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1. Voimaa Vanhuuteen-ohjelma
Valtakunnallisen Voimaa vanhuuteen -ohjelman päämääränä on edistää terveysliikunnan avulla vielä kotona itsenäisesti pärjäävien, toimintakyvyltään hieman heikentyneiden ikäihmisten (75+) liikkumiskykyä,
osallisuutta ja itsenäistä selviytymistä. Toiminta- ja varsinkin liikkumiskyvyn keskeisiä edellytyksiä ovat
alaraajojen lihasvoima ja tasapaino, jotka heikkenevät kiihtyvästi iän ja liikkumattomuuden myötä. Liikunta
on tutkimuksissa osoitettu tehokkaaksi ja edulliseksi tavaksi edistää ikäihmisten hyvinvointia laaja-alaisesti. Liikunnan keinoin voidaan aikaansaada myös merkittäviä kustannussäästöjä, mm. ehkäistyjen lonkkamurtumien, kansantautien tai pienemmän avun- ja hoidon tarpeen muodossa. Liikunnan vaikutuksia
lonkkamurtumista syntyviin kustannuksiin on kuvattu Turun osalta alla olevassa kuviossa.

Voimaa Vanhuuteen-ohjelmaa on koordinoinut Ikäinstituutti vuodesta 2005 alkaen ja siihen valitaan kuntia
kolmivuotiseksi kehittämiskaudeksi hakemusten perusteella. Voimaa Vanhuuteen-kunnissa otetaan käyttöön ikäihmisten terveysliikunnan hyviä käytäntöjä järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyönä. Hyvien käytäntöjen teemoina ovat: liikuntaneuvonta, voima- ja tasapainoharjoittelu ja ulkoilu sekä ikäihmisten
liikuntaraati.
Turku on ikääntyvä kunta. Yli 65-vuotiaiden osuus tulee kasvamaan vuoteen 2030 mennessä 5%, jolloin
Turussa on yli 43 000 yli 65-vuotiasta. Ikääntyvän väestön toimintakyvyn haasteet käyvät ilmi jo nyt väestötutkimusten tuloksista. Ikääntyneiden toimintakyvyn tukemiseksi, liikkumaan aktivoimiseksi ja liikunnan
hyödyntämättömän potentiaalin käyttämiseksi tarvitaankin laajoja ja vaikuttavia toimenpiteitä, joita toteutetaan eri hallinnon aloilla ja poikkisektorisella yhteistyöllä. Alla olevassa kuvioissa on tuotu esiin ydinnostoja ikääntyneiden toimintakykyä kuvaavista indikaattoreista ja tämänhetkisestä ikääntyneiden turkulaisten
liikkumisesta. (lähde Sotkanet)
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Turussa Voimaa Vanhuuteen- ohjelmaan liittyvää toimintaa on toteutettu kuolinpesien säästö- ja sosiaalirahaston tuotoista myönnetyillä varoilla. Varoja on käytetty tässä raportissa kuvattujen toimintojen järjestämiseen sekä viestintään ja henkilöstökuluihin. Toimintaan on myönnetty varoja seuraavasti:
•
•
•
•

(2018: 65 000 €)
2019: 47 000 € ja 10 200 €
2020-2021: 60 000 €
Liikuntapalveluiden oma rahoitus, erityisesti HR

Voimaa Vanhuuteen-ohjelmaa on koordinoinut liikuntapalveluiden alaisuudessa työskentelevä projektipäällikkö. Kehittämisessä on tehty yhteistyötä poikkisektorisesti ja tähän liittyen Voimaa Vanhuuteen työryhmä on kokoontunut keskimäärin kerran kuukaudessa. Työryhmässä on edustajia seuraavilta tahoilta:
liikuntapalvelut, konsernihallinto, hyvinvoinnin palvelukokonaisuus; kuntoutus, terveysasemat, hyvinvointikeskukset ja kotihoito, kolmas sektori (Turun lähimmäispalveluyhdistys), Vanhusneuvosto ja vanhustyön
neuvottelukunta, kaupunginvaltuuston edustaja, palveluohjaus ja asiakasneuvonta.fi ja lisäksi vierailevia
edustajia eri tahoilta. Ohjausryhmä on kokoontunut ohjelman aikana 2 kertaa ja muodostunut asiantuntjatai johtotehtävissä olevista henkilöitä em. tahoilta. Ohjausryhmän toiminta jäi vähäiseksi koronapandemian
aiheuttamien haasteiden vuoksi.

2. Osaamisen kehittäminen – kohti vaikuttavampaa ikääntyneiden liikuntatoimintaa
Osaamisen kehittäminen on ollut kiinteä osa Turun Voimaa Vanhuuteen-ohjelmaa. Ammattitaitoisia ja kohderyhmän tarpeita ymmärtäviä osaajia tarvitaan jatkuvasti lisää, sillä ikääntyneiden kohderyhmä on poikkeuksellisen heterogeeninen ja liikunnassa painotetaan spesifejä sisältöjä. Ikääntyneiden liikuntaharjoittelun toteutuminen vaikuttavasti, laadukkaasti ja tarkoituksenmukaisesti vaatii tuekseen mukana olevien toimijoiden säännöllistä kouluttautumista. Lisäksi ikääntyneiden liikunnan toteutuminen laajalla toimintakentällä vaati tuekseen mm. vertaisliikuttajien kouluttamista.
Ohjelman aikana on järjestetty aihealueen kohdennettuja koulutuksia niin ammattilaisille kuin vertaisohjaajillekin. Koulutuksia on toteutettu yhteistyössä mm. Ikäinstituutin, UKK-instituutin ja Geryn kanssa, sekä
Turun kaupungin oman, aihealueeseen erikoistuneen henkilökunnan toimesta.
Osaamisen kehittämisellä voidaan olettaa olevan vaikutuksia mm. toiminnan laatuun ja tuloksellisuuteen.
Erityisesti voima- ja tasapainoharjoitteluun liittyvä kouluttautuminen on näkynyt ryhmien sisällöissä, määrissä ja laadussa. Kouluttautuneet ja ammattitaitoiset ohjaajat ovat saaneet osallistujilta erinomaista palautetta. Alla on listaus erimittaisista ja -sisältöisistä koulutuskokonaisuuksista ja osallistujamääristä, joita
ohjelmakauden aikana on käyty.
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Koulutus

