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Salo oli mukana Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa vuosina 2016-2019. Ohjelmassa kehitetään liikuntatoi-
mintaa kotona asuville iäkkäille (pääosin 75+), joilla on alkavia toimintakyvyn ongelmia, mutta jotka 
eivät ole hoivapalvelujen piirissä. Kunnan yhteistyöryhmä on saanut Ikäinstituutilta maksutonta koulu-
tusta, materiaalia ja mentorointitukea. 
 
Salossa Voimaa vanhuuteen -työ on painottunut yhteis-
työn vahvistamiseen sekä olemassa olevien toimintojen 
kehittämiseen.  
• Työryhmässä on ollut edustajia monipuolisesti eri 

sektoreilta. Järjestöistä mukana ovat olleet SYTY ry, 
Salon muistiyhdistys, Salon omaishoitajat, Särkisalon 
kotiyhdistys sekä Salon Vilpas. Myös vanhusneuvosto 
on ollut keskeinen toimija.  

• Toimintaan ei ole ollut erillistä rahoitusta.  
• Ikäihmisten näkemyksiä on kuultu Ikäinfoiltapäivissä 

ja muissa tilaisuuksissa. 
• Ikäihmisten liikunta on kirjattu Ikäystävällinen Salo -

vanhuspalveluiden kehittämisohjelmaan.  

 
Kolmen vuoden aikana on saatu paljon aikaan. 
• Ikäihmisten liikuntaan liittyvä osaaminen on lisään-

tynyt ja Pirteyttä päiviin -ryhmien vetäjät ovat saa-
neet uusia ideoita ryhmiinsä.  

• Onnistuneet, yhteistyöllä toteutetut tapahtumat ovat 
saanet monet ikäihmiset liikkeelle.  

• Uutta toimintaa ovat kuntosaliryhmät ja kesäulkoilu-
ryhmät eri puolilla kuntaa.  

• Voimaa vanhuuteen -työryhmä oli mukana ideoi-
massa Halikonlahden esteetöntä lintupolkua. 

 
 
Haasteena ovat olleet niukat raha- ja työvoimaresurssit.  Yhteistyö on kuitenkin tiivistynyt ja sitä on tar-
koitus jatkaa mentoroinnin päätyttyäkin.  
 
Voimaa vanhuuteen -työn tuloksista kerrotaan yksityiskohtaisemmin seuraavilla sivuilla.  
 

 
 

Voimaa vanhuuteen -kooste 2016-2019 

Salo 

 
Asukasluku: 51 833, 75 vuotta täyttäneitä: 6049 (11,7 %), Lähde: Sotkanet 2019 
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1. Ohjattu liikuntatoiminta  
 
Vuonna 2019 kotona asuville, toiminta- ja liikku-
miskyvyltään heikentyneille iäkkäille (pääsään-
töisesti 75+) suunnattuja ohjattuja liikuntaryhmiä 
oli 172 ja osallistujia 1931 (taulukko1).  Osallistu-
jista naisia oli noin 70 prosenttia. Arviolta reilu 
kolmannes osallistujista oli 80 vuotta täyttäneitä.  
 
Ryhmien määrä on lisääntynyt vuoden 2016 al-
kutilanteeseen verrattuna (118 ryhmää). Tämä 
selittyy osittain raportoinnin muuttumisella, 
mutta uuttakin toimintaa on syntynyt. Etenkin 
kuntosali-, tasapaino- ja tuolijumpparyhmiä on 
saatu lisää. (Kuvio 1). Myös liikuntaryhmien laatu 
on parantunut. Mm. testaamista, henkilökohtais-
ten harjoitusohjelmien laadintaa sekä asiakaspa-
lautteen keräämistä tehdään nyt aiempaa enem-
män. (Taulukko 2).  Vertaisohjaajat olivat ohjaa-
jina 34 ryhmässä. He ohjasivat yleisimmin kunto-
saliryhmiä (10) ja kuntojumpparyhmiä (9). 
 

