoja poikkisektorisena yhteistyönä ja tehos-
tamaan viestintää kohderyhmälle suunnatusta terveysliikunnasta.  
✓ Kuntapäättäjät ja ylimmät virkamiehet tarvitsevat vielä entistä enemmän tie-

toa paikallisesta Voimaa vanhuuteen -työstä. 
✓ voimaa vanhuuteen -ohjelmassa on saatu hyviä kokemuksia kuntien valtuus-

tolle ja / tai lautakunnille suunnatuista voimaa vanhuuteen info- ja luentoti-
laisuuksista. 
 

Kunta tukee järjestöjä toiminta-avustuksilla sekä edullisilla tai maksuttomilla 
tiloilla, tarjoaa koulutusta, neuvontaa sekä tukea. 
✓  Haasteena on vielä yhteistyön tiivistäminen eri järjestöjen kanssa sekä kol-

mannen sektorin innostaminen laajemmin mukaan ikäihmisille järjestettä-
vään liikuntatoimintaan.  

 

Kunnan toimijat ovat osallistuneet liikuntaneuvontakoulutukseen sekä vie-
neet sitä myös käytäntöön mm. Lähitorilla toteutetussa liikuntaneuvonnassa. 
Liikuntaneuvonnan juurtuminen vaatii yhteisiä toimintatapoja sekä pitkäjän-
teistä tiedottamista ja yhteisistä toimintatavoista sopimista.  
✓ Yhteistyötä ja työnjakoa esim. soten ja liikuntatoimen kanssa kannattaa li-

sätä, jotta ikäihmisille olisi tarjolla asiantuntijan ohjausta ja tukea liikkumi-
sen lisäämiseen. Terveydenhoitajat, lääkärit ja fysioterapeutit tapaavat vas-
taanotolla asiakkaita, jotka hyötyisivät yksilöllisestä liikuntaneuvonnasta. 
 

Akaalla haasteeksi koetaan kolme erillistä taajamaa, joissa toimintaa tulisi 
järjestää tasapuolisesti. Samoin liikuntatoimen niukat resurssit on olleet 
viime vuonna esteenä toiminnan kehittämiselle. Vuonna 2019 liikuntasekto-
rin resursseihin on tullut lisäystä.  Kuntaan on myös koulutettu vertaisvetu-
reita, joille ei kaikille ole löytynyt sopivaa ryhmää tai roolia  
✓ Järjestöyhteistyön tiivistyminen edesauttaa vertaisohjaajien käytännönoh-

jaustoimintaan sijoittumista. Näin eri taajamiin voidaan kustannustehok-
kaasti saada lisää liikuntamahdollisuuksia.  

✓ Vapaaehtoisten koordinoinnista sekä vapaaehtoistyötä tekevien palkitsemi-
sesta kannattaa sopia selkeästi eri tahojen kesken sekä mahdollistaa siihen 
tarvittavat resurssit.  

✓ Kunnassa on ulkoiluystäväkouluttaja, jonka osaamista kannattaa hyödyntää 
eri puolella kuntaa. Uusia ulkoiluystäviä kouluttamalla voidaan mahdollistaa 
esim. ohjatut ulkoliikuntaryhmät. Ulkoiluystävätoiminnan kehittäminen edel-
lyttää myös yhteisesti sovittua koordinointia sekä tiedottamista.  

 

Akaalla on viime vuonna kehitetty kuntosalitoimintaa hienosti eteenpäin. Liik-
kumiskyvyn testaus, ravitsemustiedon antaminen sekä jatkoharjoitteluun oh-
jaaminen on lisääntynyt useassa ryhmässä. 
✓ Yhteistyötä soten ja liikuntatoimen vöillä kannattaa tiivistää entisestään, jotta 

jatko-ohjaus ryhmästä eteenpäin mahdollistetaan. 
✓ Toiminnan markkinointiin sekä riittäviin resursseihin ja osaamisen lisääntymiseen on hyvä kiinnittää jat-

kossakin huomiota, jotta kotona asuvat ja esim. päivätoiminnassa käyvien ikäihmisten kuntosaliharjoit-
telu varmistuu tulevaisuudessakin. 

✓ Huomiota kannattaa kiinnittää myös miesten saamiseksi toimintaan mukaan 
 
 
 

Akaalla on vielä vuosi aikaa hyödyntää Voimaa vanhuuteen -ohjelman tarjoamat maksuttomat koulu-
tukset, maakunnalliset oppimisverkostot sekä muut mahdolliset seminaarit ja kampanjat. Viimeisen 
vuoden aikana on hyvä valmistella jatkosuunnitelmat sekä toimintamallit siihen, miten yhteistyön jat-
kuvuus taataan jatkossakin ikäihmisten terveysliikunnan kehittämiseksi sekä mahdollistamiseksi 

Akaan voimaa vanhuuteen 
yhteistyöryhmä 
 

Soile Hanski 
työllisyyspäällikkö  
eveliina.kiiski@akaa.fi 
 

Eveliina Kiiski 
vanhus- ja vammaispalvelu-
johtaja  
eveliina.kiiski@akaa.fi 
 

Riitta Lehtonen 
erityisliikunnananohjaaja 
riitta.lehtonen@akaa.fi 
 

Merja Niekka 
kotihoidon palveluesimies 
merja.niekka@akaa.fi 
 

Heidi Jalli 
liikunta- ja hyvinvointikoor-
dinaattori 
heidi.jalli@urjala.fi 
 

Auli Turunen 
vastaava fysioterapeutti 
auli.turunen@akaa.fi 
 

Kirsi Niemistö 
Akaan seudun diabetesyh-
distys 
kirsi.niemisto@gmail.com 
 

Laura Sarkonsalo 
Pirkanmaan muistiyhdistys 
laura.sarkonsalo @pirkan-
maanmuistiyhdistys.fi 