Osallistujat

Laajuus

Voitas-kouluttajat (liikunnan ja kuntoutuksen ammattilaiset)

11

3 päivää + harjoituskoulutus

Voitas-valmentajat (liikunnan ja kuntoutuksen ammattilaiset)

45

12 h

Liikunta- ja ravitsemus-koulutus ammattilaisille (Gery)

55

7h

KuntoVoiTas- ohjaajakoulutus

12

4h

Ulkoiluystävä kouluttaja-koulutus

2

Tukevasti ja turvallisesti liikkeellä; liikuntaharjoittelu kaatumisten ehkäisyssä
Vertaisliikuttaja-koulutus

4

noin 12 h + harjoituskoulutus
8h

46

12-15 h

Ulkoiluystävä-koulutus

20

6h

Liikunnan verkkokoulutus ikääntyneille (UKK-instituutti)

1150

25 min

Liikunnan verkkokoulutus hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden ammattilaisille (Tulossa 2022)

lähes kaikki hypan
asiakastyötä tekevät
työntekijät

60 min

3. Voima- ja tasapainoharjoittelulla toimintakykyisyyttä tulevaisuuteen
3.1 VoiTas-tehoryhmät ovat vaikuttava tapa parantaa yli 75-vuotiaiden toimintakykyä
Turun kaupungin liikuntapalvelut ovat vuosien 2019-2021 aikana kehittäneet ja hioneet poikkisektorisen
yhteistyön avulla ikääntyneiden voima- ja tasapainoharjoittelun tehoryhmämallia yli 75-vuotiaille kuntalaisille. Voimaa vanhuuteen mentorointikauden aikana ryhmiin on osallistunut noin 370 iäkästä, koronan
vuoksi osallistujien määrä jäi suunniteltua pienemmäksi. VoiTas-tehoryhmät harjoittelevat ammattilaisohjaajan opastuksessa kahdeksan viikon ajan, 2 kertaa viikossa. Harjoittelu on progressiivista ja tavoitteellista voima- ja tasapainoharjoittelua mm. kuntosalilla. Harjoitteluryhmiä on toteutunut eri puolilla kaupunkia, huomioiden m. saavutettavuus. Toiminnan tavoitteena on parantaa fyysistä toimintakykyä ja vaikuttaa
positiivisesti myös iäkkään psykososiaaliseen toimintakykyyn. Lisäksi tavoitellaan kuntosaliharjoittelun perusteiden oppimista, tiedon lisääntymistä liikunnan merkityksestä sekä säännöllistä liikkuvampaa elämäntapaa. Toiminta pureutuu tehokkaasti juuri niihin iäkkäisiin, joiden toimintakyky on vaarassa heiketä ja
hankkeessa on onnistuttu hyvin tavoittamaan juuri tämä kohderyhmä. Vaikuttavaksi osoittautunut toimintamalli on päättäjienkin taholla huomattu. Lisätiedot: turku.fi/voitas.
Toiminnan vaikuttavuutta ja asiakkaiden kokemuksia ryhmään osallistumisesta on seurattu alusta asti.
Asiakkaille testattiin alku- ja loppumittausasetelmassa. Alkutestaus tehtiin yleensä ryhmän ensimmäisellä
viikolla ja lopputestaus viimeisellä, (8:lla) viikolla. Testauksen osalta tehtiin yhteistyötä Turun kaupungin
lääkinnällisen kuntoutuksen kanssa. Yksikön terapeutit suorittivat testaukset ja kirjasivat tulokset myös
potilastietojärjestelmään muiden terveydenhuollon ammattilaisten hyödynnettäväksi. Testaus toimi myös
jatkoharjoittelun motivointikeinona, kun testaavan fysioterapeutin kanssa tuloksia ja harjoittelun myötä
syntynyttä kehitystä voitiin käydä läpi.
Osallistujien testituloksissa on saatu tilastollisesti merkitseviä muutoksia mm. lihasvoimassa. Myös osallistujien oman kokemuksen mukaan voitas-tehoryhmistä on hyötyä mm. liikkumisvarmuuteen.
• SPPB-testin kokonaispistemäärää paransi yli 70% ja
• tuolilta ylösnousu-testin aikaa 96% osallistujista.
• Iäkkäät ovat kokeneet ryhmämuotoisen liikuntaharjoittelun hyödylliseksi;
o 85% kokee, että fyysinen kunto on parantunut jakson seurauksena ja
o 77% kokee, että harjoittelulla on vaikutusta arjessa jaksamiseen/toimintakykyyn
• Osallistujien liikkumiskyvyn heikkenemisen riski pieneni, (kuvio alla)
• Vaikuttavuutta parannettiin myös lisäämällä VoiTas-tehoryhmämalliin ravitsemusneuvonta-osio,
jossa osallistujien kanssa käydään läpi liikuntaharjoitteluun kiinteästi kuuluvaa ravitsemusta ryhmäkeskusteluissa.
VoiTas-tehoryhmätoimintaan osallistuneiden liikkumiskyvyn heikkenemisen riski pieneni.

N=160
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Jo ohjelmakauden aikana toimintaa on laajennettu suuren kysynnän ja hyvien tulosten myötä
• 3 uutta harjoittelulokaatiota, 5 → 8
• Osallistujakapasiteetin kasvu 185 → 290 osallistujaa per vuosi
• Uusia yhteistyökumppaneita, mm. Turun AMK, Turun ammatti-instituutti, Iso-Heikin palvelutalo,
Turun Urheiluliitto, Gery ym.

