
Saila Hänninen                                                   

saila.hanninen@ikainstituutti.fi 

 

   

       

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

Kevät 2020 

 
 
 
 
 
 

 
Saarijärvi 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 piirissä. Ohjelman tavoit-
teena on ollut lisätä ikäihmisille voima- ja tasapainoharjoittelua, liikuntaneuvontaa, ul-
koilua 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.  
 
Kehittämistyön alkuun Saarijärven poikkisektorinen yhteistyöryhmä toteutti alkukartoituksen, 
missä tarkasteltiin iäkkäiden terveysliikunnan lähtötilannetta sekä kohderyhmälle tarjottua 
ohjattua liikuntatoimintaa. Toiminnan kehittymistä ja etenemistä seurattiin vuosittain, mistä 
lähetettiin kirjalliset raportit myös kunnan päättäjille. Nämä löytyvät osoitteesta: 
https://www.voimaavanhuuteen.fi/voimaa-vanhuuteen-ohjelma/voimaa-vanhuuteen-kunnat-
2016/saarijarvi/ 
 

Saarijärvellä koetaan, että Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan pääseminen on autta-
nut ja kannustanut viemään ikäihmisten terveysliikuntaan liittyviä asioita eteen-
päin. Ohjelman myötä kuntaan on saatu tietoa, ohjausta ja materiaalia. Kolmen 
vuoden aikana on mm. ohjaustoiminta jalkautunut julkisen sektorin ja vapaaehtois-
toimijoiden keskuuteen, aloitettu uusia ryhmiä ja toimintatapoja, kehitetty ulkolii-
kuntapuistoa ja lisätty osaamista eri sektoreilla.  Valtakunnallisen ohjelman hyödyl-
lisyyttä paikallisen toiminnan kehittämisessä arvioitiin arvosanalla 4 (1-5).  

Kooste Saarijärven Voimaa vanhuuteen -ohjelmasta 
 2016-2019 

Asukasluku 9309, joista 75 vuotta täyttäneitä 14,4 % (Lähde: Sotkanet 2019) 
 

Kuvio 1 Mentorointiohjelman prosessi ja sisältö  

 

https://www.voimaavanhuuteen.fi/voimaa-vanhuuteen-ohjelma/voimaa-vanhuuteen-kunnat-2016/saarijarvi/
https://www.voimaavanhuuteen.fi/voimaa-vanhuuteen-ohjelma/voimaa-vanhuuteen-kunnat-2016/saarijarvi/
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1. Voimaa vanhuuteen yhteistyöryhmä 
 
Saarijärvelle muodostettiin yhteistyöryhmiä, missä oli edustettuna kaupungin vapaa-aikatoimi, 
kansalaisopisto, SPR, Saarikka, Vanhusneuvosto sekä Eläkeliiton Saarijärven yhdistys. Voimaa 
vanhuuteen toiminnassa oli myös mukana eri eläkeläisjärjestöt, paikallinen apteekki ja Museon 
ystävät yhdistys. Saarijärven toimijat ovat olleet aktiivisesti mukana maakunnallisessa oppi-
misverkostossa, missä suunnitellaan ja kehitetään ikäihmisten terveysliikuntaan liittyviä toi-
mia maakunnallisesti ja lähikuntien kanssa.  
 

Yhteistyö eri toimijoiden välillä on lisääntynyt ja toiminut hyvin. Hyvänä toimintatapana 
yhteistyön kehittämiselle on toiminut myös kumppanuuspöytä. 
Yhteistyöryhmä arvioi oman toiminnan onnistumista arvosanalla neljä (asteikko 1-5) 
 

Yhteistyössä, yhteistyöryhmän toiminnassa sekä kehittämistyössä koettiin haastavaksi 
Voimaa vanhuuteen kohderyhmän tavoittaminen ja kuljetukset sekä yhteistyössä aloitet-
tujen toimintojen vakiinnuttaminen.   
 

