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

 
 

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

Kokoontuu 2-3 kuukauden välein. Edustajat kuntien liikunta- ja vapaa-
aikatoimesta, sosiaali- ja terveyspalveluista, Pirkanmaan muistiyhdis-
tyksestä, Akaan seudun diabetesyhdistyksestä, Vanhainkotiyhdistyk-
sestä sekä kuntien vanhus- ja vammaisneuvostoista. Tarvittaessa ko-
kouksiin ja teemaryhmiin kutsutaan muiden järjestöjen ja yhdistyksien 
edustajia 
Asteikolla 1-5 työryhmä arvioi toisen vuoden yhteistyöryhmän toimin-
nan onnistuneen arvosanalla kolme ja kunnan kehittämistyön arvosa-
nalla 4.  
✓ Kuntien yhteinen yhteistyöryhmä on koettu hyvänä toimintamuotona. 

Kokemusten vaihto ja toimintojen jatkokehittäminen on ollut sujuvaa. 
✓ Positiivista palautetta on tullut runsaasti ikäihmisiltä. 
✓ Ikäihmisten liikkumismahdollisuuksia ja toimintakykyä edistävä yhteis-

työ on kunnassa toimivaa ja hedelmällistä.   
 

2. Koulutuksiin osallistuminen 
 

Voimaa vanhuuteen -ohjelman tarjoamia maksuttomia koulutuksia on 
hyödynnetty Akaa-Urjalan yhteistoiminta-alueella vuonna 2018: 
• Liikuntaneuvontaa ikäihmisille 
• Virikkeitä iäkkäiden liikunnanohjaukseen 
 

Paikallisia koulutuksia järjestettiin Akaa-Urjala alueella: 
• VertaisVeturi, 10 osallistujaa 
• Ulkoiluystäväksi iäkkäälle, 8 osallistujaa 
• Kunnon Hoitaja -koulutus hoitohenkilökunnalle, 8 osallistujaa  
 
 

3. Ohjattu liikuntatoiminta  
 

Kotona asuville, toiminta- ja liikkumis-
kyvyltään heikentyneille iäkkäille 
suunnattuja ohjattuja liikuntaryhmiä 
järjestettiin 28 ja niihin osallistui noin 
420 henkilöä, joista naisia oli 75 %. 
Vastaavasti vuonna 2017 ryhmiä ilmoi-
tettiin olevan 12, joissa liikkui yh-
teensä 237 henkilöä Erityisesti sosi-
aali- ja terveystoimen, järjestöjen sekä 
vertaisohjaajien ryhmät ovat lisäänty-
neet. (Taulukko1) 

 
2018 2017 2016 

 ryhmien 
määrä 

asiakkaat 
ryhmien 
määrä 

asiakkaat 
ryhmien 
määrä 

asiakkaat 

Liikuntatoimi 
 vertaisveturit 

4 64 2 34 0 0 

Sosiaali- ja 
terveystoimi 

8 83 2 10 2 79 

Järjestöt 9 132 2 42 1 12 
Sivistystoimi 3 53 2 50 4 143 
Muu 4 102 4 101   

Yhteensä 28 420 12 237 7 234 

Vuosiseuranta 2018 
Urjala 
Asukasluku: 4 793:, joista 75 vuotta täyttäneitä 14,6% (Lähde: Sotkanet 2018) 

Taulukko1. Kohderyhmän iäkkäille tarjotut liikuntaryhmät sektoreittain 
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Suosituimmat liikuntamuodot olivat erilaiset 
voima- ja tasapainoryhmät, kuntosaliharjoittelu 
sekä pääsääntöisesti järjestöjen alainen muu lii-
kuntatoiminta esim. keilaus, boccia, uinti, tanssi. 
(kuvio 1) 
 
Noin puolet ryhmistä oli ikäihmisille maksutto-
mia. Liikuntaryhmien ohjaajat olivat useimmin 
vertaisohjaajia, itseohjautuvia tai niissä oli jonkin 
muun taustan omaava ohjaaja. Vertaisohjattujen 
ryhmien määrä on lisääntynyt vuoden 2016 kah-
desta ryhmästä nykyiseen seitsemääntoista (17). 
Liikunnan tai kuntoutuksen ammattilaisia oli 
seitsemässä ryhmässä (7) ja hoitotyön ammatti-
laisia neljässä (4).   
 