Ryhmille on ollut suuri kysyntä ja kaikki halukkaat eivät aina ole päässeet mukaan haluamaansa ryhmään.
Jokaiselle on kuitenkin löydetty muu sopiva liikunta/toimintamuoto järjestöyhteistyön avulla. Turun liikuntapalvelut toteuttavat liikuntaryhmiensä puhelinilmoittautumiset yhdistyskumppanin kanssa. Yhdistyksen
vastaanottaessa ilmoittautumiset, tehdään samalla palveluohjausta/löytävää vanhustyötä ja ohjataan ne
asiakkaat, joille liikuntaryhmät ei sovellukaan ensisijaisena vaihtoehtona mm. kolmannen sektorin toimintojen pariin. Toimintamalli on uusi innovatiivinen tapa tavoittaa ikääntyneitä ja se ehkäisee syrjäytymistä
ja väliinputoamista sekä tukee liikunnan palveluketjun toteutumista.
VoiTas-tehoryhmien avulla tavoitellaan liikunnallisen elämäntavan saavuttamista. Tämän vuoksi polutusta
jatkoharjoitteluun on kehitetty ryhmätoiminnan rinnalla alusta asti. Jokaiselle osallistujalle kartoitetaan yksilöllisesti jatkoharjoittelupaikka tehoryhmän päättyessä. Tämän yhteydessä huomattiinkin soveltuvien ohjattujen liikuntapalveluiden vaje lievästi toimintakyvyltään heikentyneiden iäkkäiden kohderyhmässä. Ratkaisua haettiin kahden ensimmäisen hankevuoden aikana ja lopulta päädyttiin kehittämään kokonaan uusi
tuote, joka mahdollistaa eri kuntoisten osallistujien integroinnin ja ohjatun ryhmäliikunnan tarjoamisen laajemmalle joukolle. Kehittämistä kuvaillaan tarkemmin kappaleessa 3.2 ja 3.3.
3.2 Ikääntyneiden liikunnan palvelurakenteen uudistuksella laajempi joukko liikkumaan
VoiTas-tehoryhmien kehittämisestä saadun tiedon ja kokemusten pohjalta lähdettiin uudistamaan palveluja laajemmin. Vuonna 2021 Turun kaupungin liikuntapalveluissa toteutettiin tutkitun tiedon, asiakastarpeiden ja nykytoiminnan analyysin pohjalta ikääntyneiden liikunnan palvelurakenteen uudistus. Uudistuksessa mahdollistetaan jatkossa entistä paremmin myös aikaisemmin liikkumattomien ja lieviä toimintakyvyn haasteita omaavien (VV-kohderyhmä) ikääntyneiden liikunnan aloittaminen ja säännöllisen harrastuksen löytyminen. Lisäksi uudistuksella mahdollistetaan paremmin myös VoiTas-tehoryhmien jatkumo pysyvän liikkumisen ja harrastamisen pariin.
Palvelurakenteen pohjana on ikääntyneiden liikunnan ja liikkumisen asiakassegmentointi, jonka tarkoituksena on varmistaa asiakkaan ohjautuminen juuri hänelle sopivaan liikuntaryhmään toimintakykylähtöisesti.
Ikääntyneiden liikkumisen asiakas-segmentointi ja profiilit

Yllä olevan asiakas-segmentoinnin avulla on kehitetty liikuntapalveluiden valikoimaan eri toimintakykyisille
ja erilaisia taustoja ja tarpeita omaaville iäkkäille liikunnan aloitusta tukevat starttiryhmät. Näiden avulla
erityisesti aikaisemmin liikuntaa harrastamattomia iäkkäitä saadaan rohkaistua turvallisen ja tuetun
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aloituksen myötä liikkumaan. Liikuntaharrastuksen pariin kannustavien sisääntulo- tai nivelryhmien tavoitteena on luoda matalan kynnyksen tuettu aloitus harrastukselle, sekä riittävät tiedot, taidot ja toimintakyky
liikunnan säännölliselle jatkamiselle esimerkiksi liikuntapalveluiden senioreille suunnattujen tuotteiden parissa. Aikaisemmin liikkumattomien tai liian vähän liikkuvien ikääntyneiden on helpompi ja turvallisempi
aloittaa liikkuminen ammattilaisen ohjaamassa ryhmässä, jossa liikkujina on vertaisia. Alla olevassa kuviossa on kuvattu eri toimintakykyisten liikkujien ohjautuminen säännöllisen liikunnan pariin uuden palvelurakenteen mukaisesti.

