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ESIPUHE

Nyt on aika tehdä hyviä päätöksiä, vara-
ta resursseja ja käynnistää toimintaa, joka 
mahdollistaa iäkkäiden kotona asumisen 

ja liikkuvan vanhuuden. Satsaus kannattaa sekä in-
himillisesti että taloudellisesti mm. kaatumisten eh-
käisyn ja elämänlaadun näkökulmasta. Erityisen 
tärkeää on voima- ja tasapainoharjoittelu, josta hyö-
tyvät varsinkin 75+ ikäiset kotona asuvat iäkkäät, 
joilla on alkavia ongelmia liikkumisessaan. Esimerk-
kinä liikkumisvaikeuksista on vaikkapa tuolista nou-
sun tai rappusissa kulkemisen työläys, minkä vuoksi 
iäkäs ihminen alkaa vähentää liikkumistaan.

Voima- ja tasapainoharjoittelun järjestämiseen kan-
nustavat myös ajankohtaiset asiakirjat kuten:
• Ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveysliikunnan 

laatusuositukset (2004)
• Terveyden edistämisen politiikkaohjelma (2007)
• Liikkuva ja hyvinvoiva Suomi 2010-luvulla. Ehdo-

tus kansalliseksi liikuntaohjelmaksi (2008)
• Ikäihmisten palvelujen laatusuositus (2008)
• Valtioneuvoston periaatepäätös terveyttä edistä-

vän liikunnan ja ravitsemuksen kehittämislinjois-
ta (2008) 

• Ikäneuvotyöryhmän muistio (2009)
• Käypä hoito -suositus liikunnasta (2008) ja Hopea-

paperi (2009)

Ikäinstituutin koordinoiman ja Raha-automaatti-
yhdistyksen rahoittaman valtakunnallisen Voimaa 
vanhuuteen -ohjelman paikallishankkeissa on teh-
ty ansiokasta työtä juuri tämän asian puolesta. Pai-
kallishankkeiden kotipesänä ovat olleet erilaiset so-
siaali- ja terveysalan järjestöt, joilla on aito yhteys 
vanhoihin ihmisiin. Tässä oppaassa kuvataan toisen 
hankeryhmän (2006-2008) hyvää työtä. 

Keskeistä iäkkään ihmisen kannalta on helposti 

saavutettava liikuntaneuvonta ja toimintakykyä pa-
rantava ryhmäharjoittelu. Työtekijät, vertaisohjaajat 
ja omaiset tarvitsevat puolestaan lisää tietoa ja osaa-
mista vanhan ihmisen ohjaamisesta liikunnan pii-
riin. Järjestöjen ja julkisen sektorin välistä yhteis-
työtä ja näkemystä harjoittelun hyödyllisyydestä 
kaivataan, jotta liikuntaryhmät vakiintuvat. Varsin-
kin tilojen löytyminen ja kuljetusten järjestäminen 
ovat haaste usealle järjestölle. Tehokkaalla yhteis-
työllä saadaan vähän liikkuvat iäkkäät toiminnan 
piiriin ja edistetään kotona asumisen mahdollisuuk-
sia, varmistetaan toiminnan laatu, säästetään pääl-
lekkäistä työtä ja kustannuksia.

Tämä opas on toinen iäkkäiden voima- ja tasa-
painoharjoittelun hyviä toimintatapoja avaava tie-
topaketti. Siitä löytyy käytännöllisiä työkaluja iäk-
käiden tavoittamiseen, liikuntaneuvontaan sekä 
voima- ja tasapainoharjoittelun järjestämiseen. 
Vinkkejä tarjotaan myös viestintään ja paikallisen 
koulutuksen järjestämiseen, kuljetuksiin ja tilojen 
käyttöön. Opas on toimitettu toisen hankeryhmän 
loppuraporttien perusteella. Kiitämme lämpimäs-
ti hanketyöntekijöitä, -organisaatioiden esimiehiä, 
kuntapäättäjiä ja toimintaan osallistuneita iäkkäitä. 

Jokaisen kunnan kannattaa soveltaa hyväksi to-
dettuja toimintatapoja iäkkäiden parhaaksi. Voimaa 
vanhuuteen -ohjelmassa syntynyt tietotaito, koulu-
tusohjelmat sekä runsas viestintämateriaali ovat saa-
tavillasi. 

Tehdään yhdessä työtä liikkuvan vanhuuden 
puolesta!

Ohjelmajohtaja Elina Karvinen  
Ohjelmakoordinaattori Pirjo Kalmari
Ikäinstituutti    
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I
äkkäiden liikunta on viime vuosina saanut paljon myönteistä julkisuutta. Liikkujina eivät ole olleet 
vain hyväkuntoiset ’harmaat pantterit’ vaan kuntosaleista ja lenkkipoluilta on tavoitettu myös niitä 
ihmisiä, jotka ovat ennen epäröineet omaa suorituskykyään. Liikunta kiinnostaa ja hyödyttää mo-
nenlaisia iäkkäitä ihmisiä. Mahdollisuuksiin tartutaan, jos liikuntatoiminta on räätälöity toimin-
takyvyltään heikentyneen iäkkään tarpeeseen ja arkeen. Tässä on ajankohtainen ja tärkeä tehtävä 

kaikille iäkkäiden terveysliikuntaa suunnitteleville ja järjestäville tahoille sekä päätöksentekijöille. Kaik-
kia tarvitaan, jotta iäkkäät saisivat tasa-arvoiset mahdollisuudet osallistua ja harrastaa liikuntaa.

1 Hanketoiminnasta 
  hyviin toimintatapoihin

Uudenlaisen liikuntatoiminnan takaa löytyy usein 
Voimaa vanhuuteen -ohjelman (liite 1) paikallis-
hanke, sillä niissä järjestetty voima- ja tasapaino-
harjoittelu on levittäytynyt jo yli 40 kuntaan.  Tutki-
mustietoon ja iäkkäiden toiveisiin perustuvia hyviä 
toimintatapoja on kehitetty määrätietoisesti paikalli-
sen yhteistyöverkoston ja Ikäinstituutin avulla. Oh-
jelma työskentelee erityisesti kotona asuvien, toi-
mintakyvyltään heikentyneiden, yli 75-vuotiaiden 
iäkkäiden hyväksi tarjoamalla liikuntaneuvontaa 
sekä ohjattua voima- ja tasapainoharjoittelua. Jal-
kojen hyvä lihasvoima ja tasapaino auttavat iäkäs-
tä asumaan kotonaan ja liikkumaan ulkona vailla 
kaatumisen pelkoa. Paikallistoimintoihin on viiden 
vuoden aikana osallistunut yli 10 000 innokasta har-
joittelijaa eri puolilla Suomea

Hanketyö on saanut kiitosta ulkoiselta arvioitsi-
jalta. Arvioija totesi väliraportissaan (Net Effect Oy 
2009), että ohjelman hanketoiminta on onnistunut 
Ikäinstituutin mentoroinnin, erinomaisen tukimate-
riaalin ja sitoutuneen projektityön avulla tarjoamaan 
uudenlaista toimintaa kohderyhmälle, jota normaa-
lit liikunta- tai terveyspalvelut eivät toistaiseksi ole ta-
voittaneet.

Ulkoinen arviointi osoittaa, että toiminnan 
suunta on oikea ja valtakunnallisessa työssä on pääs-
ty hyvään alkuun. Tehtävää on edelleen paljon, sillä 
75 vuotta täyttäneitä on yli 400 000 ja määrä lisään-
tyy kovaa vauhtia. Heistä puolella arvioidaan olevan 
sellaisia liikkumiskyvyn ongelmia, joihin voima- ja 

tasapainoharjoittelu tepsisi tehokkaasti, jos harjoit-
teluryhmiä olisi riittävästi tarjolla. Liikunta vaikut-
taa myös myönteisesti älyllisiin toimintoihin ja pitää 
mielen virkeänä. Lisäksi liikuntaryhmissä yksinäiset 
löytävät juttukavereita ja vertaistukea.

Kuviossa 1 esitetään ohjelman pilottihankkeen 
sekä kolmen Voimaa vanhuuteen -ohjelman hanke-
ryhmän sijoittuminen ohjelmakaudelle. Kuvio ker-
too myös hankkeiden ja koko ohjelman kehitysteh-
tävistä sekä havainnollistaa, kuinka toinen ja kolmas 
hankeryhmä ovat voineet oppia edeltäjän työstä.

Opas kertoo Voimaa vanhuuteen -ohjelman toi-
sen hankeryhmän (liite 2) kokemuksista ja työn te-
kemisen tavoista. Hankkeet järjestivät voima- ja 
tasapainoharjoittelua sekä ulkoilua, kouluttivat toi-
mijoita ja vertaisia sekä osallistuivat alueellisen lii-
kuntapalveluketjun kehittämiseen. Tämä han-
keryhmä pystyi hyödyntämään kehitystyössään 
ensimmäisen ryhmän opit sekä täsmentyneemmän 
mentoroinnin ja laajan viestintämateriaalin. Täs-
tä oppaasta löytyy myös pohdintaa siitä, mikä edis-
ti uusia työn tekemisen tapoja ja mikä mahdollisesti 
esti toimintatapojen muuttumisen ja vakiinnutta-
misen. Iäkkäiden liikunnan juurruttaminen eri toi-
mijoiden arkeen on kehitystyötä, jossa on etsittävä, 
löydettävä ja koulutettava asioiden merkityksen ym-
märtäviä yhteistyökumppaneita. Opas on toimitet-
tu hankkeiden loppuraporttien (ohjeistus, liite 3) ja 
hankeohjaajien hiljaisen tiedon perusteella. Opas-
sarjasta on tulossa myös kolmas osa. 
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K Mitä hyvä toimintatapa tarkoittaa Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa

 �00�  �004  �005  �00�  �00�  �00�  �009  �0�0

VoiTas-pilotti  

Ohjelma   

1. hankeryhmä   

2. hankeryhmä    

3. hankeryhmä     

Tavoitteet
  Edellytysten luominen

etenemis-   Toiminnan kehittyminen
järjestyksessä

    Iäkkäiden osallistuminen

Kuvio 1. Ohjelman tavoitteet suhteessa toimintavuosiin

Hyvällä toimintatavalla tarkoitetaan eettisesti hyväksyttävää liikuntatoimintaa, joka tuottaa hyvää toiminta-

kyvyltään heikentyneelle, iäkkäälle ihmiselle. Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa hyvät toimintatavat kehittyvät 

prosessissa yhdessä ja erikseen oppien.

Hyvä toimintatapa

• on vanhuskeskeinen ja osallistava

• on toimiva ja tuloksellinen perustuen seurantaan ja monipuoliseen arviointiin

• koetaan toimintaympäristössään toimivaksi 

• rakentaa siltoja eri toimijoiden ja organisaatioiden tai palvelujen välille

• kehittyy ja leviää vuorovaikutuksessa, jossa voidaan oppia ja muodostaa uutta tietoa yhdessä

• antaa työntekijälle mahdollisuuden tarkastella työtään uudesta, kehittävästä näkökulmasta

Hyvä käytäntö tai hyvä toimintatapa voidaan määri-
tellä monella tavalla. Tämän oppaan määrittelyn tu-
kena on mm. Hyvä käytäntö -verkkosivusto (www.
sosiaaliportti.fi). Hyvän toimintatavan määrittelyssä 

on otettu huomioon ohjelman kohderyhmä ja oppi-
misnäkökulma.  
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tiin niin liikunnan ja kuntoutuksen ammattilaisille, 
hoitohenkilökunnalle kuin vertaisillekin. 

Luvussa 4 käsitellään yhteistyöverkostojen ja 
saumattoman liikuntapalveluketjun rakentumis-
ta sekä toimintojen vakiintumista hankepaikka-
kunnilla. Luvussa käsitellään myös kuljetus- ja ti-
lakysymyksiä tärkeinä tukipalveluina iäkkäiden 
terveysliikunnan järjestämisessä. Myös tässä luvussa 
sama hanke voi esiintyä useissa yhteyksissä.

Luvussa 5 kuvataan hanketyötä ohjelman ja 
hankeohjauksen näkökulmasta. Hankkeiden ja han-
kepaikkakuntien erilaisuus on rikkaus ja haaste hy-
välle hankeohjaukselle. Yhdessä oppiminen on ollut 
Voimaa vanhuuteen -ohjelman hankeohjauksen joh-
toajatus. 

K Miten parhaiten hyödynnät opasta

Oppaan luvussa 2 esitellään ohjelman hankkeiden 
kehittämiä hyviä toimintatapoja teemoittain. Tee-
moina ovat voima- ja tasapainosisältöinen liikunta-
harjoittelu, liikuntaneuvonta ja ulkoilu. 

Luvusta löydät eläviä esimerkkejä toiminnan jär-
jestämisestä sekä kuvauksia siitä, miten toimintaky-
vyltään heikentyneet iäkkäät ovat kokeneet liikunta-
toimintaan osallistumisen. Tekstissä kuvataan niin 
hanketyön menestystekijöitä kuin haasteitakin. Li-
säksi luvusta löytyvät kiteytykset hankkeiden teke-
män testauksen kulmakivistä sekä voima- ja tasapai-
noharjoittelusta. 

Luvussa 3 kerrotaan hankkeiden toteuttamas-
ta koulutustoiminnasta. Saman hankkeen työtä voi-
daan esitellä useissa kohdissa. Koulutusta järjestet-
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Hanketyön kiteytys 

K Kenelle 

Laatusuositusten* mukaan iäkkäät ihmiset tulee jakaa liikunnassa toimintakyvyn perusteella 
kolmeen ryhmään:

Toiminta- ja liikkumiskykyiset 
Toiminta- ja liikkumiskyvyltään heikentyneet
Toiminnanvajauksia omaavat

Voimaa vanhuuteen -ohjelman työ kohdistuu keskimmäiseen, toiminta- ja liikkumiskyvyltään 
heikentyneisiin, kotona asuviin, pääsääntöisesti �5 vuotta täyttäneisiin, passiivisiin ikäihmisiin. 

Kohderyhmään kuuluvalle iäkkäälle ihmiselle on tyypillistä mm.

• ulkona liikkumisen väheneminen
• tuolista nousun vaikeutuminen
• kävelyn hidastuminen
• rappukävelyn vaikeutuminen
• kauppakärryyn nojaaminen
• väsyvyys  

K Mitä 

Voimaa vanhuuteen -ohjelman hankkeiden tavoitteena on järjestää kohderyhmän iäkkäille 
nousujohteista ensisijaisesti ryhmämuotoista voima- ja tasapainoharjoittelua kaksi kertaa viikossa. 
Tavoite perustuu tutkimustietoon ja käytännön kokemukseen harjoittelun hyödyistä iäkkäälle.

K Miten 

Ohjelman hankkeiden työtä linjaavat laatusuositukset* ja sitä tuetaan hankeohjauksella. 
Hanketyössä tuotetaan hyviä toimintatapoja iäkkäiden ihmisten liikuntapalvelujen järjestämiseksi. 

Laadukkaan liikuntatoiminnan tunnusmerkit ovat

• käyttäjälähtöisyys
• saavutettavuus
• yksilöllisyys
• joustavuus ja saumattomuus
• turvallisuus
• eettisyys
• arviointi

* Ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveysliikunnan laatusuositukset (2004)
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2 Liikkeelle monin tavoin

T
oimintakyvyltään heikentyneiden iäkkäiden ihmisten liikuntatoiminta voidaan järjes-
tää hyvin monin tavoin ja erilaisissa olosuhteissa. Tässä luvussa kuvataan, miten hank-
keet ovat toteuttaneet voima- ja tasapainoharjoittelua kuntosaleilla, kerhotiloissa ja 
kotioloissa, ohjanneet liikuntaneuvonnalla iäkkäät liikunnan pariin sekä järjestäneet 
monipuolisia ulkoilutapahtumia. Luku sisältää myös kuvauksia iäkkään osallistumises-

ta liikuntatoimintaan sekä tietopaketit voima- ja tasapainoharjoittelusta sekä testaustoiminnasta.

�.� Tavoitteellista voima- ja tasapainoharjoittelua

Hyvä liikkumiskyky on iäkkäälle ihmiselle tärke-
ää, sillä sen avulla voi tehdä itselleen mieluisia asioi-
ta. Liikkumiskyvyn ongelmat johtuvat usein jalkojen 
lihasvoiman ja tasapainon heikkoudesta. Sopivalla 
harjoittelulla näitä ominaisuuksia voidaan parantaa 
vielä hyvinkin iäkkäänä. Jotta voimat todella kasvai-
sivat, tulisi tehokasta voimaharjoittelua tehdä kah-
desti viikossa ja lisätä vastusta voimien karttuessa 
(ks. iäkkään voimaharjoittelun tavoitemalli, s. 13). 

Ei todellakaan ole helppoa järjestää toiminta-
kyvyltään heikentyneille iäkkäille suositusten mu-
kaista, kahdesti viikossa tapahtuvaa kuntosali-
harjoittelua. Haasteita aiheuttavat mm. iäkkäiden 
motivoiminen tehokkaaseen harjoitteluun, ryhmiin 
kulkeminen, ohjaajien ja tilojen löytäminen sekä jat-
koharjoittelun järjestäminen. Voimaa vanhuuteen    
-ohjelman paikallishankkeet onnistuivat kuitenkin 
tässä tehtävässä upeasti. Hankkeiden järjestämät in-
tensiiviset kuntosalijaksot kestivät tyypillisimmin 
2-3 kuukautta. Sen jälkeen osallistujat ohjattiin it-
senäiseen jatkoharjoitteluun tai ammattilaisten ja 
vertaisohjaajien vetämiin jatkoryhmiin. Iäkkäätkin 
huomasivat intensiivisen harjoittelun vaikutukset. 
Eräs ryhmäläinen totesikin: ”Kuntoutus kaksi ker-
taa viikossa on ratkaisevasti tehokkaampaa kuin vain 
kerran viikossa.” 

Entä miten toteuttaa liikkumiskyvyn kannal-
ta tärkeää tasapainoharjoittelua? Hankkeet onnistui-
vat koostamaan toimivia harjoituspaketteja, joissa 
tasapainoharjoittelu liitettiin kuntosaliharjoittelun 

oheen joko osaksi alkulämmittelyä tai voimahar-
joitteiden väliin. Näin saatiin kaksi kärpästä yhdel-
lä iskulla – samassa ryhmässä kehittyivät niin voima 
kuin tasapainon hallintakin. Harjoitteluun kuului 
oleellisena osana myös toimintakyvyn testaus, jot-
ta kullekin iäkkäälle voitiin laatia yksilöllinen har-
joitusohjelma. Testaamisesta kerrotaan enemmän 
sivulla 26. Sieltä löytyvät myös hankkeiden käyttä-
mien testien lähdeviittaukset.
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Iäkkään voimaharjoittelun tavoitemalli

K Voimaharjoittelujakso (2–3 kk)

Ennen harjoittelun alkua

• tehdään kirjallinen esitietokysely
• toteutetaan fyysisen toimintakyvyn mittaukset ja annetaan niistä palaute
• valitaan harjoitteet ja ohjataan ne

Harjoitteluvaihe

• aloitetaan pienillä painoilla �–� viikon totuttelujakso, jonka aikana ohjataan myös    
kotona tehtävät venyttelyliikkeet

• määritellään toistotestien (� RM eli yhden toiston maksimi) avulla harjoituspainot  
(�0–�0 % maksimista) ja suoritetaan sovitut harjoitteet yksilöllisesti säädetyillä laitteil-
la annettujen toistomäärien mukaisesti (�–� x �–�0)

• kirjataan toteutettu harjoittelu sekä siinä käytetyt vastukset ja toistomäärät jokaisella 
kerralla harjoituskorttiin

• lisätään kuormitusta säännöllisin väliajoin lihasvoiman karttuessa
• pyritään säilyttämään harjoittelutiheys � krt/vk
• koostetaan yksittäinen harjoituskerta alkuverryttelystä, harjoitusosasta ja jäähdytte-

lyosasta, joista harjoitusosa on pisin. Kokonaisuudessaan harjoituskerran pituus on    
�0–90 minuuttia

• keskitytään jalkojen ja lantion lihasvoimaan

Harjoittelun loputtua

• tehdään loppumittaukset noin viikon päästä harjoitusjakson päätyttyä, annetaan      
palaute ja harjoitteluohjeet

K Ylläpitovaihe (6–9 kk)

• jatketaan ohjattua harjoittelua esim. � krt/vk lisänä omatoimiharjoitteet ja arkiliikunta
• tavoitellaan oman liikuntalajin löytämistä ja vaikutusten siirtymistä arkeen
• seurataan edistymistä esim. kontrolli- ja kannustussoitoilla iäkkäille
• toteutetaan tarvittaessa uusi tehoharjoittelujakso

K Jatkuva liikunnan harrastus

Lähde: mukaillen Timonen & Rantanen (2003)
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K Toimi tähtäsi tulevaan

Kirkkonummen Toimi -hankkeessa syntyi tehokas ja paikkakunnalle sopiva malli iäkkäiden kuntosali-
harjoittelun toteuttamiseksi. Järjestön ja kunnan saumattoman yhteistyön ja lähetekäytännön ansios-
ta ryhmiin löytyi sellaisia iäkkäitä, jotka eivät olisi omatoimisesti lähteneet kuntosalille. Nousujohtei-
sen 10 viikon harjoitusjakson vaikutuksesta osallistujien jalkalihasvoimat kasvoivat huomattavasti ja 
arkiasiointikin helpottui. Harjoitusjakson jälkeinenkin liikunta oli Kirkkonummella huomioitu – iäk-
käät saivat jatkaa harjoittelua koulutettujen vertaisohjaajien vetämissä jatkoryhmissä. Iäkkäät pääse-
vät tulevaisuudessakin ohjattuun kuntosaliharjoitteluun, sillä kunnassa oltiin harjoittelusta saatuihin 
tuloksiin niin tyytyväisiä, että toimintaa päätettiin jatkaa kunnan ostopalveluna. 

Hankeorganisaatio: 
Kirkkonummen Palvelukeskussäätiö
Hanke: Toimi – Toimintakykyä tulevaan

Kohderyhmä. Toimi-hankkeessa kuntosaliharjoit-
telu kohdennettiin erityisesti niille ikääntyneille, jot-
ka hyötyisivät ryhmämuotoisesta liikunnasta, mutta 
eivät omatoimisesti lähteneet harjoittelemaan. 

Tiedotus ja iäkkäiden tavoittaminen. Ryhmiin 
ohjautuminen tapahtui pääasiassa terveyskeskuslää-
kärin tai fysioterapian lähetteellä, koska yhteistyö-
tä oli tehty jo aiemmin ja fysioterapian osastonhoita-
ja oli hankkeen ohjausryhmän jäsen. Osa asiakkaista 
tuli toimintaan mukaan kotihoidon yhteydenotolla 
tai itse ilmoittautumalla. Etusijalla ryhmään pääse-
misessä olivat lähetteellä toiminnan piiriin ohjautu-
neet. Kussakin ryhmässä oli 6-8 osallistujaa. 

Toiminnan sisältö ja järjestelyt. Noin viikkoa 
ennen harjoitteluryhmän alkamista fysioterapeutti 
teki jokaiselle osallistujalle yksilöllisen alkututkimuk-
sen, johon sisältyi haastattelu ja fyysisen toiminta-
kyvyn arvio. Haastattelussa selvitettiin kuntoutujan 
terveydentilaa, lääkitystä, apuvälineiden tarvetta, lii-
kuntatottumuksia sekä kuultiin haastateltavan oma 
arvio siitä, miten hän selviää fyysistä kuormitus-
ta vaativista toiminnoista kuten porraskävelystä. Al-
kuhaastattelussa kuntoutuja asetti omat tavoitteensa 
harjoittelujaksolle. Tavoitteena oli esimerkiksi: ”Jalat 
vetreäksi ja kuntoon, että pystyisi taas ajamaan pyö-
rällä”, ”Tasapaino paremmaksi, kävely sujuvammak-
si”.

