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Akaa-Urjalan yhteistoiminta-alue oli mukana Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa vuosina 
2016-2019. Ohjelmassa kehitetään liikuntatoimintaa kotona asuville iäkkäille (pääosin 
75+), joilla on alkavia toimintakyvyn ongelmia, mutta jotka eivät ole hoivapalvelujen pii-
rissä. Ohjelman tavoitteena on ollut lisätä ikäihmisille voima- ja tasapainoharjoittelua, 
liikuntaneuvontaa, ulkoilua ja vertaisohjattua liikuntatoimintaa.  

 
Kunnat ovat saaneet Ikäinstituutilta toimin-
tansa tueksi kuntakohtaista mentorointia, mikä 
on sisältänyt tukea ja työkaluja toiminnan kar-
toitukseen, suunnitteluun, seurantaan ja arvi-
ointiin. Kunnassa on ollut mahdollisuus lisätä 
ammattilaisten sekä vertaisten osaamista hyö-
dyntämällä maksuttomia koulutuksia, seminaa-
reja sekä verkostotapaamisia. Mentorointikun-
tiin, on jaettu myös runsaasti erilaista materi-
aalia käytännön työn tueksi. (kuvio1) 

     
Kolmivuotinen mentorointiohjelma alkoi yhtei-
sellä tapaamisella, missä hahmoteltiin ikäih-
misten terveysliikunnan tilannetta, kunnan ter-
veysliikunnan toimijaverkostoa sekä luotiin 
suuntaviivoja tulevaisuuteen.  
 
Kolmivuotisen kehittämistyön alkuun Akaan poikkisektorinen yhteistyöryhmä toteutti alkukar-
toituksen, missä tarkasteltiin iäkkäiden terveysliikunnan lähtötilannetta sekä kohderyhmälle 
tarjottua ohjattua liikuntatoimintaa. Toiminnan kehittymistä ja etenemistä seurattiin vuosit-
tain, mistä lähetettiin kirjalliset raportit myös kunnan päättäjille. Nämä löytyvät osoitteesta:  
https://www.voimaavanhuuteen.fi/voimaa-vanhuuteen-ohjelma/voimaa-vanhuuteen-kunnat-
2016/akaan-urjalan-yhteistoiminta-alue/ 
 
 

Voimaa vanhuuteen ohjelman myötä Akaalla koetaan, että liikuntatarjonta on monipuo-
listunut ja lisääntynyt. Tyytyväisiä ollaan myös liikuntatoimen resurssien lisääntymisestä. 
Lähitorin ohjelmatarjonta on monipuolisempaa ja kävijämäärät ovat myös lisääntyneet.  

                  Hyvät toimintatavat tulevat jatkumaan. 

 
 

Kooste Akaan Voimaa vanhuuteen -ohjelmasta 2016-2019 
Asukasluku: 16475, joista 75 vuotta täyttäneitä 9,5 % (Lähde: Sotkanet 2019) 

 

Kuvio 1 Mentorointiohjelman prosessi ja sisältö  

https://www.voimaavanhuuteen.fi/voimaa-vanhuuteen-ohjelma/voimaa-vanhuuteen-kunnat-2016/akaan-urjalan-yhteistoiminta-alue/
https://www.voimaavanhuuteen.fi/voimaa-vanhuuteen-ohjelma/voimaa-vanhuuteen-kunnat-2016/akaan-urjalan-yhteistoiminta-alue/
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1. Voimaa vanhuuteen yhteistyöryhmä 
 
Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alueelle muodostettiin yhteinen yhteistyöryhmiä, mikä ko-
koontui 2-3 kuukauden välein. Ryhmässä oli edustajat molempien kuntien liikunta- ja vapaa-
aikatoimesta, sosiaali- ja terveyspalveluista, Pirkanmaan muistiyhdistyksestä, Akaan seudun 
diabetesyhdistyksestä ja kuntien vanhus- ja vammaisneuvostoista. Tarvittaessa on kutsuttu 
mukaan esimerkiksi teemaryhmiin muiden järjestöjen ja yhdistyksien edustajia sekä myös 
päättäjiä. 
 

Yhteistyöverkosto on muodostunut ja yhteistyö lisääntynyt. Yhteistyöryhmän toiminta tu-
lee jatkumaan. 