Asiakassegmentoinnin pohjalta on lisäksi luotu eri sektoreilla toimiville ammattilaisille ikääntyneiden liikunnan ja liikkumisen palvelukartta (liite 1), josta ammattilainen pystyy ohjaus- tai neuvontatilanteessa hahmottamaan, millaisia vaihtoehtoja eri toimintakykyisille ikääntyneille löytyy eri sektoreiden tai toimijoiden
järjestämänä. Palvelukartta on jaettu käyttöön mm. terveysasemien, vanhuspalveluiden, kuntoutuksen,
palveluohjauksen ja järjestöjen ammattilaisten käyttöön ja se tukee liikunnan pariin ohjaamista.
3.3 Uusi KuntoVoiTas-tuote liikuttaa ikääntyneitä osaavan ammattilaisen ohjauksessa
Asiakassegmentoinnin, asiakaspalautteen ja nykytila-analyysin pohjalta liikuntapalvelut ovat kehittäneet
uuden ikääntyneiden ryhmäliikuntakonseptin KuntoVoiTas-ryhmäliikunnan ja siihen liittyvän ohjaajakoulutuksen. Tuote toimii jatkumona mm. +65-Starttikursseille ja VoiTas-tehoryhmiin osallistuneille liikunnan
aloittelijoille ja mahdollistavat säännöllisen liikuntaharrastuksen ohjatussa ryhmässä. Liikuntasaleissa toteutuvissa KuntoVoiTas-ryhmissä harjoitellaan tutkitun tiedon mukaan ikääntyneille tärkeitä sisältöjä kuten
voimaa ja tasapainoa. Kaatumisten ehkäisyn näkökulmasta tuotteeseen on lisätty täysin uudenlaisiakin
sisältöjä, kuten ketteryys- hyppely- ja koordinaatioharjoitteita. Ryhmien toimintamallissa korostetaan myös
psykososiaalisia tavoitteita.
Koulutettu ammattilaisohjaaja rakentaa tuntisuunnitelman laajasta, kokeneiden asiantuntijoiden laatimasta
liikepankista ohjeen mukaan. Jokaiselle liikkeelle on pankissa useita eri tasoisia vaihtoehtoja, joita soveltamalla samassa ryhmässä voi harjoitella erittäin hyväkuntoinen, kokenut liikkuja, mutta myös lieviä liikkumiskyvyn haasteita omaava iäkäs.
Konseptin myötä liikunnan pariin pääsee
laajempi
iäkkäiden
kohderyhmä.
Lisätietoja: turku.fi/kuntovoitas.
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4. Ulkoilun ja digipalvelujen kehittäminen korona-aikana
Korona-aika toi toiminnan suunnitteluun ja järjestämiseen haasteita. Poikkeuksellinen aika toi kuitenkin
myös innovatiivisia uusia toimintamuotoja- ja tapoja, jotka eivät olisi nousseet kehittämisen painopisteiksi
ilman pandemiaa. Turun Voimaa Vanhuuteen-työn vahvuutena korona-aikana oli ennakkoluulottomuus,
aktiivinen, rohkea ja matalankynnyksen kokeilujen kautta kehittäminen. Korona-ajan kokeilevat toimintamallit ovat jalostuneet osaksi normaalia toimintaa tavalla tai toisella.
4.1 Ulkoilusta ja parvekejumpasta virtaa korona-aikaan
Koronapandemian aikana Turussa kehitettiin erityisesti ulkoilua. Yhteistyössä järjestöjen kanssa järjestettiin parveke- tai pihajumppia 35 paikassa eri puolilla Turkua ja niihin osallistui n 600 hlöä. Turun parvekejumppatoimintamallissa kyse ei ollut pelkästä liikunnasta, vaan järjestöyhteistyön avulla tapahtumissa jaettiin lisäksi tietoa palveluista ja tukimuodoista korona-ajan haasteisiin, sekä nautittiin kulttuurista livemuusikon säestyksellä. Kyseessä oli innovatiivinen tapa tavoittaa erityisesti toimintakyvyn heikkenemisen
riskissä olevia ja yksinäisiä ikääntyneitä.
Korona-ajan parvekejumpista jatkokehitetyt alueelliset liikuntapysäkit ovat alkaneet syksyllä 2021 liikuntapalveluiden ja Turun Lähimmäispalveluyhdistyksen Liikkuvan resurssikeskuksen kanssa. Pysäkkipaikat
valittiin yhdessä yhdistyskumppanin kanssa ja alueissa painotettiin niitä asuinalueita, joilla tiedettiin asuvan runsaasti ikääntyneitä tai joilla ei ole liikuntakeskusta tai harjoittelupaikkaa läheisyydessään.
Uudessa liikuntapysäkki-toiminnassa liikuntapalveluiden asiantuntijat jalkautuvat lähiöihin ja pysäkkien sisältönä on liikkumiskyvyn testausta, henkilökohtaista kotiharjoitteluopastusta tai liikunnan palveluohjausta
sekä kannustusta ja rohkaisua liikunnan pariin. Yhdistyksen työntekijä sekä kaupungin palveluneuvoja
ovat pysäkeillä mukana ja osallistujilla on mahdollista keskustella ja saada tietoa myös muihin tarpeisiin
tai huolenaiheisiin liittyen. Liikunta koettiin asiakkaiden näkökulmasta olevan helposti lähestyttävä syy saapua pysäkille ja samassa ottaa puheeksi arkaluontoisempiakin asioita, kuten päihteiden käyttö tai mielenterveys ja saada näihinkin ohjausta samalla käynnillä.
Toimintamallin avulla tavoitetaan erityisesti ne, jotka eivät muuten hakeudu liikunnan pariin, kokevat yksinäisyyttä tai omaavat lieviä liikkumiskyvyn haasteita. Syksyllä 2021 toteutuneissa 8:ssa pysäkissä on tavoitettu noin 150 iäkästä. Tavoitetut ikääntyneet olivat pääsääntöisesti terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuvia tai liikuntaharrastuksen koronan takia lopettaneita. Joukossa oli myös runsaasti ikääntyneitä, jotka harrastivat kävelyä, mutta voima- ja tasapainosisältöinen harjoittelu uupui kokonaan. Pysäkkikohtaamisten avulla päästiin ohjaamaan ja keskustelemaan liikkumisesta juuri siitä eniten hyötyvän kohderyhmän kanssa. Pysäkit ovat poikineet yhteydenottoja liikuntapalveluihin vielä jälkikäteenkin asiakkailta.
Liikuntapysäkkejä on tarkoitus jatkaa myös tulevaisuudessa säännöllisesti.
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4.2 Digikokeiluja liikkumaan aktivoimiseksi
Korona-pandemian aikana liikuntapalveluilla oli mahdollisuus pilotoida digitaalisia palveluja. Yksi piloteista
oli etäharjoittelun digipilotti, joka toteutettiin yhteistyössä liikuntapalveluiden ja treenaakotona.com-yrityksen kanssa keväällä 2021. Pilotti oli suunnattu aikuisväestölle, mutta noin 40% pilottiin osallistuneista oli
yli 65-vuotiaita. Kolmen kuukauden kestoiseen pilottiin ilmoittautui kaiken kaikkiaan 874 henkilöä, joista
kuitenkin vain 485 käytti palvelua. Keskimäärin osallistujat tekivät palvelun kautta yhden harjoituksen viikossa. Palvelu sai asiakkailta positiivista palautetta, liikkumisaktiivisuuteen palvelun käytöllä ei ollut kutenkaan suurta vaikutusta.

