
Voimaa Vanhuuteen –kuntien 
vahvimmat ideat

VV -juhlafoorumi 5.2.2020

Hankelogo



Ikäinstituutti

Viestiseinä käytössä: www.menti.com

Viestiseinälle voit kirjoittaa kommentteja ja kysymyksiä. 
Näitä otetaan esille esityksen lomassa.

http://www.menti.com/


Kunta

VOIMAA VANHUUTEEN -TYÖN ETENEMINEN

• Mentorointi
• Viestintä
• Koulutukset

• Materiaalia
• Seuranta ja arviointi
• Verkostot

Ikäinstituutti

Poikkisektorinen yhteistyö, liikuntatoiminta,
viestintä, seuranta ja arviointi

Kohderyhmän 
tavoittaminen

Laadukas 
liikunta-
toiminta

Tavoitteiden 
asettaminen

Osaamisen 
vahvistuminen

Voima- ja 
tasapainoharjoittelu

Ulkoilu

Liikuntaneuvonta



Liian vähän liikkuvat, kotona asuvat
iäkkäät (75+), joilla toimintakyky on 
heikkenemässä.

Kohderyhmänä myös aktiiviset ja toimintakykyiset 
ikäihmiset tai asiasta kiinnostuneet vapaaehtoiset, 
jotka voivat toimia vertaisohjaajina sekä liikunta- ja 
ulkoiluystävinä.

VOIMAA VANHUUTEEN -KOHDERYHMÄ



2016 aloittaneet kunnat:
• Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue

• Karstula 

• Kiuruvesi 

• Kolari

• Kuopio 

• Leppävirta 

• Mikkeli 

• Närpiö 

• Petäjävesi

• Pihtipudas 

• Raahen seudun 

hyvinvointikuntayhtymä (Raahe, 

Siikajoki ja Pyhäjoki) 

• Saarijärvi 

• Salo 

• Suonenjoki 

• Utajärvi 

VOIMAA VANHUUTEEN -KUNNAT 2016-2022



Ikäinstituutti

KESKEISET 
TAVOITTEET Toimijoiden osaamisen vahvistaminen

Kohderyhmän tavoittaminen

Toiminnasta tiedottaminen

Voima- ja tasapainoharjoittelun, 
ulkoilun sekä liikuntaneuvonnan 
kehittäminen

Ikäihmisten osallistaminen 
kehittämistyöhön ja osallistuminen 
liikuntatoimintaan

Vertais- ja vapaaehtoistoiminta



Ikäinstituutti

MILLAISISSA LIIKUNTARYHMISSÄ OSALLISTUJAT KÄVIVÄT?
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% 65 vuotta täyttäneistä vastaajista 
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Ikäinstituutti

LIIKUNTARYHMÄÄN OSALLISTUMISEN SYYT JA ESTEET



Ikäinstituutti

KOKEMUKSIA JA 
TULOKSIA 
MENTOROINTI-
KUNNISTA



Voimaa Vanhuuteen -ohjelma
2016 – 2019
Akaa ja Urjala



Akaan ja Urjalan
yhteistoiminta-alue

Akaa ja Urjala muodostavat perusterveydenhuollon sekä 
vanhus- ja vammaispalvelujen yhteistoiminta-alueen. 
Palvelujen tuottamisesta vastaa Akaan kaupunki.

Akaa on kolmen kunnan yhteenliittymä, johon kuuluvat 
Toijalan, Viialan ja Kylmäkosken taajamat. Väkiluku on noin 
16 500 henkilöä.

Urjala on Akaan naapurikunta, jonka väkiluku on alle 5000 
henkilöä.

Akaan ja Urjalan päätaajamien välimatka on 28 km.



