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Onnistumisia 
• Poikkisektorinen yhteistyö yli hallintorajojen on lisääntynyt ja tiivis-

tynyt: sote, liikuntatoimi, kulttuuritoimi, järjestöt. Työryhmä jatkaa 
hyvin käynnistynyt työtään. 

• Uutta liikuntatoimintaa on käynnistetty ja oikeaa kohderyhmää tavoi-
tettu.  

• Paikallislehdet ovat viestineet Voimaa vanhuuteen -toiminnasta sään-
nöllisesti. 

• Liikuntatietoa on jaettu ikäihmisille ja ammattilaisille yleisöluennoilla, 
messuilla sekä liikuntainfoissa järjestöissä. 

• Suonenjoen kehittämistyötä ja toimintaa on palkittu eri foorumeilla. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Suonenjoki oli mukana Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa vuosina 2016-2019. Ohjelmassa kehi-
tetään liikuntatoimintaa kotona asuville iäkkäille (pääosin 75+), joilla on alkavia toimintakyvyn 
ongelmia, mutta jotka eivät ole hoivapalvelujen piirissä. Kunnan yhteistyöryhmä on saanut 
Ikäinstituutilta maksutonta koulutusta, materiaalia ja mentorointitukea. Voimaa vanhuuteen -
toiminta on mainittu kaupungin strategisissa asiakirjoissa: Ikääntyneen väestön hyvinvointi-
suunnitelmassa 2020-2022 sekä vuoden 2020 talousarviossa. Tässä koosteessa kerrotaan kol-
mivuotisen kehittämistyön tuloksista.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oman toiminnan arviointi  
• Kehittämistyö onnistunut hyvin (4), asteikko 1-5. 
• Yhteistyöryhmän toiminta onnistunut melko hyvin (3), asteikko1-5. Järjestöjen mukana 

oloa kehittämistyön eri vaiheissa voisi vielä lisätä. 
• Iäkkäiden osallisuutta voi vielä lisätä, liikuntaraadin järjestäminen on suunnitelmissa. 
• Voimaa vanhuuteen -koulutuksia, verkostotapaamisia sekä materiaalia on voitu hyödyntää 

kehittämistyössä. 
 
Kehittämisehdotuksia jatkoon 

• Voimaa vanhuuteen, Pohjois-Savon alueellisessa oppimisverkostossa on edelleen mahdolli-
suus saada ideoita ja vertaistukea paikalliseen kehittämistyöhön. 

• Kunnan liikuntatoimella on mahdollisuus hyödyntää Ikäinstituutin koordinoiman 
Kultaa kouluttajille -hankkeen (2019-2021) maksuttomia koulutuksia. 

• Ikäihmisten liikuntaneuvonnan kehittäminen ja toiminnan vakiintuminen. 
• Kohderyhmän tavoittamiseen tarvitaan edelleen eri sektoreiden yhteistyötä. 

 

Kooste Voimaa vanhuuteen -työstä 2016-2019 
Suonenjoki 
 
Asukasluku: 7064, 75 vuotta täyttäneitä: 1030 (14,6 %), Lähde: Sotkanet 2019 

https://www.voimaavanhuuteen.fi/kultaa-kouluttajille/
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Taulukko 1. Liikuntaryhmät sektoreittain vuonna 2016 ja 2019 
 
 
 
 

1. Ohjattu liikuntatoiminta 
 
Kotona asuville, toiminta- ja liikkumiskyvyltään heikentyneille iäkkäille (75+) suunnattuja oh-
jattuja liikuntaryhmiä oli vuonna 2019 yhteensä 48 ja osallistujia 772. Edelleen enemmistö 
(80%) on naisia. Miesten osuus on noussut alkukartoituksesta 2%.  Liikuntatoimessa ryhmien 
määrä on lisääntynyt alkukartoituksesta. Ryhmä muut (2019) on kävelyryhmät ja kellarigalle-
rian liikuntaryhmä. Eri järjestöjen ryhmistä ei ole kattavia seurantatietoja. (Taulukko1). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Liikkumiskyvyn testaus ryhmissä on vielä vä-
häistä. Ravitsemustietoa annetaan neljänneksel-
le ryhmistä. Kuljetus on järjestetty päivätoimin-
nan ryhmiin. Ryhmäläisiä ohjataan jatkoharjoit-
teluun tai kannustetaan omatoimiseen liikkumi-
seen.  Asiakaspalautetta kerätään jo lähes kai-
kissa ryhmistä. Maksuttomia ryhmiä on liikunta-
toimella ja sosiaali- ja terveystoimella. Kuntosa-
li- ja ulkoliikuntaryhmiä on saatu lisää.  
(Taulukko 2). 