Asiakkaiden kokemuksia treenaakotona.com palvelun 3 kk:n pilotista

Pilotti herätti mukavasti mielenkiintoa, mutta kokeilusta jäi vaikutelma, että monet kokeilivat maksutta tarjottua palvelua mielenkiinnosta muutamia kertoja ja pitkäjänteisempi liikkuminen digisti jäi vähäiseksi.
Treenaakotona-palvelun käyttö vaatii asiakkaalta vahvaa sisäistä motivaatiota, koska se ei sisällä sosiaalista aspektia tai vertaistukea, (vrt. esim. ryhmäliikunta) Pilotista jäi vaikutelma, että aktiivisimmat käyttäjät
ovat jo ennestään aktiivisia liikkujia, joille liikunta on arvona lähtökohtaisesti tärkeä. Tämän vuoksi todennäköisesti myös palvelun vaikutus liikunta-aktiivisuuteen (ka 2,7) jäi melko alhaiseksi. Aikaisemmin liikunnallisesti aktiivisen on helppo tarttua myös uusiin vaihtoehtoihin ja soveltaa tottumuksiaan poikkeusaikana
(esim. ottaa digijumppa käyttöön). Pilotin pohjalta ei päädytty jatkamaan etäohjattua liikuntatoimintaa.
Pandemian alussa liikuntapalveluissa luotiin liikkeellenetissä-sivusto, jonne kerättiin asiakkaille ikäryhmittäin materiaalia omatoimiseen liikkumiseen tai netistä löytyviin ohjattuihin harjoituksiin. Sivusto n jäänyt
käyttöön ja sitä voi tarkastella osoitteessa turku.fi/liikkeellenetissa.

5. Yksilöllinen liikuntaneuvonta
Yksilöllistä prosessimuotoista liikuntaneuvontaa kehitettiin Turun kaupungin liikuntapalveluissa vuosina
2018-2020. Pilotti koski koko aikuisväestöä ja sitä toteutti liikunnallisen elämäntavan osaston liikuntapalveluvastaavat (6 hlöä). Pilotin aikana liikuntaneuvontaan osallistui yhteensä n 70 yli 65-vuotiasta asiakasta. Jaksojen kestot olivat keskimäärin 3-6 kk:n mittaisia ja sisälsivät 3-5 yksilöllistä tapaamista tai muin
tavoin toteutettua kontaktia. Asiakkaalle suoritettiin alkukartoitus, tehtiin yhdessä asiakkaan kanssa tavoitteet ja yksilöllinen suunnitelma sekä seurantaa. Malli pohjautui liikuntaneuvonnan valtakunnallisiin suosituksiin (Liikkuva aikuinen ohjelma, 2021). Yksilölliseen liikuntaneuvontaan varattavissa olevien aikojan
täyttöaste oli vaihteleva, mutta pääsääntöisesti aikoja jäi runsaasti käyttämättä. Toiminnalla ei valitettavasti
tavoitettu aktiivisesta ja monimuotoisesta markkinoinnista huolimatta riittävästi osallistujia. Toimintaan hakeutuneet asiakkaat olivat kuitenkin pääsääntöisesti palveluun soveltuvaa kohderyhmää ja hyötyivät neuvonnasta.
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Ikääntyneiden osalta neuvonnasta oli jonkin verran hyötyä liikunnallisen elämäntavan saavuttamisessa.
• 100% koki neuvonnan hyödylliseksi
• 50% arvioi kuntonsa parantuneen
• 64 % toimintakykynsä parantuneen
• Liikkumisen arvioitiin lisääntyneen keskimäärin 4/5 (5 = lisääntynyt huomattavasti)
• Omaan tavoitteeseen päästy melko hyvin 3,7/5

Yksilöllinen liikuntaneuvonta lopetettiin vuonna 2020 edellä mainituista syistä. Tämän jälkeen liikuntaneuvontaan kehitettiin ryhmämuotoinen toteutus, jota on pilotoitu työikäisen väestön osalta vuonna 2021. Jatkossa ryhmämuotoisen liikuntaneuvonnan on tarkoitus kohdentua myös ikääntyneisiin. 2022 alkaen liikuntapalvelut saavat yhden uuden täysipäiväisen lisätyöntekijäresurssin, jonka työtehtävät kohdistuvat yksinomaan liikuntaneuvonnan toteuttamiseen. Tämä mahdollistaa liikuntaneuvonnan pitkäjänteisen ja kohdennetun kehittämisen.

6. Viestinnälliset keinot liikkumaan aktivoinnin tukena
Ikääntyneiden liikunnasta ja sen edistämisestä tai kehittämisestä tiedotetaan säännöllisesti iäkkäitä ja heidän läheisiään hyödyntäen mm. paikallisia ilmaisjakelulehtiä sekä Turun kaupungin kuntalaislehti TurkuPostia, joka jaetaan kaikkiin turkulaisiin kotitalouksiin. Turun kaupungin järjestöyhteistyössä tuottama laajan levikin omaava, ikääntyneille suunnattu Menovinkit-opas sisältää myös aina laajasti liikunta-asiaa. Menovinkkien jakelu on n 15 000 kpl ja niitä jaetaan eri puolilla kaupunkia monen tahon toimesta.
Perinteisen markkinointiviestinnän ohella on toteutettu kaikille avoimia ja maksuttomia tiedotustilaisuuksia
ja Voimaa Vanhuuteen- luentosarjoja, joiden tarkoituksena on ollut lisätä kohderyhmän tietoa liikunnasta,
harrastusmahdollisuuksista ja liikunnan kehittämistoimenpiteistä Turussa, sekä tätä kautta tavoittaa ikääntyneitä liikunnan pariin. Tilaisuuksiin on osallistunut yhteensä yli 600 iäkästä VV-ohjelmakauden aikana.
Lisäksi on toteutettu erilaisia viestintäkampanjoita esimerkiksi tienvarsi/ bussipysäkkimainonnan merkeissä, joissa sisältönä on ollut ikääntyneiden liikkumaan kannustaminen.
UKK-instituutin kanssa yhdessä toteutettiin turkulaisille ikäihmisille suunnattu verkkoluento ikääntyneiden
liikkumisen suosituksista ja harrastusmahdollisuuksista Turussa, se on saanut tähän mennessä yli 1150
katselukertaa ja verkkoluentoon liittyen kehitettiin myös asiakkaille eri tahoilla jaettava postikortti, jossa
kuvana on +65 Vireyttä liikkumalla-suositus ja kääntöpuolella em. verkkoluennon osoite ja kannustusviesti.
Postikortteja on jaettu tuhansia kappaleita eri sektoreiden toimesta ja ne toimivat myös liikunnan puheeksioton työkaluna mm. sote-sektorilla. Edellä mainitut tavat ovat monipuolistaneet ikääntyneiden liikunnan
ja sen kehittämisen näkyvyyttä ja tavoittaneet uudella tavalla ikäihmisiä, sekä heidän omaisiaan Turussa.
Verkkokoulutus on katsottavissa osoitteesta turku.fi/ikaantyneidenliikunta.