•  Yhteinen yhteistyöryhmä todettiin tehokkaaksi ja vaikuttavaksi. Eri toimijat tuntevat toi-
sensa paremmin, mikä edesauttaa yhteydenpitoa 

•  Lisääntyneen vuoropuhelun myötä voitiin testata ja kehittää eri toimintatapoja yhdessä  

• Yhteistyöryhmä arvioi oman toiminnan onnistumista arvosanalla kolme (asteikko 1-5) 
    
 

2. Ohjattu liikuntatoiminta  
 
Kotona asuville, toiminta- ja liikkumiskyvyltään 
heikentyneille iäkkäille suunnattuja ohjattujen 
liikuntaryhmien määrä on lisääntynyt lähtötilan-
teesta (2016). Vuonna 2019 ryhmiä oli 47 ja nii-
hin osallistui noin 1120 henkilöä, joista naisia oli 
66 %. Vastaavasti vuonna 2016 ryhmiä ilmoitet-
tiin olevan 35, joissa liikkui yhteensä 726 ikäih-
mistä, joista naisten osuus oli 65 % (Taulukko1). 
Erityisesti sosiaali- ja terveystoimen ryhmät sekä 
niissä liikkuvien ikäihmisten määrät ovat lisään-
tyneet. Voimaa vanhuuteen ohjelman ja lisäänty-
neen yhteistyön myötä useamman eri tahon toi-
mintaa on saatu myös näkyvämmäksi.   
 
Suosituimmat liikuntamuodot olivat kuntosalihar-
joittelu, erilaiset voima- ja tasapainoryhmät sekä 
pääsääntöisesti järjestöjen alainen muu liikunta-
toiminta (jooga, boccia, curling, senioritanssi). 
Kolmen vuoden aikana erityisesti tuolijumppa 
sekä voima-tasapainoharjoittelu ovat lisäänty-
neet. Samoin lisäystä on ollut kuntosaliharjoitte-
lussa ja ns. muussa toiminnassa. Varsinaisia ulko-
liikuntaryhmiä ei ollut, mutta sitä toteutettiin jär-
jestöjen ulkoilupäivissä sekä esim. taloyhtiöjump-
pien yhteydessä. (kuvio 2) 
 
Pääsääntöisesti liikuntaryhmien ohjaajat olivat lii-
kunnan, kuntoutuksen tai hoito- ja sosiaalityön 
ammattilaisia. Vertaisohjattujen ryhmien määrä on lisääntynyt vuoden 2016 yhdestätoista (11) 
ryhmästä nykyiseen kuuteentoista (16). 

 2019 2016 

Järjestäjä 
ryhmien 
määrä 

asiakkaat ryhmien 
määrä 

asiakkaat 

Liikuntatoimi 15 410 14 390 

Sosiaali- ja 
terveystoimi 

14 286 5 43 

Järjestöt 16 408 11 236 

Sivistystoimi 0 0 3 45 

Muu 2 19 2 12 

Yhteensä 47 1123 35 726 

Taulukko 1 Kohderyhmän iäkkäille tarjotut liikuntaryhmät 
sektoreittain 
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Kuvio 2 Suosituimmat liikuntamuodot  

 



3 

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

 

2.1. Liikuntaryhmien laatu 
 
Liikuntatoimen laatua tarkasteltiin Voimaa van-
huuteen -ohjelmassa kuvio 3 mukaisilla tekijöillä. 
Ohjatun liikuntatoiminnan laadussa on tapahtu-
nut kehitystä lähes kaikilla osa-alueilla. Vain asia-
kaspalautteita kerättiin vuonna 2019 vähemmän 
kuin ennen. Erityisesti liikuntaryhmissä annettava 
ravitsemustieto on lisääntynyt. Myös testausta, 
yksilöllisiä harjoitusohjelmia, jatkoharjoitteluun 
ohjausta sekä kuljetusmahdollisuus on useam-
massa ryhmässä kuin vuonna 2016. (Kuvio 3) 
Osa ryhmätoiminnasta on toimintatavaltaan ja si-
sällöltään sen kaltaista, että kaikkien näiden teki-
jöiden tarkastelu ei ole tarkoituksenmukaista esim. vertaisohjattu liikuntatoiminta, vesijumppa, 
senioritanssi. Sen sijaan toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten kuntosaliharjoittelussa 
nämä tekijät olisi hyvä ottaa huomioon. 
 