 

 
 
Uutta liikuntatoimintaa ja onnistuneita kokeiluja 
 

• Liikuntatoimessa uusia ryhmiä 2019: Kuntosali 
tutuksi ryhmä, tules-vesijumpparyhmä, sekä pe-
lipoppooryhmä. 

• Tehoharjoittelu kuntosalilla -pilotti käynnistetiin 
sosiaali- ja terveystoimen ja liikuntatoimen yh-
teistyönä 2017. Osallistujien rekrytointi oli aluksi 
haasteellista, mutta toimintaa jatkettiin ja kehi-
tettiin 2018, jolloin myös testaukset liitettiin har-
joitteluun. Kuntosalin esteellisyys (portaat) asetti 
haasteen osalle osallistujista.  Osallistujien toivei-
ta on kuunneltu ja perustettu jatkoharjoittelu-
ryhmä.  

• Vertaisohjaajien vetämä korttelijumppa kellari-
galleriassa on jo vakiintunutta toimintaa. Vetäjät 
vuorottelevat, osallistujat ovat sitoutuneita ja in-
nostuneita.  

 2016 2019 

 Ryhmiä Osallistujia Ryhmiä Osallistujia 

Liikuntatoimi 16 360 24 429 

Sosiaali- ja terveystoimi 10 97 12 127 

Kansalaisopisto 9 188 9 186 

Järjestöt/muut 2 45 3 25 

Yhteensä 37 690 48 772 

 
2016 2019 

Liikkumiskyvyn testaus 3 4 

Ravitsemustiedon antaminen 10 12 

Kuljetuksen järjestäminen 5 5 

Jatkoharjoitteluun ohjaus 12 16 

Asiakaspalautteen kerääminen 24 44 

Maksuton ryhmä 11 13 

Kuntosaliryhmiä 10 14 

Ulkoliikuntaryhmiä - 2 

Taulukko 2. Tietoja liikuntaryhmistä 2016 ja 2019 
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• Sponsorin tuella on hankittu Voimareppu -liikuntavälinekassi 
vanhustyön ohjaajien ja muidenkin ryhmien käyttöön. 

• Kirjastosta saa lainaksi liikuntavälineitä sekä muistelusalkun 
ikäihmisten ja heidän läheistensä käyttöön.  

• Etäjumppakokeilu tehtiin yhteistyössä kansalaisopiston, sosiaa-
li- ja terveystoimen ja liikuntatoimen kanssa. Hanke sai erillistä 
rahoitusta (TIEKE ry).   Digijumppaa ikitupajumeille -
pilottihanke palkittiin KunTeko 2020 -kunta- ja maakunta-alan 
työelämän kehittämisohjelman gaalassa 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
2. Liikuntaneuvonta ja liikkumaan ohjaus 
 

• Ammattilaisten pitämiä liikuntainfoja yhdistyksissä on ollut aiempina vuosina. Yhdis-
tyksille on tarjottu materiaalia ja tukea liikunnan lisäämiseksi. 

• Vuonna 2019 liukuesteiden saajat (65-vuotiaat kuntalaiset) saivat kutsun fysioterapeut-
tien pitämään ryhmäneuvontaan. Osa hyödynsi edun.  

• Terveyskeskuksen fysioterapeutit jalkautuivat rokotuspäivänä terveysasemalle jaka-
maan infoa kaatumisten ehkäisystä ja liikunnasta (2019). 

