
Voimaa vanhuuteen -kuntien (2016-2019) 
hyviä toimintatapoja



VOIMAA VANHUUTEEN -OHJELMA 
AKAASSA

Akaa ja Urjala hakivat voimaa vanhuuteen -ohjelmaan yhteistyöalueena ja 
muodostavat perusterveydenhuollon sekä vanhus- ja vammaispalvelujen 
yhteistoiminta-alueen. Palvelujen tuottamisesta vastaa Akaan kaupunki. 

yhteinen yhteistyöryhmä, kokoontui 2-3kk:n välein

Ryhmän kokoonpano:
Akaa-Urjalan Vanhus- ja vammaistyönjohtaja
Vanhusneuvoston edustajat Akaasta ja Urjalasta
Yhdistysten edustajia (5)
Kotihoidon palveluesimiehet ja kotikuntoutuksen kuntohoitaja
Terveyspalveluiden johtava hoitaja
Vastaava fysioterapeutti
Erityisliikunnanohjaaja, Akaa ja Liikunta- ja nuoriso-ohjaaja, Urjala
Vapaa-aikalautakunnan jäsen, Akaa
Perusturvalautakunnan jäsen, Urjala  



2017
“LÄHTENYT RAUHALLISESTI KÄYNTIIN”

• Osallistuminen koulutuksiin

• Yhteistyössä ulkoiluystävien 
kouluttaminen ja toiminnan 
aloittaminen Akaan ja Urjalan 
kotihoidossa



2018

“OHJELMA ETENEE SUJUVASTI AKAASSA”

• Vertaisveturikoulutukset
• Akaassa kuntosalikaveritoiminta ja vertaisohjatun 

ryhmän aloittaminen
• Urjalassa ikääntyneiden toimintakyvyn mittaukset 

käyntiin, joista mallia Akaaseen
• Yhteistyössä kunnonhoitaja -koulutus 
• Kotihoidossa liikuntaneuvontaa



2019
“KYLÄLÄHTEE”

• Toimintakyvyn mittaukset keväällä ja syksyllä
• Kerrostalojumpat kokeiluun
• Ulkoiluretkien suunnittelu yhteistyössä
• Loppuseminaarit yhteistyössä
• Voitas-kassit järjestöille

Voimaa vanhuuteen -ohjelman aikana
erityisesti Iäkkäiden maksuton
liikuntatarjonta on lisääntynyt 



KARSTULAN KUNNANTALO HIMMELI  I  Virastotie 4, 43500 Karstula  I  kirjaamo@karstula.fi

Karstulan levähdyspenkit

Toiveesta ja tarpeesta toteutukseen!



KARSTULAN KUNNANTALO HIMMELI  I  Virastotie 4, 43500 Karstula  I  kirjaamo@karstula.fi

Hankkeen eteneminen käytännössä



KARSTULAN KUNNANTALO HIMMELI  I  Virastotie 4, 43500 Karstula  I  kirjaamo@karstula.fi





V O I M A A  J A  TA S A PA I N O A  - T E H O J A K S O

Kiuruveden oma ”aktiivi”malli edullisesta 

erityisuimakortista ja seniorikortista 

uimahallin ja kuntosalin palveluihin.

- Tehojakso on täysin ilmainen kerran vuodessa 
yli 65-vuotiaille kiuruvetisille 

- Kestää 10 viikkoa, 2 harjoitusta viikossa 
- Yksi harjoituskerta kestää yhden tunnin 

20 min tasapainoa (erityisliikunnansali)
40 min  voimaa (kuntosali)

- Kaikille alku- ja lopputestit 



V O I M A A  J A  TA S A PA I N O A  - T E H O J A K S O

- Tehojakson ohjaajina on liikunnanohjaajat, jotka ovat 

kouluttautuneet Ikäinstituutin VanhusValmentajiksi.

- Tehojaksoja on keväällä kahdeksan ryhmää ja syksyllä 

neljä ryhmää.

- Ryhmät jaotellaan aloittaviin ja jatkaviin

- Ryhmän koko max n.12 henkilöä



V O I M A A  J A  TA S A PA I N O A  - T E H O J A K S O

Ensimmäisen toimintavuoden kokemukset: 

- Otettiin innolla vastaan, kaikki ryhmät jopa liian 

täynnä.

- Haasteellista motivoida asiakkaita tekemään 

riittävän painavilla painoilla.

- Saimme paljon uusia tyytyväisiä  kuntosaliasiakkaita.