Fyysisen toimintakyvyn arviossa kartoitettiin kun-
toutujan tasapainoa, lihasvoimaa ja liikkumiskykyä. 
Tasapainoa mitattiin Bergin tasapainotestistöllä, li-

hasvoimaa käden puristusvoimatestillä ja alaraajojen 
maksimaalista lihasvoimaa 1RM toistotestillä (ks. s. 
15). Liikkumiskykyä arvioitiin 10 metrin kävelytes-
tillä sekä tuolilta ylösnousu -testillä. Kaikkiaan alku-
tutkimukseen kului keskimäärin puolitoista tuntia. 

Nousujohteisella harjoitusjaksolla kuntosaliryh-
mät kokoontuivat kahdesti viikossa 10 viikon ajan. 
Harjoittelupaikkoina olivat Palvelukeskuksen kun-
tosali Kirkkonummen keskustassa sekä Veikkolan 
koulun kuntosali kunnan toisella laidalla. Koulun 
vuoro saatiin käyttöön normaalin hakemis- ja va-
rauskäytännön kautta. Tilavuokra maksettiin hank-
keen rahoista.

Jokainen harjoituskerta kesti keskimäärin puoli-
toista tuntia ja se aloitettiin monipuolisia tasapaino-
harjoitteita sisältävällä alkuverryttelyllä. Tavoittee-
na oli vahvistaa tasapainon eri osatekijöitä; näkö- ja 
tuntopalautetta sekä tasapainoelimen toimintaa. Ta-
sapainoharjoitusten jälkeen jatkettiin kuntosali-
harjoittelulla, johon jokainen kuntoutuja sai oman 
yksilöllisen harjoitusohjelman sekä opastuksen lait-
teiden turvalliseen käyttöön. Voimaharjoittelussa 
pääpaino oli kävelyssä tarvittavien lihasten vahvista-
misessa. Nousujohteisessa harjoittelussa painoja li-
sättiin noin kolmen viikon välein. Harjoituskerran 
päätteeksi venyteltiin ohjaajan opastuksella. Aikai-
semmin iäkkäille vieras kuntosaliharjoittelu vei hei-
dät mukanaan. Eräskin 82-vuotias totesi laskevansa 
viikonloppuna päiviä, milloin pääsee taas jumpalle. 

Loppututkimuksessa, joka pidettiin noin viik-
ko harjoittelujakson päättymisen jälkeen, arvioitiin 
harjoittelun vaikutuksia, tavoitteiden saavuttamista 
ja tehtiin jatkosuunnitelmaa. Tunnin pituisessa tut-
kimuksessa mitattiin fyysistä toimintakykyä samoin 
mittarein kuin alkutilanteessa. Seurantatestit oli tar-

Hanke: Toimi
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Toistot   

(Repetition maximum)  % / max    

� RM �00 % 

� RM 95+- � % 

� RM 90+-� % 

4 RM ��+- 4 % 

5 RM ��+- 5 % 

� RM ��+- � % 

� RM �4+- � % 

� RM �0+- � %   (��% - ��%)

9 RM �5+- 9 % 

�0 RM ��+- �0 % 

�� RM 5�+- �� % 

�� RM 5�+- �� % 

�� RM 49+- �� % 

�4 RM 45+- �4 % 

�5 RM 4�+- �5 % 

�� RM ��+- �� % 

Toistojen maksimaalinen kuorma prosentteina

Näin määrittelet oikean harjoitusvastuksen 
– yhden toiston maksimin (1RM) mittaaminen

• Huolellinen alkulämmittely

• Kokeillaan kahta tai kolmea eri painomäärää ja pyydetään suorittajaa arvioimaan,          

kuinka painavalta ne tuntuvat liikkeessä.

• Kokeilujen perusteella valitaan sellainen paino, millä iäkäs jaksaa kaikkensa yrittäen        

suorittaa liikettä yhtäjaksoisesti yhteensä 5-�0 kertaa.

• Painoa pitää keventää, mikäli iäkäs ei jaksa suorittaa liikettä yhtäjaksoisesti viittä kertaa.

• Painoa pitää lisätä, jos iäkäs jaksaa suorittaa liikkeen yli kymmenen kertaa peräkkäin.

• Oheisesta taulukosta voidaan testituloksen perusteella laskea sopiva harjoitusvastus       

�0-�0% maksimista. 

Lähteet: Salminen & Karvinen (2006), Sakari-Rantala (2004), Ahtiainen & Häkkinen (2004) 
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koitus tehdä noin kuusi kuukautta harjoittelujakson 
päättymisen jälkeen, mutta käytännössä aikaväli ve-
nyi pidemmäksi. Osalta seurantamittaukset jäivät 
toteutumatta kokonaan, koska puolen vuoden pääs-
tä ryhmäläisiä oli vaikea tavoittaa ja saada osallistu-
maan testeihin. Joitakin kuntoutusjaksoja keskeytyi 
ja seurantoja jäi toteutumatta myös ennakoimatto-
mien terveydentilan muutosten vuoksi.

Harjoittelun vaikutukset. Harjoittelun tulokset 
olivat todella myönteisiä. Alku- ja loppumittauksia 
verrattaessa havaittiin jalkojen lihasvoimien paran-
tuneen huomattavasti harjoittelujakson aikana. Esi-
merkiksi jalkaprässissä tulokset paranivat keskimää-
rin yli 60 prosenttia. Myös toimintakykyä kuvaavissa 
kävelynopeus- ja tuolilta ylösnousu -testeissä suori-
tukset paranivat alkutilanteeseen verrattuna suurim-
malla osalla. Bergin tasapainotestissä tulokset pa-
rantuivat erityisesti eteenkurkotustestissä ja yhdellä 
jalalla seisomisessa. 

Iäkkäiltä kerätyn kirjallisen ja suullisen palaut-
teen mukaan harjoittelun vaikutukset näkyivät myös 
arjessa. He kuvasivat kuntonsa kohonneen, liikku-
misen, kotiaskareiden, päivittäisten toimintojen ja 
asioiden hoitamisen helpottuneen, kipujen vähen-
tyneen tai poistuneen kokonaan sekä mielen vir-
kistyneen. Voimailu otti välillä myös koville: ”Har-
joittelun jälkeen väsyttää, mutta mukava on tulla 
uudestaan. Kyllä tämä tästä...”. Sosiaalisten kontak-
tien ja uusien ystävien merkitys nousi myös esille ja 
ohjattua jatkoharjoittelua toivottiin.

Intensiivisen kuntosalijakson jälkeen harjoitte-
lua sai jatkaa koulutettujen vertaisohjaajien vetämis-
sä jatkoryhmissä, joita järjestettiin kolmesti viikossa 
Palvelukeskuksen kuntosalilla. Osa iäkkäistä jatkoi 
harjoittelua kahdesti viikossa, osa vain kerran. Osal-
listujat saivat valita omaan aikatauluunsa parhaiten 
sopivan jatkoryhmän. Vertaisohjaajina toimivat iäk-
käät, jotka olivat aiemmin osallistuneet Toimi-kun-
tosaliryhmään tai harjoitelleet kuntosalilla itsenäi-
sesti. Heidän kouluttamisestaan kerrotaan enemmän 
luvussa 3.2.

Hankkeen jälkeen ikäihmisten kuntosaliryhmät 
jatkuvat 12 viikon harjoittelujaksoina terveystoimen 
ostopalveluna. Ryhmiin tullaan fysioterapian tai lää-
kärin lähetteellä.

Hankkeen menestystekijät ja 
haasteet

Menestystekijät
• hankeorganisaation hyvät yhteydet päättäjiin
• päättäjien myönteinen ja luottavainen suhtautumi-

nen hankkeeseen
• tiivis yhteistyö kunnan sosiaali- ja terveystoimen 

kanssa 
• asiakkaiden ohjaaminen ryhmiin lääkärin tai fy-

sioterapian lähetteellä 
• ohjausryhmän säännölliset kokoontumiset ja sen 

jäsenten sitoutuminen toimintaan
• hankkeen näkyminen paikallislehdissä ja sen saa-

ma myönteinen julkisuus
• innostuneet ja osaavat ohjaajat 
• hyvät tilat, välineet ja uutuuttaan hohtavat kunto-

salilaitteet 
• vertaisohjaajien vetämät jatkoharjoitteluryhmät 

Haasteet
• seurantatestien järjestäminen ja osallistujien saa-

minen niihin
• projektityöntekijän ajankäyttö suhteessa koulutta-

miseen ja ryhmänohjaukseen 
• sisäinen tiedonkulku projektityöntekijöiden vaih-

tuessa (neljä työntekijää, kaksi äitiyslomaa) 

• KiinniTä huomioTa PudoKKaisiin 

– oTa yhTeyTTä, jos osallisTuja jää 

Pois ryhmäsTä.

iäkkään ihmisen terveydentilan muutokset 

tulee huomioida ja soveltaa harjoittelu sen 

mukaan. Pitkän poissaolon jälkeen harjoitus-

vastuksia tulee tilapäisesti keventää.
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Case
Sylvi – voimaa kuntosalilta ja 
ulkoiluystävästä

N Tytär ilmoitti �5-vuotiaan Sylvi-äitinsä mukaan Kirkkonummen Toimi -
projektin liikuntaryhmään. Äiti asui yksin hissittömän kerrostalon toisessa 
kerroksessa. Kävely jyrkissä kierreportaissa pelotti Sylviä ja heikentynyt 
tasapaino vaikeutti kävelyä muutenkin. Kaatumisenpelkoaan Sylvi koetti 
helpottaa kävelemällä sauvojen kanssa. Ennen ”toimeen tarttumista” eli 
harjoittelun käynnistymistä tehtiin alkuhaastattelu, jossa Sylvi kertoi pro-
jektityöntekijä Annelelle käyttävänsä liikkumisen apuvälineinä myös rol-
laattoria ja keppiä. Päivittäisissä kauppa-asioissa Sylvi sai apua tyttärel-
tään, ateriapalvelu toi lämpimän ruoan pari kertaa viikossa ja antoi pe-
seytymisapua. Sylvillä ei ollut mitään perussairauksia, mutta nivelkivut 
varsinkin olka- ja kyynärnivelissä vaivaavat.

Sylvi ei ollut koskaan aikaisemmin käynyt kuntosalilla, joten aloitus jän-
nitti. Harjoitusohjelmassa keskityttiin erityisesti kävelyä tukevien lihasryh-
mien sekä vatsa- ja selkälihasten vahvistamiseen. Myös olkapäiden liikku-
vuutta harjoiteltiin. Kymmenen viikon aikana harjoittelu tuli mukavasti tu-
tummaksi ja harjoittelupainoja nostettiin noin kolmen viikon välein, kos-
ka vain nousujohteinen harjoittelu kasvattaa kunnolla lihasvoimaa.

Ulkoiluystävän kanssa liikkeelle

Sylvin ulkoilu oli jo pitkään jäänyt vähiin, sillä asunnosta oli vaikea pääs-
tä ulos.  Sylvi innostuikin kovasti kuullessaan Kirkkonummen ulkoiluystä-
vätoiminnasta, jonka kautta hän sai ulkoiluystävän ja pystyi aloittamaan 
säännöllisen ulkoilun mukavan ihmisen seurassa. Ystävä on tuonut turvaa 
liikkumiseen, sekä ulkona liikkuessa että kotiportaissa.

Kymmenen viikon kuntosaliharjoittelu ja säännöllinen ulkoilu paransi-
vat huomattavasti Sylvin kuntoa ja mielialaa. Hän koki kävelynsä varmen-
tuneen ja rollaattorin tarpeen vähentyneen. Yhtäjaksoinen kävelymatka 
tuplaantui ja portaita noustessakaan ei tarvinnut enää pysähtyä huilaa-
maan. Oikean käden toiminta tuntui myös paremmalta ja se näkyi testi-
tuloksissa parantuneena puristusvoimana. Harjoittelujakson lopuksi teh-
dyt testit vahvistivat myös jalkalihasten voiman lisääntymisen.

Ryhmäharjoittelu oli parantanut Sylvin liikkumista ja tuonut myös virkis-
tystä ja uusia ystäviä. Toimi-jakson päätyttyä hän aikoi jatkaa kuntosalilla 
käyntejään vertaisohjaajan vetämässä ryhmässä. Vertaisohjaajan mukana-
olo kuntosalilla innosti ja antoi turvaa.

Toimittanut Tuula Vainikainen
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K Intensiivistä harjoittelua ja oheistoimintaa

Jyllin Kodilla Ikaalisissa huomattiin, että liikuntaryhmän ei tarvitse olla pelkkää liikuntaa. Voiman-
pesä -hankkeen myötä liikuntaryhmissä alettiin ottaa huomioon yksittäisen harrastajan toimintakyky 
kokonaisuudessaan. Voimaharjoittelun lisäksi monipuoliseen kokonaisuuteen kuuluivat terveysaihei-
set keskustelut ryhmässä ja yksilöllisesti, kaatumisvaaran arviointiin liittyvät kotikäynnit, elämänhis-
torian kerho sekä unikoulu. Iäkkäät pitivät monipuolisesta ohjelmasta, joka tarjosi mahdollisuuden 
myös sosiaalisiin kontakteihin. Kahdenkeskeiset keskustelut ohjaajan kanssa koettiin tärkeiksi tiedon- 
ja tuensaannin kannalta. Kolmen kuukauden tuloksellisen Voimanpesä -jakson jälkeen iäkkäät saivat 
jatkaa voima- ja tasapainoharjoittelua Jyllin Kodin ohjatuissa jatkoryhmissä vaikka koko loppuelä-
mänsä ajan. 

Hankeorganisaatio: jalmari jyllin säätiö / 
jyllin Kodit, ikaalinen
Hanke: Voimanpesä

Kohderyhmä. Voimanpesässä keskityttiin ennal-
taehkäisyyn ja varhaiseen puuttumiseen osallistu-
jien ollessa pääosin yli 70-vuotiaita henkilöitä, joil-
la oli alkavia liikkumiskyvyn ongelmia tai vaikeuksia 
päivittäisten toimien hoidossa. Omana ryhmänään 
hankkeeseen osallistui myös muistisairauksia sairas-

tavia henkilöitä, joilla oli fyysisten vaikeuksien lisäk-
si muistihäiriöitä.

Tiedotus ja iäkkäiden tavoittaminen.  Hanke 
teki yhteistyötä Ikaalisten kaupungin eläkeläisneu-
voston, vanhus- ja kotihoitopalvelujen sekä terveys-
keskuksen poliklinikan ja aikuisneuvolan kanssa. 
Näin liikuntamahdollisuuksista tiedottaminen ja asi-
akkaiden ohjaaminen liikuntaryhmiin toimi luon-
tevasti. Toiminnasta kerrottiin myös paikallislehden 
säännöllisen Seniori-Ikkuna -palstan avulla. Asi-

Hanke: Voimanpesä
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akkaat hakeutuivat toimintaan käymällä tai soitta-
malla Jyllin Kodin palvelukeskukseen, usein ystävän 
tai toisen ryhmäläisen kehottamana. Joskus ohjaa-
ja ”bongasi” ostoskärryihin nojaavan iäkkään kau-
pungilta ja kertoi liikuntaryhmästä. Toiminnasta 
kiinnostuneet iäkkäät täyttivät ja palauttivat yksin-
kertaisen hakukaavakkeen, jossa kysyttiin tervey-
dentilasta, sairauksista ja arkea haittaavista oireista, 
avun tarpeesta sekä kaatumishistoriasta. Tämän jäl-
keen ryhmänohjaaja tiedotti ryhmän alkamisajan-
kohdasta sekä lähetti kutsun ja alustavan ohjelman 
asiakkaille ennen ryhmän alkua. Hakukaavake toi-
mi hyvin, sillä siitä tuli asiakkaalle heti sellainen olo, 
että hänet otetaan vakavasti.

Ikaalisissa kokeiltiin lupalappua, jossa terveyskes-
kuksen työntekijä suosittelee Jyllin Kodin liikunta-
ryhmää ja pyytää asiakkaan suostumuksen siihen, 
että Jyllin Kodista voidaan olla yhteydessä asiakkaa-
seen. Lomake ei kuitenkaan ottanut tulta alle kovasta 
yrityksestä huolimatta. Ilmeisesti ylimääräinen työ-

vaihe tuntui terveyskeskuksessa turhan hankalalta. 

Toiminnan sisältö ja järjestelyt. Kolmen kuu-
kauden harjoitusjakson alkaessa asiakkaille tehtiin 
toimintakykytestit Toimiva-testistöä sekä Bergin ta-
sapainotestiä käyttämällä. Lisäksi osallistujille teh-
tiin mielialakysely (GDS, Yesavage 1983) sekä elä-
mänlaatukysely (NHP, Koivukangas ym. 1995). 
Ryhmät kokoontuivat kahdesti viikossa. Fyysinen 
harjoitusosio kesti noin kaksi tuntia ja siihen sisältyi 
alkulämmittely, tavoitteellinen voima- ja tasapaino-
harjoittelu sekä loppujäähdyttely. Tämän lisäksi oh-
jelmassa oli lounas sekä ryhmäläisten itsehoitoa ja 
elämänhallintaa tukevia oheistoimintoja (kuvio 2). 
Tällä tavoin voitiin vaikuttaa moneen toimintaky-
kyyn ja kaatumistapaturmiin liittyvään riskitekijään 
samanaikaisesti. Koko harjoituskokonaisuus kesti 
kolme tuntia kerrallaan.

Terveysaiheiset keskustelut olivat ammattihenki-
löiden valmistelemia alustettuja ryhmäkeskusteluja. 
Aiheina oli mm. vanheneminen, liikunnan harrasta-
minen, tasapaino- ja voimaharjoittelu, osteoporoosi, 
jalka ja jalkineet, diabetes, asentohuimaus, ensiapu, 
ravitsemus sekä muistihäiriöt ja mieliala. 

Terveysaiheiset 
keskustelut

Elämänhistorian kerho 
ja Unikoulu

VOIMANPESÄ
� kk:n

nousujohteinen harjoittelu
� x viikossa

Kuvio 2. Voimanpesän intensiiviharjoittelu oheistoimintoineen

Kotikäynnit

Voimaneuvola

Ylläpitoharjoittelu 
elämänikäisesti

Joskus ohjaaja ”bongasi” ostoskärryihin 

nojaavan iäkkään kaupungilta ja kertoi 

liikuntaryhmästä.
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Voimaneuvolassa jokainen ryhmäläinen sai mah-
dollisuuden keskustella terveyteensä ja elämäntilan-
teeseensa liittyvistä asioista kahden kesken ohjaa-
jan kanssa. Voimaneuvola kesti keskimäärin yhden 
tunnin ja siinä käytiin läpi sairaudet, lääkitys, liik-
kuminen, kivut, kuulo ja näkö kaatumisen riskite-
kijöiden kartoittamiseksi. Neuvolassa tehtiin lisäk-
si muisti- ja mielialatesti sekä mitattiin verenpaine 
ja hemoglobiini ja tarvittaessa asiakas ohjattiin jat-
kotutkimuksiin. Voimaneuvolassa sai lisäksi yksi-
löllistä liikuntaneuvontaa sopivan harjoitusmuodon 
tai liikuntaryhmän valintaan sekä tiedon mahdol-
lisuudesta saada liikkumiskaveri koulutetuista ul-
koiluystävistä. Ryhmäläiset kokivat kahdenkeskei-
set keskustelut tärkeiksi tiedon- ja tuensaannin sekä 
henkilökohtaisen kohtaamisen hetkiksi. Kaikki Voi-
manpesän osallistujat kävivät Voimaneuvolassa.

Kotikäynneillä arvioitiin kaatumisvaaraa ikäihmi-
sen omassa elinympäristössä. Kotikäyntejä teki fy-
sioterapeutti tai kuntoutuksen erityisopinnot suo-
rittanut lähihoitaja. Kodin ja ulkoisen ympäristön 
ongelmista esille tulivat ahtaat, esteelliset tai hämä-
rät kulkutiet, liukkaat matot sekä hankalat kalusteet. 
Eniten neuvoja annettiin tukikaiteista ja kylpyhuo-
neiden liukuesteistä. Useimmat ikäihmiset ottivat 
mielellään arvioitsijan kotikäynnille. Kaatumisvaa-
ran arviointilomake tuki asian käsittelyä konkreetti-
sesti ja antoi jokaiselle ikäihmiselle henkilökohtaista 
tietoa. Lomake löytyy Kansanterveyslaitoksen (ny-
kyinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) Ikinä -op-
paasta (Mänty ym. 2007).

Elämänhistorian kerho tarkoitti kronologisesti tee-
moitettua, lapsuudesta ja nuoruudesta työ- ja eläke-
ikään ja aina tulevaisuuden haaveisiin asti edennyttä 
keskustelukerhoa, joka kokoontui kahdeksan ker-
taa, tunnin kerrallaan. Jokainen osallistuja sai ker-
toa juuri niistä asioita ja muistoistaan, jotka halusi 
tuoda esille. Ohjaaja jakoi jokaiselle kirjan, johon sai 
kerätä muistojaan haluamallaan tavalla. 

Ohjaaja toi tapaamisiin jonkin aiheeseen virittä-
vän esineen, kuvan tai runon. Jokainen ryhmäläinen 
sai halutessaan tuoda mukanaan jotain käsiteltävää 
ikäkautta ilmentävää, kuten valokuvia nuoruudes-
taan tai lapsuuden rakkaan nuken. Osallistujille an-
nettiin tietoa myös hoitotestamentista ja he saivat 
halutessaan täyttää sellaisen kotona ja antaa sen säi-
lytettäväksi läheisilleen tai omaan terveyskeskuk-

seensa.
Elämänhistorian kerhossa naurettiin paljon, 

mutta myös kyyneleitä vuodatettiin surullisten 
muistojen noustessa esiin. Kerho antoi ohjaajien ja 
ryhmäläisten mielestä hyvän lisän muutoinkin mo-
nipuoliseen Voimanpesän kokonaisuuteen. Ryhmä-
läiset kokivat saavansa sekä vertais- että ammatti-
laistukea henkilökohtaisissa asioissaan.

Unikoulu syntyi hankkeen keskivaiheilla ryhmä-
läisten elämänlaatukyselyn tulosten ja Voimaneu-
volan haastatteluiden perusteella. Uniongelmat 
olivat hyvin yleisiä ryhmäläisillä ja huonosti nuk-
kuvat tuntuivat kärsivän muita useammin huima-
uksesta. Unikoulua käytiin neljä kertaa viikon vä-
lein. Ensimmäisellä kerralla annettiin tietoa unesta 
ja ikääntymisen vaikutuksista siihen. Toisella kerral-
la keskusteltiin nikseistä ja konsteista, jotka autta-
vat nukahtamiseen sekä siitä, mikä häiritsee nukku-
mista. Kahdella viimeisellä kerralla tehtiin erilaisia 
rentoutumisharjoituksia, kuten mielikuvarentou-
tusta sekä jännitys-rentous -menetelmää. Jokainen 
Unikoulun osallistuja sai näin kokemuksen kahdes-
ta erilaisesta rentoutustekniikasta, joita voivat hyö-
dyntää arjessaan. Ryhmäläisiä tuntui helpottavan 
tieto unen muuttumisesta iän myötä sekä uniongel-
mien yleisyys. Moni rohkaistui hakemaan apua lää-
käriltään esimerkiksi unta haittaavan kivun vuoksi. 
Ryhmäläisten palaute unikoulusta oli poikkeukset-
ta myönteistä.

Jakson päättyessä osallistujille tehtiin lopputes-
tit ja he saivat kirjallisen palautteen, jossa oli testi-
tulokset ja ikäryhmän viitearvot selkeästi tulkittuna. 
Lopputesteissä huomattiin reisilihasvoimien ja tasa-

uniongelmista kannattaa puhua ryhmässä ja 

antaa niksejä nukahtamiseen. harjoitelkaa 

myös erilaisia rentoutusmenetelmiä.

Elämänhistorian kerhossa naurettiin paljon, 

mutta myös kyyneleitä vuodatettiin surullisten 

muistojen noustessa esiin
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painon selkeä parantuminen. Testitulokset motivoi-
vat myös iäkkäitä: ”Testituloksissa oli alun ja kolmen 
kuukauden harjoittelun jälkeen todella huomattava 
ero. Olin aivan yllättynyt! Reisilihasliikkeessä vastus 
yli tuplaantui harjoittelun avulla.” Fyysisen kunnon 
lisäksi harjoittelulla vaikutettiin myös elämänlaadun 
kokemuksiin: tarmokkuus, uni, kipu, liikkuminen ja 
tunne-elämän reaktiot parantuivat.