Ammattilaisten sekä vertaisten ohjaamat liikuntaryhmät lisääntyivät ja laatuun kiinnitet-
tiin enemmän huomiota. Akaalla kokeiltiin uusia toimintamalleja tai jo olemassa olevaa 
liikuntatoimintaa kehitettiin aktiivisesti eteenpäin.   

• Taloyhtiöjumppa 

• Kuntosalikaveri -toiminta 

• Vertaisohjattua liikuntatoimintaa 
 

Kunnan liikuntaryhmissä sekä järjestöissä olevien vertaisohjaajien koordinoinnista ja tuke-
misesta on hyvä jatkossa sopia selkeästi eri tahojen kesken sekä mahdollistaa siihen tar-
vittavat resurssit. Voimaa vanhuuteen kohderyhmän tavoittamiseen sekä miesten saami-
seen ryhmätoimintaan mukaan kannatta kiinnittää huomiota. 

 
2.2. Iäkkäiden kokemukset ja tieto ryhmäliikunnasta 
 
Voimaa Vanhuuteen -mentorointikunnissa selvitettiin Iäkkäiden omia kokemuksia ryhmälii-

kunnasta. Yleisesti osallistumisen koettiin vaikuttaneen myönteisesti toimintakykyyn, mieli-

alaan ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. Matalammin koulutetut vastaajat kokivat arkipäivän 

askareista selviytymisen parantuneen sekä omatoimisen liikuntaharjoittelun, arkiliikunnan ja 

kanssakäymisen muiden ihmis-

ten kanssa lisääntyneen korke-

ammin koulutettuja enemmän. 

Akaalta vastauksia tuli kyselyyn 

495 kappaletta. Tulokset ovat 

saman suuntaisia kuin yleisesti-

kin. Liikuntaryhmään osallistu-

minen on lisännyt erityisesti so-

siaalista kanssakäymistä sekä 

kohottanut mielialaa. 
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Kuvio 3 Liikuntaryhmien laatu  
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Kuvio 4 Akaan Liikuntaryhmäläisten kokemuksia toiminnan vaikutuksista 
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Kyselyssä kartoitettiin myös, mistä Akaan ikäihmiset ovat saaneet tiedon liikuntaryhmistä. 

Yleensä tieto oli saatu ystäviltä tai läheisiltä. Kuntosaliharjoitteluun ja kuntojumppaan oli oh-

jauduttu ilmoitusten perusteella. (kuvio 5) 

 
 

. 
3. Ulkoilu 
 
Ulkoilutoimintaa koordinoi sosiaali- ja terveystoimi yhdessä SPR:n ystäväpalvelun ja Sydänyh-
distyksen kanssa. Akaalle on koulutettu 20 ulkoiluystävää kotona asuvien ikäihmisten ulkoilun 
tueksi. Nämä ulkoilevat satunnaisesti kaupungin ikäihmisten kanssa.  
 
Akaa osallistui 2019 Vie vanhus ulos- kampan-
jaan ja kunnasta kirjattiin 127 ulkoilukertaa. 
Kampanjan luontoretket toteutettiin VPK:n ke-
säpaikkaan liikuntapalveluiden ja järjestöjen 
yhteistyönä. Retkelle osallistui noin 120 henki-
löä ja sinne onnistuttiin tavoittamaan myös Voi-
maa vanhuuteen kohderyhmää sekä saatiin jär-
jestöt toteutukseen mukaan. Tapahtumasta lä-
hetettiin terveisä kuntapäättäjille.  
 
”Kiitos mukavasta ulkoilupäivästä” 
”Kiitos kivasta ulkoiluretkestä” 
”Viialan kirjasto lauantaisin auki” 
 

 
Vuonna 2016 kunnassa ei ollut koordinoitua ulkoiluystävätoimintaa. Nyt toiminta on koor-
dinoitua ja vapaaehtoisia ulkoiluystäviä on koulutettu ikäihmisten ulkoilun tueksi.  
 
Jatkossa kannattaa kiinnittää vielä huomiota ulkoilutoiminnan kehittämiseen; kuten jär-
jestöjen kaikille avoimista ulkoiluryhmistä tiedottaminen, uusien ulkoiluystävien koulutta-
minen ja niiden tukeminen sekä ulkoiluystävämahdollisuudesta tiedottaminen.    