Tehojakson suorittanut voi ostaa seuraavan vuoden 
erityisuimakortin tai seniorikortin hintaan 40€ (norm. 
160€, sisältää uinnin ja kuntosalin). 



Etäjumppaa Kolarissa Länsi-Lapissa

90-vuotias jumppaa kotonaan Venejärvellä

”Mikä Kolari? 
Puolivilliä porukkaa, 
villin lohen väylä ja 

tunturit.”



Vajaan 4000 asukkaan Kolarissa 

• Jo 2010-2011 toteutettiin etäjumppakokeiluja.

• 2013 etäjumppa käynnistyi uudestaan terveyskeskuksen järjestämänä 
toimintana kolmelle sivukylälle. 

• Voimaa vanhuuteen -ohjelman myötä v. 2016 etäjumppa vahvistui ja 
laajentui koteihin. 

• Toiminta jatkuu edelleen Äkäslompolossa, Saarenputaalla ja 
Sieppijärvellä, sekä neljällä ns. Pirttijumpalla 

• Etäjumppa on kustannustehokasta. Laitteisto: tietokone, kamera ja 
kaiutin.

• Liikunnanohjaaja vetää jumpan omassa toimistossaan.



Haasteita ja onnistumisia

• Teknologian käyttö ja yhteyksien toimiminen tärkeää. Jokaiseen 
pisteeseen vastuullinen koneenkäyttäjä. 

• Etäjumppa pitää kylät elävinä, vähentää ikäihmisten yksinäisyyttä.

• VertaisVeturien kuntosaliryhmä

• Kylien yhteiset tapahtumat

• Joustava yhteistyö hallintokuntien kesken

Kengännauhojen sitomisesta se aloitetaan.



KUOPIOSSA edistetään ikääntyvien toimintakykyä 
yhdistämällä liikuntaa ja kulttuuria

Liikuntaa kulttuurilaitosten tiloissa/ kulttuurihistoriallisesti 
merkittävien rakennusten äärellä

• Joogaa kirjastoissa

• Taidemuseossa elämyksellinen liikuttava kierros

• Kävelyreitin kulkeminen historiallisesti merkittävien 
rakennusten kautta

• Digisovelluksin liikkumista



Ikäihmisille suunnattu opastuskierros
– Liikutu taiteen äärellä

Elämyksellinen opastuskierros liikutti mieltä ja 
kehoa Kuopion taidemuseossa yhteisötaiteilija 
Sinikka Lumiluodon ja museoassistentti Pertti 
Lounin opastuksella.

- Tunnin kestoinen draama- ja liikeopastus 
taiteen äärellä 

- Taidekierrokseen luovasti lisätty 
liikunnallisuutta

Onnistumiset: 
- Suosio ylitti odotukset, lisäryhmiä 

perustettiin

Haasteet: 
- Osallistujan suhtautuminen uuteen toteutukseen 
voi vaatia ennakkoluulottomuutta – odotukset vs. 
toteutus – tulee tietää mihin on tulossa



Talolta Talolle -kulttuurikävelyt 
asiantuntijan johdolla kesällä 2018 ja 2019

Kävelyreitti kulki läpi Kuopion 
historiallisten rakennusten
- 2018 yhteistyössä Sydänkerhon 

vapaaehtoisen kanssa 
- 2019 yhteistyössä Kuopion Oppaat ry kanssa

Onnistumiset: 
- Laajaa historiatietoa ja omakohtaista 

muistelua kävelylenkin lisäksi
- Tarjoilu tärkeä osa kävelylenkkiä
- Äänentoistoon osattiin varautua riittävästi

Jatko: 
- Osa liikuntaan aktivoinnin menetelmiä 

jatkossakin Huomioitava: 
- varattava riittävä 

äänentoistolaitteisto



Voimaa vanhuuteen Leppäviralla

• Liikuntaryhmiä sivukylille 
vertaisohjaajia kouluttamalla
Leppärengas ry

• Paukarlahti

• Puponmäki

• Konnuslahti

• Näädänmaa



Leppävirran Voimaa vanhuuteen -vuoden voimateko 2018

Kuva Terho Happonen, Leppävirta



Kotihoidon fysioterapeutti koulutti lisää osaajia



Vertaisohjaajuus ja 
kouluttaminen Mikkelissä

Koulutusvastuu – Mikkelin kaupunki, liikunta- ja nuorisopalvelut

Koulutustilat – Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelut Essote



TOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN

• Koulutuksen jälkeen vastuu vertaisohjaajien
ohjaamisesta siirtyy Essotelle vanhus- ja 
vammaispalveluihin 