Kolmen kuukauden harjoittelun jälkeen tasapai-
no- ja voimaharjoittelua pystyi jatkamaan ohjatusti 
Jyllin Kodin ylläpitoryhmissä kerran viikossa. Näin 
harjoittelusta muodostui intensiivikurssin käyneille 
henkilöille elämänikäinen liikuntaharrastus.

Voimanpesäryhmät jatkuvat edelleen ja toimin-
ta rahoitetaan asiakasmaksuilla. Koska toiminnan 
rahoittamiseen ei saatu yhteistyökumppania, jou-
duttiin kotikäynnit ja elämänhistorian ryhmät kar-
simaan kokonaisuudesta pois ja keskittymään fyysi-
seen harjoitteluun. 

Hankkeen menestystekijät ja 
haasteet

Menestystekijät
• tehokas tiedotus toi näkyvyyttä ja ohjasi asiakkaat 

toiminnan pariin
• yksinkertaisen hakukaavakkeen avulla oli helppo 

ilmoittautua ryhmään
• monipuolinen, liikuntaa, yksilö- ja ryhmäkeskus-

teluja sekä kotikäyntejä sisältävä ohjelma tuki iäk-
kään toimintakykyä laaja-alaisesti ja mahdollisti 
puuttumisen kaatumisen riskitekijöihin

• uniongelmiin puuttumalla myös elämänlaatu pa-
rantui 

• ryhmäläiset saivat tukea vertaisiltaan, mutta myös 
henkilökohtaista apua ammattilaiselta 

• intensiivijakson jälkeen kaikilla oli mahdollisuus 
jatkaa harjoittelua ohjatuissa ryhmissä

Haasteet
• kuljetuksia ei pystytty järjestämään, joten ryhmiin 

kulkeminen jäi iäkkäiden ja heidän läheistensä jär-
jestettäväksi

• iäkkäiden motivoiminen jatkoharjoitteluun

Tehokkaita kuntosalijaksoja järjestettiin myös Ikäihmisten kuntoutus-
klinikka-hankkeessa Jyväskylässä. ”Tulee ihan tyttömäinen olo”, 
totesivat rouvat harjoittelun vaikutuksista.
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K Tekniikasta iloa tasapainoharjoituksiin

Hyvinkäällä otettiin nuorisosta mallia ja huomattiin, että iäkkäitäkin voidaan innostaa liikkumaan 
teknisten laitteiden avulla. Tietokonepohjaisen tasapainolevyn haastavat pelit ja tehtävät toivat 
vaihtelua kuntosaliharjoitteluun ja kehittivät tasapainoa. Toki perinteisemmätkin välineet toimivat. 
Ilmapallolla pallotellessa koordinaatiokyky parani huomaamatta hymyssä suin. 

Hankeorganisaatio: 
hyvinkään Vapaaehtoistoiminnan tuki ry
Hanke: Voimaa vanhuuteen lepovillassa

Toiminnan sisältö ja järjestelyt. Hyvinkään 
hankkeen toiminta painottui intensiivisen kuntosali-
harjoittelun järjestämiseen kotona asuville iäkkäille. 
Palvelutalo Lepovillan tiloissa pidettäviin ryhmiin 
oli järjestetty kuljetus sitä tarvitseville. Ryhmätoi-
minnan oleellisena osana oli voimailun ohessa tehty 
tasapainoharjoittelu. 

Lepovillassa on ikäihmisille suunniteltu kun-
tosali, jossa ei ole erillistä tilaa muulle liikuntatoi-
minnalle. Kuntosalilaitteet oli sijoitettu sen verran 
väljästi, että niiden välissä mahtui tekemään tasapai-
noharjoitteita. Kukin harjoittelukerta alkoi yhteisellä 

alkulämmittelyllä, joka sisälsi tasapainoharjoittelua. 
Käytössä oli monenlaisia harjoittelua tukevia pien-
välineitä, kuten tasapainopuomeja, erilaisia tasapai-
notyynyjä ja tasapainokiviä. Niistä ohjaaja rakensi 
vaihtelevia tasapainoratoja.  

Tasapainoharjoitteita tehtiin myös voimaharjoit-
telun välillä. Käytössä oli tietokonepohjainen tasa-
painolevy ohjelmistoineen, jolla sekä testattiin että 
harjoitettiin tasapainoa. Tietokoneohjatun tasapai-
nolevyn käyttö oli uutta ja mielenkiintoista monille 
ryhmäläisille, jotka pelasivatkin mielellään motivoi-
via tasapainopelejä. Pelatessa seisotaan tasapainole-
vyn päällä ja siirretään painoa eri suuntiin. Tällä ta-
voin piti esimerkiksi löytää tiensä ulos tietokoneen 
näytöllä näkyvästä labyrintistä. Pelejä oli useita eri-
laisia ja jokaisessa niissä useita eri vaikeusasteita, jo-
ten mielenkiinto harjoitteluun säilyi pitkään. 

Myös perinteisempiä pelejä käytettiin. Kunto-
salilaitteiden ollessa varattuina tai ryhmäläisen ha-
lutessa pitää taukoa voimaharjoittelusta saatettiin 
esimerkiksi pelailla ilmapallolla. Ilmapallolla pallo-
teltiin joko istuen tai seisten lattialla tai tasapaino-
tyynyn päällä. Välillä palloteltiin yhdessä ennen lop-
puvenyttelyä. Pallottelu istuen kehittää keskivartalon 
lihaksia, koordinaatiokykyä ja aktivoi aivoja. Seisten 
tehtynä pallottelu kehittää myös tasapainoa. Ja haus-
kaa oli!

Ihmisten itsensä kokemat ”ahaa-elämykset” kan-
nustivat harjoittelemaan ahkerasti. Eräskin rou-
va kertoi miten hän oli edellisenä päivänä kävellyt 
kauppaan ja unohtanut kävelykeppinsä kotiin huo-
maten vasta kaupassa sen puuttuvan. Voiman lisäys-
tä konkretisoitiin siten, että viimeisellä harjoitusker-
ralla aivan viimeisessä sarjassa vastukseksi asetettiin 
sama vastus kuin ensimmäisellä harjoituskerralla. 
Tämä herätti suurta hilpeyttä iäkkäiden huomatessa 
voimiensa kasvaneen. Moni totesikin, ettei olisi us-
konut, miten kevyet vastukset olivat alussa.

Hanke: Voimaa 
vanhuuteen 
Lepovillassa
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K Liikunnallista päivätoimintaa Kerimäellä

Kerimäen hanke toimi paikkakunnallaan priimusmoottorina, joka kehitti ja käynnisti monenlaista liikunta-
toimintaa iäkkäille. Hankkeen menestyksen takana oli ennakkoluuloton markkinointi sekä yhteistyökumppa-
neiden etsintä heti hankkeen alusta lähtien. Liikuntapainotteista päivätoimintaa suunniteltiin ja kehitettiin 
yhdessä kotihoidon kanssa, heidän ehdoillaan. Tämä takasi toiminnan juurtumisen jo varhaisessa vaiheessa. 
Tehokasta kuntosaliharjoittelua sisältävä päivätoiminta jatkuu näin osana kotihoidon vakituista ohjelmaa. 

Hankeorganisaatio: 
Kerimäen Vanhusten ja Vammaisten Tuki ry
Hanke: Voimaa vanhuuteen Kerimäellä

Kohderyhmä. Hanke kehitti Kerimäen iäkkäille li-
hasvoima- ja tasapainosisältöistä liikuntaa. Oma-
toimisille iäkkäille järjestettiin kuntosaliharjoittelua 
sekä liikuntaryhmiä haja-asutusalueille. Toiminta-
kyvyltään heikentyneille iäkkäille aloitettiin liikun-
tapainotteinen päivätoiminta, johon olivat etusijal-
la yksin asuvat.

Toiminnan käynnistyminen. Kerimäen kunnan 
kotihoidossa oli aiemmin ollut iäkkäiden päivätoi-
mintaa, mutta se oli lopetettu säästösyistä. Hank-
keen järjestämässä paikallisessa Voimaa vanhuu-
teen -seminaarissa löytyi yhteistyöstä kiinnostunut 
Itä-Savon sairaanhoitopiirin vastaava kotipalveluoh-
jaaja ja päivätoimintaa alettiin kehittää uudestaan. 
Mukaan suunnitteluun tulivat myös vanhainkodin 
osastonhoitaja ja kuntohoitaja sekä Kerimäen koti-
palveluohjaaja, myöhemmin myös vanhuspalvelujen 
ylihoitaja sekä hankeorganisaation toiminnanjoh-
taja. Toiminta päätettiin muuttaa liikuntapainottei-
seksi ja sen päätavoitteena oli vahvistaa ryhmäläis-
ten liikuntakykyä kuntosali- ja tasapainoharjoittelun 
avulla. Tärkeää oli myös sosiaalisen ja psyykkisen 
toimintakyvyn vahvistaminen mukavassa seurassa 
hauskoja keskustelu-, muistelu- ja muistiharjoituk-
sia tehden. 

Ensimmäisissä palavereissa sovittiin liikunta-
painotteiseen päivätoimintaan osallistuvien etsiväs-
tä työstä, kotihoidon työntekijöiden koulutustar-
peista sekä aloittamisajankohdasta. Päivätoiminnan 
ohjelma suunniteltiin myöhemmin yhdessä koti-
palvelutyöntekijöiden kanssa. Harjoitteluryhmät 
muodostettiin yhteisissä valintapalavereissa. Apu-
na käytettiin projektivastaavan kehittelemää arvioin-

tilomaketta, jolla kartoitettiin mm. liikkumiskykyä, 
päivittäisiä toimintoja, muistia ja ryhmään sitoutu-
mista. Iäkkäät pyrittiin jakamaan mahdollisimman 
homogeenisiin ryhmiin. 

Tiedotus ja iäkkäiden tavoittaminen. Puolet 
ryhmäpaikoista oli tarkoitettu kotihoidon asiakkail-
le. Kotihoito huolehti uudistetun päivätoiminnan 
markkinoinnista asiakkailleen kotikäyntien yhtey-
dessä. Muut asiakkaat tavoitettiin lehti-ilmoitusten 
ja eläkeläisyhdistyksiin tehtyjen vierailujen avulla. 

Toiminnan sisältö ja järjestelyt. Vanhusten päi-
vätoimintatilat oli luovutettu lasten päivähoidolle, 
joten liikuntapainotteinen päivätoiminta löysi paik-
kansa vanhainkodin aulasta ja juhlasalista. Kunto-
sali sijaitsi vanhainkodin alakerrassa. Ruokasali sen 
sijaan oli rakennuskompleksin toisessa päässä sijait-
sevassa palvelutalossa, joten siirtymismatkat toimin-
nasta toiseen olivat pitkät.

Päivätoimintaan tultiin sairaanhoitopiirin tu-
kemalla ryhmätaksikuljetuksella. Osallistujat mak-
soivat kuljetuksesta yleisten kulkuneuvojen taksan 
mukaisesti matkan pituuden mukaan. Lisäksi osal-
listujat maksoivat 13 euron päivämaksun, joka kat-
toi ruokakulut. 

Päivä aloitettiin aamupalalla, jolla vaihdettiin 
kiireisimmät kuulumiset. Sen jälkeen siirryttiin kun-
tosalille, ensin ruokaa sulattelemaan esim. muisti-
harjoituksilla tai kevyellä pallottelulla. Kuntosalille 
mentiin käytännön syistä suoraan aamupalalta, kos-
ka pitkiä siirtymämatkoja oli vähennettävä mini-
miin. Vanhainkodin alakerrassa oli vähällä käytöllä 
oleva seniorikuntosali, jossa oli ikääntyneille sopivia 
kuntosalilaitteita. Niistä suurin osa oli pieneen ti-
laan sopivia kaksitoimisia laitteita, joilla oli helppoa 
totutella täysin vieraisiin kuntosaliharjoituksiin. Al-
kutotuttelun jälkeen määritettiin toistotestin (1RM) 
avulla sopiva harjoitusvastus. Yleisenä ohjeena oli 
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suositus, jossa 10 kerran sarjaa ohjattiin tekemään 
sellaisella kuormalla, että 11. kertaa ei enää olisi jak-
sanut tehdä. Harjoitukset etenivät nousujohteisesti. 
Harjoitustehot kirjattiin ylös säännöllisesti. 

Kuntosalin lämmittelyliikkeinä opeteltiin Ikäins-
tituutin Voimisteluohjelma iäkkäille 1, 2, 3. Jokainen 
osallistuja sai oman tasonsa mukaisen ohjelman ko-
tiharjoitteiksi.

Maittava lounas odotti kuntosaliharjoitusten jäl-
keen, taas kaukana palvelutalon siivessä. Lounaan 
jälkeen ryhmäläisillä oli mahdollisuus vierailla pal-
velutalossa asuvien tuttujen luona. Lounastauolta 
siirryttiin iltapäivän harjoituksiin vanhainkodin juh-
lasalin, jossa iltapäivän aiheet vaihtelivat osallistuji-
en kiinnostuksen mukaan. Vaihtoehtoina oli kirjalli-
suushetkiä osallistujia kiinnostavien kirjojen parissa, 
muistelua, askartelua, musiikkihetkiä tai vaikkapa 
osallistuminen kerran kuukaudessa vanhainkodilla 
toteuttavaan ehtoolliskirkkoon.

Päiväkahvit haettiin iltapäivän harrastetuokioon 
”käytävämatkailun” vähentämiseksi. Päiväkahvien 
jälkeen, ryhmätaksia odotellessa, oli mahdollisuus 
mennä ulos pienelle lenkille. Osallistujat olivat kui-
tenkin kävelleet käytävillä jo niin paljon, että he har-
voin enää jaksoivat ulkoilla. 

Osallistujilta kerättiin aluksi kirjallista palautet-
ta Voimaa vanhuuteen -ohjelman ryhmäliikunnan 
arviointilomakkeella. Lomakkeen täyttö osoittautui 
vaikeaksi, joten palautteita alettiin kerätä suullises-
ti pitkin matkaa, mutta painottuen viimeiseen kah-
vitteluhetkeen. Ryhmäläiset näyttivät nauttivan ko-
koontumisista, ja siitä he myös antoivat palautetta 
– päivätoiminta merkitsi omatoimisuuden ylläpitä-
mistä, pääsyä toisten seuraan, reippaampaa mieltä 
ja kepeämpiä askelia. Joidenkin vanhuksien on vai-

keaa antaa kriittistä palautetta, vaikka sitä olisikin: 
”Olen ihan tyytyväinen tähän. Jos sais jatkossakin, 
niin hyvä ois”. Sen vuoksi ryhmän ohjaajien on py-
rittävä havainnoimaan, tulkitsemaan ja kyselemään 
suoraan.

Jatkoharjoitteluryhmien järjestäminen kuntosa-
lilla ei onnistunut, mutta kotihoidon työntekijät mo-
tivoivat asiakkaitaan opetettuihin kotivoimistelui-
hin. 

Vuoden yhteistyön jälkeen kotihoidon työnte-
kijät olivat vakuuttuneet uuden päivätoiminnan jär-
kevyydestä. Kotihoito ottikin sen omaksi vakiintu-
neeksi toiminnakseen heti toisena toimintavuonna 
ja siihen riittää niin halukkaita työntekijöitä kuin 
ryhmäläisiäkin. Toiminnan pyörittäminen ei vaikeu-
tunut siitäkään, kun yksi toimintaa suunnittelemas-
sa ollut kotihoidon työntekijä siirtyi yksityiselle sek-
torille. Se lupaa hyvää jatkon kannalta – toiminta ei 
ole yksittäisistä henkilöistä kiinni. 

Hankkeen menestystekijät ja 
haasteet

Menestystekijät
• jo hankehakemusta tehdessä mietittiin, millai-

nen toiminta on toteuttamiskelpoista ja mahdollis-
ta juurruttaa

• tehokas markkinointi ja yhteistyökumppaneiden 
etsintä alkoi heti hankkeen käynnistyessä

• toiminnan suunnittelu ja kehittäminen tapahtui 
yhteistyökumppanin ehdoilla

• hanke tarjosi resurssit toiminnan käynnistämiseen, 
kuntasektori mahdollisuuden sen juurtumiseen

Haasteet
• pitkät välimatkat toiminnasta toiseen veivät tehoa 

varsinaisesta harjoittelusta
• jatkoharjoitteluryhmän puuttuessa kunnon säilyt-

täminen jäi kotivoimistelun varaan

Käytä alkuverryttelynä aina samoja harjoitteita, 

joista samalla kehittyy hyvin opittu kotivoimis-

teluohjelma.

Hanke: Voimaa vanhuuteen Kerimäellä
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Kehitysehdotuksia iäkkäiden 
liikunnan järjestäjille

Moni iäkäs ei lähde liikuntaryhmään, jos siihen ha-
keutuminen jää omalle vastuulle. Monet terveyden-
huoltoalan ja muidenkin sektoreiden työntekijät 
kohtaavat jatkuvasti iäkkäitä, jotka todella hyötyi-
sivät liikuntaharjoittelusta. Tietosuojan vuoksi iäk-
käiden tietoja ei kuitenkaan voi luovuttaa liikunta-
toimintaa järjestävälle taholle ilman iäkkään lupaa. 
Tarvittaisiinkin toimiva käytäntö, esimerkiksi valmis 
lomake, jolla iäkäs suostuu yhteystietojensa antami-
seen liikuntaryhmän ohjaajalle. Näin ohjaaja voi-

si ottaa yhteyttä niihin iäkkäisiin, jotka eivät oma-
aloitteisesti lähde liikkumaan.    

Jotta voimaharjoittelusta saataisiin mahdollisim-
man suuri hyöty, pitää selvittää myös iäkkään ravit-
semus; esimerkiksi syökö hän päivittäin lämpimän 
aterian ja onko proteiinien saanti riittävää. Liikunta-
ryhmissä tulee usein esille joidenkin iäkkäiden halu 
laihtua, mikä voi olla iäkkäälle riskialtista ainakin il-
man asiantuntevaa ohjausta. Ryhmissä kannattaa ja-
kaa tietoa oikeanlaisesta ravitsemuksesta ja riittäväs-
tä juomisesta.

Voimaileva vanhus tarvitsee tuhdimmat eväät

• Lihas tarvitsee proteiineja rakennusaineeksi, jotta voimaharjoittelusta on hyötyä

• Aterioiden tulisi sisältää maito-, kala- ja lihavalmisteita

• Laihduttaminen kiihdyttää lihaskatoa – tärkeämpää onkin painon pitäminen vakaana

• Harjoittelupäivänä tulisi juoda vähintään kolme lasillista normaalia enemmän
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Parhaimmat harjoitusvaikutukset saadaan harjoittelemal-
la oman kunnon edellyttämällä tasolla. Fyysisen toiminta-
kyvyn mittaaminen onkin ensiarvoisen tärkeää, kun halu-
taan ohjata iäkäs oikeaan tasoryhmään tai laatia hänelle 
yksilöllinen harjoitusohjelma. Mittausten avulla harjoituk-
set voidaan kohdistaa erityisesti niihin toimintakyvyn osa-
alueisiin, jotka vaativat kehittymistä. 

Mittausten avulla voidaan ennustaa toimintakyvyn muut-
tumista. Tällöin toimintakyvyn heikkenemiseen voidaan 
puuttua varhaisessa vaiheessa, jo ennen kuin vaikeuksia 
ilmenee. Mittaukset toimivat myös iäkkään motivoijana, 
koska iäkäs voi itse seurata omassa toimintakyvyssä ta-
pahtuneita muutoksia tietyn ajanjakson aikana. Tulosten 
parantuminen kannustaa jatkamaan liikuntaharjoittelua, 
heikentyminen tehostamaan harjoittelua. 

K Mittausmenetelmien kriteerit 

• ovat päteviä eli mittaavat juuri sitä, mitä halutaan

• ovat luotettavia ja toistettavia eli mittaustulokset pysy-

vät samana, kun mittaus uusitaan lyhyen aikavälin sisällä

• edustavat keskeisiä fyysisen kunnon ja toimintakyvyn 

osatekijöitä

• ovat erottelukykyisiä ja herkkiä ikääntymisen ja harjoit-

telun aiheuttamille muutoksille

• ovat nopeasti ja helposti toteutettavia, mielek-

käitä arkielämän kannalta ja turvallisia käyttää                        

(Suominen & Sakari-Rantala �004)

K Testejä erilaisiin olosuhteisiin
Toimintakyvyltään heikentyneiden iäkkäiden liikkumis-
kykyä arvioitaessa on tärkeää mitata ainakin jalkojen li-
hasvoimaa ja tasapainoa. Keskeinen testi on myös kä-
velynopeuden mittaaminen, sillä se kertoo harjoittelun 
vaikutuksesta arkeen (Suominen & Sakari-Rantala �004). 
Kotioloihin ja kerhotiloihin soveltuvat yksinkertaiset, vä-
hän tilaa ja välineitä vaativat testit ja testaajina voivat toi-
mia esimerkiksi koulutetut vanhustyöntekijät, vertaisoh-
jaajat ja omaishoitajat. 

Liikuntatiloissa suoritettavat testit voivat olla vaativampia 
ja kestoltaan pidempiä kuin kotona tehtävät testit. Yleen-
sä tällöin käytetään jotakin tiettyä mittaristoa kokonai-
suudessaan ja testaajina toimivat tavallisesti liikunnan ja 
kuntoutuksen ammattilaiset. 

Yksittäiset, tasapainoa ja liikkumiskykyä mittaavat toimin-
tatestit soveltuvat usein vain rajatulle joukolle, sillä esi-
merkiksi yhdellä jalalla seisominen ei onnistu joiltakin iäk-

käiltä ollenkaan ja toiset taas pystyvät seisomaan useita 
minuutteja. Testi ei siis ole erottelukykyinen. Paremmin 
toimivatkin testistöt, joissa on helpompia ja vaikeampia 
osa-alueita ja joista on olemassa suuntaa-antavia viitear-
voja. Viitearvot kertovat kunkin ikäryhmän keskiarvon tie-
tyn testin osalta. 

K Ennen mittausta
• Varmista, että mittausvälineet ovat kunnossa 

• Huolehdi, että testausympäristö on turvallinen, hyvin 

valaistu ja häiriötön

• Ota selvää, miten hälytät apua tarvittaessa  

• Selvitä haastattelun tai esitietolomakkeen (liite 4) avulla 

testattavan taustatiedot 

• Informoi testattavaa asianmukaisesta pukeutumisesta, 

erityisesti jalkineista 

• Korosta, että mittaukseen kannattaa tulla levänneenä ja 

kylläisenä, muttei täydellä vatsalla 

• Kerro testattavalle, miksi testi tehdään ja mitä sillä mi-

tataan 

• Anna testattavalle selkeät ohjeet testin suorittamiseen.

K Testaus osaksi toimintaa 
Voimaa vanhuuteen -ohjelman hankkeissa fyysisen toi-
mintakyvyn mittaukset olivat luonteva osa iäkkäiden lii-
kuntatoimintaa ja mittauksia tehtiinkin lähes kaikissa 
hankkeissa. Iäkkäitä motivoitiin mittauksiin kertomalla 
heille, miksi mikäkin testiosio tehdään ja miten se liittyy 
arkielämään. Yleensä testit tehtiin yksilöllisesti ennen var-
sinaisen harjoitusjakson alkua. Kertaluonteiset mittauk-
set eivät kerro toimintakyvyn muutoksista, joten mittauk-
set kannattaa tehdä uudestaan harjoittelujakson lopussa. 
Voimaa vanhuuteen -hankkeissa näin tapahtuikin. Seuran-
tajakson pituus, eli alku- ja loppumittauksen välinen aika, 
vaihteli kuukaudesta puoleen vuoteen. Osa hankkeista 
teki vielä myöhemminkin uusintamittauksia iäkkäille seu-
ratakseen toimintakyvyn säilymistä. Testitulokset osoitti-
vat, että liikuntaharjoittelu kannattaa, sillä tulokset para-
nivat �� prosentilla testatuista (Kalmari ym. �009). 