7. +70 ja +75 Testipäivät edistävät ikääntyneen väestön terveyttä
Ikääntyneiden +70 ja +75 testipäivät ovat Turussa kehitetty terveyden edistämisen tapahtuma, jossa vuosittain tavoitetaan jopa 1000 iäkästä liikkumis- ja toimintakyvyn arvioinnin merkeissä. Tapahtumat toteutetaan poikkihallinnollisen yhteistyön avulla, hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden kanssa. +70-testipäivään
osallistuu perinteisesti aktiivisia, liikunnallisia ja hyväkuntoisia yli 70-vuotiaita. Tapahtuman tarkoitus on
promootio, osallistujien voimaannuttaminen ja kannustaminen, jota toteutetaan ohjauksen, neuvonnan ja
tiedollisen tuen keinoin.
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Voimaa Vanhuuteen-kauden aikana on pyritty +75 testipäivän kehittämisen myötä löytämään erityisesti
terveytensä ja toimintakykynsä kannalta riittämättömästi liikkuvia ja toimintakyvyltään heikentyneitä ikääntyneitä. Tämä on toteutettu järjestämällä testipäivä helposti lähestyttävässä ja iäkkäille tutuissa paikoissa,
kuten palvelu- tai hyvinvointikeskuksissa. Lisäksi on painotettu alueellisuutta suuntaamalla testipäiviä eri
lähiöihin. Maksuton, ammattilaisten suorittama monipuolinen testaus antaa tärkeää tietoa ikääntyneille
heidän kunnostaan ja asiakas saa testien pohjalta yksilöllistä kotiharjoitteluopastusta, liikunnan palveluohjausta, ravitsemusneuvontaa ja kaatumisten ehkäisyneuvontaa. Nämä toimivat niin ikään tärkeänä väylänä tavoittaa ikääntyneitä liikunnan pariin.
+75-testipäivässä käytetyistä testeistä asiakas saa tietoa erityisesti alaraajojen lihasvoimasta ja tasapainosta. +75-testipäivään valitut testit tuovat esiin liikkumikyvyn heikkenemiseen ja kaatumisalttiuteen liittyvä
riskejä ja soveltuvat hyvin myös apuvälineen käyttäjille. Alla +75 testipäin testit.
•
•
•
•
•

SPPB-testi + yhdellä jalalla seisominen
Puristusvoima
10 m kävelytesti normaali- ja maksiminopeudella
Bergin tasapainotestin valikoidut osiot; esineen nostaminen lattialta, 360 asteen ympärikääntyminen, silmät kiinni seisominen
kaatumisvaaran arviointi (UKK)

+70-Testipäivän osalta Turun kaupungin liikuntapalvelut sekä kuntouttavat palvelut ovat keränneet aineistoa osallistujien testituloksista vuodesta 2014 alkaen. Aineisto on koottu yhteen ja analysoitu vuoden 2021
aikana ja siitä kirjoitettu artikkeli, jota on ehdotettu julkaistavaksi Gerontologia-lehdessä. Alla olevassa
taulukossa on kuvattu esimerkin omaisesti vuonna 2019 järjestettyjen kahden +70 testipäivän toimintakykytestien tuloksia. Testipäivätulosten avulla on mahdollista seurata liikuntaa säännöllisesti harrastavien
ikääntyneiden toimintakykyä ja tuloksia voidaan hyödyntää mm. palveluiden kehittämisessä.
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8. Yhteenveto
Turun Voimaa vanhuuteen-kaudella kehitettiin monia uusia toimintoja ja saavutettiin monia onnistumisia,
joita on kuvattu aikaisemmin tässä raportissa. Vaikeasta korona-ajasta huolimatta toimintaa saatiin järjestettyä, kun alkuperäisiä suunnitelmia sovellettiin tai kehitettiin täysin uusia suunnitelmia. Onnistumisiin on
useita syitä, joita Voimaa Vanhuuteen työryhmä on kiteyttänyt yhteenveto-työpajassaan alla kuvatun mukaisesti.
• Liikunta + sote + 3 sektori = hyvä yhdistelmä edistämään ja kehittämään ikääntyneiden liikkumista
• Luotettavat, osaavat ja aktiiviset yhteistyökumppanit kolmannella sektorilla ja poikkihallinnollisesti
ovat olleet avainasemassa kehittämisessä
• Työryhmässä ”puhuttu yhteistä kieltä”: erilaiset ja monipuoliset näkökulmat on saatu esiin ikääntyneiden kohderyhmää koskien → aito, innovatiivinen yhteistyö ikääntyneiden hyväksi
• VV-työryhmä on kokenut työskentelyn innostavaksi ja jäsenet ovat motivoituneita jatkamaan kehittämistä yhdessä
• Kohderyhmän ymmärrys kehittämisen pohjana on ollut keskeinen voimavara onnistumisissa
• Työtä on tehty tavoitteellisesti tutkittuun tietoon ja vankkaan käytännön kokemukseen sekä paikallistuntemukseen nojaten
• Työhön on osoitettu riittävä henkilöresurssi ja rahoitus
• Päättäjät ja johtajat ovat osoittaneet aikaisempaa enemmän kiinnostusta ja sitoutumista ikääntyneiden liikunnan kehittämiseen
• Valtakunnallinen verkostoituminen asiantuntijatahoihin on vienyt kehittämistä ns. seuraavalle tasolle; THL, STM, UKK-insituutti, Ikäinstituutti
• Yhteistyökumppaneilla on ollut keskinäinen luottamus ja arvostus
• Kehittämistyöllä ollaan luotu pohjaa yhteistyöllä sote-uudistusta ajatellen
Esimerkki valtakunnallisesta verkostoitumisesta; Turun mallin esittely valtakunnalliselle asiantuntijaverkostolle kaatumisten ehkäisyyn liittyen, STM / THL:n Turvallisesti kaiken ikää – Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn toimenpideohjelman verkostokokouksessa.