  
2. Ohjattu liikuntatoiminta  
 

Kotona asuville, toiminta- ja liikkumiskyvyltään 
heikentyneille iäkkäille suunnattujen ohjattujen 
liikuntaryhmien sekä niissä liikkuvien ikäihmisten 
määrä on lisääntynyt lähtötilanteesta (2016). 
Vuonna 2019 ryhmiä oli 41 ja niihin osallistui 771 
henkilöä, joista naisia oli 53%. Vastaavasti vuonna 
2016 ryhmiä ilmoitettiin olevan 29, joissa liikkui 
yhteensä 666 henkilöä, joista naisten osuus oli 69 
%. Lähes kaikilla sektoreilla toiminta on kasvanut 
ja asiakasmäärät lisäntyynet. Myös miesteen 
osuus ryhmätoiminnassa on kasvanut. Toisaalta 
Voimaa vanhuuteen kohderyhmä vaatiikin pie-
nempää ryhmäkokoa, jotta toiminta voidaan jär-
jestää turvallisesta ja laadukkaasti, mikä kasvussa 
 lukujen perustella näyttäisikin toteutuvan.  (Tau-
lukko1).  
 

Suosituimpia liikuntamuotoja olivat tuolijumppa, 
vesijumppa ja kuntosaliharjoittelu sekä muu toi-
minta (keilailus, sisäcurling, lentopallo, boccia, 
mölkky, jooga, senioritanssi). Myös ulkoliikunta 
sekä voima-tasapainosisältöinen toiminta ovat li-
sääntyneet lähtötilanteesta. (Kuvio 2) 
 

Uutta liikuntatoimintaa on mm.  
• Saarikan kuntosaliryhmä 
• Järjestöjen curling- ja bocciaryhmät  
• Apteekkikävelyt ja muu ulkoliikunta 
• Ohjattu toiminta kesäaikana liikuntapuistossa 
• Kulttuurikävelyt 
 

 2019 2016 

Järjestäjä 
ryhmien 
määrä 

asiakkaat ryhmien 
määrä 

asiakkaat 

Sivistystoimi 16 255 11 225 

Sosiaali- ja 
terveystoimi 

1 5 0 0 

Järjestöt 9 112 4 64 

Liikuntapal-
velut 

14 249 12 352 

Muut 1 150 2 25 

Yhteensä 41 771 29 666 

Taulukko1. Kohderyhmän iäkkäille tarjotut liikuntaryhmät 
 sektoreittain 

 

Kuvio 2. Suosituimmat liikuntamuodot  
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2.1. Liikuntaryhmien laatu  
 

Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa liikuntatoimin-
nan laatua tarkasteltiin vuosittain kuvion 3 mu-
kaisilla tekijöillä. Uusina toimintatapoina aloi-
tettiin testaus, harjoitusohjelmien teko, ravitse-
mustiedon antaminen ja kuljetus ryhmään yh-
dessä Saarikan kuntosaliryhmässä. Asiakaspa-
lautteen kerääminen ja jatkoryhmään ohjaus 
ovat myös lisääntyneet (Kuvio 3). Osa ryhmätoi-
minnasta on toimintatavaltaan ja sisällöltään 
sen kaltaista, että kaikkien näiden tekijöiden 
tarkastelu ei ole tarkoituksenmukaista esim. 
vertaisohjatut peliryhmät, ulkoilu, vesijumppa, 
senioritanssi jne. Sen sijaan toimintakyvyltään 
heikentyneiden ikäihmisten kuntosaliharjoitte-
lussa nämä tekijät olisi hyvä ottaa huomioon.  
 

Ammattilaisten sekä vertaisten ohjaamat liikuntaryhmät lisääntyivät. Eri yhdistykset 
osallistuivat aktiivisesti toiminnan kehittämiseen ja järjestämiseen. Yhteistyö Saarikan 
kanssa liikuntatoiminnan järjestämisessä tiivistyi. Miehiä on saatu myös lisää mukaan 
toimintaan. Saarijärvellä aloitettiin uusia terveysliikunnan toimintamalleja  

• Tehoharjoittelujaksot Saarikan päivätoiminnassa 

• Taloyhtiöjumppa; vertaisohjaaja  

• Kuntosalikaveritoiminta 

• Muu vertaisohjattu liikunta; Vertaisohjaajien ohjaama tuolijumppa, sisäcurling 

• Ohjatut ulkoiluryhmät; vertaisohjaajien ryhmät, Apteekkikävelyt ja kesätoiminta  