Liikuntatoimen laadussa on tapahtunut positii-
vista kehitystä vuodesta 2016. Erityisesti liikkumis-
kyvyn testaus, asiakaspalautteen kerääminen ja jat-
koharjoitteluun ohjaaminen on lisääntynyt useassa 
ryhmässä. Kuljetukset ryhmiin ovat myös lisäänty-
neet ja ne on järjestetty kimppakyydein, sosiaali- ja 
terveys-, sekä liikuntatoimen tai järjestöjen kautta.  
(Taulukko 2) 
 

 
4. Ulkoilu 
 

Urjalassa on koulutettu 8 ulkoiluystävää kotona asuvien ikäihmisten ulkoilun avuksi. Kunnassa oli viime 
vuonna kuusi aktiivista ulkoiluystävää, jotka ulkoilivat säännöllisesti kahdeksan ikäihmisen kanssa.  
✓ Kunta osallistui viime vuonna Vie vanhus ulos -kampanjaan. Urjalan kotihoidosta välitettiin voimaa van-

huuteen -ohjelman ulkoiluhaastetta kunnan päättäjille ja virkamiehille. Yhteinen ulkoilupäivä toteutettiin 
yhteistyössä kotihoidon henkilökunnan kanssa.  

✓ Urjalassa on kaksi ikäihmisten ulkoiluryhmää. 
✓ Ulkoiluystävätoimintaa koordinoi kotihoito. 
 

5. Liikuntaneuvonta  
 

Liikuntaneuvontaa on toteutettu Urjalassa ryhmämuotoisena lähitorilla. Siihen ohjauduttiin lehti-ilmoi-
tuksen perusteella. Liikuntaneuvonta oli kertaluontoinen eikä sisältänyt liikkumissuunnitelman tekoa 
tai jatkoseurantaa. Liikuntaneuvontaa osallistui 20 ikäihmistä.  
 
6. Liikunnasta tiedottaminen 
 

Ikääntyneille suunnattu liikuntatoiminta on koottu 55+ harrastusvihkoon, mihin on kerätty kaikkien 
Urjalassa toimintaa järjestävien toimijoiden liikuntaryhmien tiedot, jotka ovat ne halunneet antaa. Lii-
kuntamahdollisuuksista tiedotetaan myös lähitorilla, erilaisissa tapahtumissa sekä kunnan kotisivuilla 
ja Facebookissa.  Yhdistykset tiedottavat myös itse omasta toimintaansa. Asiakasohjaaja välittää liikun-
tatietoa ikäihmisten luona tehtävillä kartoituskäynneillä. 
✓ Paikallislehti -Urjalan Sanomat osallistuu aktiivisesti Voimaa vanhuuteen toiminnasta tiedottamiseen 
✓ Toimintojen ja tapahtumien tiedotuksessa on lisätty yhteistyötä ikäihmisten yhdistysten osalta merkittä-

västi 
 

 
 

 
2018 2017 2016 

Liikkumiskyvyn testaus 7 2 1 

Asiakkaalle tehdään 
yksilöllinen harjoitusohjelma 

2 1 0 

Annetaan ravitsemustietoa 2 2 1 

Kerätään asiakaspalautetta  11 4 0 

Ohjataan jatkoharjoitteluun   4 2 1 

Kuljetus ryhmään  5 0 1 

0 2 4 6 8

kuntojumppa

kuntosali

muu

ohjattu kotiharjoittelu

tuolijumppa

voima-tasapainoryhmä

ulkoliikunta

2018

2017

2016

Kuvio 1. Kohderyhmän iäkkäille suunnatut ohjatut liikuntamuodot vuonna 
2018 

Taulukko 2 Liikuntaryhmien laatu 

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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7. Katsaus Voimaa vanhuuteen -ohjelman etenemiseen 
 
Voimaa vanhuuteen- ohjelma on edennyt Urjalassa viimeisen vuoden ai-
kana isoilla harppauksilla eteen päin. Kunnassa on onnistuttu kehittä-
mään uusia toimintoja poikkisektorisena yhteistyönä, saamaan järjestöt 
toimintaan aktiivisesti mukaan ja tehostamaan viestintää kohderyh-
mälle suunnatusta terveysliikunnasta.  
✓ Kuntapäättäjät ja ylimmät virkamiehet tarvitsevat vielä entistä enem-

män tietoa paikallisesta Voimaa vanhuuteen -työstä. 
✓ Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa on saatu hyviä kokemuksia kuntien 

valtuustolle ja / tai lautakunnille suunnatuista Voimaa vanhuuteen info- 
ja luentotilaisuuksista. 
 