Hankkeiden useimmin käyttämät testit on kuvattu taulu-
kossa �. Testejä käytettiin joko kokonaisuudessaan tai va-
litsemalla niistä joitakin osioita. Testaus tavaksi – tapoja 
testaukseen -kirjassa (Salminen & Karvinen �00�) on ku-
vattu tarkemmin testien suorittaminen. Tämän oppaan 
lähdeluettelosta löytyy verkkolinkkejä testeihin. 
 

Testauksella suuntaviivat harjoitteluun

Liikuntatekoja iäkkään hyväksi 2��
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Taulukko 1. Voimaa vanhuuteen -hankkeiden yleisimmin käyttämät testit

Testi Osiot Tarvittava välineistö Huomioita

Toimiva -testi (Hamilas 

ym. �000)

VAS-kipujana, PEF-

puhallus, yhdellä jalalla 

seisominen,ltuolilta 

ylösnousu x 5, 

puristusvoima, �0 

metrin maksimaalinen 

kävelynopeus

Sekuntikello, noin �� metrin 

pituinen tila, mittanauha, 

selkänojallinen tuoli (ei 

käsinojia), PEF-mittari, 

puristusvoimamittari, 

kipujana/paperi ja kynä

Melko nopea 

suorittaa. Vaatii 

paljon tilaa, 

joten ei sovellu 

kokonaisuudessaan 

kotioloihin.

Bergin -tasapainotesti 

(Berg ym. �99�)

�4 osiota, jotka tehdään 

istuen, seisten, siirtyen, 

kääntyen ja kurottaen.

Sekuntikello, viivoitin, 

porrasaskelma (korkeus �0 

cm), � selkänojallista tuolia 

(toisessa käsinojat, toinen 

ilman käsinojia), lattialta 

nostettava esine esim. kenkä

Aikaa vievä. 

Soveltuu myös 

kotioloihin.

Guralnikin testi/ Short 

Physical Performance 

Battery SPPB (Guralnik 

ym. �994)

Tasapainotesti, �,44 

metrin kävely, tuolilta 

ylösnousu x 5

Sekuntikello, selkänojallinen 

tuoli ilman käsinojia, 

mittanauha, teippiä 

kävelyradan merkitsemiseen

Nopea suorittaa. 

Soveltuu myös 

kotioloihin

Yhden toiston 

maksimin (�RM) 

määrittäminen 

(Ahtiainen & Häkkinen 

�004)

Testataan harjoitettavat 

lihasryhmät

Kuntosalilaitteet Soveltuu vain 

kuntosalilla 

tehtäväksi

K Tulkitse tuloksia ja anna palautetta
Kannattaa kiinnittää huomiota siihen, miten mittaustulok-
set iäkkäälle kertoo. Testattavan tuloksia voidaan verrata 
viitearvoihin ja kertoa hänelle, näyttävätkö tulokset osoit-
tavan keskimääräistä, tavallista parempaa tai heikompaa 
tulosta. Jos mitattavan toimintakyky on selvästi ikätove-
reita heikompi, väestötason viitearvoihin vertaaminen ei 
ole aina mielekästä, vaan on järkevää verrata mittaustu-
loksia henkilön aiempiin tuloksiin. Voimaa vanhuuteen -
hankkeet käyttivät mm. seuraavia keinoja mittaustulosten 
ja harjoitusvaikutusten tarkasteluun iäkkään kanssa: 

• Yksilöllisessä loppumittauksessa arvioidaan yhdes-

sä keskustellen, onko iäkäs päässyt harjoittelun alussa 

asettamiinsa tavoitteisiin. 

• Ryhmän yhteisessä palautetilaisuudessa arvioidaan 

koko ryhmän onnistumista. Jokainen osallistuja saa 

myös henkilökohtaisen palautteen.

• Iäkkäälle annetaan testitulokset myös kirjallisesti. Jos 

paikkakunnalla on käytössä yhtenäiset testimenetelmät, 

voidaan tulokset merkitä kuntoseurantakorttiin, jonka 

asiakas ottaa mukaansa uuteen ryhmään, lääkäriin tai 

kuntoutukseen mennessään.

• Voiman kehittymistä voidaan havainnollista kokeilemal-

la ensimmäistä harjoitteluvastusta jakson lopussa.  

Hyviä toimintatapoja voima- ja tasapainoharjoitteluun ��
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�.� Läheltä liikkeelle

Iäkkäiden ihmisten saaminen ryhmäliikunnan pa-
riin tuottaa usein ongelmia. Kaikkia eivät liikunta-
ryhmät kiinnosta, kynnys uuteen toimintaan osal-
listumisessa voi olla suuri ja kulkeminen ryhmään 
hankalaa. Tutkimuksissa on osoitettu, että iäkkäiden 
osallistumiskynnys ryhmäliikuntaan kasvaa huo-
mattavasti, jos liikuntapaikkaan on matkaa yli puo-
li kilometriä. Onneksi tehokasta ja toimintakykyä 
edistävää voima- ja tasapainoharjoittelua voi tehdä 
myös kotioloissa ja kerhotiloissa. Yksin rehkiminen 
on vain usein kovin tylsää ja harjoittelun makuun 
pääseminen hankalaa. 

Voimaa vanhuuteen -hankkeissa lääkkeeksi kek-
sittiin ammattilaisten ja vertaisohjaajien vetämät ko-
tijumppajaksot sekä asuintalojen kerhotiloissa ko-
koontuvat kortteliryhmät. Näin liikkeelle lähdöstä 
tehtiin mahdollisimman helppoa, kun sen pystyi te-
kemään omassa kodissa tai sen lähiympäristössä. 
Erilaisia välineitä hyödyntäen ja vastusta säännöl-
lisesti lisäten iäkkäiden liikkumiskyky parani ja he 
rohkaistuivat lähtemään myös kauemmas uusia lii-
kuntamuotoja kokeilemaan.  

 

K Kotikäyntejä ja 
kotikimppajumppaa

Humppilassa ja Forssassa keksittiin loistava tapa 
madaltaa liikkeelle lähdön kynnystä, kun liikun-
ta aloitettiin ohjatulla jumpalla iäkkään omassa 
kodissa. Lisäksi lähellä toisiaan asuvista iäkkäistä 
muodostettiin kotikimpparyhmiä, jotka jumppasi-
vat yhdessä. Tehokas ja nousujohteinen kotivoimis-
telujakso ammattilaisen ohjauksessa tuottikin tu-
losta – iäkkäät saivat voimia arkeen ja uskallusta 
ulkoiluun. Liikuntakärpäsen purtua olikin helpompi 
siirtyä saman tutun ohjaajan vetämään ryhmään.  

Hankeorganisaatio: Terveys ry:n humppilan 
osasto, humppila ja Forssa
Hanke: Vuosia lisää kotona

Kohderyhmä. Kohderyhmänä olivat yksin kotona 
asuvat, toimintakyvyltään heikentyneet yli 75-vuoti-
aat, jotka eivät kuuluneet kuntoutuksen piirin. Han-
ke pyrki edistämään heidän kotona asumistaan koti-
käyntien ja ryhmäliikunnan avulla. 

Tiedotus ja iäkkäiden tavoittaminen. Hanke 
toimi kahdella eri paikkakunnalla, Humppilassa ja 
Forssassa, joissa molemmissa oli oma hanketyönte-
kijänsä. Toimintaympäristöt olivat selvästi erilaiset – 
Forssa on noin 18 000 asukkaan kaupunki ja Hump-
pila pienempi, noin 2 500 asukkaan kunta. 

Hankkeen alkamisesta tiedotettiin monella eri 
tavalla. Aluksi pidettiin lehdistötilaisuus Forssan 
kaupungintalolla, jonka seurauksena toimintaa esi-
teltiin paikallislehdessä. Hankkeen alkamisesta ker-
rottiin myös TV 2:n alueuutisissa sekä alueradiossa. 
Hanketta käytiin esittelemässä mm. terveydenhuol-
lon kuntayhtymän vanhustyöryhmälle ja lääkäreille. 

Humppilassa hankkeesta käytiin kertomassa elä-
keläisjärjestöille, seurakunnan seurakuntakerholle, 
kotisairaanhoidon ja kotihoidon työntekijöille sekä 
kunnanhallitukselle. Hyvänä tiedotusvälineenä toi-
mi kuukausittain Humppilan joka talouteen jaettava 
tiedote, jossa kerrottiin kunnan erilaisista tapahtu-
mista. Tiedotteeseen päivitettiin kuukausittain tie-
dot hankkeen ryhmistä ja kotikäynneistä. Itse teh-

Hanke: Vuosia lisää kotona
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tyjä mainoksia jaettiin myös ilmoitustauluille ja 
virastoihin.

Mukaan toimintaan pääsi ilmoittautumalla pu-
helimitse hanketyöntekijälle. Osa iäkkäistä soitti itse 
ja osan ilmoitti mukaan omainen, sosiaalityöntekijä, 
kodinhoitaja tai terveydenhoitaja. Puhelimessa han-
ketyöntekijä teki iäkkäälle lyhyen kuntokartoituksen 
ja kertoi toiminnasta. Myöhemmin hanketyöntekijä 
otti uudelleen yhteyttä asiakkaaseen ja sopi ensim-
mäisen kotikäynnin ajankohdan.

Humppilassa hankkeeseen halusivat ensimmäi-
senä mukaan jo ennestään aktiiviset ja liikkuvai-
set iäkkäät. Heille tehtiin toimintakykytestit ja sovit-
tiin uusintatestauksien tekemisestä vuoden kuluttua. 
Heidät myös ohjattiin liikuntaryhmien tai omatoi-
misen harjoittelun pariin. Puskaradion ja tiedottei-
den myötä tavoitettiin myös oikeaa kohderyhmää. 

Forssassa hankkeeseen tarjottiin aluksi henkilöi-
tä, jotka olivat erittäin huonokuntoisia ja joiden tar-
peisiin hanke ei olisi pystynyt vastaamaan. Karsinta 
puhelimessa osoittautui vaikeaksi. Haasteena oli löy-
tää ne kysymykset, jotka todella karsivat huonokun-
toisimmat pois. Käytäntö osoitti, että kysymykset 
”Käyttekö ulkona?” ja ”Kuinka pitkän matkan jaksat-
te kävellä?” olivat parhaita. Jos iäkkäät vastasivat, ett-
eivät käy ulkona juuri ollenkaan tai että he jaksavat 
kävellä korkeintaan vessaan tai ruokapöytään, oli-
vat he liian huonokuntoisia hankkeeseen. Hanke oli 
suunnattu iäkkäille, joilla oli vasta alkavia toiminta-
kyvyn ongelmia. 

Forssassa ongelmana oli myös se, että kohderyh-
mä oli liian iso yhdelle työntekijälle. Hankkeen toi-
mintaa ei tämän vuoksi mainostettu laajasti, mikä 
johti epäluuloisuuteen ja varsin koomisiinkin tilan-
teisiin. Hanketyöntekijää pidettiin Forssan kaupun-
gin ”agenttina”, joka tulee arvioimaan kotona pär-
jäämistä ottaen samalla kaikki avut ja etuudet pois. 
Epäluuloisuuden vuoksi hanketyöntekijälle ei avat-
tu ovea tai hänen esittämiin kysymyksiin vastattiin 
hyvin epätarkasti ja lyhyesti. Alkuhankaluudet häl-
venivät, kun saavutettiin hyvä, luottamuksellinen ja 
tasavertainen vuorovaikutussuhde. Myös toiminnas-
sa mukana olevat alkoivat levittää sanaa siitä, mitä 
hankkeessa oikeasti tapahtuu ja mistä siinä on kyse.

Toiminnan sisältö ja järjestelyt. Tunnin mittai-
set kotikäynnit toteutettiin pääsääntöisesti kerran 
viikossa noin 10 viikon ajan (kuvio 3). Ensimmäisel-
lä kotikäynnillä hanketyöntekijä tutustui asiakkaa-

Kuvio 3. Kotikäyntijakson eteneminen

Ilmoittautuminen

- asiakas tai omainen soittaa hanketyöntekijälle

- työntekijä tekee asiakkaalle puhelimitse lyhy-

en kuntokartoituksen ja kertoo kotikäyntien            

sisällöstä

1. kotikäynti

- asiakkaan haastattelu ja toimintakyvyn testaus

- apuvälinetarpeen ja asuinolosuhteiden arviointi

- harjoittelujakson tavoitteiden asettaminen        

yhdessä

- jatkokäynneistä sopiminen � x / viikko

2. kotikäynti

- kirjallisen liikkumissuunnitelman läpikäynti ja    

liikkeiden opettelu

- kannustus itsenäiseen harjoitteluun ja harjoittelu-

päiväkirjan täyttöön

- mahdollisen apuvälineen asennus ja käytön     

opetus

Kotikäynnit 3.-10.

- harjoittelupäiväkirjan läpikäynti, liikuntasuunnitel-

man tarkistus, harjoitteiden tehostus ja lisäys

- harjoitteluvälineiden lainaus asiakkaalle

- asiakkaan ohjaus ryhmäliikuntaan

- kannustus itsenäiseen harjoitteluun

11. kotikäynti

- toimintakyvyn testaus ja tulosten läpikäynti        

asiakkaan kanssa

- jatkoharjoittelusta ja seurannasta sopiminen

- asiakaspalautteen kerääminen
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tivät mielellään konkreettisestikin sen, miten ja mis-
sä kotonaan liikkuvat, missä on vaikeuksia ja miten 
ovat ratkaisseet mahdolliset ongelmat. 

Haastattelun ja toimintakykytestien pohjalta 
hanketyöntekijä suunnitteli yhdessä asiakkaan kans-
sa yksilöllisen liikuntasuunnitelman ja antoi tälle 
kotivoimisteluohjeet. Kotivoimisteluohjeina käytet-
tiin Ikäinstituutin kotivoimisteluohjelmia Kävely ke-
vyemmäksi sekä Voimisteluohjelma iäkkäille 1, 2, 3. 

Hanketyöntekijä kävi voimisteluohjelman 
läpi yhdessä asiakkaan kanssa ja ker-

toi liikkeiden merkityksestä arjen toi-
mintoihin. Asiakasta kannustettiin 
itsenäiseen harjoitteluun vähin-
tään kahdesti viikossa. Useat asi-
akkaat pitivätkin kirjaa tekemisis-
tään voimisteluohjelman takana 

olevan päiväkirjan avulla ja merkit-
sivät sinne, mitä kunakin päivänä oli-

vat tehneet. Tämän harjoituspäiväkirjan 
läpikäynti aina kotikäynnin alussa nousikin 

monelle erittäin tärkeäksi asiaksi. 
Tarvittaessa hanketyöntekijä hankki asiakkaal-

le liikkumista helpottavia apuvälineitä ja opetti nii-
den käytön. Liikuntasuunnitelmaa ja -ohjeita tar-
kistettiin säännöllisin väliajoin ja niitä tehostettiin 
lisäharjoituksilla ja välineillä, kuten esimerkiksi pai-
nomanseteilla, vastuskuminauhoilla ja tasapaino-
tyynyillä, jotka hanketyöntekijä lainasi asiakkaan 
käyttöön. Harjoitteluun lisättiin mahdollisuuksi-
en mukaan ulkoilua ja rappukävelyä. Asiakasta oh-
jattiin aktiivisesti osallistumaan myös ryhmäliikun-
taan.

Tavoitteena oli, että kotikäyntijakson jälkeen 
asiakas siirtyy harjoittelemaan hankkeen käynnistä-
mään liikuntaryhmään. Ryhmissä asiakkaat pysyivät 
hyvin ”hyppysissä” ja heidän toimintakykyään ja ar-
jessa selviytymistään pystyi hyvin seuraamaan. Mi-
käli asiakkaalle tuli terveydellisiä ongelmia, hanke-
työntekijällä oli mahdollisuus tehdä hänen luokseen 
kotikäynti ja selvittää tilannetta tai aloittaa säännöl-
liset kotikäynnit. Mikäli kulku tai muut syyt estivät 
osallistumisen ryhmään, tehtiin asiakkaan luo tar-
vittaessa seurantakäyntejä myös jatkossa. Joiden-
kin asiakkaiden toimintakykyä seurattiin soittamalla 
heille noin kahden kuukauden välein.

Kotiharjoittelulla saatiin aikaan hyviä tuloksia ja 
sillä pystyttiin todella parantamaan tai säilyttämään 
asiakkaan toimintakykyä, vaikuttamaan liikkumi-

seen ja kertoi tarkemmin hankkeen tarkoituksesta 
ja toimintatavoista. Asiakkaat haastateltiin esitieto-
lomaketta apuna käyttäen. Lomakkeella kartoitettiin 
asiakkaan taustatiedot, apuvälineet, terveydentila, 
sairaudet, liikuntatottumukset, vaikeudet päivittäi-
sissä toiminnoissa, kaatumiset viimeisen vuoden ai-
kana ja kaatumisen pelko. Lisäksi tiedusteltiin asi-
akkaan omia toiveita hankkeen suhteen. Jokainen 
asiakas allekirjoitti osallistuvansa toimintaan omalla 
vastuullaan.

Asiakkaat testattiin toimintakyky-
testein jakson alussa ja lopussa. Tes-
tauskerroilla kotikäynteihin kului 
noin kaksi tuntia. Toimintakyky-
testeihin valittiin testit, jotka pys-
tyttiin toteuttamaan kotioloissa. 
Testeillä mitattiin tasapainoa, jal-
kojen ja käsien lihasvoimaa, kes-
tävyyttä, notkeutta ja ketteryyttä. 
Testien osiot otettiin Bergin tasapai-
notestistä, SPPB-testistä, Senior Fitness-
testistä sekä Toimiva-testistöstä. Lisäksi arvioitiin 
apuvälinetarvetta ja asuinolosuhteita ja mietittiin 
asiakkaan kanssa yhdessä kotona pärjäämiseen liit-
tyviä ongelmakohtia. Kotikäynneillä asiakkaat näyt-

Kotikäynneillä asiakkaat 
näyttivät mielellään 

konkreettisestikin sen, miten 
ja missä kotonaan liikkuvat, 
missä on vaikeuksia ja miten 
ovat ratkaisseet mahdolliset 

ongelmat. 
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sen esteisiin ja ongelmakohtiin sekä reagoimaan no-
peasti toimintakyvyn muutoksiin sairastumisen tai 
loukkaantumisen jälkeen. Liikkumis- ja toimintaky-
ky paranivat niin mittausten kuin asiakaspalautteen-
kin perusteella. Pienikin parannus toimintakyvys-
sä edisti kotona asumista ja elämänlaatua: ”On tullut 
uutta liikettä ja lajeja ja huomaa, että vielä osaa”. 
Asiakaspalautteen mukaan säännölliset kotikäynnit 
vähensivät myös yksinäisyyden tunnetta.

Forssassa kotikäynnit eivät jatku, sillä kunta ei pys-
ty palkkaamaan työntekijää kotikäyntejä tekemään. 

Humppilan kunta sen sijaan palkkasi palveluta-
loon fysioterapeutin, joka käy tarvittaessa myös ko-
tikäynneillä. Hankkeen käynnistämät ryhmätoimin-
not jatkuvat Forssassa liikuntatoimen järjestämänä. 
Humppilassa osaa ryhmistä ohjaavat vertaiset ja 
osaa ryhmistä jatkuu kunnan tai yksityisen hoivako-
din toimesta. 

Hankkeen menestystekijät ja 
haasteet

Menestystekijät
• kotikäynneillä näki konkreettisesti, miten asiakas 

selviää arjestaan ja miten ongelmiin voidaan puut-
tua

• kotijumppa tuotti tulosta, kun harjoittelua tehos-
tettiin välineillä ja harjoiteltiin myös ulkona liikku-
mista

• harjoituspäiväkirjan läpikäynti yhdessä motivoi 
jatkamaan liikkumista

• sama ohjaaja kotikäynneillä ja liikuntaryhmässä 
helpotti ryhmään siirtymistä

Haasteet
• oikean kohderyhmän tavoittaminen
• toimintakyvyn arvioinnissa käytettiin liikaa erilai-

sia ja eri testistöistä koottua testejä, joten tulosten 
tulkinta oli vaikeaa

hankkeen aikana perustettiin muutamia koti-

kimpparyhmiä, mikäli muihin ryhmiin osallistu-

minen tuntui iäkkäistä vaikealta tai kulku niihin 

ongelmalliselta. Kotikimpparyhmissä lähellä 

asuvat 2-4 iäkästä kokoontuivat jumppaamaan 

yhden osallistujan kotiin. Kimppaharjoittelua 

veti hanketyöntekijä. harjoittelu tapahtui kun-

topiirityyppisesti tai ohjaajavetoisesti ja apuna 

käytettiin hankkeen liikuntavälineitä, kuten pai-

nomansetteja ja tasapainotyynyjä. Kun ryhmän 

jäsenet ”uskaltautuivat” mukaan hankkeen 

suurempiin liikuntaryhmiin, kotikimpparyhmät 

loppuivat ja yhteydenpito jatkui ryhmissä. 
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Case 
Anna innostui asioimaan ja liikkumaan

N Anna oli kuullut ikäihmisten ter-
veysliikuntahankkeesta kotihoidossa 
työskentelevältä tyttäreltään, joka oli 
sitä mieltä että toiminnasta olisi hyö-
tyä ja iloa äidille. Hetken rohkeutta 
kerättyään �0-vuotias Anna soitti han-
ketyöntekijä Sirpalle, joka haastatteli 
mukaan pyrkijän mukavasti puhelimes-
sa ja teki alustavan kuntokartoituksen. 
Vähän myöhemmin Sirpa soitti uudel-
leen ja sopi kotikäynnin Annan luo ja 
kertoi, että ensimmäisellä kerralla teh-
täisiin haastattelun lisäksi myös toi-
mintakykytestit.

Ensimmäisellä kotikäynnillä selvitettiin 
yhdessä Annan elämäntilanne. Puoli-
so oli kuollut vajaa vuosi aiemmin ja 
Annaa vaivasi tyhjä olo. Hän ikävöi ko-
vasti miestään, jota oli hoitanut koto-
na useamman vuoden. – ”Nyt ei oi-
kein osaa tarttua mihinkään, ja ulos 
meneminenkin pelottaa”, tunnus-
ti Anna, joka tunsi olonsa kovin yksi-
näiseksi. 

Fyysisesti Anna kärsi nivelrikosta joh-
tuvista nivelsäryistä lähes joka niveles-
sä. Molemmat lonkat oli leikattu, mut-
ta toinen jalka oli jäänyt leikkauksen 
jälkeen hieman lyhyemmäksi ja hän 
ontui kävellessään. Annalla oli vaike-
uksia hoitaa asioitaan ja tytär käykin 
hänen puolestaan kaupassa, apteekis-
sa ja pankissa.  Toimintakyvyn testa-
uksissa selvisi, että Annan tasapaino, 
jalkojen lihasvoima ja kestävyys oli-
vat heikentyneet. Kaatumisen pelko 
oli vähentänyt ulkoilua. Nuorena tyttö-
nä Anna oli innokas voimistelija. ”Joka 
viikko sitä mentiin kylätalolle voimiste-
lemaan, kun oli sellainen porukka. Voi 
että se oli mukavaa!”

Liikuntasuunnitelma ja kuntoa koti-
voimistelusta

Testien jälkeen sovittiin, että Sirpa kä-
visi kerran viikossa kymmenen viikon 
ajan Annan kanssa liikkumassa. Saa-
miensa tietojen pohjalta Sirpa laa-
ti Annalle liikuntasuunnitelman, joka 
pohjautui Ikäinstituutin iäkkäiden kol-
miosaiseen voimisteluohjelmaan. En-
simmäisellä kerralla harjoiteltiin yhdes-
sä ja Sirpa kertoi mihin kukin harjoitus 
vaikuttaa ja miksi oli tärkeää harrastaa 
liikuntaa säännöllisesti. Yhdessä sovit-
tiin, että Anna harjoittelee kotivoimis-
teluohjelmaansa kaksi kertaa viikos-
sa ja polkee lisäksi ennen harjoittelua 
kuntopyörää �5 minuuttia. 

