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Saarijärvi valittiin mukaan kolmivuotiseen Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan vuonna 2016.  
Tässä koosteessa on yhteenveto ohjelman etenemisestä vuonna 2018 

 
 

1. Voimaa vanhuuteen yhteistyöryhmä 
 

Kokoontuu muutaman kerran vuodessa. Edustajat liikunta- ja vapaa-
aikatoimesta, Saarikasta, kulttuuri- ja sivistystoimesta, vanhusneuvos-
tosta ja Suomen Punaisesta Rististä. Tämän lisäksi toiminnassa on 
muulla tavoin mukana Eläkejärjestöt, vammaisjärjestöt ja yksityiset 
palveluntuottajat. 
Työryhmä arvioi toisen vuoden yhteistyöryhmän toiminnan sekä kun-
nan kehittämistyön onnistuneen asteikolla 1-5 arvosanoilla neljä.   
✓ AVI:lta haettu ja saatu liikunnallisen elämäntavan edistämishankera-

hoitusta, millä on käynnistetty kunnassa liikuntaneuvonta.   
✓ Voimaa vanhuuteen -ohjelma on esitelty valtuustoinfossa joulukuussa 

2018. 

 
2. Koulutuksiin osallistuminen 
 

Saarijärven toimijat ovat hyödyntäneet Voimaa vanhuuteen -ohjelman 
tarjoamia maksuttomia koulutuksia vuonna 2018: 
• Voitas kouluttaja -koulutus 
• Liikuntaneuvontaa ikäihmisille 
• Kunnasta oli osallistujia Voimaa vanhuuteen maakunnallisessa  

työpajassa sekä valtakunnallisessa Liikkuen läpi elämän -seminaa-
rissa.  

 

Paikallisia koulutuksia järjestettiin: 
• Kaksi ulkoiluystäväksi iäkkäälle -koulutusta, joissa 16 osallistujaa 
• Neljä Kunnon Hoitaja -koulutusta, joissa 58 osallistujaa  
 
 

3. Ohjattu liikuntatoiminta  
 

Kotona asuville, toiminta- ja liikkumis-
kyvyltään heikentyneille iäkkäille 
suunnattuja ohjattuja liikuntaryhmiä 
järjestettiin 40 ja niihin osallistui noin 
860 henkilöä, joista naisia oli 70 %. 
Vastaavasti vuonna 2017 ryhmiä il-
moitettiin olevan 32, joissa liikkui yh-
teensä 611 henkilöä.  Erityisesti kan-
salaisopiston ja järjestöjen ryhmät 
ovat lisääntyneet. (Taulukko1)  
 

 
2018 2017 2016 

 ryhmien 
määrä 

asiakkaat 
ryhmien 
määrä 

asiakkaat 
ryhmien 
määrä 

asiakkaat 

Liikuntatoimi 14 244 14 257 12 352 

Sosiaali- ja 
terveystoimi 

1 6 0 0 0 0 

Järjestöt 9 146 7 130 6 89 

Sivistystoimi 15 313 10 209 11 225 

Kulttuuritoimi 1 150 1 15   

Yhteensä 40 859 32 611 29 666 

Vuosiseuranta 2018 
Saarijärvi 
Asukasluku on 9422, joista 75 -vuotta täyttäneitä 14,2% (Lähde: Sotkanet 2018) 

 

Taulukko1. Kohderyhmän iäkkäille tarjotut liikuntaryhmät sektoreittain ok 

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.  
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Suosituimmat liikuntamuodot olivat erilaiset 
muut -kategoriaan kuuluvat pelilliset ryhmät 
(sisäcurling, lentopallo, boccia, mölkky, keilaus) 
sekä kulttuurikävely ja jooga. Samoin tuoli,- 
vesi,- ja kuntojumppa sekä kuntosaliharjoittelu 
olivat suosittuja liikuntamuotoja. Voima- ja tasa-
painoharjoittelu sekä ulkoliikuntaryhmät ovat 
myös lisääntyneet lähtötilanteesta.  (kuvio 1)  
 
 
Noin 40% liikuntaryhmistä oli ikäihmisille mak-
suttomia. Vuonna 2017 maksuttomien osuus oli 
38% ja lähtötilanteessa 59%. Pääsääntöisesti lii-
kuntaryhmien ohjaajina toimivat liikunnan ja 
kuntoutuksen ammattilaiset. Vertaisohjattujen 
ryhmien määrä on kuitenkin tuplaantunut vuo-
den 2016 kuudesta ryhmästä nykyiseen kahteen-
toista (12).  
 