 
 
 

Kuvio 5 Tieto liikuntaryhmistä 
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4. Liikuntaneuvonta 
 
Liikuntaneuvontaa on kehitetty Akaalla kolmen vuoden aikana eteenpäin. Uutena toimintana 
alkoi 2019 yksilöllinen liikuntaneuvonta liikuntahallilla. Neuvontaan ohjaudutaan esitteiden 
perusteella ja se sisältää useamman tapaamisen sekä mahdollisuuden henkilökohtaiseen liikku-
missuunnitelmaan ja kuntosaliohjaukseen. Akaalla on toteutettu myös ryhmämuotoista liikun-
taneuvonta Toijalan Lähitorilla.  
 

Kuntohoitajat, fysioterapeutit ja kotihoidon henkilöstö ovat antaneet liikuntaneuvontaa asiak-
kailleen muun työn ohessa ja tarvittaessa ohjanneet kuntosaliryhmään tai muuhun liikuntatoi-
mintaan. Myös kotihoidon asiakasohjaajat välittävät tietoa ikäihmisten kartoituskäynneillä.  

 

Toimintakyvyn mittaus- ja seurantapäivät toteutettiin Toijalan, Viialan ja 
Kylmäkosken alueilla. Näissä tapahtumissa tavoitettiin noin 500 ikäihmistä, 
joista osa myös Voimaa vanhuuteen kohderyhmää.  

 
Yksilöllisen liikuntaneuvonnan osalta on keskeistä miettiä, miten neuvon-
taan ohjaudutaan ja miten siitä tiedotetaan, näin myös iäkkäät kuntalaiset 
saadaan neuvonnan pariin. 

 
 

 5. Koulutustoiminta  
 

Voimaa vanhuuteen -ohjelman maksuttomiin koulutuksiin ja verkostotapaamisiin 
osallistui Akaalta toimijoita 2016-2020  

• Virikkeitä iäkkäiden liikunnanohjaukseen   6 osallistujaa 
• Liikuntaneuvontaa ikäihmisille    3 osallistujaa 
• Ikäihmisten liikunta ja ravitsemus   1 osallistuja 
• Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttajakoulutus  1 osallistuja 
• Liikunta ja muistisairaudet    1 osallistuja 
• Elämänvoimaa kuntosalilta    1 osallistuja 

 
Verkostotapaamiset 

• Voimaa vanhuuteen -starttiseminaari ja verkostopäivät (2016-2019) 8 osallistujaa 
• Maakunnallinen työpaja; Tampere (2018)   1 osallistuja 
• Voimaa vanhuuteen -oppimisverkosto (2018, 2019)  6 osallistujaa 
• Voimaa vanhuuteen -foorumi (2020)   2 osallistuja 
• Liikkuen läpi elämän -seminaari 2018   1 osallistuja 

 
 
Paikallisia koulutuksia 
 
Akaalla on järjestetty VV- ohjelman aikana kaksi VertaisVeturi -koulutusta, joissa osallistujia 
18, kaksi ulkoiluystävä -koulutusta, joissa 20 osallistujaa sekä kunnonhoitaja -koulutus, missä 
osallistujia 8.   
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6. Tapahtumat ja viestintä 
 
Vuonna 2019 Akaalla järjestettiin kolme (Akaalla, Viialassa, Kylmäkoskella) toimintakyvyn mit-
tauspäivää ja niihin liittyvät seurantapäivät. Näihin osallistui yhteensä noin 500 ikäihmistä. Ta-
pahtuman toteuttivat liikuntatoimen ja kotihoidon henkilöstö, seurakunta tarjosi tilat ja ver-
taisveturit osallistuivat testaamiseen sekä eläkeläisjärjestöstä sai apua kahvitarjoiluun. Kun-
nassa järjestettiin oma Voimaa vanhuuteen- ohjelman juhlaseminaari, missä palkittiin myös ak-
tiiviset vertaisohjaajat.  Koko ohjelmakauden aikana on järjestetty erilaisia liikuntatapahtumia 
ja tietoiskuja kunnan ikäihmisille mm. vuosittain ikäinfot. 
 
Voimaa vanhuuteen -toiminnasta on tiedotettu kunnan verkkosivuilla, sosiaalisessa mediassa, 
esitteillä sekä sähköpostitse. Kunnan oma toiminta on koottu liikuntakalenteriin. Paikallislehti 
on ilmoittanut tapatumista. Akaan ja Urjalan toimijat olivat kertomassa kuntien Voimaa van-
huuteen toiminnan kehittymisestä ja erityisesti kuntayhteistyöstä Ikäinstituutin juhlaseminaa-
rissa 2020. Akaan Voimaa vanhuuteen -ohjelmasta on kerrottu myös Ikäinstituutin eri sosiaali-
sen median kanavissa.  
 