• Yksilöllinen ulkoiluystävätoiminta; SPR  
 

Toimintakyvyltään heikentymässä olevat ikäihmiset hyötyvät erityisesti voimaharjoitte-
lusta, kuntosaliharjoittelun sisältöön (testaus, yksilöllinen harjoitusohjelma, ravitsemus-
tieto) ja saaduista tuloksista tiedottamiseen myös päättäjille olisikin jatkossa hyvä kiinnit-
tää lisää huomiota. Myös kuljetusmahdollisuuden ylläpitäminen kuntosaliharjoiteluun olisi 
tärkeää. Järjestöjen ja vapaaehtoisten kannustaminen ja tukeminen toiminnan järjestämi-
seen mukaan mahdollistaa monipuoliset ikäihmisten liikuntamahdollisuudet. 

 

2.2. Iäkkäiden kokemukset ryhmäliikunnasta ja tiedon saanti liikuntaryhmästä 
  
Voimaa Vanhuuteen -mentorointikunnissa 
selvitettiin iäkkäiden ihmisten kokemuksia 
ryhmäliikunnasta. Yleisesti osallistumisen 
koettiin vaikuttaneen myönteisesti toimin-
takykyyn, mielialaan ja sosiaaliseen 
kanssakäymiseen. Matalammin koulutetut 
vastaajat kokivat arkipäivän askareista 
selviytymisen parantuneen sekä oma-
toimisen liikuntaharjoittelun, arkiliikun-
nan ja kanssakäymisen muiden ihmisten  
kanssa lisääntyneen korkeammin koulu-
tettuja enemmän. Kuvio 4 Liikuntaryhmäläisten kokemuksia toiminnan vaikutuksista 

(n=1047) 

Kuvio 3 Liikuntatoiminnan laatu  
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3. Ulkoilu  
 
Ulkoilutoimintaa koordinoi SPR. Saarijärvellä toimii 20 aktiivista ulkoi-
luystävää, jotka ulkoilevat ikäihmisten kanssa. Kunnassa on saanut noin 
10 ikäihmistä ulkoiluapua. Vertaisohjaajat vetävät ulkoiluryhmiä pää-
sääntöisesti kesällä. Saarijärven apteekki on ollut mukana vuodesta 2017 
järjestämässä Apteekkikävelyä ja kulttuuritoimi on organisoinut kahtena 
vuonna suositut kulttuurikävelyt. Saarijärvelle on saatu vanhusneuvoston 
aloitteesta liikunta- ja tapahtumapuisto (Runebergin puisto), mikä on 
suunnattu kaikille kuntalaisille.  
Saarijärvi osallistui 2019 Vie vanhus ulos- kampanjaan ja kunnasta kirjat-
tiin 326 ulkoilukertaa. Luontoretki toteutettiin Mahlun Nuorisoseuranta-
lolle. Osallistujia oli yhteensä noin 60 ja tapahtuma toteutettiin yhteis-
työssä vapaa-aikatoimen, kansalaisopiston, vanhusneuvoston, Saarikan, 
Mahlun Nuorisoseuran ja Saarijärven Ladun kanssa.  
 

Vuonna 2016 kunnassa ei ollut koordinoitua ulkoiluystävätoimintaa eikä ohjattuja ulkolii-
kuntaryhmiä. Nyt ulkoiluystävätoiminta on koordinoitua ja kuntaan on koulutettu vapaa-
ehtoisia ikäihmisten ulkoilun tueksi. Vuoden 2019 luontoretken toteutukseen saatiin myös 
järjestöt ja voimaa vanhuuteen kohderyhmäläisiä mukaan.  
 
Jatkossa kannattaa keskittyä toiminnasta tiedottamiseen sekä uusien ulkoiluystävien kou-
luttamiseen ja toiminnan tukemiseen.   