• Yhteydenotto vertaisohjaajiin
→ minkälaista ryhmää vertaisohjaaja

haluaisi ohjata 
• Jo olemassa olevia yhdistysten ryhmiä 
• Taloyhtiöiden väkeä, asukastupia jne. 
• Omia ryhmiä ystävysten kesken 
• Avoimia ryhmiä

• Mentori on apuna ryhmäyttämisessä ja käy tapaamassa vertaisohjaajia ja heidän 
ohjaamiaan ryhmiä 



VERTAISOHJAAJATAPAAMISET

Essote ja Mikkelin kaupunki toteuttavat  yhdessä 

• noin 2 x vuodessa

• tutustumista liikuntapaikkoihin

• uusia vinkkejä ohjaamiseen

• kokemusten jakamista



JATKOKOULUTUKSET JA VÄLINEKASSIT

Osa vertaisohjaajien toiveiden 
mukaan, osa kouluttajien 
suunnittelemina

• ensiapu/SPR

• istumatanssi/Ikäinstituutti

• ulkoiluystävä/Ikäinstituutti

• ravitsemus/Essote

• ohjaajuus / Mikkelin teatteri

Vertaisohjaajille jaetaan liikuntavälinekassit, joiden 
sisältö vaihtelee tarpeen mukaan. Ohjaajat saavat 
oman VertaisVeturi t- paidan.



Voimaa vanhuuteen Närpiössä -
Kraft i åren i Närpes

Liikuntakalenterin kokoaminen

Aktivitetskalender: information
om olika motionsaktiviteter



Kunnon eväät -jumppa paikallis-tv:ssä
Veckans rörelse -gympa i När TV  

Närpiö - Närpes



Ulkoiluystäviä ja liikuntaryhmiä 
Promenadkompisar och seniorgrupper



PETÄJÄVEDELLÄ ALOITETTU 
TOIMINTAKYKYMESSUT 

Tavoitteena tavoittaa uusia asiakkaita.

- Toimintakyky messuilla järjestettiin
puristusvoima mittausta, jolla tavoiteltiin
kohderyhmän  asiakkaita. 

- Mittaustuloksen perusteella pystyttiin heti
suosittelemaan sopivaa ryhmää.

Messuilla tavattuja ja testattuja ihmisiä tuli mukaan tehoryhmiin sekä myös muihin 
liikuntaryhmiin.

Uusia kohderyhmän asiakkaiden tavoittaminen haasteellista. Messujen avulla 
kohdattiin loppujen lopuksi aivan uusia kohderyhmän ikäihmisiä suhteellisen vähän. 





ONNISTUMISIA

• Iäkäs sai henkilökohtaista ohjausta, neuvontaa ja tietoa omasta 
toimintakyvystä.

• Työntekijä pystyi käyttämään työaikaansa tehokkaasti ja tapaamaan 
pienessä ajassa useita potentiaalisia asiakkaita.

• Kunta hyötyy pidemmässä juoksussa ennalta ehkäisevästä työstä.

• Totesimme jälleen henkilökohtaisen kohtaamisen ja suosittelun 
tehokkaaksi toimintatavaksi.



IKÄÄNTYNEIDEN ULKOILUN TUKEMINEN JA 
ULKOILUMAHDOLLISUUKSIEN LISÄÄMINEN

• Iäkkäiden ulkoilutapahtumia: 

• Retki puutarhalle, hautausmaakävelyT, retket vanhaan kirkkoon, 
Maatila-retki, ”Voimaa Vanhuuteen”- kävelyt, RengasRalli,
Vie vanhus ulos-kampanja

• Ulkoilutapahtumien kohderyhminä ovat olleet asumispal-
velun asukkaat, kotihoidon sekä päivätoiminnan asiakkaat.

• Kimppalenkit ovat kohdennettu iäkkäille kotona asuville, jotka 
eivät ole palvelujen piirissä.