Anna innostui kotivoimistelusta kovas-
ti ja teki harjoitukset säännöllisesti oh-
jeiden mukaan. Vähitellen harjoituk-
sia vaikeutettiin ja siirryttiin ohjelman 
kakkososaan. Lisäksi Anna sai lainaksi 
nilkkapainot tehostamaan voimistelu-
harjoituksia. Liikuntasuunnitelmaan li-
sättiin myös ulkoilua, sitä helpotti apu-
välinelainaamosta hankittu kävelyteli-
ne. Aluksi Sirpa lähti Annan tueksi kä-
velylle, mutta pian Anna huomasi ettei 
ulkona liikkuminen ollutkaan niin vai-
keaa kuin hän kuvitteli. ”Nyt kun on 
tää kävelyteline, en pelkää niin kaa-
tumista kuin ennen.” Vähitellen Anna 
rohkaistui ulkoilemaan yksinkin. Ja tu-
tustui samassa talossa asuvaan Lei-
laan, jonka kanssa liikkui sitten ulkona 
lähes päivittäin.

Kymmenen viikon jälkeen uusittiin toi-
mintakykytestit ja haastattelu. Tulok-
set olivat rohkaisevia: Annan jalkojen 
lihasvoima, tasapaino ja kestävyys oli-

vat parantuneet selvästi. Muutenkin 
liikkumiseen on tullut varmuutta. ”Jak-
san kävellä nyt pidempään, jalat eivät 
puudu niin nopeasti eikä tarvitse py-
sähtyä niin usein lepäämään kuin en-
nen.” Anna oli piristynyt selvästi eikä 
tuntenut itseään enää niin yksinäisek-
si. Hän hoitaa taas kaikki asiansa itse.

Lisäpotkua ryhmäliikunnasta

Kotivoimisteluohjelmaa vaikeutettiin 
vielä lisää ja siirryttiin ohjelman kol-
mososaan, jonka mukaan Anna har-
joitteli kolme kertaa viikossa. Tehoja 
oli siis lisätty vähitellen ja saatu aikaan 
riittävän nousujohteinen harjoitusoh-
jelma. Myös kuntopyöräily kuului oh-
jelmaan säännöllisesti. 

Kotikäyntien lomassa Anna purki miel-
tään: ”On ollut mukavaa, kun joku tu-
lee ja saa puhua ihan rauhassa omista 
asioistaan. Tulee tunne, että joku ihan 
oikeasti välittää.” Anna toivoi, että 
käynnit jatkuisivat vielä jonkin aikaa 
kerran kuussa. Sirpan houkutellessa 
häntä mukaan ryhmäliikuntaan Anna 
pohti: ”En tiedä, onko minusta enää 
sellaiseen? Toisaalta onhan se aina ol-
lut mukavaa, mutta kun on tuota mat-
kaa sinne ryhmään ja talvi tulossa ja ja-
lat ovat tällaiset kuin ovat”. Rollaat-
torin kanssa Anna uskaltautui kuiten-
kin tulemaan puolen kilometrin päässä 
kokoontuvaan ryhmään, kun sai sinne 
mukaansa ystävänsä Leilan.

Anna huomasi heti, että liikuntaryh-
mässä oli mukavaa ja ihmetteli mik-
si hänellä kesti niin kauan tehdä pää-
tös ryhmään lähtemisestä. Erityises-
ti Anna piti hyvältä tuntuvista tasapai-
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noharjoituksista. Anna jatkoi innok-
kaasti ryhmässä ja sai myös Kaisan jut-
tukumppanikseen. Anna nautti kovasti 
ryhmän arkeensa tuomasta vaihtelus-
ta, mukavasta tekemisestä ja yhdes-
säolosta.

Ryhmäliikunnan myötä Anna ei ko-
kenut enää kaipaavansa kotikäynte-
jä, joten lopuksi tehtiin viimeisen ker-
ran toimintakykytestit. Jalkojen lihas-
voima ja kestävyys olivat edelleen pa-
rantuneet ja tasapaino oli pysynyt en-
nallaan. Annan tytärkin oli huomannut 
muutokset äidissään: ”Äitini on muut-
tunut niin fyysisesti kuin psyykkisesti. 
Hän on pirteä ja liikkuu paremmin, kä-
det nousevat ylös ja kävely sujuu pa-
remmin. Nyt hän uskaltaa liikkua ul-
kona ja lähteä asioilleen. En ole enää 
huolissani hänestä.” Anna jatkoi lii-
kuntaryhmässä vielä projektin rahoista 
varmistuneen jatko-ajan, mutta sitten 
ryhmän jatkumisesta ei ole tietoa.

Toimittanut Tuula Vainikainen

K Tuutorit vertaistukena 
kotijumpassa

Lappeenrannassa vetreät vertaisohjaajat eli tuutorit 
toimivat toimintakyvyltään heikentyneiden iäkkäi-
den jumppakavereina. Tuutorit kävivät kerran vii-
kossa 10 viikon ajan ikätovereidensa kotona ohjaa-
massa yhteisen jumppahetken. Yhdessä liikkuminen 
koettiin piristäväksi ja elämää rytmittäväksi. Tulos-
takin syntyi lihasvoimien ja tasapainon karttuessa. 
Onnistumisen edellytyksenä oli ammattilaisen anta-
ma tuki niin iäkkäälle kuin tuutorillekin. 

Hankeorganisaatio: 
lappeenrannan Palvelukeskussäätiö
Hanke: Voimaa lappeenrantalaisvanhuuteen

Kohderyhmä. Kohderyhmänä olivat kotikuntoi-
set eli kotona asuvat yli 70-vuotiaat ikäihmiset, joi-
den toimintakyky on heikentynyt tai heikkenemäs-
sä. Erityisenä kohderyhmänä olivat iäkkäät, jotka 
olivat joutuneet äkillisen sairastumisen jälkeen sai-
raalahoitoon ja kotiutuivat tehostetun kuntoutusjak-
son jälkeen.  

Tiedotus ja iäkkäiden tavoittaminen. Puo-
let kotikuntoisista tuli toimintaan mukaan kuntou-
tusjakson jälkeen Etelä-Karjalan keskussairaalan, 
Lappeenrannan Kylpylän Kuntokartanon sekä Voi-
maa lappeenrantalaisvanhuuteen -hankkeen muo-
dostaman yhteistyöketjun avulla. Toinen puoli tuli 
mukaan omatoimisesti saatuaan tiedon toiminnas-
ta omaiseltaan, tuttavaltaan, tuutorilta, yksityisel-
tä tai kunnan kotisairaanhoitajalta tai verkkosivuil-
ta. Hankkeesta tiedotettiin myös aluepalvelupäivillä 
ja luennoilla. Iäkkäitä tavoitettiin myös hankkeen 
ohjausryhmän avulla. Kotikuntoinen itse tai hänen 
omaisensa ilmoittautuivat suoraan projektiohjaajalle 
halutessaan mukaan. 

Hanke: Voimaa 
lappeenrantalais-
vanhuuteen
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Toiminnan sisältö ja järjestelyt. Projektiohjaa-
jana toimiva fysioterapeutti kävi ensin iäkkään koto-
na tekemässä alkuhaastattelun ja toimintakyvyn ar-
vioinnin. Testinä käytettiin SPPB-testistöä, koska se 
on nopea ja sopii jokaisessa kodissa suoritettavaksi. 
Testissä mitataan tasapainoa, kävelynopeutta ja jal-
kojen lihasvoimaa tuolista ylösnousulla. Lappeen-
rannassa toimiva Palvelukeskussäätiön Kaatumis- ja 
osteoporoosi- eli KAAOS-klinikka (www.ukkinsti-
tuutti.fi) käytti samaa toimintakykytestistöä. Näin 
päästiin vertaamaan tilannetta pitemmällä aikavälil-
lä niillä iäkkäillä, jotka olivat aiemmin käyneet klini-
kalla tai siirtyivät sinne hankkeen jälkeen. 

Haastattelun ja mittausten pohjalta iäkkääl-
le laadittiin yksilöllinen kuntoutusohjelma, joka si-
sälsi erityisesti jalkojen lihasvoiman ja tasapainon 
harjoittelua. Harjoitteet olivat toiminnallisia, esi-
merkiksi tuolista ylösnousuja ja rappukävelyä. Oh-
jelma sisälsi kotikuntoisen kunnosta riippuen nel-
jästä kuuteen liikettä. Osa kotikuntoisista harjoitteli 

Kotivoimaa -kansion sisältö

�. Omat henkilötiedot, perhe ja muut läheiset,  

ammattiauttajat ja vapaaehtoiset 

�. Viikko-ohjelma, kotiin tulevat palvelut 

�. Terveydentila, kuntoutussuunnitelmat, voimiste-

luohjelmat, lääkkeet ja lääkärissäkäynnit 

4. Päivittäiset toiminnot, apuvälineet, kodin ja     

pihan turvallisuus 

5. Toimintaohjeet hätätilanteessa, Ikääntyven  so-

siaali- ja terveyspalvelut Lappeenrannassa -pal-

veluopas. 

Kerro myös omaisille, misTä Toimin-

nassa on Kyse ja miTen se VaiKuTTaa 

iäKKään arKeen.

Ikäinstituutin Voimisteluohjelma iäkkäille 1, 2, 3      
-ohjelman mukaisesti. 

Varsinainen harjoittelu tapahtui iäkkään koto-
na tuutorin eli koulutetun vertaisohjaajan toimies-
sa jumppakaverina (koulutuksesta lisää luvussa 3.2). 
Tuutori oli projektiohjaajan mukana toisella koti-
käynnillä harjoittelemassa kuntoutusohjelmaa yh-
dessä asiakkaan kanssa. Yleensä yhteiskäyntejä oli 
yksi tai kaksi, jonka jälkeen tuutori ja kotikuntoi-
nen ikätoveri jatkoivat harjoittelua kahdestaan ker-
ran viikossa kymmenen viikon ajan. Yhteen käyntiin 
kului noin tunti viikossa. Tarvittaessa projektiohjaa-
ja oli tuutorin ja kotikuntoisen tukena ja apuna use-
amman kerran. 

Kerran viikossa kotikuntoinen harjoitteli kun-
toutusohjelman omatoimisesti ja hänelle annet-
tiin kuntokortti täytettäväksi. Jumppakuurin aikana 
kuntoutusohjelmaa vaikeutettiin ja tehostettiin tar-
peen mukaan. Hankkeella oli kuminauhoja ja erilai-
sia tasapainovälineitä sekä tarrapainoja, joita voitiin 
lainata kotiin.

Kuntoutusjakson jälkeen kotikuntoiselle tehtiin 
loppuhaastattelu ja toimintakykytestit. Testitulok-
set osoittivat kotikuntoisten lihaskunnon ja tasapai-
non kohonneen merkittävästi jakson kuluessa. Tämä 
motivoi iäkästä pitämään huolta kunnostaan jat-
kossakin. Hänelle annettiin diplomi ja Kotivoimaa         
-kansio, joka oli kotikuntoiselle ja hänen läheisilleen 
suunniteltu aputyöväline. Sen tehtävänä on helpot-
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taa arjessa selviytymistä ja koota tärkeä tieto yhteen 
paikkaan. Kansio otettiin hyvin vastaan ja koettiin 
tarpeelliseksi.

Tiiviin kuntoutusjakson jälkeen arvioitiin, jat-
kaisiko kotikuntoinen harjoittelua omatoi-
misesti vai ohjattaisiinko hänet johon-
kin liikuntaryhmään. Omatoimisesti 
kotona harjoitteleviin otettiin yh-
teyttä kolmen kuukauden välein. 
Näillä seurantakäynneillä projek-
tiohjaaja teki toimintakykytestin 
ja haastattelun. Tieto testien jatku-
misesta motivoi kotikuntoista jat-
kamaan harjoittelua ja varmuus siitä, 
että joku tulee käymään, loi turvallisuut-
ta. 

Osa iäkkäistä siirtyi harjoittelemaan yhteistyö-
kumppaneiden liikuntaryhmiin ja osa pääsi Pal-
velukeskussäätiön kuntosaliryhmiin. Jotkut jäivät 
odottelemaan ryhmäpaikan vapautumista, sillä suo-
sittuihin ryhmiin oli mahdollista ottaa uusi osallis-
tuja vain jonkun vanhan jäädessä pois. Uusia kun-
tosaliryhmiä perustettiin heti, kun projektiohjaaja 
löysi ryhmän ohjaamisesta kiinnostuneen tuuto-
rin. Alussa ajatuksena oli, että tuutori käynnistäi-
si ryhmän toiminnan ja sen jälkeen ryhmä jatkaisi 
harjoittelua itsenäisesti. Tämä ei kuitenkaan onnis-
tunut, sillä ryhmäläiset kokivat tarvitsevansa ohjaa-
jan. Kuntosaliryhmään osallistuvien toimintakykyä 
seurattiin puolen vuoden välein tehtävillä testeil-
lä. Hankaluuksia aiheutti kuntosalille kulkeminen. 
Useimmat kotikuntoiset asuivat kuntosalien lähellä 
ja kulkivat matkan jalkaisin, mutta pidemmältä tule-
ville ei pystytty kustantamaan kuljetuksia. 

Kotikuntoisten kokemukset kotivoimistelus-
ta olivat todella myönteisiä. Tuutorin käynnin myö-
tä elämä rytmittyi ja oli mukavaa, kun oli uusi ka-
veri, jonka kanssa voi jutella. Tuutorit olivat hyviä 

kannustajia ja uusia ystävyyssuhteita solmittiin niin, 
että osa tuutoreista kävi katsomassa kotikuntoisiaan 
myöhemminkin. Tuutorit puolestaan kertoivat hake-

vansa itselleen kerran viikossa hyvän mielen. 
Toiminta osoittautui taloudellisestikin 
kannattavaksi, sillä se on vähentänyt 

sairaalahoidon sakkomaksujen pe-
rintää. Sakkomaksuja peritään mo-
nessa kunnassa, mikäli sairaalasta 
kotiutuvalle ei löydy jatkopaik-
kaa. Lappeenrannan kaupunki ei 
ole joutunut maksamaan keskus-

sairaalalle sakkoja, sillä sairaalas-
ta kotiutettavat ovat päässeet ensiksi 

kuntoutukseen ja sen jälkeen kotiin tue-
tun kotivoimistelun pariin. Näin kolmannen 

sektorin työ osoittautui taloudellisestikin merkittä-
väksi. Ohjattu kotivoimistelu jatkuu Lappeenrannas-
sa hankkeen päätyttyä kaupungin rahoituksella. 

Hankkeen menestystekijät ja 
haasteet

Menestystekijät
• yhteistyötä tiivistämällä saatiin oikea kohderyhmä 

tuetun kotivoimistelun piiriin
• yhdessä jumppaaminen oli mielekästä ja piristävää 

niin iäkkäälle kuin tuutorillekin
• ammattilaisen antama tuki ja säännöllinen yhte-

ydenpito oli välttämätöntä vertaisohjatun kotivoi-
mistelun onnistumiseksi

• tuutoreiden kannustaminen näkyi kotikuntoisten 
hyvinvointina

Haasteet
• kaikki halukkaat eivät heti mahtuneet jatkoryh-

miin
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Case 
Tauno sai tukea tuutorilta

N Projektiohjaaja Tuulan puhelin soi Voimaa lappeenran-
talaisvanhuuteen -projektin toimistossa. Lappeenrannan 
Kylpylän Kuntokartanon fysioterapeutti soittaa ja kertoo, 
että heiltä on perjantaina kotiutumassa ikämies Tauno. 
Tuula varaa kotikäyntiajan Taunon luona seuraavan viikon 
tiistaille. Samassa puhelussa hän saa esitiedot asiakkaas-
ta. �5-vuotiaalla Taunolla on Parkinsonin tauti, diabetes, 
epilepsia, verenpainetauti ja sepelvaltimotauti. Hän jou-
tui sairaalaan rintakipujen ja hengenahdistuksen vuoksi. 
Sairaalassa hän kaatui ja oikea polvi kipeytyi, kotiutumi-
nen pitkittyi ja hänet siirrettiin Kuntokartanoon kuntoutu-
maan kotielämää varten.

Nyt Taunon oli siis aika päästä kotiin ja kotona selviyty-
mistä päätettiin tukea vertaisohjaajan eli tuutorin vetä-
män kotivoimistelun avulla. Tuula selvitti tuutorien tilan-
teen ja onnistui löytämään Taunon voimistelukaveriksi lä-
hellä asuva Pekan. Samaa sukupuolta oleva tuutori on 
tässä varmasti tueksi.

Projektiohjaaja Tuula teki Taunon luona kotikäynnillä al-
kukartoituksen. Tauno asuu hissitalon neljännessä kerrok-
sessa vaimonsa kanssa. Hän selviytyy arjesta melko oma-
toimisesti, mutta kotisairaanhoitaja huolehtii tarvittavista 
insuliinipistoksista.  Tauno käy kerran viikossa saunotus-
palvelussa, käytössään hänellä on taksikortti. Tauno ei lii-
ku yksin ulkona, sisällä hän selviytyy yhden kyynärsauvan 
kanssa. Asuntoon on asennettu lisäkaiteita. Tauno kokee 
itse liikkumisensa varmaksi ja hän pitää sisällä aina liu-
kuestesukkia.

Taunolla on oikeassa polvessa kipua ja turvotusta, jota 
hän hoitaa kylmällä. Yönsä hän nukkuu hyvin toisin kuin 
vaimo, joka nukkuu levottomasti ja on erittäin väsynyt. 
Kotiutuminen huolettaa molempia.

Seuraavalla kotikäynnillä tuutori Pekka oli Tuulan muka-
na. Kolmeen pekkaan harjoiteltiin yhdessä Taunon Kun-
tokartanosta saama harjoitusohjelma, jossa oli jalkojen 
pumppaavia liikkeitä sekä reisiä vahvistavia tuolista ylös-
nousuharjoituksia. Tuutori-Pekan käyntiajaksi sovittiin 
keskiviikko klo ��. Yhdessä sovittiin, että viikottainen har-
joitusaika on Taunon vaimon vapaa-aikaa. 

Tuula saattoi seuraavan viikon puhelinsoitollaan to-
deta, että miehet pärjäsivät hyvin kahdestaan. Tau-
non rouva oli lähtenyt ostoksille ja miehet olivat jutel-
leet jumppaamisen ohella miesten juttuja. He kun oli-
vat saman armeijaosaston kasvatteja ja heillä oli use-
ampiakin yhteisiä tuttuja. Harjoitukseen oli kulunut ai-
kaa tunnin verran.

Kuntokartanon harjoitusohjelmaa jumpattiin kolme 
viikkoa ja sen jälkeen siirryttiin seuraavaksi kolmek-
si viikoksi Ikäinstituutin nousujohteiseen kotivoimis-
teluohjelmaan. Vähitellen kokenut tuutori Pekka näki 
mahdolliseksi harjoittaa Taunon kanssa hieman vaati-
vampaa kakkosohjelmaa, jota jatkettiin kotivoimistelu-
jakson loppuun. Pekka-tuutori ehdotti Taunolle ulkoi-
lukäyttöön rollaattoria, jonka Tuula kävi lainaamassa 
apuvälinelainaamosta. Korkeus säädettiin sopivaksi ja 
testattiin jarrujen käyttö ja välineeseen istuutuminen. 
Kahden viimeisen tuutorointikäynnin jälkeen Tauno 
lähti saattamaan Pekkaa kotiin ja meni samalla matkal-
la kilometrin päässä olevaan kauppakeskukseen kah-
ville ja tapaamaan tuttuja.

Loppuarviossa Tauno oli kovin tyytyväinen tilantee-
seensa. Hänen teki taas mieli ulos ja sinne hän nyt 
pääsikin omatoimisesti rollaattorin kanssa ja saattoi 
käydä kaupoissa ja kahviloissa niin kuin ennenkin. Si-
sällä hän kykeni liikkumaan ilman apuvälineitä. Vaimo 
todisti, että mies oli selvästi piristynyt, voimistunut ja 
saanut lisää varmuutta. Vaimokin oli hyvin helpottunut 
tilanteesta, nyt hän voisi jättää miehensä välillä kotiin 
käydäkseen asioilla. Kotikuntoinen Tauno jäi suunnitte-
lemaan Kanadan matkaa… 

Toimittanut Tuula Vainikainen
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Hanke: 
Iäkkäänä ikiliikkujaksi

K Kortteliliikuntaa ja kuntoilukumppaneita

Vaatimattomat liikuntatilat eivät estä iäkkäiden lii-
kuntaa. Tärkeämpää liikkeelle lähdössä on se, että 
liikuntatilat sijaitsevat lähellä kotia. Tämä huomat-
tiin Lahdessa, jossa kortteliliikuntaryhmät kokoon-
tuivat asuintalojen kerhotiloissa. Ympärivuoden 
kokoontuneet ryhmät olivat tärkeitä niin liikku-
miskyvyn kuin sosiaalisten kontaktien ja yhteisöl-
lisyyden kannalta. Ryhmätoimintaa vierastavat 
puolestaan intoutuivat liikkumaan kuntoilukump-
paneiden kanssa. 

Hankeorganisaatio: lahden lähimmäispalvelu ry
Hanke: iäkkäänä ikiliikkujaksi

Kohderyhmä. Hankkeen kohderyhmänä olivat 
toimintakyvyltään heikentyneet, kotona asuvat iäk-
käät, jotka eivät jostain syystä olleet liikunnan suur-
kuluttajia.

Toiminnan sisältö ja järjestelyt. Lahden han-
ke perusti liikuntaryhmiä ikääntyneiden asuinalueil-
le eri puolille kaupunkia, jotta kulkeminen ryhmään 
olisi helpompaa. Lähelle kotia järjestetty toiminta 
kannusti mukaan hyvinkin iäkkäitä henkilöitä. Osal-
listujien toivottiin sitoutuvan olemaan mukana koko 
kolmevuotisen hankkeen ajan. Ryhmät kokoontui-
vat kerran viikossa lähes ympäri vuoden ja osallis-
tujia kannustettiin lisäksi vähintään kaksi kertaa vii-
kossa tapahtuvaan itsenäiseen liikuntatuokioon. 

Sopivien tilojen löytäminen osoittautui haasteel-
liseksi, mutta niitä kuitenkin löytyi järjestäjän en-
nakkoluulottoman ja joustavan asenteen ansiosta. 
Vaatimattomat asuintalojen kerhotilat eivät haitan-
neet vanhuksia, mutta asettivat ohjaajalle haastei-
ta. Liikuntaosiot olivat kuntopiirityyppisiä, jolloin 
välineinä käytettiin mm. kuminauhoja, käsipaino-
ja, keppejä, polkulaitteita ja palloja. Osa liikkeistä 
tehtiin ilman välineitä, joten niitä oli helppo tehdä 
myös kotona. Osallistujia opastettiin käyttämään ko-
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Monet varsinkin kerrostaloissa asuvat olivat 
melkein unohtaneet ulkoilun merkityksen.

tona käsipainoina esim. vedellä täytettyjä juomapul-
loja. Lihaskunto-osioiden tehoa nostettiin vähitel-
len ottaen huomioon yksilölliset tarpeet ja rajoitteet. 
Liikuntaosioihin sisältyi aina venytyksiä ja tasapai-
noharjoitteita. Tasapainotyyny osoittautui 
hyväksi välineeksi ja lähes kaikki ryh-
mäläiset hankkivat sellaisen itselleen 
kotiharjoittelua varten. Tyyny on-
kin ollut aktiivisessa käytössä.

Yhtenä aktivoivana toiminta-
muotona oli muisti- ja aivojump-
pa. Monet ryhmäläisistä teki-
vät aivojumppaliikkeitä ja ohjaajan 
antamia muistia virkistäviä tehtä-
viä myös kotona. Hanketyöntekijä laa-
ti myös itse eritasoisia tehtäviä ja opasti nii-
den tekemisessä. Muistin virkistämisen on todettu 
aktivoivan ihmisiä myös muuhun toimintaan kuten 
liikuntaan. 