 
 
4. Liikuntaneuvonta ja liikkumaan ohjaus 
 
Saarijärvellä aloitettiin yksilöllinen liikuntaneuvonta, Saarikan hyvinvointipisteessä. Neuvon-
taan tultiin ammattilaisten ohjaamana sekä esitteiden ja ilmoitusten perusteella. Liikuntaneu-
vonta sisälsi henkilökohtaisen liikuntasuunnitelman ja seurannan joko tapaamisena tai puheli-
mitse. Liikuntaneuvonnan kehittämiseen myönnettiin AVI:lta hankerahoitusta ja toiminta saa-
tiin sen turvin alkuun. Liikuntaneuvonta päättyi toukokuun 2019 lopussa.  
 
Liikuntaryhmiin ohjaudutaan yleisen tiedottamisen, järjestöjen omien verkostojen sekä liikun-
tatapahtumien kautta. Liikuntatoimella on oma ikäihmisten liikuntakalenteri samoin kuin kan-
salaisopistolla ja eri järjestöillä.  

 
Liikuntaneuvontaa on viety eteenpäin. Eri toimijat ovat tietoisimpia 
toisistaan ja liikuntatoiminnan pariin ohjautumien on sujuvampaa.    
 
Liikuntaneuvonta saatiin Saarijärvellä hienosti alkuun. Olisikin tär-
keää, että ikäihmisillä olisi edelleen mahdollisuus saada liikuntaneu-
vontaa joko yksilöllisesti tai ryhmämuotoisesti. Keskeistä on miettiä, 
miten neuvontaan ohjaudutaan ja miten liikunnan aloittamista tai 
muutosta tuetaan.  
Liikuntaneuvonnan palveluketjun avulla ikäihmisiä tavoitetaan ja 
osataan kohdistaa oikeanlaisen toiminnan ja palvelun piiriin. 
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5. Koulutustoiminta  
 

Voimaa vanhuuteen -ohjelman maksuttomiin koulutuksiin ja verkostotapaamisiin osallistui 
Saariärveltä toimijoita 2016 - 2019  

• Voitas kouluttaja-koulutus    4 osallistujaa 
• Ikäihmisten liikunta ja ravitsemus   3 osallistujaa 
• Ulkoiluystäväksi iäkkäälle kouluttaja koulutus  2 osallistujaa 
• Virikkeitä iäkkäiden liikunnanohjaukseen   4 osallistujaa 
• Liikuntaneuvontaa ikäihmisille    2 osallistuja 
• Liikunta ja muistisairaudet    1 osallistuja 

 

Verkostotapaamiset 
• Voimaa vanhuuteen -starttiseminaari ja verkostopäivät (2016-2018) 6 osallistujaa 
• Voimaa vanhuuteen -oppimisverkosto (2018, 2019)  6 osallistujaa 
• Liikkuen läpi elämän -seminaari (2018)   1 osallistuja 
• Voimaa vanhuuteen -foorumi (2020)   1 osallistuja 

 

Paikallisia koulutuksia 
• 8 Kunnonhoitaja -koulutusta, 133 osallistujaa 
• 3 Vertaisveturi -koulutusta, 26 osallistujaa 
• 3 Ulkoiluystäväksi iäkkäälle, 17 osallistujaa 

 
2016 ei järjestetty iäkkäiden terveysliikuntaan liittyviä koulutuksia, eikä kunnassa ollut 
koordinoitua vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden verkostoa. Saarijärvellä onkin hyödyn-
netty ohjelman ilmaisia koulutuksia sekä aloitettu aktiivisesti kouluttamaan vapaaehtoi-
sia. Nyt kunnan liikuntatoimen työntekijä koordinoi vertaisohjaajien verkostoa, tarjoaa 
neuvontaa ja tukea. Vapaaehtoisten yhteistapaaminen on kaksi kertaa vuodessa. 
 

Vertaisohjaajien kouluttamisesta, koordinoinnista ja tukemisesta on hyvä myös jatkossa so-
pia selkeästi eri tahojen kesken sekä mahdollistaa siihen tarvittavat resurssit. Järjestöjen ja 
vapaaehtoisten kannustaminen toimintaan mukaan lisää myös liikuntamahdollisuuksia 
 

6. Tapahtumat ja viestintä 
  

Vuonna 2019 Saarijärvellä järjestettiin Vie vanhus luontoon-tapahtuman lisäksi ikäihmisten 
testaustapahtuma sekä unelmien liikuntapäivä, joihin osallistui yhteensä noin 200 ikäihmistä. 
Koko ohjelmakauden aikana on järjestetty erilaisia liikuntatapahtumia ja tietoiskuja kunnan 
ikäihmisille. 
 