• Yhteistyökumppaneita ovat olleet mm. seurakunta, SPR, 
Muistikka, Karjokosken maatila, Petäjäveden kunnan 
vapaaehtoiset, Petäjäveden apteekki, varhaiskasvatus

RENGASRALLI



TEHOHARJOITTELU
PIHTIPUDAS

Yhteistyötahot

• Fysioterapia

• Liikuntatoimi

• Päivätoiminta (kotihoito)

5.2.2020
Riitta Höykinpuro



RYHMÄN KOKOAMINEN

• TOIMINTAKYKYTESTIT

Sppb- testit eri ryhmissä; päivätoiminta, päiväkeskus, 
eläkeläiset, seurakunta, yleiset testipäivät

• KOTIHOIDON ASIAKKAAT

• FYSIOTERAPIAN ASIAKKAAT

• YSTÄVÄN TAI TUTTAVAN KAUTTA

• KOKEILUNA INFLUENSSAROKOTUSPÄIVÄT

Kutsu tehoryhmään kirjeellä tai puhelimitse 

Pihtiputaan VV-tehoharjoittelujaksot



TEHOHARJOITTELUN TULOKSIA 

• Lähes kaikilla tulokset parantuneet

• Kävely kevyempää, uskaltaa liikkua yksin 
ulkona

• Elämänlaatu parantunut, sosiaalinen 
kanssakäyminen lisääntynyt myös muuna 
aikana

• Yhdessä tekeminen ryhmässä aktivoi ja 
kannustaa lähtemään liikkeelle

• Yli puolet tehoryhmäläisistä jatkaa 
omatoimiryhmissä vertaisohjaajan 
avustuksella

Pihtiputaan VV-tehoharjoittelujaksot



HARJOITTELUJAKSON UUDET AJATUKSET

• Selkeät alkulämmittelyohjeet

näkyville

• Ravitsemusopastus erittäin tärkeä; 

proteiinilisä, maistiaiset, kertaus ja keskustelu,

kotiin oppaita ja helppoja ohjeita

• Venyttelyyn opastusta ja ohjeita

• Tehoryhmät jatkuvat kahdesti vuodessa, keväällä 
ja syksyllä

• Pihtiputaan VV-tehoharjoittelujaksot



Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän 
kunnat:

Pyhäjoen, Siikajoen ja Raahen 
vertaistoiminta



Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän kouluttajat järjestivät 
kaikissa kolmessa kunnassa VertaisVeturi -koulutuksen. 

Liikuntatoimien edustajat auttoivat järjestelyissä ja osallistujien 

rekrytoinnissa. 

Osallistujia saatiin myös eläkeläisjärjestöistä ja henkilökohtaisilla 

kontakteilla.

Koulutuksen kävi yhteensä 26 koulutettu, 13 Raahessa,

6 Siikajoelta ja 7 Pyhäjoelta.



Siikajoella ja Pyhäjoella VertaisVeturi –koulutuksen käyneet 
innostavat ikäihmisiä liikkumaan jo olemassa oleviin ryhmiin ja 
ikäihmisille suunnattuihin tapahtumiin ja tempauksiin. 

Tämänkaltainen liikuntakaveri-toiminta mahdollistaa ikäihmisten 
liikkumisen esimerkiksi silloin, kun ei omista omaa autoa liikkumiseen.

Vertaisohjaaja, ns. liikuntakaveri madaltaa kynnystä lähteä kunnan 
tarjoamiin liikuntaryhmiin mukaan. Tällaisia ovat esimerkiksi 
senioreiden kuntosaliryhmät, vesijumpparyhmät, tanssiryhmät ja 
muut senioreille osoitetut jumpparyhmät. 

Kolmen kunnan liikuntatoimet sekä hyvinvointikuntayhtymä 
järjestävät VertaisVetureille yhteisiä virkistyspäiviä.



VOIMAA VANHUUTEEN -OHJELMA SAARIJÄRVELLÄ 

KUMPAANUUSPÖYTÄ
• Saarijärven kumppanuuspöydässä käsitellään 

Voimaa Vanhuuteen -ohjelman asioita 
laajemmalla kokoonpanolla

• Kumppanuuspöydästä tuli yhteinen 
tapaamispöytä, jossa kerrotaan kuulumisia, 
haetaan uusia kumppaneita tai suunnitellaan 
ja toteutetaan tehdään yhdessä kuntalaisten 
tapahtumia

• Kumppanuuspöydässä mukana mm. kaupunki, 
perusturvaliikelaitos Saarikka, järjestöjä, 
apteekki, seurakunta

Lisättiin yhteistyötä eri toimijoiden kanssa



- Aloite vanhusneuvostosta ja tavoitteena, että puisto on 
kaikenikäisten käytössä ja sopii monenlaiseen toimintaan 

- liikuntalaitteiden lisäksi esiintymislava, sanapelejä, 
talvella latu

- Sijaitsee keskeisellä paikalla. Vieressä päiväkoti, koulu, 
ikääntyvien palvelu- ja kerrostaloja. 