Ryhmän kulku:
• Aloitus ja innostaminen 
• Liikuntaosio
• Aivojumppa ja virkistys
• Ajankohtaiset asiat, keskustelu ja kahvi
• Ohjaus kotiharjoitteisiin
• Loppulaulu

Osallistujia innostettiin myös ulkoliikuntaan ja 
kesäisin ryhmät kokoontuivat pääosin ulkona. Pi-
halla pidettiin jumppatuokioita, tehtiin kuntopiiriä, 
kävelyretkiä lähiympäristöön ja pelattiin pelejä. Ul-
koilun merkitystä perusteltiin ryhmäläisille koko-
naisterveydentilan ja sitä kautta toimintakyvyn säi-
lyttämisellä tai parantamisella. Monet varsinkin 
kerrostaloissa asuvat olivat melkein unohtaneet ul-
koilun merkityksen.

Kuntoilukumppaneita. Ryhmiin osallistuvis-
ta ikäihmisistä muodostettiin kuntoilukumppanei-
ta, kahden tai useamman henkilön joukkioita, jot-
ka sitoutuivat liikkumaan säännöllisesti yhdessä. 
Tavoitteena oli yhteinen liikuntatuokio kaksi ker-

taa viikossa. Osa hankki liikuntakumppaniksi omas-
sa asuintalossaan asuvan vähän ulkoilevan iäkkään. 
Näin saatiin ikiliikkujiksi sellaisiakin, jotka eivät 
lähteneet ryhmätoimintaan mukaan. Vapaaehtoisia 

kuntoilukumppaneita saatiin myös yhdis-
tyksen toisesta hankkeesta. Varsinkin 

dementiaa sairastaville kuntoilu-
kumppani oli välttämätön, koska he 
eivät yksin muista tai uskalla läh-
teä ulkoilemaan.

Kuntoilukumppanuus otet-
tiin positiivisesti vastaan, mutta 

liikkeelle lähtö olikin sitten jo vai-
keampaa. Tilaisuuden tarjoutues-

sa ei oltukaan valmiita lähtemään liik-
kumaan vapaaehtoisen kanssa. Osoittautui, 

että moni vanhus on hyvinkin valikoiva kumppanin 
suhteen. 

Ryhmiin osallistuneet ryhtyivät ”taisteluun”, kun 
hankkeen ja ryhmien loppumisaika läheni. Yksi 
ryhmäläinen laati vetoomuksen Lahden kaupun-
ginhallitukselle ryhmätoiminnan jatkamiseksi kau-
pungin rahoituksella. Ryhmäläisten allekirjoitusten 
saattelemana ja suurin odotuksin vetoomus postitet-
tiin. Monet ryhmäläiset olivat itsekin suoraan yhtey-
dessä kaupungin päättäjiin ja myös hanketyöntekijä 
kampanjoi jatkon puolesta. Osa hankkeen ryhmis-
tä jatkui aluksi Lahden kaupungin Liikuntatoimen 
ja myöhemmin sosiaali- ja terveystoimen rahoituk-
sella. 

Hankkeen menestystekijät ja 
haasteet

Menestystekijät
• lähellä kotia oleviin liikuntaryhmiin oli helppo tulla
• hyvä ryhmähenki sai vanhukset lisäämään yhdessä 

liikkumista ja kokoontumaan ilman ohjaajaakin
• kuntoilukumppanin kanssa liikkeelle lähtivät sel-

laisetkin iäkkäät, jotka eivät pidä ryhmäliikunnasta
• iäkkäät ryhtyivät taisteluun ryhmätoiminnan jat-

kumiseksi ja tekivät vetoomuksen kaupungille

Haasteet
• sopivien tilojen löytäminen oli vaikeaa, joissakin 

kaupunginosissa jopa mahdotonta
• osallistujien suuri ikähaitari
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Kehitysehdotuksia iäkkäiden 
liikunnan järjestäjille

Rajaa kohderyhmä. Uutta liikuntatoimintaa 
suunnitellessa tulee huomioida, minkä kuntoisia 
iäkkäitä halutaan mukaan ja mitkä henkilöstö- ja ta-
lousresurssit ovat käytössä. Sen jälkeen kohderyhmä 
rajataan tarkasti ja valitaan toimintaan esimerkiksi 
vain tietyllä alueella asuvat tai tietyn ikäiset iäkkäät. 
Näin toiminnasta voidaan tiedottaa kohdennetusti 
oikealle ryhmälle. 

Kerhotilat liikuntakäyttöön. Iäkkäitä lähellä 
olevia liikuntatiloja tarvitaan kipeästi. Taloyhtiöiden 
kannattaisikin huolehtia kerhotilojensa esteettömyy-
destä, hankki niihin liikuntavälineitä ja antaa usein 

vähällä käytöllä olevat tilat liikuntaryhmien käyt-
töön. Asuinalueilla voisi myös olla kortteliliikunta-
vastaavia, koulutettuja vertaisohjaajia, jotka innos-
tavat lähialueensa iäkkäät liikkeelle. Liikuntatoimen 
tai jonkin järjestön vastuulla olisi ohjaajien koulutta-
minen ja toiminnan koordinointi. 

Turvaa jatkoharjoittelu. Iäkkäille järjestetty lii-
kuntatoiminta ei saa loppua kuin seinään. Kotivoi-
mistelujakson tai liikuntaryhmän päättyessä iäkäs 
pitää ohjata paikkaan, jossa harjoittelua voi jatkaa tai 
antaa voimisteluohjelma, jota voi toteuttaa kotona 
itsenäisesti. Tehokkaiden harjoittelujaksojen lisäk-
si tarvitaan kohtuuhintaisia ryhmiä, joissa voi käydä 
niin pitkään kuin haluaa ja jaksaa. 
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�.� Liikuntaneuvontaa ja liikkumissuunnitelmia

Liikunnan edut iäkkäiden ihmisten terveydelle ja toimintakyvylle ovat hyvin tiedossa. Silti suuri osa iäkkäis-
tä ei liiku terveytensä kannalta riittävästi. Mielekkään ja omalle kunnolle sopivan liikuntamuodon löytäminen 
voi olla iäkkäälle hankalaa. He tarvitsevatkin kannustusta, motivointia ja ohjeistusta itselle sopivan liikunta-
harjoittelun aloittamiseen. 

Voimaa vanhuuteen -hankkeissa iäkkäät saatiin loistavasti liikkeelle yksilöllisen liikuntaneuvonnan avulla. 
Näin iäkkäät pystyivät lisäämään liikuntaharjoittelua ja arkiliikuntaa turvallisesti, kunkin terveydentilan edel-
lyttämällä tavalla. Erityisen tärkeää oli se, että liikkumissuunnitelma laadittiin yhdessä iäkkään kanssa, jotta 
tämän omat toiveet ja tarpeet tulivat huomioiduiksi.
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K Yksilöllisellä neuvonnalla mielekkääseen liikuntaan

Helsingin Töölössä iäkkäät ohjattiin liikunnan pa-
riin yksilöllisen liikuntaneuvonnan avulla. Toimin-
takyvyn arvioinnin, haastattelun ja keskustelun 
pohjalta laadittiin liikuntasuunnitelma. Saamansa 
tiedon ja suunnitelman johdosta iäkkään oli help-
po edetä itselleen sopivan liikunnan pariin joko eri-
laisiin liikuntaryhmiin tai itsenäiseen harjoitteluun. 
Iäkkäät kertoivat, että liikuntaneuvonnan myötä he 
saivat lisää tietoa voima- ja tasapainoharjoittelun 
merkityksestä sekä kannustusta ja motivointia liik-
kumiseen ja itsensä hoitamiseen.

Hankeorganisaatio: 
Kalliolan senioripalvelusäätiö, helsinki
Hanke: ryhmästä terveyttä ja iloa

Kohderyhmä. Hankkeen toiminta oli suunnattu 
75 vuotta täyttäneille henkilöille, joilla oli jonkinas-
teisia vaikeuksia liikkumisessa ja tasapainossa.

Tiedotus ja iäkkäiden tavoittaminen. Ikään-
tyneet hakeutuivat toimintaan oma-aloitteises-
ti sekä omaisten, ystävien, yhdistysten, terveyden-
huoltohenkilöstön ja sosiaaliviraston työntekijöiden 
opastamina. Hankkeen esitettä jaettiin lähistön ter-
veyskeskuksissa, palvelutaloissa ja tapahtumissa. 
Toiminnasta tiedotettiin myös paikallislehdessä sekä 
yhdistysten jäsenlehdissä ja -kirjeissä. Hanketta esi-
teltiin lisäksi Kalliolan kotisivuilla sekä organisaati-
on ja kansalaisopiston yhteisessä kurssiohjelmassa.

Toiminnan sisältö ja järjestelyt. Hankkeen lii-
kuntatoimintaan tultiin yksilöllisen liikuntaneuvon-
nan kautta. Neuvonta oli mahdollista kaikille sitä 
tarvitseville ja maksutonta yli 75-vuotiaille. Neu-
vonta toteutettiin yhdistyksen omissa tiloissa Kun-
tokeidas Sandelsissa Töölössä hyvien kulkuyhteyk-
sien päässä. Ohjausta antoi fysioterapeutti, jolla on 
pitkä kokemus iäkkäiden parissa työskentelystä. En-
simmäinen liikuntaneuvontakäynti oli 60 minuutin 
mittainen ja seuraavat käynnit 30-45 minuutin mit-
taisia. Neuvontakäyntejä oli yhteensä yleensä yhdes-
tä neljään (kuvio 4).

Asiakkaat täyttivät alkukyselylomakkeen joko 

etukäteen tai neuvontatilanteen yhteydessä. Haastat-
telun ja toimintakykytestien perusteella selvitettiin 
osallistujan taitotaso ja fyysiset ominaisuudet. Toi-
mintakykytesteinä käytettiin Toimiva-testin osioi-
ta (yhdellä jalalla seisominen, 5 x tuolista ylösnousu 
ja 10 metrin kävely) sekä yhden toiston maksimites-
tiä jalkaprässillä. Neuvontatilanteeseen sisältyi aina 
myös keskustelua liikunnasta ja terveydestä. Asiak-
kaalle annettiin tietoa lähialueen liikuntapalveluis-
ta ja laadittiin liikuntasuunnitelma. Näin hänen oli 
helppo edetä itselleen sopivan harjoittelun pariin. 
Vaihtoehtoina olivat kotivoimistelu, itsenäinen kun-
tosaliharjoittelu sekä erilaiset liikuntaryhmät San-
delsin, kaupungin tai muiden lähialueen toimijoiden 
ohjauksessa. Asiakas saatettiin ohjata myös yksilöfy-
sioterapiaan tai hierontaan.

Kotivoimistelusta kiinnostuneille ohjattiin Ikäins-
tituutin Voimisteluohjelma iäkkäille 1, 2, 3 -ohjel-
ma. Kotivoimisteluohjelman harjoittelijat kävivät 
kahdesta neljään kertaan ohjauksessa riippuen sii-
tä, mille tasolle harjoittelussa edettiin. Neuvonta-
käyntien tiheys vaihteli ollen yleensä neljästä kuu-
teen viikkoa. 

Itsenäisestä kuntosaliharjoittelusta kiinnostuneet 
tutustuivat ensimmäisellä neuvontakäynnillä kun-
tosaliin ja harjoittelivat fysioterapeutin ohjauksessa. 
Omaa harjoitusohjelmaa tarkennettiin toisella neu-
vontakerralla. Mikäli asiakas tunsi vielä tässä vai-
heessa itsensä epävarmaksi siirtyäkseen itsenäiseen 
harjoitteluun, hänellä oli mahdollisuus jatkaa har-
joittelua joitakin kertoja ryhmän mukana ennen it-
senäistä työskentelyä.

Kuntosali- tai voimaryhmään siirtyneet eivät enää 
saaneet yksilöllistä neuvontaa, mutta neuvontaa an-
nettiin myös ryhmissä. Harjoittelun lomassa pide-
tyillä lyhyillä tietoiskuilla herätettiin keskustelua 
terveydestä, liikunnasta, ravitsemuksesta ja hyvin-
voinnista. 

Neuvontaprosessi päättyi toimintakyvyn arvi-
ointiin 12–15 harjoitteluviikon jälkeen. Tässä yhtey-
dessä asiakkailta myös pyydettiin kirjallista palautet-
ta sekä sovittiin mahdollisista seurantakäynneistä tai 
muusta seurannasta. 
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Kuvio 4. Yksilöllisen liikuntaneuvonnan eteneminen

Hanke: Ryhmästä terveyttä ja iloa

Yli �5-vuotiaat ikääntyneet, joilla on heikkoutta alaraajoissa tai lieviä 
tasapaino-ongelmia.
*Omatoiminen hakeutuminen, suositus, kutsu

�. Liikuntaneuvontakäynti (�0 min.)
*Alkukysely ja -haastattelu
*Havainnointi
*Fyysisen toimintakyvyn arviointi
*Tiedon tarpeen arviointi
*Liikuntasuunnitelma
*Jatko-ohjaus

Ohjaus ja neuvonta
*Asiakas saa tietoa liikuntapalveluista
*Asiakas saa henkilökohtaista ohjausta (liikunta, terveys, muu ohjaus)
*Liikuntasuunnitelma yhdessä asiakkaan kanssa

Liikuntaneuvonta päättyy 
ilman jatko-ohjausta.

Kotivoimisteluohjelma I
Itsenäinen harjoittelu
kuntosalissa

Kuntosali- tai voimaryhmä

�. Neuvontakäynti (45 min.)
*Kontrolli
*Kotivoimisteluohjelma II

�. Neuvontakäynti (45 min.)
*Kirjallinen kuntosaliohjelma
ja harjoittelu ohjelman mukaan

�. Neuvontakäynti (45 min.)
*Toimintakyvyn arviointi ja 
kirjallinen palaute

�. Neuvontakäynti (�0-45 min.)
*Kontrolli
*Kotivoimisteluohjelma III

�. Neuvontakäynti (�0-45 min.)
*Toimintakyvyn arviointi ja 
kirjallinen palaute

4. Neuvontakäynti (�0-45 min.)
*Toimintakyvyn arviointi ja 
kirjallinen palaute

Jatkotoimet ja seuranta
*Kontrollikäynnistä sopiminen
*Muusta seurannasta sopiminen

4 viikkoa

4 viikkoa

4-� viikkoa

� viikko

��-�5 viikkoa

��-�5 viikkoa
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Myönteinen asiakaspalaute antoi vahvistusta sii-
tä, että yksilöllistä liikuntaneuvontaa tarvitaan. Sen 
mukaan asiakkaat olivat saaneet lisää tietoa voima- 
ja tasapainoharjoittelun merkityksestä sekä eri vaih-
toehdoista harrastaa liikuntaa. Myös kannustusta ja 
motivointia liikkumiseen ja itsensä hoitamiseen oli 
tullut. Useat kertoivatkin liikkumisensa niin arki-
liikunnan kuin kotiharjoittelunkin suhteen lisään-
tyneen ohjauksen myötä. Liikuntaneuvontakertoja 
oli useimpien asiakkaiden mielestä riittävästi, mutta 
jotkut kaipasivat yhden tai muutaman neuvontaker-
ran lisää. Asiakkaat toivoivat lisää luentoja aiheesta 
sekä täysin ilmaisia liikuntaryhmiä, sillä osalle oh-
jattuun liikuntaan osallistuminen oli kustannusky-
symys. 

Liikuntaneuvonta jatkuu hankkeen päättymisen 
jälkeen Kuntokeidas Sandelsin toimintana. Toimin-
nan jatkumiseksi on haettu rahoitusta muualta, jotta 
asiakasmaksut pysyisivät kohtuullisena. 

Hankkeen menestystekijät ja 
haasteet

Menestystekijät
• toiminnasta tiedottaminen yhteistyössä muiden 

yhdistysten ja kuntasektorin kanssa
• liikuntaneuvontaa annettiin kaikille sitä tarvitsevil-

le, iäkkäimmille ilmaiseksi
• neuvonnan avulla iäkäs löysi itselleen mielekkään 

harjoitusmuodon ja motivoitui liikkumaan
• useat neuvontakäynnit ja harjoittelujakson jälkei-

nen seuranta tukivat harjoittelua

Haasteet
• hanke ei tavoittanut huonosti liikkuvia ja paljon 

apua tarvitsevia iäkkäitä
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Case 
Maija löysi liikunnan riemun ja hyödyn uudelleen

”Olen ��-vuotias nainen ja osallistuin naisvoimisteluryh-
miin aina �4-vuotiaaksi saakka, jolloin sain lievät selkä- ja 
rintakehävamman. Sen jälkeen tulin Kuntokeidas Sandel-
sin vesivoimisteluryhmään ystävän opastamana. Osallis-
tuin myös kuntosaliryhmään, josta jouduin kuitenkin ole-
maan paljon poissa puolison sairauden vuoksi. Poissaolo-
jen vuoksi pääsin yksilölliseen liikuntaneuvontaan, jossa 
kävin kolme kertaa ja sain kotivoimisteluohjelman”, ker-
too Maija.

Ryhmästä terveyttä ja iloa -hankkeen järjestämään toi-
mintaan pääsy oli Maijalle mieluisaa. Motivaatiota lisä-
si huoli omasta jaksamisesta, jota tarvittiin aviopuolisoa 
hoidettaessa. Maija menettikin puolisonsa hankkeen ai-
kana. Liikuntaharrastukset, kuntosaliryhmä ja venyttely-
jumppa jäsensivät sen jälkeen arkipäivää sopivasti. Kaksi 
kertaa viikossa oli hyvä lähteä iloiseen liikuntaryhmään.

”Huomasin, että kunto oli rapistunut iän myötä ja erityi-
sesti viimeisen vuoden aikana. Sekä fyysinen että psyykki-
nen toimintakyky ovat olleet kovalla koetuksella ajoittain. 
Motivaatiota on löytynyt siitä, mitä järki on edes hivenen 
sanellut. Pakko on jatkaa elämää, kun se on kerran annet-
tu. Hätä on siitä, että jos en pidä itsestäni huolta, kukaan 
muukaan ei sitä voi tehdä.” 

Vuoden aikana Maija menetti aviopuolisonsa lisäksi kaksi 
lähiomaista ja neljä ystävää. Lukuisien hautajaisten lisäk-
si elämää sävyttivät putki- ja huoneistoremontti. Liikun-
taharrastuksesta Sandelsissa tuli elämään paitsi hyötyä, 
myös iloa tuonut elinehto.

”Matkaa kotoani Kuntokeidas Sandelsiin on puolitoista 
kilometriä, jonka joko kävelen tai käytän raitiovaunua, mi-
käli aamutoimeni ovat venyneet. Sandelsin toimintaperi-
aatteisiin kuuluu, että ryhmään voi osallistua pari kertaa 
tutustumismielessä, minkä jälkeen voi tehdä päätöksen 
jatkaako ryhmässä. Hyvä periaate”, Maija arvioi.

Tieto ei lisää tuskaa vaan motivoi 

”Sain mielestäni riittävän ohjauksen kotivoimisteluoh-
jelman suorittamiseen testauksien ja jumppaohjel-
maan perehdyttämisen yhteydessä. Samoin liikunta-
tunneilla on ollut riittävä ohjaus. Tieto siitä, mihin ke-
hon osaan liike vaikuttaa, antaa myös motivaatio-
ta sen suorittamiseen. Erityisesti tieto ikääntyvän ih-
misen sudenkuopista tasapaino-ongelmineen ja kom-
pastumisineen ovat tehneet liikesuorituksista mielek-
käitä niin kotona kuin liikuntatunneillakin.

Olen alkanut kävellä huomattavasti enemmän. Tasa-
painoa ylläpitävät ja kehittävät liikkeet tunnen tar-
peellisiksi, samoin niska- ja selkäliikkeet, koska minul-
la on skolioosia, vanha murtuma ja pahat kulumat nis-
kassa. Liikuntaneuvonnan sisältö on vastannut odo-
tuksiani, kuntoni on kohonnut ja harjoittelun jälkeen 
on virkeä olo. Kaipaisin edelleenkin tehokasta kotioh-
jelmaa. Liian helpot liikkeet eivät innosta, liikkeen täy-
tyy myös tuntua kehossa”, Maija kertoo.

Hän pitää tärkeänä myös ryhmätoimintaan liittyvää 
kontrollia laiskalle ihmiselle. Kotona tehtävät merkin-
nät harjoittelukorttiin ja niiden näyttäminen ohjaajal-
le on tehokas tapa varmistaa, että harjoitukset tulevat 
tehdyiksi. Merkinnät antavat ryhtiä harjoitteluun myös 
harjoittelijalle itselleen.

Kesän mukanaan tuomaa ryhmäharjoittelun katkoa 
Maija suri jo etukäteen. Korvikkeeksi hän suunnitte-
li rappujen kävelyä neljänteen kerrokseen viisi kertaa 
viikossa. Aamuniskan joustavuudesta ja nilkkojen vah-
vistuksesta olisi myös huolehdittava. Niskaa voisi pi-
tää kunnossa keppijumpalla. Liikuntaryhmässä hän oli-
si mielellään vastakin mukana.

Toimittanut Tuula Vainikainen



Hyviä toimintatapoja voima- ja tasapainoharjoitteluun 45

  
K Liikkumissuunnitelma osana hoito- ja palvelusuunnitelmaa

Lisäaskelia liikunnasta -hankkeessa haluttiin tu-
kea iäkkäiden arkiliikkumista ja liikuntaharjoitte-
lua. Yhtenä tukikeinona oli kotipalvelun asiakkaille 
kehitetty liikkumissuunnitelma. Suunnitelma osoit-
tautui käyttökelpoiseksi välineeksi. Iäkkään ja am-
mattilaisen yhdessä laatimassa suunnitelmassa iäk-
kään omat toiveet ja tarpeet tulevat huomioiduksi 
ja toimintakyvyn muutokset huomataan paremmin. 
Suunnitelma myös sitouttaa kaikkia iäkkään paris-
sa toimivia tukemaan liikuntaa.

Hankeorganisaatio: 
Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry, helsinki
Hanke: lisäaskelia liikunnasta

Kohderyhmä. Liikkumissuunnitelma tehtiin ko-
tipalvelun asiakkaille, joilla oli ennakoivia merkkejä 
liikkumiskyvyn ongelmista, esimerkiksi ulkona liik-
kumisen väheneminen tai tuolista ylösnousun vai-
keutuminen. Suunnitelmaa käytettiin myös toipi-
lasvaiheessa olevilla iäkkäillä pitkän vuodelevon tai 
sairaalajakson jälkeen.

Toiminnan sisältö ja järjestelyt. Liikkumis-
suunnitelma laadittiin osana kotipalveluasiakkaan 
hoito- ja palvelusuunnitelmaa. Liikkumissuunnitel-
maa pilotoitiin viiden kotipalvelun asiakkaan kanssa 
heidän omalla suostumuksellaan. Pilotista ja siihen 
liittyneestä opinnäytetyöstä (Joutsenvirta & Kuos-
manen 2008) saatujen kokemusten perusteella liik-
kumissuunnitelmaa ja siihen liittyvää prosessia on 
jalostettu edelleen. Liikkumissuunnitelman alkupe-
räinen malli on otettu Ikäinstituutin Vanhusten lii-
kunnan perusteet -työkirjasta (Karvinen & Salmi-
nen 2005). 

Liikkumissuunnitelma laadittiin yhdessä iäk-
kään ja hoitajan kesken. Näin iäkkään omat toiveet, 
mieltymykset ja tarpeet tulivat huomioiduiksi. Ko-
tipalvelun työntekijät olivat saaneet ohjausta ja vä-
lineitä asiakkaan toiminta- ja liikkumiskyvyn ar-
vioimiseen, arkiliikkumisen tukemiseen, voima- ja 
tasapainoharjoittelun ohjaamiseen sekä liikkumis-
suunnitelman laatimiseen Kunnon Hoitaja -koulu-
tuksen yhteydessä (lisää koulutuksesta luvussa 3.3). 

Suunnitelman laatimiseen osallistuivat tarvittaessa 
myös omaiset ja kuntoutuksen ammattilaiset. 

Hoitajat arvioivat kotipalvelukäyntien yhteydes-
sä asiakkaan fyysistä toimintakykyä ja voimavaroja 
haastattelun, havainnoinnin ja kotona toteutettavien 
suoritustestien avulla (esim. tuolista ylösnousu, esi-
neen poimiminen lattialta, siirtymiset). Asiakkaan 
kanssa keskusteltiin hänen liikkumisen tarpeistaan, 
toiveistaan ja mieltymyksistään. Tarvittaessa konsul-
toitiin fysioterapeuttia esimerkiksi toimintakyvyn 
arviointiin ja apuvälineisiin liittyen.  