Saarijärven Voimaa vanhuuteen -ohjelmasta on kerrottu Ikäinstituutin sosiaalisen median ka-
navissa. Saarijärvi on tiedottanut Voimaa vanhuuteen -toiminnasta kunnan kotisivuilla, erilai-
silla somekanavilla, tapahtumissa ja paikallislehdessä.   
 

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

 

Viestintä ja yhteistyö ovat lisääntyneet ja monipuolistuneet. 
 
Jatkossa kannattaa kiinnittää huomiota viestinnän eri muotoihin voimaa vanhuuteen 

-kohderyhmän tavoittamiseksi. 
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Mikkelin Voimaa vanhuuteen yhteistyöryhmä: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Saarijärven Voimaa vanhuuteen yhteistyöryhmä 
 

Kati Kivelä 
fysioterapeutti 
kati.kivela@saarikka.fi 
 

Hannu Liimatainen 
koulutussuunnittelija 
hannu.liimatainen@saarijarvi.fi 
 

Ritva Penttilä 
Eläkeliiton Saarijärven yhdistys 
ritva.penttilä@pp.inet.fi 
 

Eija Viitanen 
vanhusneuvoston sihteeri 
virpi.paivio@saarijarvi.fi 
 

Anna-Kaisa Manninen 
varhaisen tuen palveluvastaava 
anna-kaisa.manninen@saarikka.fi 
 

Lisätietoja: 
Saila Hänninen 
Ikäinstituutti, Saarijärven kuntamentori 
saila.hanninen@ikainstituutti.fi 

Saarijärvellä kehittämistyö on onnistunut hyvin:  
• Yhteistyö eri toimijoiden kanssa on rakentunut ja tiivistynyt  

• Ikäihmisten liikunta on kirjattu kaupungin hyvinvointisuunnitelmaan  

• Liikuntaryhmiä on lisätty ja monipuolistettu ja uusia osallistujia liikuntaryhmiin on saatu lisää 

• Ikäihmisten liikuntaan liittyvä osaaminen on lisääntynyt ja voimaa vanhuuteen- kohderyhmän 
erityispiirteet tunnistetaan paremmin 

• Kunnassa on järjestetty ikäihmisten liikuntaraati ja ehdotuksia viety myös toteutettavaksi 
- tavoitteena järjestää vuosittain 

• Vertaisohjaaja- sekä ulkoiluystävätoiminta on koordinoitua 
- uusia vertaisohjaajia koulutettu 26 ja ulkoiluystäviä 17 
- mahdollisuus avustuksiin, ilmaisiin tiloihin, voimarepun lainaus, apua tiedottamiseen 

• Liikuntaneuvontaa on viety eteenpäin 

• Uusia toimintatapoja on kokeiltu ja osa toiminnoista on vakiintunutta  

• Voimaa vanhuuteen -kohderyhmä otettu toiminnassa paremmin huomioon 
 

Kehittämiskohteita: 
• Aktiivien yhteydenpito yhdistyksiin ja urheiluseuroihin sekä kannustaminen ikäihmisten liikunta-

toiminnan järjestämiseen ja sen huomioiminen esim. järjestöavustuksissa 

• Liikuntaneuvonnan jatkumisen mahdollistaminen 

• Liikuntatoimintaa kyliin ja taloyhtiöihin, lähelle ikäihmistä, esim. etäohjattu jumppa 

• Kuntosaliharjoittelun sisältöön kuten testaamiseen ja yksilöllisten harjoitusohjelmien tekoon jat-
kossa hyvä kiinnittää huomiota  

• Liikuntakalenterin kehittäminen kattamaan eri toimijoiden järjestämä ikäihmisille suunnattu lii-
kuntatoiminta. Tieto saatavilla niin sähköisesti kuin jaettavanakin materiaalina. 

• Ikäihmisten ja erityisesti Voimaa Vanhuuteen -kohderyhmän liikunta-asioiden tuominen säännöl-
lisesti esille kumppanuuspöydässä 
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