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Salo valittiin mukaan Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan vuonna 2016 
(kuvio 1). Tässä koosteessa esitetään yhteenveto kunnan Voimaa 
vanhuuteen -työn etenemisestä vuonna 2018 sekä annetaan joita-
kin kehittämisehdotuksia. 

 

1. Voimaa vanhuuteen -työryhmä 
• Kokoontuu muutaman kerran vuodessa.  
• Työryhmässä on edustus seurakunnasta, vanhusneuvostosta, 

muistiyhdistyksestä, SYTY:stä, Yhres etteskäsi -hankkeesta, 
Salon Vilppaasta ja eläkeliitosta. Kunnasta mukana ovat lii-
kunta-, terveys-, vanhus- ja kulttuuripalvelut.  

• Arvioi oman toimintansa ja kehittämistyön onnistuneen 
melko hyvin vuonna 2018. 

 

2. Koulutus ja verkostotyö 
Salon edustajat ovat osallistuneet aktiivisesti Voimaa vanhuuteen -
ohjelman maksuttomiin koulutuksiin ja pitäneet paikallisia koulutuk-
sia.  

• VoiTas-kouluttajakoulutus   2 hlö 
• Liikuntaneuvontaa ikäihmisille  3 hlö 
• Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttajakoulutus 1 hlö 
• Virikkeitä iäkkäiden liikunnanohjaukseen  6 hlö 
• Varsinais-Suomen ja Satakunnan VV-työpaja Turussa 1 hlö 

 
Paikallisia koulutuksia järjestettiin seuraavasti 

• Ulkoiluystäväksi iäkkäälle   6 hlö 
• Sauvakävelykoulutus   15 hlö 
• Liikuntainfo omaishoitajille ja hoitohenkilökunnalle  45 hlö 
• Vesijumppakoulutus  12 hlö 
• Ikäihmisten liikunta ja ravitsemus* 26 hlö 

* Koulutus järjestettiin yhdessä Ikäinstituutin kanssa. 
 
 

 
 
 

Kuvio 1. Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan 
valitut kunnat (yhteensä 48), vuonna 
2016 (oranssi) ja vuonna 2017 (sininen) 
ja 2018 valitut (punainen). 

Vuosiseuranta 2018 
Salo 
 
Asukasluku: 52 321, 75 vuotta täyttäneitä: 5 939 (11,4 %), Lähde: Sotkanet 2018 

Onnistumisia:  
✓ Monisektorinen yhteistyöryhmä, jossa useita eri järjestöjä mukana. 
✓ Koulutuksia on hyödynnetty ja pidetty myös paikallisia koulutuksia  

Kehittämiskohteita  
✓ Kunnan päättäjiltä toivotaan lisää kiinnostusta asialle.  

 

Voimaa vanhuuteen -työ kohdenne-
taan kotona tai palveluasunnoissa asu-
ville iäkkäille (pääosin 75+), joilla on 
alkavia toimintakyvyn ongelmia ja 
jotka eivät pääsääntöisesti ole hoiva-
palvelujen piirissä. 
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3. Ohjattu liikuntatoiminta 
Kotona asuville, toiminta- ja liikkumiskyvyltään heikentyneille iäkkäille (pääsääntöisesti 75+) suunnat-
tuja ohjattuja liikuntaryhmiä oli 183. Eniten ryhmiä järjestivät sosiaali- ja terveystoimi sekä liikunta-
toimi. Osallistujia oli lähes 1000 (Taulukko1). Järjestöjen liikuntatoiminnasta ei saatu tietoa. Eniten jär-
jestettiin kuntosaliryhmiä, tasapainoryhmiä sekä muita ryhmiä, kuten alaraaja- ja niska-selkäryhmiä 
(kuvio 2). 
 
 

 
 
 
 
 

 
Vertaisohjaajatoiminnalla on Salossa jo pitkät perinteet. Vertaiset toimivat ohjaajana 34 ryhmässä, jotka 
olivat liikuntatoimen tai seurakunnan järjestämiä. Liikuntatoimi järjestää vertaisille kokoontumisia, 
koulutuksia, tiloja ja välineitä. Lisäksi ohjaajien edustamille yhdistyksille maksetaan pieni rahallinen 
korvaus  

 
4. Ulkoilu 
Salossa osallistuttiin aktiivisesti Vie vanhus ulos -kampanjaan.  Etenkin palvelutalojen ja tehostetun pal-
veluasumisen asukkaat ovat päässet ulkoilemaan kampanjan aikana. Myös kaupungin virkamiesjohto ja 
luottamushenkilöt toimivat ulkoiluystävinä. Ulkoilukertoja kirjattiin kuukauden aikana 583.   
 