- Liikuntalaitteita käytössä sekä ohjattua toimintaa jo 
kesällä 2019, mutta vihkiäiset tulossa 2020. 

- Puiston toiminnoista vastaa vapaa-aikatoimi.

RUNEBERG –PUISTO, KAUPUNGIN YHTEINEN 
LIIKUNTA- JA TAPAHTUMAPUISTO



VERTAISOHJAAJATOIMINTA

• vertaisohjaajia koulutettu 22, jotka toimivat mm:
• liikuntakavereina
• ohjaavat; tuolijumppaa, taloyhtiöjumppaa,  

sisäcurlinga, urheilukentän liikuntatapahtumaa 
kerran viikossa kesäisin, virkistystoiminta 
hoitolaitoksissa

• 2 kertaa vuodessa järjestetään vapaaehtoisille 
kiitostilaisuus, 2018 palkittiin aktiiviset 
vertaisohjaajat vuoden voimatekopalkinnolla 



ULKOILUTOIMINTA
• Ulkoiluystäviä koulutettu 14
• Ulkoiluystävätoimintaa koordinoi SPR
• Paikallinen apteekki lähtenyt jo vuonna  2017 

mukaan yhteiskävelyjen toteuttamiseen
jatkuu edelleen

• Kulttuuriluotsit järjestävät kulttuurikävelyjä
• Vuonna 2019 Ikäihmisten ulkoilupäivä toteutettiin 

kyläkunnalla Partioaitan tuella
seuraavina vuosina tapahtuma eri kylillä

• Asiointiliikennekokeilu käynnistyi ja siihen liitettiin 
SPR:n paikallisyhdistyksen tuki asioidessa

• ”Paljon puhetta penkeistä”, jotka saatiin 
lahjoituksena Runeberg-puistoon ja 
Veteraanipuistoon



www.sijoitusaloon.fi

Yhdessä

• Työryhmä 

– Salon liikuntapalvelut, terveyspalvelut ja vanhuspalvelut 
sekä kolmas sektori

Salon kaupunki, Voimaa vanhuuteen –työryhmä



www.sijoitusaloon.fiSalon kaupunki, Voimaa vanhuuteen –työryhmä

• Onnistumiset

- Poikkihallinnollinen toiminta vakiintui. Työryhmä jatkaa kokoontumisia 1-2 
kertaa vuodessa ja suunnittelee yhdessä mm. tapahtumia. Onnistunut 
esimerkki 10.10.2019 Ikäihmisten ulkoilupäivä Teijolla, jonne oli tarjolla 
bussikyyti.

- Tehostettu toiminnasta tiedottamista yli 75 –vuotiaille yhteistyössä / 
työryhmä.

- Olosuhteet, joissa on otettu yhä enemmän huomioon esteettömyyttä, esim. 
Halikonlahdelle saatiin esteetön polku (1,9 km) syksyllä 2019. 

- Koulutukset: Pirteyttä Päiviin -toiminta on ohjattua liikuntatoimintaa 
vertaisohjaajien ohjaamana. Toiminta on vakiintunut ja lisääntynyt (v. 2006: 
ohjaajia 12 ja ryhmiä 11, v. 2020: ohjaajia 22 ja ryhmiä 21) sekä ohjaajia on 
koulutettu säännöllisesti työryhmän toimesta.

- Ikäihmisille on ohjattua toimintaa jokaisessa kuntakeskuksessa, vähintään 
kuntosaliryhmä sekä tuoli- ja tasapainojumpparyhmä. Pirteyttä päiviin 
toiminta on edelleen jatkanut suurta suosiotaan.



www.sijoitusaloon.fi
Salon kaupunki, Voimaa vanhuuteen –työryhmä

• Haasteet

- Ei lisäresurssia

- Etäisyydet

- Julkinen liikenne



JÄRJESTÖYHTEISTYÖ

Liikunta- ja hyvinvointikoordinaattori 
Heidi Jalli



JÄRJESTÖYHTEISTYÖN KEHITYSASKELEET

Liikuntaraati  
20.3.2017

Unelmien 
liikuntapäivä 
10.5.2017

- yhteinen suunnittelu 
ja toteutus

Ikäihmisten 
järjestö-

yhteistyöpalaveri 
25.1.2018



RATKAISEVAT TEKIJÄT ONNISTUMISELLE

• Tahtotila ikäihmisten liikkumismahdollisuuksien 
kehittämiselle syttyi liikuntaraadissa
→ asiat alkoivat edetä

• Yhteistyö on ollut toimivaa liikuntatoimen ja 
vanhustenhuollon kesken

• Henkilöstöresurssit ovat parantuneet sekä 
liikuntatoimessa että vanhustenhuollossa



MIHIN JÄRJESTÖYHTEISTYÖ ON 
VAIKUTTANUT?