Kun tarkastellaan liikuntatoimen laatua testaami-
sen, yksilöllisen harjoitusohjelman ravitsemustie-
don antamisen näkökulmasta, ei siinä ole tapahtu-
nut suurta muutosta lähtötilanteeseen. Yhdessä ryh-
mässä nämä kuitenkin toteutuvat ja alussa ei lain-
kaan. Asiakaspalautetta kerätään edelleen hyvin, 
29:ssä ryhmässä. Kuljetusta ei pääsääntöisesti jär-
jestetä. Heralan serviisin tuolijumppaan on mahdol-
lisuus kuljetukseen samoin kuin kulttuuriluotsi- 
toimintaan vapaehtoisten toimesta. (Taulukko 2) 
 

4. Ulkoilu 
 

Saarijärvellä on koulutettuja ulkoiluystäviä kotona asuvien ikäihmisten ulkoilun avuksi. Ulkoilutoimin-
taa koordinoi SPR. Viime vuonna 85 vapaaehtoista ulkoiluystävää kävi ulkoilemassa 60 ikäihmisen 
kanssa viikoittain.   
✓ Kunta osallistui Vie vanhus ulos -kampanjaan. Valtakunnallisena iäkkäiden ulkoilupäivän järjestettiin yh-

dessä kaupungin, Saarikan, eläkejärjestöjen ja lukion oppilaiden kanssa ulkoilutapahtuma urheiluken-
tällä. Koululaiset myös ulkoilivat kahden palvelutalon asukkaiden kanssa. 

✓ Saarijärvellä on kaksi ulkoliikuntaryhmää; Eläkeläisten kesän liikuntakerho ja apteekin yhteiskävelyt.
  

5. Liikuntaneuvonta ja liikunnasta tiedottaminen 
 

Saarijärvellä on aloitettu liikuntaneuvonta Saarikan hyvinvointipisteessä. Neuvontaan tullaan ammatti-
laisten ohjaamana sekä esitteiden ja ilmoitusten perusteella.  
Liikuntaryhmiin ohjaudutaan Saarikan fysioterapeuttien, vertaisohjaajien, eläkeläisjärjestöjen sekä kun-
nan liikuntasektorin työntekijöiden kautta. Liikuntatietoa välitetään myös Saarikan toimiesta ikäihmis-
ten luona tehtävillä kartoituskäynneillä. 
✓ Paikallislehti osallistuu Voimaa vanhuuteen toiminnasta tiedottamiseen. 
✓ Voimaa vanhuuteen Saarijärven Facebook -sivua päivitetään yhteistyöryhmän toimesta.  
✓ Tapahtumien ym. mainosten kustannukset on jaettu kaupungin ja Saarikan kesken. Tapahtumien mai-

nokset lähetetään sähköpostilla järjestöille eteenpäin markkinoitaviksi.  
✓ Kunnassa on liikuntakalenteri, mihin on koottu kaupungin ja vanhusneuvoston toiminta 
 
 

 
2018 2017 2016 

Liikkumiskyvyn testaus 1 0 0 

Asiakkaalle tehdään 
yksilöllinen harjoitusohjelma 

1 0 0 

Annetaan ravitsemustietoa 1 0 0 

Kerätään asiakaspalautetta  29 23 23 

Ohjataan jatkoharjoitteluun   15 14 9 

Kuljetus ryhmään  2 1 0 

0 2 4 6 8 10 12

kuntojumppa

kuntosali

muu

vesijumppa

tuolijumppa

voima-tasapainoryhmä

ulkoliikunta

2018 2017 2016

Kuvio 1. Kohderyhmän iäkkäille suunnatut ohjatut liikuntamuodot vuonna 
2018 

Taulukko 2 Liikuntaryhmien laatu 
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7. Katsaus Voimaa vanhuuteen -työn etenemiseen 
Voimaa vanhuuteen -ohjelma on edennyt Saarijärvellä viimeisen vuoden 
hyvin eteen päin. Kunnassa on onnistuttu kehittämään uusia toimintoja 
poikkisektorisena yhteistyönä, saamaan järjestöt toimintaan aktiivisesti 
mukaan ja tehostamaan viestintää kohderyhmälle suunnatusta terveyslii-
kunnasta.  
 

Vuoden 2018 onnistumisina koetaan  
✓ Kaupungissa on alkanut uusia ikäihmisten liikuntaryhmiä. 
✓ Tapahtumia on järjestetty yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja niissä on 

ollut hyvin osallistujia. 
✓ Uudet toiminnot ovat alkaneet vakiintumaan. 