• Liikuntatoimessa ollut aiemmin työikäisten liikuntaneuvonnan vastaanotto. Vuoden 
2020 alusta toiminta on suunnattu myös ikäihmisille. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Onnistumisia 
• Ikäihmisiä on saatu mukaan liikuntatoimintaan, esitteiden jako suoraan ikäihmisten posti-

luukkuihin tavoitti hyvin oikeaa kohderyhmää.  
• Uusien ryhmien käynnistämisessä on sinnikkäästi jatkettu tiedotusta ja kokeiluja, kunnes 

toiminta saatu vakiintumaan, esim. kävelyryhmä,pelipoppooryhmä.  
• Kuntosaliharjoittelu on lisääntynyt 

 
Kehittämiskohteita  

• Liikkumiskyvyn testausta voisi vielä lisätä erityisesti kuntosaliryhmissä, jotta ikäihmiselle 
voidaan laatia yksilöllinen harjoitusohjelma. 

• Tavoitteellista kuntosaliharjoittelua kannattaa lisätä ja kehittää edelleen. 
• Miesten tavoittaminen liikuntaharjoitteluun. 
• Tietoa ravitsemuksesta harjoittelun tukena tulisi lisätä. Kannattaa hyödyntää Gery ry:n 

Gerontologinen ravitsemus -materiaalia, jota voi jakaa ikäihmisille ja ammattilaisille.  

 

Onnistumisia 
• Iäkkäitä on tavoitettu ja liikuntainfoa jaettu erilaisissa tilaisuuksissa, uutena kokeiluna 

rokotuspäivänä järjestetty kaatumisinfo terveyskeskuksessa.  
• Ikäihmisten liikuntaneuvontavastaanoton käynnistyminen.  

 
Kehittämisehdotuksia 

• Liikuntaneuvontaan tulisi sisältyä myös ravitsemusohjeiden antamista. Kannattaa hyö-
dyntää Gery ry:n Gerontologinen ravitsemus -ohjemateriaalia ikäihmisille.  

• Liikuntaneuvontaa kehitetään valtakunnallisestikin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja 
tulossa on yhteinen verkkosivusto (liikunaneuvonta.fi).  Sitä kannattaa hyödyntää toimin-
nan kehittämisessä ja palveluketjun rakentamisessa. 

 
 

Voimaa%20vanhuuteen%20-oppimisverkostoissa,%20erityisesti%20Pohjois-Savon%20alueellisessa%20ver-kostossa%20on%20edelleen%20mahdollisuus%20saada%20ideoita%20ja%20vertaistukea%20paikalliseen%20kehittä-mistyöhön.
Voimaa%20vanhuuteen%20-oppimisverkostoissa,%20erityisesti%20Pohjois-Savon%20alueellisessa%20ver-kostossa%20on%20edelleen%20mahdollisuus%20saada%20ideoita%20ja%20vertaistukea%20paikalliseen%20kehittä-mistyöhön.
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3. Ulkoilu 
 
Ulkoiluolosuhteet 
Keskustaan on rakennettu määrätietoisesti Voimaa van-
huuteen -työn aikana kolme ikäihmisille soveltuvaa 
penkkilenkkiä ja penkeille on kiinnitetty jumppaohjeita. 
Työstä palkittiin Ismo Laine Suonenjoen vuoden (2019) 
liikuttajana Pohjois-Savon urheilugaalassa.  
 
Ulkoiluystävätoiminta 
Suonenjoen Ladulla on jo pitkät perinteet ikäihmisten 
ulkoiluavusta, erityisesti palveluasumisysiköissä. Va-
paaehtoisia ulkoiluavustajia on yhteensä 54 henkilöä. 
 
Kimppakävelyryhmät 
Kaksi uutta ulkoiluryhmää käynnistettiin syksyllä 2019. Aiem-
pien vuosien yksittäisen kävelyryhmän perustaminen ei vielä 
ottanut tuulta alleen. Innokkaat vertaisohjaajat Ladun ryhmästä  

lähtivät toimintaan ja vetävät viikoittaista kävelyporukkaa Pihla-
jakadulla ja Nahkurinteillä. Heidät palkittiin Vuoden voimateko -
kunniakirjalla Suonenjoen Voimaa vanhuuteen -juhlassa tammi-

kuussa 2020.  
 
Ulkoilutapahtumat, Vie vanhus ulos -kampanja sekä ikäihmisten luontoretki 2019 
Suonenjoella on osallistuttu vuosittain iäkkäiden ulkoilupäivän järjestämiseen. Torilla on pidet-
ty ulkoilupäivän tapahtumia. Myös palveluasumisen ikäihmisille järjestetty vuosittain ulkoilu 
tapahtuma yhteistyössä eri järjestöjen kanssa: martat, diabetesyhdistys ja Taideseura. Mukaan 
ulkoilutapahtumiin on haastettu myös päättäjiä, muutama tarttui haasteeseen. 
 