• Työryhmän perusti vanhus- ja vammaistyönjohtaja
• Ryhmää kokoonpano:

o Vanhusneuvoston edustajat Akaasta ja Urjalasta
o Yhdistysten edustajia (5)
o Kotihoidon palveluesimiehet ja 

kotikuntoutuksen kuntohoitaja
o Terveyspalveluiden johtava hoitaja
o Vastaava fysioterapeutti
o Erityisliikunnanohjaaja, Akaa
o Liikunta- ja nuoriso-ohjaaja, Urjala
o Vapaa-aikalautakunnan jäsen, Akaa
o Perusturvalautakunnan jäsen, Urjala

• Kokoontumiset olivat 2-3 kk:n välein

2016 Voimaa vanhuuteen työryhmän perustaminen



2017

“tuumaillen ja rauhallisesti” Urjala

“lähtenyt rauhallisesti käyntiin” Akaa

• Osallistuminen koulutuksiin

• Yhteistyössä ulkoiluystävien 
kouluttaminen ja toiminnan 
aloittaminen Akaan ja Urjalan 
kotihoidossa

• Urjalassa pidettiin liikuntaraati ja 
Akaassa ikäinfo



2018
“sujuvasti”, Akaa

“isoilla harppauksilla eteenpäin”, Urjala

• Vertaisveturikoulutukset, Urjalassa koulutettiin 10, Akaassa 6

• Kunnonhoitaja -koulutus yhteistyössä, 8 henkilöä

• Ulkoiluystävä -koulutus Urjalassa, 8 vapaaehtoista

• Urjalan liikuntatoiminnan lisääntyminen vertaisohjaajien, 
sosiaali- ja terveystoimen, sekä järjestöjen osalta 
(Hyvinvointikoordinaattori)

• Kotihoidossa liikuntaneuvontaa

• Akaassa kuntosalikaveritoiminta ja vertaisohjatun ryhmän 
aloittaminen

• Urjalassa ikääntyneiden toimintakyvyn mittaukset käyntiin



2019

“kylälähtee”

• Urjalassa keväällä toimintakyvyn mittausten seurantapäivä

• Toimintakyvyn mittaukset Akaassa keväällä ja syksyllä

• Kuntosalikaverit Urjalaan

• Kerrostalojumpat, Akaa

• Ulkoiluretkien suunnittelu yhteistyössä

• Loppuseminaarit yhteistyössä

• Voitas-kassit järjestöille



Toiminnan haasteet

• Liikuntatoimen työntekijöiden resurssit ja toiminnan 
koordinointi

• Päättäjien mukaan saaminen

• Toiminta useiden taajamien alueella

• Kunnan koot ja toimintamallit erilaisia

• Ajan puute

• Toiminnan miettiminen oman työn näkökulmasta

• Eri käsitykset liikunnasta



Tulevaisuus

• Palaveri keväällä 2020

• Toimintakyvyn mittaukset jatkuvat

• Verkostot tulleet tutuiksi

• Ikääntyneiden liikunnan merkitys 
tiedostettu myös päättäjien 
keskuudessa

• Ikääntyneiden aktiivisuus lisääntyy



KIITOS!



Voimaa Vanhuuteen 
2016-2019

KARSTULA



▪ Poikkisektorisen 
työryhmän 
toiminta alkaa

▪ Alkukartoitus ja 
kehittämissuunnitelma

▪ Ikäihmisten 
liikuntaraati

▪ Kouluttajakoulutukset
▪ Paikalliset koulutukset
▪ Verkostotapaamiset
▪ Paikalliset tapahtumat

Kunta

Tukea
▪ alkukartoitukseen
▪ kehittämissuunnitelmaan
▪ liikuntaraatiin 
▪ päättäjäviestintään

▪ Tulosten 
jakaminen

▪ Kehittämistyön 
jatkuminen

▪ Koulutuksia
▪ Materiaalia
▪ Verkostoitumistilaisuuksia
▪ Mentoritapaamisia

▪ Mentorikäynti
▪ Starttiseminaari

▪ Maakunnalliset 
oppimisverkostot

▪ Tulosten jakaminen

Ikäinstituutti

Poikkisektorinen yhteistyö, viestintä, seuranta ja arviointi

Kohderyhmän 
tavoittaminen

Laadukas 
liikuntatoiminta

▪ Voima- ja 
tasapainoharjoittelu

▪ Ulkoilu
▪ Liikuntaneuvonta

Käynnistyminen Osaamisen 
vahvistuminen

Pysyvä toiminta

Yhteistyöryhmän ja mentorin välinen yhteydenpito
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”Vaatimattomuus ei kaunista ketään”