 

Tämän vuoden haasteena on  
✓ Kuljetuspalvelu on kunnassa työnalla ja vuonna 2019 on tulossa yleinen 

asiointiliikennekokeilu. 
✓ Tiedottamisen tehostaminen entisestään ja voimaa vanhuuteen- ohjelman 

näkyminen ja tietoisuuteen tuleminen kaikille kuntalaisille. 
 

Liikuntaryhmien määrä on lisääntynyt Saarijärvellä voimakkaasti sekä sa-
malla on saatu uusia toimijoita mukaan liikunnan järjestämiseen.   

✓ Kuntosaliharjoittelussa tulisi kiinnittää huomiota vielä erityisesti syste-
maattiseen testaamiseen sekä henkilökohtaisten harjoitusohjelmien 
tekoon.  

✓ Jatkossa hyvä pohtia, miten tavoittaa miehiä liikuntatoiminnan pariin. 
 
Saarijärvellä saatu hyvin järjestöt innostumaan liikuntatoiminnan järjestämi-
sestä. Kunta tukee järjestöjä edullisilla tai maksuttomilla tiloilla, tarjoamalla 
koulutuksia, auttamalla liikuntavälineiden hankinnassa tai mahdollistamalla 
niiden lainaus. Vertaisohjaajilla on mahdollisuus lainata Voimareppua uima-
hallilta. Apua annetaan myös tiedottamiseen. Vertaisvetureilla ja ulkoiluystä-
villä on omat verkostot, joita koordinoi kunta (vertaisveturit) ja SPR (ulkoilu).  
✓ Vertaisohjaajia tuetaan Saarijärvellä muutaman kerran vuodessa järjestettä-

vissä kiitostilaisuuksissa.  
✓ Vertaisohjaajien ja ulkoiluystävien jaksamisen kannalta on tärkeää varmistaa, 

että osaamista vahvistetaan sekä jaksamista tuetaan myös jatkossakin.  
✓ Kunnassa kannatta edelleen miettiä, mistä on mahdollisuus saada uusia vapa-

ehtoisia esim. kartoittaa vielä kertaalleen kaikki liikuntaseurat ja muut yleis-
hyödylliset yhdistykset sekä ottaa heidät mukaan tiedottamisen ja toiminnan piiriin.   
 

Liikuntaneuvonnan toteutumiseksi ja vakiintumiseksi tarvitaan tiivistä yhteistyötä soten ja liikuntatoi-
men välillä. Jatkuvuuden varmistamiseksi kannatta kunnassa tehdä yhteinen kirjallinen suunnitelma 
liikuntapalveluketjusta, mihin eri sektorit sitoutuvat.    
✓ Tiedotusta liikuntaneuvonnasta olisi hyvä lisätä erityisesti kuntalaisille.  
✓ Liikuntakalenteria tulisi kehittää sisältämään kunnan ja vanhusneuvoston ryhmien lisäksi myös järjestö-

jen, seurakunnan, Saarikan yms. toiminta sekä varmistaa sen saatavuus sekä ”paperisesti” että sähköi-
sesti esim. kunnan Internet- sivuilla.   

  
  

 
 

Saarijärvellä on vielä vuosi aikaa hyödyntää Voimaa vanhuuteen- ohjelman tarjoamat maksuttomat 
koulutukset sekä muut seminaarit ja kampanjat. Maakunnalliset oppimisverkostot ovat avoinna 
kaikille mentorointikunnille jatkossakin. Viimeisen vuoden aikana on hyvä valmistella jatkosuunni-
telmat sekä toimintamalli siihen, miten yhteistyön jatkuvuus taataan jatkossakin ikäihmisten ter-
veysliikunnan kehittämiseksi sekä sen mahdollistamiseksi kunnassa. 

Saarijärven Voimaa  
vanhuuteen -yhteistyöryhmä 
 
Kati Kivelä 
fysioterapeutti 
kati.kivelä@saarijarvi.fi 

 

Hannu Liimatainen 
koulutussuunnittelija 
hannu.liimatainen@saarijarvi.fi  
 

Ritva Penttilä 
Eläkeliiton Saarijärven yhdistys 
ritva.penttilä@pp.inet.fi 
 

Eija Viitanen 
vanhusneuvoston sihteeri 
eija.viitanen@saarijarvi.fi  
 

Anna-Kaisa Manninen 
varhaisen tuen palveluvastaava 
anna-kaisa.manninen@ 
saarikka.fi 
 