Vie vanhus ulos -kampanjaan on osallistuttu vuosittain. Vuonna 2018 Suonenjoen Latu palkit-
tiin kampanjassa kategoriassa Ahkerimmat järjestöt.  
 
Vuoden 2019 Vie vanhus ulos - 
kampanjan teemana oli viedä 
ikäihmiset luontokohteeseen. Eri 
toimijoiden yhteistyöllä toteutui 
onnistunut päivä Autuaanlammen 
retkeilyalueella 6.9.2019.  
Kuljetus oli järjestetty kampanjas-
sa jaetulla ympäristöbonus-tuella, 
mikä oli monelle edellytys päästä 
luontokohteeseen. 
Järjestäjät saivat kiitosta. Toivot-
tiin lisää ulkoilumahdollisuuksia ja 
kuljetusta niihin. 
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Viestinnällinen onnistuminen 
Yhteistyö paikallislehtien kanssa on toiminut hyvin. Lehdissä on 
ollut säännöllisesti artikkeleita eri toiminnoista mm. ulkoiluta-
pahtumista, liukuesteiden jakamisesta ja luontoretkestä. Kun-
non eväät kortit (52 kpl) on julkaistu Sisä-Savo -lehdessä 2018. 

4. Voimaa vanhuuteen -viestintä 
 
Voimaa vanhuuteen -yhteistyöryhmä on järjestänyt erilaisia yleisö-
luentoja, seminaareja sekä messutapahtumia, joissa iäkkäiden liikunta 
ja Voimaa vanhuuteen -työ on ollut hyvin esillä. Tapahtumissa on ta-
voitettu satoja ikäihmisiä sekä ammattilaisia. 
 
Paikallislehdet ovat julkaisseet säännöllisesti artikkeleita paikallisesta 
toiminnasta: ulkoilutapahtumista, liukuesteiden jakamisesta, luonto-
retkestä ja Voimaa vanhuuteen -juhlista ja palkitsemisista sekä 
ideakilpailusta. 
 
Suonenjoen kehittämistyötä on esitelty Pohjois-Savon oppimisverkos-
toissa 2018 ja 2019, Voimaa vanhuuteen -verkostopäivillä 2019 sekä 
Ikäinstituutin sosiaalisen median kanavissa ja Voimaa vanhuu-
teen -foorumissa 2020.  
 
Kaupunginhallitukselle on raportoitu säännöllisesti 
Voimaa vanhuuteen -työn etenemisestä.  
 
 

 

5. Koulutus ja verkostotyö 
 
Suonenjoella on hyödynnetty ohjelman maksuttomia koulutuksia verkostotapaamisia 2016-19 

• Liikuntaneuvontaa ikäihmisille (2016)   2 hlö 
• Voitas -kouluttajakoulutus (2017)    3 hlö 
• Virikkeitä iäkkäiden liikunnanohjaukseen (2017, 2019) 4 hlö 
• Senioritanssin ohjaus I (2017)   2 hlö 
• Liikunta ja muistisairaus (2019)   1 hlö 
• Maakunnallinen työpaja, Kuopio (2018)   3 hlö 
• Liikkuen läpi elämän -seminaari, Jyväskylä (2018)  1 hlö. 
• Pohjois-Savon-oppimisverkosto, Siilinjärvi (2018)  2 hlö. 
• VV-verkostopäivät, Helsinki (2019)   2 hlö 
• Pohjois-Savon oppimisverkosto, Kuopio, (2019)  1 hlö 
• Voimaa vanhuuteen -foorumi, Helsinki (2020)  2 hlö 

 
Vertaisohjaajia (12) on koulutettu liikuntaryhmien ohjaajiksi (2018). 
Voimaa vanhuuteen -oppimisverkoston työ jatkuu. Suonenjoki on mukana Pohjois-Savon op-
pimisverkostossa, johon kaikki ikäihmisten liikkumisen edistämisestä kiinnostuneet ovat ter-
vetulleita. 
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Voimaa vanhuuteen -osallistujakyselyn tuloksia 
 