KARSTULAN YLPEYDENAIHEET



Penkki-hanke





Tasapainopuisto-hanke







Digi-jumppa





”Karstulassa luodaan toimivia ikäihmisten 
liikuntakäytänteitä. 

Ne jäävät olemaan myös 
Voimaa Vanhuuteen -ohjelman päätyttyä!”



Ikäinstituutti

MIKKELI 



Ikäinstituutti

KUOPIO Naati Nuapurista-Kerräyvy yhteen

https://vimeo.com/274655876?fbclid=IwAR1JGBVLY70cKFX8Hz3tKbtCUBRqQbwSPbiUvZMEK_9GhOjRhg_5Jj2zCxQ


TEHOHARJOITTELU

PIHTIPUDAS

5.2.2020

Riitta Höykinpuro



YHTEISTYÖTAHOT / TOTEUTTAJAT

•Fysioterapia

•Liikuntatoimi

•Päivätoiminta 

(kotihoito)



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 



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



HARJOITTELUJAKSON UUDET AJATUKSET

• Selkeät alkulämmittelyohjeet näkyville

• Ravitsemusopastus erittäin tärkeä; 

proteiinilisä, maistiaiset, kertaus ja
keskustelu, kotiin oppaita ja helppoja
ohjeita

• Venyttelyyn opastusta ja ohjeita                                                           



HAASTEITA
● Ryhmiin kulkeminen ja kyydityksen järjestäminen, välimatkat

> kimppakyydit sivukyliltä

> päiväkeskuksen ryhmiin maksullinen kuljetus

● Sopiva ryhmäkoko ohjaajalle

> otettava huomioon esim. muistiongelmat, näkö yms. tekijät

> vertaisohjaajan apu

● Osallistujan liika innokkuus/passiivisuus 

>  vaatii tehovalvontaa/kannustusta ohjaajalta

• Ohjaajaresurssi, henkilöstön ja työnkuvien vaihtuvuus

• Paikkakunnan kuntosalitilanne



MISSÄ ONNISTUTTIIN

• Voimaharjoittelun merkitys ikääntyville sekä myös 
ammattihenkilökunnalle lisääntynyt

• Innostus ja halu liikkumiseen sekä nimenomaan lihasvoimaharjoitteluun

lisääntynyt

> muiden omatoimisten kuntosalikävijöiden määrä (seniori-ikäiset) 
lisääntynyt huimasti 

• Tieto ja ymmärrys ravitsemuksen ja proteiinin merkityksestä on otettu
käytäntöön myös arkielämässä kotona  

• Sivukylän urheiluseura hankkinut lisää laitteita omalle salille
tehoryhmätoiminnan mahdollistamiseksi 

• Tiedotus päättäjille ja heidän kiinnostuminen asiasta onnistunut



TILANNEKATSAUS JA JATKOSUUNNITELMAT

Tehoryhmissä käynyt yhteensä noin 70 henkilöä 

● 5 tehoryhmää Sopukan palvelukeskuksessa

● 1 tehoryhmä  Muurasjärven kylällä

● 1 tehoryhmä päiväkeskuksen asiakkaille 

Suurin osa jatkaa omatoimiryhmissä 
vertaisohjaajien avustuksella

Tehoryhmät jatkuvat kahdesti vuodessa, 
keväällä ja syksyllä



JA MEILLÄ KAIKILLA ON NIIN MUKAVAA



Ikäinstituutti

TEHDÄÄN 
YHDESSÄ 
LIIKKUVA 
VANHUUS



ikainstituutti.fi

@ikainstituutti