Turun Voimaa Vanhuuteen-työryhmä nostaa kolmivuotiskauden erityisiksi onnistumisiksi seuraavat kokonaisuudet, joita työryhmä toivoo kehitettävän eteenpäin tai juurrutettavan kaupungin pysyväksi toiminnaksi:
• VoiTas-tehoryhmämallin hiominen laadukkaaksi prosessiksi, josta on vaikuttavat tulokset.
• Ikääntyneiden harjoittelumahdollisuuksien lisääntyminen
• Taustaorganisaatioiden tuki ollut hyvä (liikuntapalvelut, Ikäinstituutti)
• Asiakasryhmää segmentoitu/ profiloitu parempien palvelujen kehittämiseksi → voidaan hyödyntää
jatkokehittämisessä
• Työtä on tehty näkyväksi ja ikääntyneiden liikunta on ollut näkyvämmin esillä
• Monipuoliset yhteistyökumppanit yhdistyksistä yrityksiin ja oppilaitoksiin
• Ikäinstituutin kautta hyvät toimintamallit jalkautuvat valtakunnallisesti
12

Turun kaupungin liikuntapalveluiden Voimaa Vanhuuteen toiminta palkittiin valtakunnallisella Liikkuvat ohjelmien Ikiliikkuja palkinnolla opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta
2.12.2021 ansiokkaasti työstä ikääntyneiden liikkumisen eteen.

Voimaa vanhuuteen-ohjelmasta on opittu paljon ja luonnollisesti kehitettävää ja parannettavaakin jäi. Korona-pandemian vuoksi jouduttiin kahdesti perumaan suunniteltu ikääntyneiden liikuntaraati, joka oli tarkoitus toteuttaa monimuotoisesti kokeilujen ja kolmikanta-keskustelutilaisuuksien muodossa (ikääntyneet
– ammattilaiset – päättäjät). Kohderyhmän osallistaminen kehittämiseen ei toteutunut suunnitelmien mukaan, vaikka asiakaspalautetta toiminnoista kerättiinkin eri tavoin. Tämä herätti kuitenkin vahvan tarpeen
tulevassa kärkihankkeessa etsiä erilaisia keinoja kohderyhmän ymmärtämiseen, kuulemiseen ja osallistamiseen.
VoiTas-tehoryhmien osallistujamäärätavoitteista jäätiin, sillä harjoittelupaikkojen ja -ryhmien sulut estivät
toiminnan järjestämisen kokonaan. Haasteeseen yritettiin etsiä intensiivisesti ratkaisua mm. Turun AMK:n
fysioterapia-opiskelijoiden kanssa yhteistyössä toteutetuista yksilöohjauksista, mutta loppuviimein laajat
rajoitustoimet estivät nämäkin.
Voimaa Vanhuuteen työryhmä on kiteyttänyt yhteenveto-työpajassaan seuraavat asiat jatkokehittämisen kohteiksi:
• Sote-uudistuksen tuomat mahdollisuudet ja haasteet; yhdyspintatyön kehittäminen; mitä tehdään
yhdessä
• Yhdistys/ järjestötyön laajentaminen ja lisääminen
• VoiTas-malli pysyväksi toiminnaksi; lipan budjettiin
• VoiTas-tehoryhmien käyneiden jatkoseuranta; ryhmätoiminnan pitkän ajan vaikutukset liikunta-aktiivisuuteen (jäi ohjelmakauden aikana tekemättä korona-sulkujen vuoksi)
• Hankkeen asioiden, kehittämisen ja hyvien käytänteiden tuomista laajemmin eri sektoreiden”ruohonjuuritasolle”
• Ikääntyneiden liikkumisen kehittämisen ympärille säännölliset tapaamiset eri asiantuntijoiden kesken (jatkossakin)
• Oikean kohderyhmän löytäminen; jatkuva kehittäminen
• Alueellinen yhdenvertaisuus/ saavutettavuus
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9. Jatkokehittäminen
Ikääntyneiden terveysliikunnan kehittäminen jatkuu Turussa osana pormestariohjelman kärkihankkeita
2022-2025. Kolmivuotiselta Voimaa Vanhuuteen kaudelta jatketaan ja laajennetaan hyviä käytänteitä,
hyödynnetään luotuja verkostoja ja kehitettyä osaamista. Erityisen tärkeä näkökulma on ikääntyneiden
osallistaminen ja kuuleminen monipuolisin keinoin. Neljän vuoden kärkihankkeen aikana on tarkoituksena
kulkea kohti liikkuvampaa Turkua. Visio on kuvattu kuvioon seuraavalle sivulle.