 
 
 
Voimaa vanhuuteen -osallistujakyselyyn vastasi Salosta 89 henkilöä. Vastausten mukaan liikuntaryh-
miin osallistuminen paransi useimpien fyysistä kuntoa, kohensi mielialaa sekä lisäsi sosiaalista kanssa-
käymistä muiden ihmisten kanssa. 
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Vesivoimisteluryhmä
2016 2017 2018 2019

Sektori Ryhmiä Osallistujia 

Liikuntatoimi 69 1139 

Sosiaali- ja terveystoimi 99 686 

Seurakunta 4 106 

Yhteensä 172 1931 

  2016 2019 

Liikkumiskyvyn testaus 44 96 

Henkilökohtainen harjoitusohjelma 43 97 

Ravitsemustiedon antaminen 15 10 

Maksuton ryhmä 50 101 

Kuljetus ryhmään 45 96 

Jatkoharjoitteluun ohjaus 47 110 

Asiakaspalautteen kerääminen 50 119 

Onnistumisia: 
✓ Vertaisohjaajatoiminta jatkuu vahvana. Vertaiset ovat alkaneet ohjata aiempaa useammin 

myös kuntosaliryhmiä. 
✓ Liikuntaryhmiä on laajasti eri puolilla kaupunkia.  

Taulukko 1. Kohderyhmän iäkkäille tarkoitetut liikuntaryh-
mät sektoreittain vuonna 2019.  

Kuvio 1. Kohderyhmän iäkkäiden liikuntaryhmien harjoitusmuodot 2016-2019. 

Taulukko 2. Liikuntaryhmien laatu vuonna 2016 ja 2019. 
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2. Ulkoilu  
• Ulkoiluystäväkoulutus järjestettiin vuonna 2018 ja ulkoiluystävät ovat ulkoilleet ympärivuoro-

kautisessa hoidossa olevien ikäihmisten kanssa. Myös seurakunnalla on omia vapaaehtoisia, 
jotka toimivat ulkoiluavustajina.  

• Vuonna 2019 ulkoliikuntaryhmiä järjestettiin yhteensä kahdeksan eri puolilla kaupunkia. Näistä 
viisi kokoontui ainoastaan kuukauden verran kesällä.  

• Vie vanhus ulos -kampanjaan on osallistuttu vuosittain. Myös päättäjät on haastettu mukaan. 
Vuonna 2019 järjestettiin usean toimijan yhteistyöllä luontoretki Teijon kansallispuistoon. Kul-
jetus mahdollistui Ympäristöbonus-tuen ansiosta. Tapahtuma oli todella onnistunut, ja siihen 
osallistui yhteensä 100 ikäihmistä. Ikäihmiset nauttivat ulkoilmasta ja juttuseurasta. Samalla sai 
lähettää terveisiä päättäjille. Toiveena oli mm. omatoimisuutta lisäävien pienien parannusten 
teko sekä liikuntatilojen saaminen kyliin.   

 

 
 

3. Liikuntaneuvonta 
Salossa on jo aiemmin luotu toimiva liikuntaneuvontamalli. Voimaa vanhuuteen -hankkeen myötä siinä 
on otettu käyttöön Ikäinstituutin liikuntaneuvontamateriaali. Lisäksi suunnitelmissa oli vuonna 2020 
kehittää liikuntaneuvonnan seurantaa sekä käynnistää vertaisohjaajavetoinen Liikkuva minä -opinto-
piiri. on ollut tarjolla jo ennen Voimaa vanhuuteen -hanketta. Neuvontaa sai vuonna 2019 on saanut yh-
teensä 57 henkilöä, joista 22 oli täyttänyt 80 vuotta. 
 

 
 

4. Koulutus ja verkostotyö  
Salossa niin ammattilaiset kuin vertaisohjaajatkin ovat hyödyntäneet kolmen vuoden aikana Voimaa 
vanhuuteen -ohjelman maksuttomia koulutuksia seuraavasti  

• Voitas-kouluttajakoulutus   3 hlö 
• Liikuntaneuvontaa ikäihmisille   3 hlö 
• Liikunta ja ravitsemus, tilauskoulutus  28 hlö 
• Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttajakoulutus 2 hlö 
• Liikunta ja muistisairaudet   5 hlö 
• Virikkeitä iäkkäiden liikunnanohjaukseen   10 hlö 
• Lempeää liikuntaa   4 hlö 
• Senioritanssin ohjaus I   2 hlö 
• Senioritanssin ohjaus II   4 hlö 
• Elämänvoimaa kuntosalilta    2 hlö 

 
Lisäksi yhteistyöryhmän edustajat ovat osallistuneet aktiivisesti valtakunnallisiin ja alueellisiin semi-
naareihin ja verkostotilaisuuksiin. Syksyllä 2019 Varsinais-Suomen Voimaa vanhuuteen -oppimisver-
kostotapaaminen järjestettiin Salossa. 
 