Ikäkeskus on kouluttanut ulkoiluystäviä, jotka ulkoilevat ympärivuorokautisessa hoidossa olevien ikäih-
misten kanssa. Myös seurakunnalla on omia vapaaehtoisia, jotka toimivat ulkoiluavustajina.  
 
Ulkoiluryhmiä järjestettiin neljä enemmän kuin vuonna 2017. Ikäkeskuksen kävelypysäkki kokoontuu 
kerran viikossa. Liikuntatoimi järjestää eri puolilla kuntaa kävelyryhmiä. Perniön ja Perttelin ryhmät 
kokoontuvat ympäri vuoden vertaisohjaajien johdolla. Muilla alueilla järjestettiin kesäryhmiä.  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sektori Ryhmiä 

Sosiaali- ja terveystoimi 111 

Liikuntatoimi 68 

Seurakunta 4 

Yhteensä 36 

Taulukko 1. Kohderyhmän iäkkäille tarkoitetut liikunta-
ryhmät sektoreittain vuonna 2018. 

Onnistumisia:  
✓ Runsas ja monipuolinen ryhmätoiminta eri sektoreiden järjestämänä. 
✓ Vertaisohjaajatoiminta on voimissaan ja vertaiset pääsevät erilaisiin koulutuksiin. 
✓ Ulkoiluryhmät eri puolilla kuntaa 

Kehittämiskohteita 
✓ Kotona asuvien ikäihmisten ulkoiluystävätoiminta.  

Kuvio 2. Kohderyhmän iäkkäiden liikuntaryhmien harjoi-
tusmuodot 2017-2018. 
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5. Liikuntaneuvonta  
Salossa on mahdollisuus saada liikunnanohjaajan antamaa yksilöllistä liikuntaneuvontaa.  Neuvontaan 
pääsee liikkumisreseptin saatuaan tai henkilökohtaisella yhteydenotolla. Liikkumissuunnitelma teh-
dään jokaiselle asiakkaalla. Toimintakykyä arvioidaan mahdollisen lähetteen sekä haastattelun avulla. 
Seurantakäyntejä tai -soittoja on yleensä 1-3. Neuvontaan osallistui 50 henkilöä, joista 15 oli 80 vuotta 
täyttänyttä. 
 
Lisäksi Salossa on tarjolla avointa liikuntaneuvontaa epäsäännöllisesti esim. kuntosaleilla, kaupungin ja 
palvelupisteillä.  Näistä tiedotetaan kaupunkitiedotteessa sekä nettisivuilla.  
 
 

7. Tapahtumat ja viestintä 
Salossa järjestettiin yhteensä neljä ikäihmisten liikuntaan liittyvää tapahtumaa. Niihin osallistui noin 
1000 henkilöä, joista suurin osa oli ikäihmisiä. Mummodisco osoittautui onnistuneeksi konseptiksi. Pai-
kalle tanssimaan ja virkistäytymään saatiin noin sata osallistujaa. Osa tuli kaupungin järjestämällä kyy-
dillä. Syyskuussa pidetyllä kulttuurikävelyllä tutustuttiin alkujumpan jälkeen Halikon keskustan nähtä-
vyyksiin. Ikäihmisille suunnattu Voimatalo järjestettiin Superlauantain yhteydessä Urheilutalolla. Ohjel-
massa oli asiantuntijan luento sekä erilaisten lajien kokeilua niin sisällä kuin ulkonakin.  
 
Kerran kuussa järjestetyt Halikon iltatanssit keräsivät paikalle suuren joukon elävän musiikin ja tanssin 
ystäviä, joista suurin osa oli ikäihmisiä. Tansseja järjestettiin yhteensä 14 kertaa ja niihin osallistui yli 
700 ihmistä. 
 
Mummodisco ja liikuntaryhmät ovat olleet esille myös paikallislehdissä. Toiminnasta tiedotetaan myös 
sosiaalisessa mediassa sekä sähköpostitse. Kolmesti vuodessa kotiin jaettava liikuntaopas tavoittaa 
myös ne ikäihmiset, jotka eivät käytä nettiä. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Yhteyshenkilöt 

• Hilpi Tanska, vapaa-aikajohtaja, hilpi.tanska@salo.fi  
• Minna Lähdemaa, toiminnanohjaaja, minna.lahdemaa@salo.fi 
• Tarja Hernesniemi, osastonhoitaja, tarja.hernesniemi@salo.fi 
• Jani Nurmi, liikunnanohjaaja, jani.nurmi@salo.fi  
• Heli Starck, Salon mentori, Ikäinstituutti, heli.starck@ikainstituutti.fi 

 
 
 

Onnistumisia: 
✓ Yksilöllistä ja prosessimaista liikuntaneuvontaa on tarjolla. 
✓ Uuden toiminnan (Mummodisco) rohkea kokeilu ja tapahtuman onnistuminen. 
✓ Kotitalouksiin jaettavat liikuntaoppaat 
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