Arvioinnin ja keskustelun pohjalta hoitaja laa-
ti yhdessä asiakkaan kanssa liikkumissuunnitelman. 
Suunnitelmaan kirjattiin yhteiset päätökset iäkkään 
liikkumisen tukikeinoista. Liikkuminen voi tapah-
tua päivittäisten toimintojen lomassa tai se voi olla 
kodin arkiaskareisiin osallistumista, ulkoilua tai lii-
kuntaharjoittelua kotona tai ryhmässä. Liikkumis-
suunnitelma on eräänlainen sopimus, jossa kaikki 
asiakkaan hoitoon osallistuvat sitoutuvat tukemaan 
liikkumista suunnitelman mukaisesti, ja yhteistyö-
hön kuuluu myös edistymisen seuranta. 

Liikkumissuunnitelmalla tuetaan
• päivittäisten toimintojen ja arjen askareiden har-

joittamista
• ulkoilua
• kotivoimistelua
• liikuntaharjoittelua ryhmässä ja ryhmään tutustu-

mista

Asiakas harjoitteli liikkumissuunnitelman mukai-
sesti itsenäisesti, omaisen tuella tai hoitajan avusta-
mana. Seurantajakson pituus oli 10 viikkoa, jonka 
jälkeen hoitaja ja asiakas arvioivat yhdessä liikku-
missuunnitelman toteutumista ja sen vaikutuksia 
asiakkaan toiminta- ja liikkumiskykyyn sekä vaiku-
tusta arjessa selviytymiseen. Asiakkaan fyysiset voi-
mavarat sekä avun ja tuen tarve ja määrä kirjattiin 
asiakkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Suun-
nitelman avulla iäkkään toimintakyvyn muutokset 
huomattiin paremmin ja toimintakyvyn heikenty-
miseen osattiin puuttua ajoissa.

Hankkeen päätyttyä liikkumissuunnitelmaa 
juurrutetaan yhdistyksen kotipalvelu- sekä tehoste-
tun asumispalvelun yksiköihin.
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Motivoi ja palkitse iäkästä liikkujaa 

• keskustelkaa liikkeiden vaikutuksesta arjen toimintoihin

• käykää harjoituspäiväkirja läpi yhdessä

• arvo palkintoja kuntokorttien palauttaneiden kesken 

• toista toimintakyvyn mittaukset harjoitteluvaikutusten osoittamiseksi

• jaa diplomit harjoitusjakson päätteeksi

• soita iäkkäälle harjoittelujakson jälkeen ja kannusta häntä jatkamaan harjoittelua itsenäisesti

Liikkumissuunnitelma motivoi iäkästä 
omaehtoiseen liikuntaan ja oli 

kotihoidolle hyvä työväline iäkkään 
liikkumiskyvyn tukemiseen.

Hankkeen menestystekijät ja 
haasteet

Menestystekijät
• liikkumissuunnitelma laadittiin iäkkään ja hoitajan 

yhteistyönä
• mahdollisuus kuntoutuksen ammattilaisten kon-

sultointiin
• liikuntasuunnitelma auttoi iäkästä omien liikunta-

tavoitteiden tunnistamisessa 
• suunnitelma sitoutti kaikkia iäkkään parissa toimi-

via tukemaan liikunnan toteutumista samansuun-
taisesti

• omaiset osallistuivat tarvittaessa suunnitteluun ja 
liikkumisen tukemiseen

Haasteet
• toimintakyvyn arvioiminen ja havainnoiminen oli 

monille hoitajille uutta ja työlästä
• hoitajilla ei ollut liikunnan tukemiseen riittäväs-

ti aikaa. 

Kehitysehdotuksia iäkkäiden 
liikunnan järjestäjille

Vakuuta johtoporras. Liikkumissuunnitelman ja 
kuntouttavan työotteen juurtuminen kotihoidon py-
syväksi työtavaksi on vaikeaa. Ensiksi pitääkin saa-
da organisaation johtoporras vakuuttuneeksi uuden 
käytännön tärkeydestä. Vasta sen jälkeen henkilö-
kunta voi omaksua uudenlaisia asenteita ja työtapo-
ja. Koko hoitohenkilöstö, esimiehet mukaan lukien, 
pitää kouluttaa aiheeseen, jotta kaikki sitoutuvat ja 
osaavat tukea iäkkään liikkumista. Organisaation pi-
tää myös tukea tietojen ja taitojen ylläpitämistä. 

Toteuta liikuntaneuvontaa ryhmässä. Liikun-
taneuvontatilanteet ovat yleensä yksilöllisiä, am-
mattilaisen ja asiakkaan vuorovaikutustilanteita. 
Iäkkäät hyötyisivät myös ryhmässä tapahtuvasta lii-
kuntaneuvonnasta. Usein liikuntaryhmissä annetaan 
terveys- ja liikuntatietoa spontaanien ja lyhyiden 
tietoiskujen muodossa. Tarvittaisiin kuitenkin struk-
turoitu ryhmäneuvontamalli, jossa hyödynnetään 
vertaistukea yksilöllistä ohjausta unohtamatta. 
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Hanke: Ikäihmisten kuntoutusklinikka

�.4 Ulkoilusta voimaa

Ulkoilun merkitys iäkkäälle on korvaamaton. Se ke-
hittää tasapainoa, vahvistaa lihasvoimaa, parantaa 
liikkumisvarmuutta, virkistää mieltä, yhdistää ystä-
viä, parantaa unen laatua ja tukee muistin säilymis-
tä. Ulkoilu kuuluu hyvään vanhuuteen ja on iäkkäil-
le mieluisa harrastus.

Innostusta ulkoiluun voi herätellä esimerkik-
si erilaisten ulkoilutapahtumien ja -kampanjoiden 
avulla. Suurta suosiota saanut valtakunnallinen iäk-
käiden ulkoilupäivä käynnistettiin Ikäinstituutin ja 
Kunnossa kaiken ikää -ohjelman aloitteesta vuonna 
2007. Ulkoilupäivää vietetään lokakuussa, vanhus-
tenviikon torstaina. Päivän tarkoituksena on kiinnit-
tää huomiota siihen, että iäkkäät pääsisivät ulkoile-
maan turvallisessa seurassa – myös vuoden muina 
päivinä. 

K Ulkoilua yhteisvoimin

Voimat yhdistämällä saadaan enemmän aikaan! 
Tämä huomattiin Jyväskylässä, kun iäkkäiden ul-
koilupäivän tapahtumia alettiin suunnitella monen 
tahon yhteistyönä Kuntoutusklinikka -hankkeen pi-
täessä langat käsissään. Lukuisten eri puolilla kau-
punkia olleiden tapahtumien joukosta löytyi jokai-
selle potentiaaliselle ulkoilijalle jotakin. Tuloksena 
oli punaisia poskia, iloista mieltä ja kipinä säännöl-
liseen ulkoiluun.

Hankeorganisaatio: 
jyväskylän sotainvalidien asuntosäätiö
Hanke: ikäihmisten kuntoutusklinikka

Kuntoutusklinikka -hanke koordinoi valtakunnalli-
sen iäkkäiden ulkoilupäivän järjestämistä Jyväsky-
lässä kahtena vuonna. Tapahtuman järjestämiseen 
saatiin mukaan useita ikäihmisten kanssa toimivia 
tahoja, kuten päiväkeskuksia, ikääntyvien yliopis-
to, vapaaehtoistyöntekijöitä, opiskelijoita, Sotainva-
lidien paikallisosasto sekä seurakunnan eri alueita. 
Vuoden 2008 ulkoilupäivänä Jyväskylässä järjestet-
tiin kaikkiaan 17 tapahtumaa eri puolilla kaupun-
kia. Tapahtumien sisältö vaihteli paikoittain. Ohjel-
massa oli mm. leikkimielinen 5-ottelu, luontokävely, 
kimppajumppa pihalla, rollaattoriralli ja kampuskä-
vely. Ikäihmisiä oli paljon liikkeellä ympäri Jyväsky-
lää ja ulkoilupäivät jatkuvat vanhustenviikon osana 
tulevaisuudessakin.
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huolehdi hyvistä kontakteista yhteistyötahoi-

hin, tiedota koko prosessin ajan! Palaute- ja kii-

toskierros kruunaa yhteisen ponnistuksen!

Jyväskylän mallin seitsemän askelta     
1. Kutsutaan kokoon avainhenkilöt suunnittelemaan ulkoilupäivän järjestämistä.
2. Ideoidaan yhdessä muiden toimijoiden kanssa tapahtuman paikka ja tilaisuuden kesto, mah-

dolliset yhteiset organisaattorit, apuvoimat vaikeasti liikkuvien vanhusten tueksi, tarjoilu jne.  
3. Päätetään toimintamalli. Jokaiselle taholle tarjotaan mahdollisuus organisoida joko oman ta-

lon tapahtuma tai osallistua kaikille yhteiseen paikalliseen tilaisuuteen. 
4. Viestitään tapahtumista. Haastetaan mukaan paikalliset vanhusten kanssa työskentelevät tahot 

sosiaali- ja terveydenhuollon kunnallisella ja yksityisellä sektorilla sekä kolmannella sektoril-
la. Otetaan yhteyttä oppilaitoksiin, liikuntajärjestöihin ja seurakuntiin vanhusten ulkoiluavun 
saamiseksi. Sähköposti on mainio viestikanava.

5. Motivoidaan ammattilaiset. Kun henkilökunta innostuu mukaan, kulkee viestikapula heidän 
kauttaan vanhuksille – tule mukaan sinäkin!

6. Tiedotetaan tapahtumista. Paikalliselle medialle annetaan vinkki tapahtumasta ja kutsutaan 
toimittaja paikalle. 

7. Kiitetään ja palkitaan. Avainhenkilöt arvioivat tilaisuuden jälkeenpäin. Kiitos ja palaute moti-
voi mukana olleita osallistumaan seuraavillakin kerroilla.

Sisältöjä
• yhteinen alkulämmittely
• kävelylenkki sauvojen kanssa tai ilman 
• tuoli- ja puistojumppa 
• tehtävärastit 
• tasapainorata 
• ulkopelit esim. mölkky
• tarkkuus- ja saappaanheitto

Oheistoimintoja
• toimintakykytestit 
• apuväline-esittelyt 
• liikuntaan, terveyteen ja ravintoon 

liittyvät tietoiskut
• elävä musiikki 
• tanssi 
• mehu-, kahvi- tai soppatarjoilu

Kumppaneita
• kotihoito 
• palvelutalot ja päiväkeskukset
• yksityiset hoitolaitokset
• seurakunta 
• liikuntatoimi 
• oppilaitokset 
• kaupat 
• vapaaehtoiset 
• eläkeläisjärjestöt 
• SPR, martat, leijonat ja muut    

paikalliset yhdistykset

Ulkoilupäivän tapahtumia ja tekijöitä
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K Näinkin ulkoiltiin

Lähes kaikki Voimaa vanhuuteen -ohjelman hank-
keet järjestivät ulkoilupäivätapahtumia omilla paik-
kakunnillaan. Tapahtumilla tavoitettiin runsaasti 
iäkkäitä, omaisia ja vapaaehtoisia, joten niissä pys-
tyttiin jakamaan tietoa iäkkäiden liikunnasta. Pai-
kallishankkeille ulkoilupäivä tarjosi myös mahdol-
lisuuden yhteistyöverkostojen luomiseen muiden 
tahojen kanssa. Tapahtumien koko vaihteli pienis-
tä, oman palvelutalon asukkaille suunnatuista tapah-
tumista suuriin, kaikille alueen iäkkäille tarkoitettui-
hin tilaisuuksiin. 

Kerimäellä lukion liikunnanopettaja marssitti 70 
nuorta vanhusten ulkoiluttajiksi. Oppilaat lähtivät 
mukaan avoimin ja innostunein mielin. Ennen ul-
koilupäivää Voimaa vanhuuteen Kerimäellä -hank-
keen työntekijä Tuula perehdytti heidät vanhusten 
liikkumisen tukemiseen. Vanhukset löytyivät koti-
palvelun työntekijän kautta, joka tiedotti tapahtu-
masta kotona asuville vanhuksille ja kokosi heistä 
sopivat osallistujat. Keskellä kylää sijaitsevasta lu-
kiosta tuli ulkoilupäivänä ikäihmisten maalipaikka, 
jonne lukiolaiset kävivät heidät noutamassa. Maalis-
sa tarjottiin seurustelua, kahvia ja pullaa.

Päivän kokemukset vakuuttivat kaikki osapuo-
let. Suurin osa nuorista oli kokenut itsensä hyvin 
tarpeelliseksi ja saanut itselleen hyvän mielen. Iäk-
käät nauttivat nuoremman sukupolven tarmokkaas-
ta seurasta ja saivat samalla ulkoilutukea. Hanke-
työntekijän mukaan yhteisen tapahtuman toteutus 
oli mahdollista pienellä valmistautumisella. 

”Jos halutaan viedä ulos vanhuksia, joille on ylivoi-

maista lähteä yksin ulos, tarvitaan yhteistyötä esim. 

kunnan kotipalvelun, palvelutalojen tai seurakunnan 

kanssa. Parempikuntoisten ikäihmisten tavoittamises-

sa eläkeläisjärjestöt ovat sopivia yhteistyökumppanei-

ta. Kynnystä yhteistyölle ei kannata pitää liian korke-

alla”, Tuula rohkaisee.

Kirkkonummella houkuteltiin iäkkäitä paikal-
le kuuluisan ja valovoimaisen kuntalaisen pitämän 
avauspuheen avulla. Houkuttimina toimivat myös 
ulkoilun jälkeinen tarjoilu, musiikki ja tanssi sekä 
osallistujille jaettavat pienet ilmaislahjat. Tiedotta-
miseenkin panostettiin: paikallislehdessä oli ilmoi-
tus, ulkoilupäivä - julisteet olivat esillä näkyvillä pai-
koilla ja iäkkäiden jumpparyhmille sekä kotona 
asuville vanhuksille annettiin henkilökohtaiset kut-
sut tapaamisten yhteydessä.
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�.5 Muita tutustumisen arvoisia tekoja

K Maahanmuuttajat mukaan

Voimaa lappeenrantalaisvanhuuteen -hanke järjes-
ti vuosittain neljä aluepalvelupäivää eri puolilla Lap-
peenrantaa. Maksuttomissa tapahtumissa kerrottiin 
iäkkäille hankkeen toiminnasta sekä voima- ja ta-
sapainoharjoittelusta. Ohjelmassa oli luentoja sekä 
mahdollisuus kokeilla tasapaino- ja kotiharjoituksia 
sekä tutustua pienapuvälineisiin. 

Yksi aluepalvelupäivä oli suunnattu pääasias-
sa venäläisille maahanmuuttajille. Hanketyöntekijät 
tiedottivat tapahtumasta menemällä maahanmuutta-
jien viikoittaiseen kokoontumiseen jakamaan tapah-
tuman esitettä sekä toivottamaan kaikki tervetulleik-
si. Tapahtuma onnistui hyvin ja maahanmuuttajilta 
saatu palaute oli positiivista. Osa maahanmuuttajista 
ei osannut ollenkaan suomea, mutta mukana oli ve-
näjänkielinen tulkki, joka käänsi hanketyöntekijöi-
den puheet. Tilaisuutta varten käännettiin myös ko-
tivoimisteluohjelma venäjäksi (ks. s. 50), joka käytiin 
yhdessä läpi muutamilla lisäliikkeillä täydennettynä. 
Moni asia oli maahanmuuttajille uutta, esimerkiksi 
porraskävelyä tai tuolilta ylösnousua he eivät olleet 
ennen mieltäneet harjoitteluksi.

K Kuntosalistartti

Kirkkonummen Toimi -hankkeessa järjestettiin 
Kuntosalistartti-kursseja sellaisille ikäihmisille, jot-
ka voivat harjoitella itsenäisesti kuntosalilla. Start-
tiryhmissä oli kolme puolentoista tunnin ohjattua 
harjoittelukertaa. Startin aluksi osallistujat täyttivät 
esitietolomakkeen, jolla kartoitettiin terveydentilaa 
ja liikunnan harrastamista. Ensimmäisellä kerral-
la tutustuttiin kuntosalilaitteisiin ja opittiin laittei-
den säädöt ja oikea suoritustekniikka. Toisella ker-
ralla osallistujat saivat yksilölliset harjoitusohjelmat 
ja he harjoittelivat ohjatusti laitteiden säätöä ja oike-
aa suoritustekniikkaa. Kolmannella kerralla harjoi-
teltiin oman harjoitusohjelman mukaisesti ja opittiin 
säätämään itselle sopivat harjoitusvastukset. Lisäk-
si osallistujille tiedotettiin kuntosalin käytön käytän-
nön asioista. Tämän jälkeen osallistujat pystyivät jat-
kamaan kuntosaliharjoittelua itsenäisesti saamiensa 
harjoitusohjelmien mukaisesti.

K Tasapainokoulu

Haapajärven Vanhainkotiyhdistyksen projektityön-
tekijä ohjasi tasapainokoulua terveyskeskuksen kun-
tohoitajan kanssa. Tasapainoryhmiä oli kaksi ja ne 
kokoontuivat kerran viikossa terveyskeskuksen kun-
tosalille. Projektityöntekijä toi hankkeelle hankit-
tua tasapainokouluvälineistöä terveyskeskukseen, 
joista rakennettiin tasapainoratoja ja toimintapistei-
tä. Osa ryhmiin osallistujista oli fysioterapian jatko-
kuntoutusasiakkaita ja muut osallistujat olivat asian 
itselleen tärkeäksi kokevia iäkkäitä. Ryhmät olivat 
pieniä, koska osa ryhmäläisistä tarvitsi henkilökoh-
taista ohjausta ja tilat olivat rajalliset.  

K Turvallisuussäännöt kuntosalille

Haapajärvellä kuntosalille laadittiin turvallisuus-
säännöt, jotka olivat esillä kuntosalin seinällä. Sään-
nöt koskivat mm. laitteiden käyttöä ja harjoittelijan 
terveydentilaa. Ne käytiin läpi yhdessä ryhmäläisten 
kanssa, jotta voitiin varmistua siitä, että kaikki ovat 
ne ymmärtäneet. Sääntöjä kertailtiin tarvittaessa. 
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Tasapainon hallinta on liikkumiskyvyn keskeinen osate-
kijä. Monet jokapäiväiset toiminnot kuten tuolilta ylös-
nousu, kävely, portaiden nousu, tavaroiden nostelu tai 
äkilliseen horjahdukseen reagoiminen vaativat kehon ta-
sapainojärjestelmän oikea-aikaista ja tarkoituksenmukais-
ta toimintaa. Useat ikääntymiseen liittyvät muutokset, 
kuten keskushermoston hidastuminen, aistitoimintojen 
heikentyminen ja tuki- ja liikuntaelimistön rappeutumi-
nen, voivat vaikeuttaa pystyssä pysymistä ja altistaa kaa-
tumistapaturmille. 

On tärkeää muistaa, että tasapainon hallinta on suurel-
ta osin lapsuudessa opittu motorinen taito. Koska moto-
risten taitojen ylläpitäminen ja parantaminen edellyttävät 
harjoittamista, täytyy tasapainotaitojakin jatkuvasti ylläpi-
tää. Tasapainon hallinta paranee harjoittelulla, joka koh-
distuu monipuolisesti tasapainon säätelyyn osallistuviin 
elinjärjestelmiin ja sisältää yksilöllisen taitotason mukaisia 
riittävän haasteellisia harjoitteita. 

Harjoitusohjelmista, jotka ovat sisältäneet seisomatasa-
painon hallintaan, toiminnallisen suoriutumisen ja kävely-
kyvyn parantamiseen tähtääviä harjoitteita on saatu hyviä 
tuloksia. Myös erityiset motorista koordinaatiota, aistipa-
lautteen käyttöä ja kehon hahmottamista parantavat lii-
kuntaohjelmat kuten tai chi- ja tanssiharjoittelu sekä tasa-
painoharjoitteluun tarkoitettujen laitteiden ja välineiden 
käyttö ovat olleet hyödyksi tasapainon parantamises-
sa. Lisäksi on saatu näyttöä siitä, että huomion jakamis-
ta vaativien tehtävien harjoittaminen, kuten motoristen, 
kognitiivisten ja verbaalisten tehtävien yhdistely, ovat 
avuksi tasapainotaitojen ylläpitämisessä.

Myös heikkokuntoisempia iäkkäitä tulisi kannustaa jal-
keilla oloon, sillä pystyasennon hallinta heikkenee jos iä-
käs henkilö viettää suuren osan ajastaan makuulla tai istu-
en. Tasapainoharjoittelu voidaan liittää osaksi päivittäisiä 
toimintoja, kuten peseytyminen, talousaskareet, siivoa-
minen tai pyykinpesu. Tasapainon heikentymiseen liittyy 
usein kaatumisen pelko, jonka seurauksena iäkäs henkilö 
saattaa entisestään rajoittaa liikkumistaan. Harjoittelulla 
voidaan vähentää kaatumisen pelkoa, kun henkilö oppii 
tunnistamaan omat tasapainon hallintakykynsä ja rajoit-
teensa.

K Tasapainoharjoittelun osa-alueita

Seisomatasapainon hallinta

• vakaa ja symmetrinen keskiasento, hyvä ryhti, tasainen 

painon jakautuminen

Dynaaminen tasapaino ja toiminnallisista tehtävistä 
suoriutuminen

• painonsiirrot, yksilölliset stabiliteetin rajat, kurkottelut, 

nojaamiset, kyykistymiset, vartalon ja pään kierrot

• istumasta ylösnousut, esineiden poimiminen ja siirtely, 

askellukset 

Kävely ja muut liikkumisharjoitteet

• kävely ja liikkuminen eri suunnissa, käännökset, suun-

nan ja tason muutokset, esteiden kiertäminen ja ylittä-

minen, portaissa liikkuminen

Lihasvoima ja liikkuvuusharjoittelu

• erityisesti alaraajojen lihasmassaa lisäävä harjoittelu ja 

nopeusvoimaharjoittelu, nilkan seudun lihasten vahvis-

taminen, nilkan liikkuvuuden ylläpito

Aistipalautteen käytön vahvistaminen

• häiritsemällä toisten aistikanavien toimintaa, vahviste-

taan tietyn aistipalautteen käyttöä, esimerkiksi silmät 

kiinni, hämärä, pehmeä tai epästabiili alusta

Lähtökohtana tasapainoharjoittelussa on, että jokainen 
harjoituskerta sisältää harjoitteita kultakin osa-alueelta. 
Harjoittelua voidaan kuitenkin yksilöllisesti varioida kun-
kin harjoittelijan yksilöllisen suoritustason ja tarpeiden 
mukaan. Erilaiset harjoitteet voivat kohdistua myös sa-
manaikaisesti usealle osa-alueelle. 

Iäkkäiden tasapainoharjoittelu

Liikuntatekoja iäkkään hyväksi 25�
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K Tasapainoharjoittelu ryhmässä
Ryhmäharjoittelun järjestämisessä on tärkeää huomioida 
osallistujien yksilöllinen suoritustaso ja harjoittelun nou-
sujohteisuus. Kannustavan ilmapiirin luominen ja palaut-
teen antaminen harjoittelumotivaation vahvistamiseksi 
ovat ammattitaitoisen ohjaajan tunnusmerkkejä. Ohjaa-
jan vastuulla on myös asiakkaiden turvallisen osallistumi-
sen varmistaminen.

• Tavoitteena on parantaa toiminnallista suoriutumista ja 

tasapainon hallintaa päivittäisissä tehtävissä.

• Turvallisuus tulee taata kaikissa tilanteissa. Harjoittelu 

tehdään esimerkiksi nojapuiden, tukevan tuolin tai toi-

sen henkilön avustuksella.

• Tasapainoharjoittelussa käytetään monipuolisesti eri-

laisia välineitä. Esimerkiksi nojapuut, puolapuut ja tuo-

li, ilmatyyny, tasapainolauta, trampoliini, jumppamatto, 

superlonpatja, leveä köysi, lauta, muoviset värikkäät as-

kelmerkit, askelkehikot.