Ikäinstituutti teki syksyllä 2019 Voimaa vanhuuteen -kunnissa kyselyn liikuntaryhmiin osallis-
tuville ikäihmisille. Kyselyyn vastasi Suonenjoelta 84 kohderyhmän kuluvaa ikäihmistä pääosin 
sosiaali- ja terveystoimen tuolijumpparyhmästä, myös liikuntatoimen voima- ja tasapainoryh-
mistä sekä ulkoliikuntaryhmistä oli yksittäisiä vastauksia. Vastaajista 69 % (58 hlö) oli naisia ja 
kaikkien vastaajien keski-ikä 77,9 vuotta. Vastaajien määrä vaihteli jonkin verran kysymyskoh-
taisesti.  
Kyselyn tuloksia esitellään omassa julkaisussa myöhemmin vuonna 2020. Seuraavassa kuva-
taan Suonenjoen tuloksia koetuista vaikutuksista. 

 
 
 
Ryhmään osallistuminen oli parantanut fyysistä kuntoa, lihasvoimaa sekä tasapainoa jonkin 
verran liki tai yli puolella vastaajista (44-57%).  Omatoimista harjoittelua oli lisännyt paljon tai 
hyvin paljon liki neljännes (23%), sitä vastoin arkiliikuntaa ei ollut lisännyt ollenkaan vajaa 
viidennes (19%) vastaajista. Arkipäivän askareista selviytymisen ja tarmokkuuden koki paran-
tuneen jonkin verran reilusti yli puolet vastaajista. Kolmannes koki arkiaskareiden sujuvan 
vain vähän tai ei ollenkaan paremmin.  
Ryhmässä olo oli lisännyt kanssakäymistä muiden kanssa suurella osalla vastaajista. Jopa 39% 
ilmoitti sen lisääntyneen paljon tai hyvin paljon ja liki puolet (44%) arvioi se lisääntyneen jon-
kin verran. Vaikutukset mielialan kohentumiseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen näyttäisi 
olevan merkittävä liikuntaryhmään osallistuvilla. Ryhmään tulo sinänsä tuo hyvää mieltä. Siellä 
tapaa muita ihmisiä ja harjoittelun koetaan tuovan positiivisia tuloksia myös fyysiseen toimin-
takykyyn. (Kuvio1). 
 
 
 

Kuvio 1. Koetut vaikutukset, Suonenjoen osallistujakyselyn (2019) tuloksia. 
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Suonenjoen Voimaa vanhuuteen -työryhmä 
 
Eija Komulainen, sosiaalijohtaja, yhteistyöryhmän pj. 
eija.komulainen@suonenjoki.fi 
Eeva-Liisa Oikarinen, sosiaalitoimi, fysioterapeutti, sihteeri 
eeva-liisa.oikarinen@suonenjoki.fi 
Johanna Halonen terveyskeskuksen fysioterapeutti 
johanna.halonen@sisasavontk.fi 
Niina Miilunpohja, vapaa-ajanohjaaja 
niina.miilunpohja@suonenjoki.fi 
Anna-Mari Paananen, erityisliikunnanohjaaja 
anna-mari.paananen@suonenjoki.fi 
Laura Honkanen, fysioterapeutti, sosiaalitoimi 
laura.honkanen@suonenjoki.fi 
Heli Kanninen, kuntatekniikan päällikkö 
heli.kanninen@suonenjoki.fi 
Arja Eeva, vanhuspalvelupäällikkö 
arja.eeva@suonenjoki.fi 
Tiina Tanskanen, kulttuuriohjaaja, tiina.tanskanen@suonenjoki.fi 
(Maijariitta Karhulahti, kulttuuriohjaaja) 
Kirsti Häkkinen, kansalaisopiston rehtori 
kirsti.hakkinen@suonenjoki.fi 
Sirkka Koponen, diakoni sirkka.koponen@evl.fi 
Ismo Laine, järjestöjen edustaja, vanhusneuvosto 
ismo.laine@pp2.netsor.fi 
 
Lisäksi laajennettuun yhteistyöryhmään kuuluu edustajia kunnan muilta sektoreilta, järjestöis-
tä ja seurakunnasta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Suonenjoen mentori 
Minna Säpyskä-Nordberg, Ikäinstituutti 
minna.sapyska-nordberg@ikainstituutti.fi 
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