Päättäjät ovat saaneet infoa Voimaa vanhuuteen -ohjelman etenemisestä. Yhteistyöryhmän ar-
vion mukaan kunnan päättäjät, ylimmät virkamiehet ovat olleet kiinnostuneita kehittämis-
työstä arvosanalla 2 ja luottamushenkilöt arvosanalla 3 (1-5). 
 

Viestintä ja yhteistyö on lisääntyneet ja monipuolistuneet ja sen kautta osallistujamäärät 
kasvaneet eri tapahtumissa.    

 
Jatkossa kannattaa kiinnittää huomiota aktiiviseen viestintään luottamushenkilöiden li-
säksi myös ylimmille virkamiehille. Ikäihmiset ohjautuivat pääsääntöisesti ystävien ja tut-
tavien kautta liikuntaryhmiin. Tämä on hyvä myös huomioida markkinoinnin kohdentami-
sessa ja suunnittelussa. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Akaalla kehittämistyö on onnistunut hyvin:  
• Yhteistyö niin eri toimijoiden kuin Urjalan kunnan kanssa rakentunut ja tiivistynyt  

- Ikäihmisten liikuntaa kehitetään yhdessä eri toimijoiden kanssa 

• Ikäihmisten liikunta on kirjattu hyvinvointikertomukseen ja vanhustyön strategiaan 

• Ikäihmisiä on kuultu liikuntaraadissa 

• Ikäihmisten liikuntaan liittyvä osaaminen on lisääntynyt ja uusia vertaisohjaajia sekä ulkoiluystäviä 
on alettu kouluttamaan  

• Liikuntatoiminta on lisääntynyt, monipuolistunut ja uusia ikäihmisiä on saatu liikuntaryhmiin 

• Uusia terveysliikunnan toimintatapoja on kokeiltu ja osa toiminnasta vakiintunut 

• Liikuntaryhmien laatuun on kiinnitetty huomiota 

• Liikuntaneuvontaa on viety eteenpäin 
 

Kehittämiskohteita: 
• Vertaisohjaajien sekä ulkoiluystävätoiminnan koordinointi, tukeminen ja uusien kouluttaminen 

esim. yhteistyössä Urjalan kanssa 

• Ikäihmisten ulkoilutoiminnan kehittäminen; ohjatut ulkoliikuntaryhmät ja ulkoiluystävätoiminta 

• Aktiivien yhteydenpito yhdistyksiin ja urheiluseuroihin sekä kannustaminen ikäihmisten liikuntatoi-
minnan järjestämiseen ja sen huomioiminen esim. järjestöavustuksissa 

• Liikuntatoiminnasta tiedottamisen ja kohdentaminen ikäihmisille 

• Akaan liikuntapalveluketjun kehittäminen huomioiden eri sektorit ja toimijat 
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Akaan voimaa vanhuuteen yhteistyöryhmä: 
 
Soile Hanski 
työllisyyspäällikkö  
soile.hanski@akaa.fi 
 
Riitta Lehtonen 
erityisliikunnananohjaaja 
riitta.lehtonen@akaa.fi 
 
Auli Turunen 
vastaava fysioterapeutti 
auli.turunen@akaa.fi 
  
Merja Niekka 
kotihoidon palveluesimies 
merja.niekka@akaa.fi 
 
Marjo Jäärni 
liikunta- ja hyvinvointi- 
koordinaattori 
marjo.jaarni@urjala.fi 
 
Kirsi Niemistö 
Akaan seudun diabetesyhdistys 
kirsi.niemisto@gmail.com 
 
Merja Niekka 
kotihoidon palveluesimies 
merja.niekka@akaa.fi 
 
Laura Sarkonsalo 
Pirkanmaan muistiyhdistys 
laura.sarkonsalo@pirkanmaanmuistiyhdistys.fi 
 
 
Lisätietoja: 
 
Saila Hänninen 
Ikäinstituutti,  
Akaan kuntamentori 
saila.hanninen@ikainstituutti.fi 

www.voimaavanhuuteen.fi  
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