• Ikäihmisten tavoittaminen on parantunut 

- Kunta kokoaa syksyisin lukukaudeksi 55+ harrastusvihkon sekä keväisin 
kesäkaudeksi kaikille suunnatut toiminnot omaan julkaisuun.

- Kunta tavoittaa ikäihmisiä järjestöjen yhteyshenkilöiden avulla.

• Ikäihmisten liikkumismahdollisuudet ovat parantuneet

- Vertaisveturi- ja ulkoiluystäväkoulutukseen saatiin osallistujia järjestöjen 
kautta.

- Järjestöjen tapaamisiin on lisätty lyhyitä liikuntaosuuksia 
vertaisvetureiden avulla.

- Järjestöjen liikkumisryhmiä on avattu kaikille ikäihmisille.

• Tapahtumia on suunniteltu ja toteutettu yhdessä



Poikkihallinnollisesti kaupungin organisaation sisällä  

(sosiaali-, liikunta-, terveys-, tekninen- ja kulttuuri/vapaa-

aika toimet) sekä järjestöjen, paikallislehtien ja srk:n kanssa.

Kaikkien yhteinen tahtotila on, että toiminta jatkuu. 

Yhteistyöryhmä kokoontuu säännöllisesti.

Ylläpidetään käynnistettyjä toimintoja ja 

ideoidaan/kehitellään uusia.

Mukana alueellisissa oppimisverkostoissa.

Yhteistyö!



KORTTELIJUMPPA: lähiliikuntaryhmä kirjaston 
taidenäyttelytilassa
- innostuneet ja taitavat vertaisohjaajat
- vakiintui pysyväksi käytännöksi.

PENKKILENKIT: kolme eri puolilla kaupunkia
- ”penkiltä näkyy seuraava penkki”
- jumppaohjekuvat penkeissä  

Toimintakykyä, iloa, tuttujen tapaamista !



KIRJASTOON LIIKUNTAVÄLINEITÄ LAINATTAVIKSI (mm. Woimareppu)

KUNNON EVÄÄT KORTIT JULKAISTIIN PAIKALLISLEHDESSÄ

TEHOHARJOITTELURYHMÄ KUNTOSALILLA

USEITA ULKOLIIKUNTATAPAHTUMIA      



UTAJÄRVI JUMPPAA 
DIGITAALISESTI JA 

VERTAISESTI



MINNAN DIGIJUMPPA

• Aloitettu syksyllä 2018 

• VertaisVeturi Minna Kumpulainen vetää kerran viikossa jumpan omasta 
kodistaan omalta laitteeltaan, kesto n. 30 min/kerta. Lisäksi ryhmäläiset tekevät 
omatoimisesti koneelle ladattuja Ikäinstituutin jumppia oman jaksamisensa 
mukaan.

• 5 kunnan maksamaa laitetta (käyttäjille maksuton) on ikäihmisillä omissa 
kodeissaan ympäri kuntaa, välimatkat noin 80km. 

• Osallistujia 5-7/ryhmä, yli 80-vuotiaita, toimintakyvyltään heikentyneitä mutta 
eivät ole vielä kotihoitopalveluiden piirissä.

• Toinen ryhmä on nyt menossa. Ryhmän alkaessa heille on tehty 
toimintakykymittaukset (SBBP, puristusvoima), samat mittaukset tehdään 6kk ja 
10-12 kk kohdalla. 

• Kaikilla osallistujilla on tapahtunut huomattavaa parannusta reisien voiman 
parantumisessa sekä tasapainossa.



MINNAN 
KYLÄTALOJUMPPA

• Minna vetää kerran viikossa 
jumpan Ahmaksen Kylätalo 
Katajistossa

• Jumpassa hyödynnetään mm 
VertaisVeturi-koulutuksen ja 
Ikäinstituutin materiaaleja. 

• Kunta on ostanut kylätalolle 
Woimarepun käyttöön