Yhteisöllisyyden, hyvinvoinnin ja asuinalueiden tasapainoisen kehityksen kärkihankkeeseen on sisällytetty
liikunnan toimenpideohjelma, jonka osana ikääntyneiden terveysliikunta kehitetään jatkossakin. Kärkihankkeen tavoitteisiin on kirjattu mm. seuraavaa:
”Liikunta vahvistaa terveyttä ja elämänlaatua. Se voi tarjota myös yhteisöllisyyttä ja elämyksiä sekä tekemisen riemua. Liikunta vahvistaa hyvinvointia monipuolisesti. Korona-aika on
vähentänyt liikkumisen mahdollisuuksia ja nyt tarvitsemme siihen erityistä huomiota.”
Erityisesti ryhmämuotoisesti toteutettu ikääntyneiden terveysliikunta vastaa hyvin kärkihankkeen tavoitteisiin. Ikääntyneiden ryhmämuotoisen liikunnan hyödyt toimintakyvylle ovat monipuoliset ja kohderyhmän
liikunnassa korostuu psykososiaalinen näkökulma. Ryhmäliikunnan avulla aikaansaadaan hyvinvointia,
yhteisöllisyyttä, uusia sosiaalisia verkostoja ja vertaistukea. Korona-aikana ikääntyneiden säännöllinen
harrastaminen ja arkiliikunta väheni. VoiTas-tehoryhmä-toimintamallin avulla kyetään tehokkaasti parantamaan ja palauttamaan ikääntyneen fyysistä toimintakykyä sekä vaikuttamaan arjessa jaksamiseen/pärjäämiseen. VoiTas-tehoryhmä-toiminnan avulla ikääntyneiden voimavarat itsestä huolehtimiseen paranevat. Toiminta tähtää pitkäjänteiseen liikkuvamman elämäntavan löytämiseen.
” Vahvistamme segregaation vähentämisen periaatteen ensisijaiseksi tavoitteeksi lähiöiden
kehittämisessä. Vahvistamme kaupunkilaisten yhteisöllisyyttä ja osallistumista kaupungin
kehittämiseen toteuttamalla ja päivittämällä lähiöohjelman kehittämään Turun lähiöistä viihtyisiä ja hyvää elämää tukevia alueita.”
” Liikkumisen toimenpideohjelman tavoitteet asetamme yhdessä seurojen ja järjestöjen
kanssa. Toimenpideohjelma ulottuu myös liikkumiseen kannustavan kaupunkiympäristön rakentumiseen. ”
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Lähiliikunnan mahdollisuudet ja aktiivisuutta tukeva lähiympäristö korostuvat ikääntyneiden kohderyhmässä – ympäristö ja yhteisöllisyys houkuttelevat liikkumaan. Lähiliikuntapaikkojen kehittämisessä huomioidaan ikääntyneiden näkökulma entistä paremmin. Järjestöjen ja yhdistysten roolia ikääntyneiden liikuttajina lähiöissä on tarkoitus lisätä ja kehittää toimintaa mahdollisimman moneen lähiöön tai sellaiseen
jokapäiväiseen paikkaan, jossa kohderyhmää arjessa muutenkin liikkuu. Liikkumisen integroimisella arjen
menoihin mahdollistetaan matalan kynnyksen ”turvallinen” osallistuminen, sillä tällöin liikuntaryhmään tulo
ei vaadi erityisiä varusteita tai osaamista ja sen voi yhdistää asiointeihin, esimerkkinä kauppakeskuskävely. Tällä tavoin hyvinvoinnin edistämisen mahdollisuudet ja yhteisöllisyys lisääntyvät lähellä iäkkään kotia.
Ikääntyneiden liikunnan osalta kehittäminen kohdistuu edellä mainittujen tavoitteiden ja aikaisempien kokemusten pohjalta neljään kärkeen, jotka
on kuvattu kuvassa oikealla.
Edellä jo mainittujen VoiTas-tehoryhmien ja lähiliikuntatoiminnan ohella keskiössä ovat osaamisen
kehittäminen ja viestintä.
Osaamisen kehittämistä kohdennetaan nyt myös
yksityissektorille, mutta aikaisempaan tapaan
myös kunnan ja kolmannen sektorin toimijoille.
Säännöllisesti liikkuvien määrän lisääminen vaatii
osaamista ja toimijoita kaikille sektoreille. Liikunnalla on ikääntyneiden terveys- ja toimintakyky
hyötyjen saavuttamisessa valtava hyödyntämätön
potentiaali, joten myös yksityissektorin toimijoita
tarvitaan.
Viestintää on tarkoitus kehittää liikkumista aktivoivampaan suuntaan. Perinteisen markkinointiviestinnän oheen on tarkoituksena kehittää kohderyhmää uudella tavalla herätteleviä keinoja, joiden
suunnittelussa osallistetaan myös kohderyhmäläisiä.

Kohderyhmän tarpeita, toiveita ja näkemyksiä
kartoitetaan laajasti kärkihankkeen ensimmäisenä vuonna mm. toteuttamalla laaja liikkumiskysely, jalkautuvaa osallistamista ja liikuntaraateja. Näiden pohjalta tarkennetaan kehittämisen kohteeksi valittujen neljän kärjen sisältöjä.

Lisätiedot:
Projektipäällikkö Saija Kultala
Turun kaupungin liikuntapalvelut
saija.kultala@turku.fi
040 185 7353

15

Liite 1: Ikääntyneiden liikunnan ja liikkumisen palvelukartta
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Raportissa käytetty aineisto ja lähteet:
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Ikäinstituutti: Voimaa vanhuuteen -ohjelma - Voimaa vanhuuteen - Voimaa vanhuuteen

•

Sherrington C et al. Exercise for preventing falls in older people living in the community. Cochrane
Database of Systematic Reviews 2019, Issue 1. Art. No.:CD012424. DOI:
10.1002/14651858.CD012424.pub2

•

Sosiaali- ja terveysministeriö, 2004: Ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveysliikunnan laatusuositukset - Valto (valtioneuvosto.fi)

•

Suomen fysioterapeutit, 2017: Kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisyn fysioterapiasuositus Duodecim (terveysportti.fi)

•

UKK-instituutti, 2019: Liikkumisen suositus yli 65-vuotiaille - UKK-instituutti (ukkinstituutti.fi)

•

Vasankari t. ym. 2018: Liikkumattomuuden lasku kasvaa – vähäisen fyysisen aktiivisuuden ja heikon fyysisen kunnon yhteiskunnalliset kustannukset - Valto (valtioneuvosto.fi)