Liikuntaryhmien määrä on Urjalassa lisääntynyt huimasti sekä samalla 
tietoisuus eri yhdistysten toiminnoista.  
✓ Kuntosaliharjoittelussa tulisi kiinnittää huomiota vielä erityisesti syste-

maattiseen testaamiseen sekä henkilökohtaisten harjoitusohjelmien 
tekoon. 

✓ Jatkossa hyvä pohtia, miten tavoittaa miehiä liikuntatoiminnan pariin. 
 
Urjalan kunnassa on saatu hienosti järjestöt innostumaan liikuntatoi-
minnan järjestämisestä. Kunta tukee järjestöjä edullisilla tai maksutto-
milla tiloilla, tarjoamalla koulutuksia, auttamalla liikuntavälineiden han-
kinnassa tai mahdollistamalla niiden lainaus. Vertaisvetureilla ja ulkoi-
luystävillä on omat verkostot, joita koordinoidaan kunnasta.  
✓ Vertaisohjaajia palkitaan Urjalassa jo nyt, mutta edelleen kannatta 

miettiä, mistä on mahdollisuus saada uusia vapaehtoisia sekä miten  
VertaisVeturien osaamista vahvistetaan ja jaksamista tuetaan myös jat-
kossa.   

✓ Nyt jo kuntaan koulutettujen ulkoiluystävien avulla ja toiminnan aloitta-
misesta tukemalla, voisi olla mahdollista saada säännöllisiä ohjattuja 
ulkoliikuntaryhmiä keskustan ulkopuolelle.  

 
Kunnan toimijat ovat osallistuneet liikuntaneuvontakoulutukseen sekä 
vieneet sitä myös käytäntöön mm. Lähitorilla toteutetussa liikuntaneuvon-
nassa.  
✓ Yhteistyöstä ja toimintatavoista sopimista kannattaa myös Urjalassa te-

hostaa, jotta ikäihmisille olisi tarjolla yksilöllistä ja kaikille tarjolla olevaa 
ammattilaisen neuvontaa ja tukea liikkumisen lisäämiseen.  

✓ Tiedottamista liikuntaneuvontamahdollisuudesta olisi hyvä lisätä niin kun-
talaisille kuin soten ammattilaisille; terveydenhoitajat, lääkärit ja fysiote-
rapeutit tapaavat vastaanotolla asiakkaita, jotka hyötyisivät yksilöllisestä 
tai ryhmämuotoisesta liikuntaneuvonnasta. 
 

  
 
 Urjalalla on vielä vuosi aikaa hyödyntää Voimaa vanhuuteen- ohjelman tarjoamat maksuttomat kou-

lutukset sekä muut mahdolliset seminaarit ja kampanjat. Maakunnalliset oppimisverkostot ovat 
avoinna kaikille mentorointikunnille jatkossakin. Viimeisen vuoden aikana on hyvä valmistella jat-
kosuunnitelmat sekä toimintamalli siihen, miten yhteistyön jatkuvuus taataan jatkossakin ikäihmis-
ten terveysliikunnan kehittämiseksi sekä sen mahdollistamiseksi kunnassa. 

Akaa -Urjalan Voimaa 
Vanhuuteen yhteistyöryhmä 
 

Soile Hanski 
työllisyyspäällikkö  
eveliina.kiiski@akaa.fi 
 

Eveliina Kiiski 
vanhus- ja vammaispalvelujohtaja  
eveliina.kiiski@akaa.fi 
 

Merja Niekka 
kotihoidon palveluesimies 
merja.niekka@akaa.fi 
 

Heidi Jalli 
liikunta- ja hyvinvointikoordi-
naattori 
heidi.jalli@urjala.fi 
 

Riitta Lehtonen 
erityisliikunnananohjaaja 
riitta.lehtonen@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 @pirkanmaan-
muistiyhdistys.fi 