 
 

Onnistumisia:  
✓ Ulkoiluryhmien lisääminen. 
✓ Luontoretki Teijoon oli todella onnistunut ja se toteutettiin eri toimijoiden tiiviillä yhteis-

työllä. 
✓ Halikonlahden lintupolun muuttaminen esteettömäksi. 

Kehittämiskohteita: 
✓ Ympärivuotisen ulkoilutoiminnan lisääminen 

Onnistumisia: 
✓ Myös ikäihmiset ovat löytäneet liikuntaneuvonnan pariin.  



4 

  
Voimaa vanhuuteen -ohjelmaa koordinoi Ikäinstituutti STM:n ja OKM:n tuella •  www.voimaavanhuuteen.fi 

 

Paikallisia koulutuksia järjestettiin kolmen vuoden aikana seuraavasti 
• VertaisVeturi-koulutus (1 krt)   8 hlö 
• Ulkoiluystäväksi iäkkäälle (1 krt)  6 hlö 
• Muut koulutukset esim. sauvakävely, vesijumppa (4 krt) 106 hlö  

 
Liikuntatoimi koordinoi Pirteyttää päiviin -vertaisohjaajatoimintaa järjestäen heille yhteisiä tapaamisia 
muutaman kerran vuodessa sekä tukemalla muutenkin esim. tiloja ja välineitä järjestämällä. Lisäksi ver-
taisohjaajan edustamalle yhdistykselle maksetaan 10 €:n korvaus jokaisesta jumppakerrasta. 
 

  
 
5. Tapahtumat ja viestintä 
Vuonna 2020 Salossa järjestettiin 11 ikäihmisten liikuntaan liittyvää tapahtumaa. Niihin osallistui yli 
300 ikäihmistä.  Huhtikuussa järjestettiin suosittu K-65 disco. Toukokuussa Unelmien liikuntapäivänä 
pidettiin kulttuurikävelyt Salon ja Halikon keskustassa. Lokakuussa järjestettiin luontoretki Teijon kan-
sallispuistoon. Lisäksi sosiaali- ja terveyspalvelut järjesti infotilaisuuksia vaihtelevin teemoin. Yhdessä 
liikuntatoimen kanssa jaettiin liukuesteitä. Vuosien 2016-2019 aikana järjestettiin yhteensä lähes 30 
tapahtumaa, joihin osallistui yli 1700 ikäihmistä.  

 
Voimaa vanhuuteen -toiminnasta tiedotetaan kunnan verkkosivuilla, kunnan tiedotuslehdessä, sosiaali-
sessa mediassa sekä sähköpostitse. Ikäihmisten liikuntakalenteriin on koottu tiedot liikuntapalveluiden 
ryhmistä. Tammikuussa 2020 postitettiin kaikille 80 vuotta täyttäville monipuolista liikuntatietoa. 
 

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

Onnistumisia: 
✓ Kaupunki on kannustanut Pirteyttä päiviin -ryhmien vertaisohjaajia osallistumaan koulu-

tuksiin. Niistä on saatu uusia ideoita liikuntaryhmien sisällöiksi sekä tietoa liikunnan ja ra-
vinnon merkityksestä.   

Kehittämiskohteita 
✓ Paikallisia VertaisVeturi- ja Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -koulutuksia kannattaa järjestää so-

pivin väliajoin, jotta saadaan uusia vapaaehtoisia mukaan. 
✓ Kannattaa hyödyntää Ikäinstituutin järjestämiä kouluttajien täydennyskoulutuksia.  

Onnistumisia: 
✓ Tapahtumien järjestelyissä on mukana useat eri tahot.  
✓ Perinteinen posti on hyvä keino tavoittaa kaikki ikäihmiset. 

mailto:hilpi.tanska@salo.fi
mailto:jani.nurmi@salo.fi
mailto:minna.lahdemaa@salo.fi
mailto:tarja.hernesniemi@salo.fi
mailto:heli.starck@ikainstituutti.fi