• Kesto on noin �0 minuuttia.

K Eteneminen
Asiakkaiden tasapainon hallinnan lähtötaso selvitetään 
tasapainotestien avulla ja edistymistä seurataan valituil-
la mittareilla. Tasapainoharjoittelu etenee progressiivises-
ti ja sen etenemistä seurataan säännöllisesti. Harjoitteita 
vaikeutetaan kun asiakas kykenee helposti ja turvallisesti 
säilyttämään asennonhallinnan helpommassa harjoittees-
sa, mutta joutuu keskittymään selvästi enemmän vaikeu-
tettuun harjoitteeseen. Harjoittelua tehostetaan yksilölli-
sesti lisäämällä harjoitteiden vaativuutta erilaisin keinoin, 
joiden vaihteleva yhdisteleminen on suositeltavaa:

• Pienennetään tukipintaa

• Pehmennetään tukipintaa

• Vähennetään tuen määrää

• Kasvatetaan suoritusnopeutta

• Kasvatetaan liikelaajuutta

• Käytetään välineitä harjoittelun tukena

• Yhdistellään tehtäviä ja lisätään huomion jakamista vaa-

tivia tehtäviä

K Harjoittelun avainkohdat

�. Selvitetään lähtötaso harjoittelun alkaessa ja määritetään sopivan haasteelliset harjoitteet 
kunkin tasapainoa harjoittavan osa-alueen kohdalta.

�. Harjoittelu jatkuu nousujohteisesti. Vaikeutta lisätään yksilöllisyys ja turvallisuus huomioiden 
siten, että vaikeutettu harjoittelu vaatii selvästi enemmän keskittymistä. 

�. Harjoittelun etenemistä seurataan väli- ja loppumittauksin ja ikäihmiselle annetaan palautet-
ta hänen suoriutumisestaan. Samalla kartoitetaan henkilön kokemuksia ja tuntemuksia harjoit-
telusta ja sen vaikutuksista arkielämään.

4. Säännöllisellä �-� kk mittaisella harjoittelulla on saatu hyviä tuloksia tasapainoharjoittelusta, 
mutta tulosten ylläpitäminen vaatii jatkuvaa harjoittelua. Iäkkäitä henkilöitä tulisikin kannustaa 
ja ohjata mielekkään tasapainoharjoittelumuodon löytämiseen.

Kirjoittajat: 

Sihvonen Sanna, TtT, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu 
Mänty Minna, TtM, Jyväskylän yliopisto 
Salomaa Iiris, ft (AMK), Lahden kaupunki

Lähteet: Howe ym. (2007) ja Sihvonen (2008) 
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T
ämä luku kertoo iäkkäiden Voima- ja tasapainoharjoittelun (VoiTas) ja Ulkoiluystäväksi iäk-
käälle -kouluttajakoulutuksista, niiden sisällöistä ja hankkeiden toteuttamista paikallisista 
koulutuksista. Luvussa on esimerkkejä eri hankkeiden järjestämistä koulutuksista vertaisille, 
vapaaehtoisille sekä vanhustyön, liikunnan ja kuntoutuksen ammattilaisille. Saman hankkeen 
työtä voidaan esitellä useassa eri kohdassa. Mukana ovat myös kuvaukset valtakunnallisen elä-

keläisjärjestön omista vertaisohjaajakoulutuksista sekä Folkhälsanin ruotsinkieliselle kotihoidon ja palve-
lutalojen henkilöstölle suunnatusta koulutuksesta. 

  
�.� Lisäoppia osaajille ja uusille tekijöille

3 Ei oppi ojaan kaada

Iäkkäiden ihmisten liikuntatoimintaan tarvitaan nyt 
ja tulevina vuosina lisää osaavia ohjaajia, sillä ohjaa-
japula vaivaa monia toiminnan järjestäjiä. Tasoryh-
mien mukaista liikuntatoimintaa ei liioin ole tarjolla 
riittävästi. Ryhmien vetäjiksi ja vertaisohjaajiksi tar-
vitaan innokkaita ammattilaisia ja asian harrastajia. 
Myös kotona asuvien iäkkäiden ihmisten arkiliikku-
misen ja ulkoilun lisäämiseksi tarvitaan aikaisempaa 
enemmän tukea ja kannustusta. Tehtäviin on kou-
lutettava uusia tekijöitä. Liikunta ja liikkumiskyvyn 
tukeminen on kaikkien iäkkäiden parissa toimivien 
ja työskentelevien asia. 

Ikäinstituutin kehittämä iäkkäiden voima- ja 
tasapainoharjoittelu (VoiTas) -kouluttajakoulu-
tus antaa liikunnan ja kuntoutuksen ammattilaisille 
valmiudet kouluttaa ohjaustyöhön liikunnan ja kun-
toutuksen ammattilaisia, vanhustyöntekijöitä sekä 
vertaisia ja vapaaehtoisia, jotka toimivat toiminta-
kyvyltään heikentyneiden iäkkäiden parissa. Paikal-
linen koulutus on tehokas ja taloudellinen tapa yh-
teisen näkemyksen löytymiseen ja saumattoman 
palveluketjun kehittämiseen.  Koko organisaatio saa 
hyödyn, kun kouluttaja tai kouluttajapari kouluttaa 
esimerkiksi palvelutalon muuta henkilökuntaa. Pai-
kallinen koulutus tapahtuu useimmiten esimiehen 
suostumuksella osana kouluttajan ja koulutettavien 
omaa työtä.

K Hanketyöntekijät kouluttajina 
kentällä

Hanketyössä oivallettiin koulutuksen tärkeys ja toi-
meen tartuttiin innolla. VoiTas -kouluttajakoulu-
tus osoittautui tehokkaaksi ja taloudelliseksi tavak-
si levittää tietoa voima- ja tasapainoharjoittelusta 
ammattilaisille sekä vertaisille ja vapaaehtoisille. 
Paikallisiin tarpeisiin pystyttiin vastaamaan käytän-
nönläheisellä koulutuksella, joka järjestettiin omal-
la työpaikalla tai sen lähellä. Satoja ammattilaisia ja 
vapaaehtoisia pääsi osalliseksi hanketyöntekijöiden 
paikalliskoulutuksista. Koulutettujen vertaisohjaa-
jien, vapaaehtoisten ja vanhustyöntekijöiden avul-
la iäkkäille pystyttiin järjestämään enemmän sopivia 
liikuntaryhmiä sekä lisäämään arkiliikkumista ja ul-
koilua. 

Vanhustyön ammattilaiset saivat lisää tietoa ja 
uskallusta iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoit-
telun tukemiseen osana hoitoa ja omaa työtä. Iäk-
käiden joukosta löytyi paljon innokkaita liikunnan 
harrastajia, jotka halusivat toimia liikuntaryhmissä 
ohjaajina. Heistä koulutettiin vertaisohjaajia liikun-
taryhmien tai kotiharjoittelun vetäjiksi. Liikunta-
toiminta laajeni ja uusia ryhmiä perustettiin lähelle 
iäkkäitä. VanhusValmentaja -koulutuksen ansiois-
ta laadukkaasta ja tavoitteellisesta voima- ja tasa-
painoharjoittelusta tuli yhä useamman liikunnan ja 
kuntoutuksen ammattilaisen toimintatapa. Yhtenäi-
set testauskäytännöt ja seuranta takasivat asiakkaalle 
yksilöllisen harjoitteluohjelman. 
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VoiTas -koulutusohjelma

VoiTas -kouluttajakoulutus koostuu kolmesta kurssipäivästä, paikallisesta harjoituskoulutuksesta sekä sitä 
seuraavasta yhteisestä evaluointipäivästä.

    
 
  

  

       Koulutuspäivät (3 pv)         harjoituskoulutus (16-20 tuntia)   evaluointipäivä (1 pv)

VoiTas -kouluttajat voivat kouluttaa paikallisesti kolmea eri kokonaisuutta, jotka on suunniteltu eri kohderyh-
mille niin järjestöissä, julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla:

1. VertaisVeturit ovat vapaaehtoisia ja vertaisia, jotka saavat koulutuksessa valmiuksia ja työvälineitä voima- ja 
tasapainoryhmien ohjaamiseen tai voivat tukea iäkästä kotivoimistelussa.  

2. Kunnon Hoitaja -koulutus on suunnattu vanhustyöntekijöille ja hoito- ja hoivatyön ammattilaisille. Koulu-
tuksen käyneet ammattilaiset oppivat arvioimaan iäkkään liikkumiskykyä ja tukemaan iäkkään arkiliikkumista. 
He saavat myös valmiudet ohjata iäkkäiden voima- ja tasapainoryhmiä esimerkiksi palvelutaloissa, päiväkes-
kuksissa tai kotivoimisteluryhmissä. 

3. VanhusValmentaja -koulutus on suunnattu liikunnan ja kuntoutuksen ammattilaisille. Siinä saadaan lisää val-
miuksia liikkumiskyvyn mittaamiseen, yksilöllisen tavoitteellisen harjoitusohjelman laatimiseen, ohjaamiseen ja 
seurantaan. VanhusValmentajat ovat myös hyvä tuki Kunnon Hoitajille ja VertaisVetureille.

Kouluttajat voivat valita näistä koulutusmoduleista paikallisiin tarpeisiin parhaiten soveltuvat kokonaisuudet. 
He saavat työnsä tueksi laadukkaan koulutusmateriaalin. 

Koulutettavat ohjaajat (VanhusValmentajat, Kunnon Hoitajat ja VertaisVeturit) saavat myös oman oppi- ja 
oheismateriaalin työnsä ja toimintansa tueksi. Iäkkäille jaetaan kotivoimisteluohjelma sekä muuta materiaalia 
harjoittelun avuksi. 

Kaikissa koulutuskokonaisuuksissa käsitellään seuraavia asioita:
- iäkkäiden liikkumiskyvyn arviointi, testaaminen
- voima- ja tasapainoharjoittelun perusteet
- harjoittelun toteutus eri harjoittelupaikoissa (kuntosali, kerhotilat, koti)
 -iäkkään ihmisen liikunnan ohjaus
- iäkkään ihmisen motivoituminen

Eri kohderyhmille suunnattu koulutus painottaa edellä mainittuja asioita kunkin kohderyhmän näkökulmasta: 
vertaisohjaajat saavat perustietoa ja käytännön vinkkejä ohjaamiseen ja ammattilaisten osaamista harjoittelun 
perusteista ja ohjaamisesta puolestaan syvennetään ja laajennetaan. 
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Voimaa vanhuuteen -ohjelman toisen hanke-
ryhmän 14:sta työntekijästä VoiTas -kouluttajak-
si valmistui 12 henkilöä. Lisäksi useamman han-
kepaikkakunnan kunnan tai muun organisaation 
palveluksessa oleva työntekijä kävi VoiTas -koulutta-
jakoulutuksen. 

Koulutuksia järjestettiin eri tavoin. Osa hanke-
työntekijöistä koulutti yksin, toiset saivat kouluttaja-
parikseen julkiselta sektorilta kotihoidon esimiehen 
tai terveyskeskuksen kuntohoitajan. Koulutustilat 
saatiin omasta organisaatiosta tai kunnan terveys-
keskuksesta. Monessa hankkeessa kunta osallistui 
oppimateriaalikustannuksiin. Kouluttajapariksi saa-
tiin liikunnan ammattilaisia myös yksityissektorilta. 
VoiTas -kouluttajapari onkin suositeltava ja toimiva 
tapa viedä koulutusta paikallisiin tarpeisiin. Koulut-
tajaparina työskentelyn hyödyistä kerrotaan enem-
män luvussa 3.3 Haapajärven hankkeen yhteydessä.

Kuvio 5. Toisen hankeryhmän järjestämät koulutukset ja koulutettujen määrät vuosina �00�-�00�

Koulutusten myötä liikuntaa ja liikkumista voi-
tiin lisätä niin palvelutaloissa kuin kotihoidossa-
kin. Voima- ja tasapainoryhmiä saatiin juurtumaan 
palvelutalojen ja päiväkeskusten omaan toimintaan 
ja vertaisten vetämät jatkoryhmät vakiintuivat eri 
paikkakunnilla. VoiTas -koulutuksia järjestettiin yh-
teensä 41 kpl ja niihin osallistui kaikkiaan 466 hen-
kilöä eri ammattiryhmistä. Kuviossa 5 esitetään toi-
sen hankeryhmän koulutukset koulutusryhmittäin 
ja niihin osallistuneiden määrät. Ruotsinkieliset ko-
tihoidon henkilöstölle suunnatut koulutukset, yh-
teensä noin 150 henkilöä, on kuvattu erikseen. 

VoiTas -koulutusten lisäksi hankkeissa koulu-
tettiin yli 60 ulkoiluystävää iäkkäille. Lyhyemmis-
sä koulutus- ja luentotilaisuuksissa tavoitettiin satoja 
vanhustyön ammattilaisia, iäkkäitä ja heidän omai-
siaan. 

VertaisVeturi

Kunnon Hoitaja

VanhusValmentaja

Ulkoiluystäväksi iäkkäälle

Folkhälsan kotihoito

Iäkkäiden ja omaisten koulutukset

Yleisöluennot

Hoitohenkilökunnan koulutustilaisuudet

Vertais-/vapaaehtoiskoulutustilaisuudet

0  50  �00  �50  �00  �50  �00  �500 400 450

Koulutusyhteistyö järjestöjen ja kunnan eri hallintokuntien välillä on tehokas tapa toimia.
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�.� Vertaiset ja vapaaehtoiset opintiellä

Vertaisohjaajat iäkkäiden liikuntaryhmien vetäjinä, 
kuntoilukumppaneina tai ulkoiluystävinä ovat verra-
ton voimavara. He ovat oikeanlaisia kannustajia, ja-
kavat samoja kokemuksia ja samoja muistoja kuin 
ikätoverinsa. Yhä useammat iäkkäät liikunnan har-
rastajat kiinnostuivat mielekkäästä vapaaehtoistoi-
minnasta, kun heille tarjottiin laadukasta koulutusta 
ja tukea liikunnan ohjaukseen. VertaisVeturi -koulu-
tus osoittautui toimivaksi ja onnistuneeksi koulutus-
kokonaisuudeksi Voimaa vanhuuteen -hankkeissa. 
Ilman vapaaehtoisia vertaisohjaajia ei pystyttäisi jär-
jestämään riittävästi iäkkäiden liikuntaryhmiä. Ul-
koiluystäväkoulutus on helppo tapa päästä alkuun. 

Vapaaehtoisten ja vertaisten rekrytoinnissa on-
nistuttiin saamaan toimintaan mukaan juuri oikei-
ta ihmisiä, innokkaita eläkeläisiä ja muita asiasta 
kiinnostuneita. Toiminnasta tiedotettiin ennakko-
luulottomasti eri kanavien kautta mm. lehti-ilmoi-
tuksilla, tiedotteilla, avoimilla ovilla ja toritapahtu-
milla. Puskaradio toi mukaan asiasta kiinnostuneita. 
Aktiiviset liikunnan harrastajat ja iäkkäät, jotka sai-
vat itse kokeilla esimerkiksi kuntosaliharjoittelua, 
innostuivat asiasta. Oma kokemus liikunnasta on 
yleensä kimmoke lähteä viemään asiaa laajemmal-

lekin piirille. Aiemmin toimineet vertaisohjaajat an-
toivat joissakin hankkeissa ”todistajalausunnon” va-
paaehtoisten houkuttelemiseksi mukaan toimintaan.

Koulutettujen vertaisohjaajien avulla pystyttiin 
käynnistämään uusia liikuntaryhmiä jatkoharjoitte-
luun palvelutalojen kuntosaliryhmiin tai kansalais-
opistoon. Kotona tapahtuvan harjoittelun ohjaajat 
eli tuutorit tavoittivat iäkkäitä, jotka tarvitsivat vie-
lä yksilöllistä tukea ja kannustusta seuraavan aske-
leen ottamiseen. Koulutettujen ulkoiluystävien kans-
sa iäkkäät uskaltautuivat ulos turvallisessa seurassa.

Vertaisohjaajien ja vapaaehtoisten ulkoiluystävi-
en jatkokoulutus ja huolto on tärkeä osa pysyvää 
toimintaa. Vertaisohjaajat tarvitsevat ammattilaisen 
tukea esimerkiksi välineiden käytössä, harjoitusoh-
jelmien laadinnassa ja soveltamisessa, vinkkejä ryh-
män vetämiseen ja ryhmän hallintaan sekä tukea 
omaan jaksamiseensa. Toki vapaaehtoisissa on myös 
monia eläkkeelle jääneitä liikunnan ammattilaisia. 
Vertaisten jatkokoulutus ja huolto järjestettiin kus-
sakin hankkeessa eri tavoin, toiminnan ja voimava-
rojen mukaan. Yleensä toiminnasta vastasi projekti-
työntekijä yhdessä taustaorganisaation kanssa. 

Tilaisuudet, joissa voi tavata muita vapaaehtoisia 
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ja vertaisia olivat hyödyllisiä ja odotettuja tapaami-
sia. Kokemusten vaihto ja uudet ideat auttoivat jak-
samaan. Hyvästä ja tärkeästä työstä kannattaa kiit-
tää.

K Koulutusta kotijumpan ohjaajiksi

Lappeenrannan Palvelukeskuksen hankkeessa etsit-
tiin vapaaehtoisia tuutoreita aktiivisesti laajan yh-
teistyöverkoston avulla eri järjestöistä sekä kaupun-
gin terveystoimen ja liikuntatoimen välityksellä. 
Epäilyksiäkin vertaisten löytymisestä esitettiin. ”Et 
sinä sinne ainakaan miehiä saa.” Ensimmäisessä ryh-
mässä aloitti yksi mies, joka jatkaa aktiivisena edel-
leen. Puskaradio on tuonut mukaan lisää halukkai-
ta, myös miehiä.

Hankkeessa koulutettiin vapaaehtoisia vertaisia 
tukemaan iäkkäitä kotona asuvia, jotka olivat kotiu-
tuneet Kuntokartanon kuntoutusjaksolta ja tarvitsi-
vat vielä ohjausta ja kannustusta kotivoimisteluun. 
Tuutorikoulutus oli VertaisVeturi -modulin sovel-
lus ja se koostui neljästä tapaamiskerrasta, yhteensä 
kymmenen tuntia ja se sisälsi:

• tietoa voima- ja tasapainoharjoittelusta
• tietoa vapaaehtoistyön yleisistä periaatteista
• oman tasapainon testausta
• ohjausharjoituksen
• loppukokeen

Kaikki koulutuksen suorittaneet henkilöt saivat to-
distuksen. Heitä valmistui yhteensä 39 henkilöä. Lu-
vussa 2.2 kerrotaan tuutoritoiminnasta tarkemmin. 

Kotiharjoittelun tukemiseen haluttiin myös 
Humppilassa kouluttaa vapaaehtoisia. Koulutuksesta 
kiinnostui joukko eläkeikäisiä liikunnan harrastajia. 
Uudenlaisessa toiminnassa kynnys lähteä kotikäyn-
neille oli vielä melko korkea. Pienellä paikkakunnal-
la monen mielestä tuntui vaikealta mennä kotikäyn-
nille, kun moni iäkäs oli entuudestaan tuttu. Yksi 
kurssilainen aloitti kuitenkin ulkoiluryhmän ohjaa-
jana ja myöhemmin senioritanssiohjaajana.  Kurs-
silaiset veivät innokkaasti voima- ja tasapainotietoa 
omiin liikuntaryhmiinsä ja lähipiireilleen. Kipinä 
vertaistoimintaan ja ryhmien ohjaamiseen jäi kyte-
mään, moni odottaa paikkakunnalle luvattua senio-
rikuntosalia.

Jatkokoulutus, kannustus ja kiittäminen

• kouluttajan tapaaminen kerran kuussa kuntosalilla, käsiteltiin ajankohtaisia asioita

• puhelinneuvontaa käytännön ohjauspulmiin

• henkilökohtaista neuvontaa ryhmissä ja kotikäynneillä

• apua liikuntaryhmän suunnitteluun ja harjoitteiden ohjaamiseen

• apua välineiden hankintaan ja käytön opastukseen

• säännöllisiä tapaamisia ja kertauspäiviä harjoittelun ohjaamiseen 

• luentoja eri aiheista: mm. terveys, ravinto, lihashuolto, liikennetietous, ensiapu

• mahdollisuus osallistua hankkeen yleisöseminaareihin 

• oma harjoitteluvuoro kuntosalilla 

• viikottainen vapaavuoro uima-altaalla 

• virkistyspäivät, retket; kirkkovenesoutua, keilaamista

• oheismateriaalia ja opaskirjoja työn tueksi, mm. esitteitä, Kuntotalkoot-DVD



Liikuntatekoja iäkkään hyväksi 2�0

tuksen jälkeen vertaiset pääsivät ohjaamaan jatko-
ryhmiä palvelutalon kuntosalilla. Osa koulutetuista 
aloitti tasapainoryhmien ohjaajana syrjäkylillä. Vä-
limatkat kunnassa ovat pitkät, eivätkä kaikki pääse 
keskustaan harjoittelemaan. Tasapainokoulut käyn-
nistettiin yhteistyössä kansalaisopiston kanssa. Kan-
salaisopisto maksaa ohjaajille kulukorvauksia mat-
koista mutta ei muuta ohjaajapalkkiota. Opiston 
ohjaajina heidät on myös vakuutettu. 

Avoimet tasapainokoulut ovat kaikille ikäänty-
neille tarkoitettuja iloisen yhdessäolon liikuntaryh-
miä. Projektityöntekijä laati ryhmiä varten ikäih-
misille suunnatut kiertoharjoitteluohjelmat ja viisi 
innokasta vertaisohjaajaa sai opastusta niiden oh-
jaamiseen.  Näin varmistettiin oikeanlaisten harjoi-
tusmenetelmien käyttö. Harjoittelussa käytettiin vä-
lineinä vaihdellen esim. keppejä, kuminauhoja ja 
palloja. Voimisteluvälineet ja materiaalikansio suun-
niteltiin niin, että ne sopivat mukana kannettavaan 
laukkuun.

K Vertaisohjaajat vetäjinä kuntosalilla ja tasapainoryhmissä

Kuntosalilla harjoittelu on tehokasta, turvallista ja 
hauskaa, kun se tapahtuu osaavassa ohjauksessa mu-
kavassa ryhmässä. Ammattilaisen vetämän intensii-
visen kuntosalijakson jälkeen iäkkäille tarvittiin eri-
laisia jatkoryhmiä, jossa he pystyivät harjoittelemaan 
opittuja asioita, tuttujen ihmisten kanssa. Kirkko-
nummen hankkeessa haluttiin järjestää kuntosalille 
jatkoharjoitteluryhmä ja vetäjiksi koulutettiin innok-
kaita paikkakuntalaisia. Kiinnostuneita vertaisohjaa-
jia löytyi parempikuntoisista iäkkäistä, jotka olivat 
olleet mukana hankkeen Toimi-kuntosaliryhmässä 
tai harrastanet saliharjoittelua ja muuta liikuntaa it-
senäisesti. VertaisVeturi -koulutuksessa vertaisoh-
jaajat saivat tietoa iäkkäiden voima- ja tasapainohar-
joittelusta sekä valmiuksia kuntosalin jatkoryhmän 
ohjaamiseen. Kaikki koulutetut aloittivat koulutuk-
sen jälkeen ryhmien vetämisen. 

Aktiivinen liikuntaystävä Raimo kertoo löytäneensä 

itse liikunnan viisikymppisenä ja takana on niin Finlan-

dia-hiihtoja, maratoneja kuin Sulkavan soutujakin. Lii-

kunnan ja ulkona liikkumisen hyvää tekevä vaikutus 

on hänelle jo perin tuttua, siksi hänen olikin luontevaa 

lähteä myös vertaisohjaajaksi seniorien kuntosaliryh-

miin Kirkkonummella.

Ikäihmiset jatkoivat harjoittelua 10 viikon kun-
tosalijakson päättyessä vertaisohjaajien vetämissä 
ryhmissä. Salilla sai aina apua lämmittelyssä, laittei-
siin siirtymisessä tai painojen säätämisessä. Ikäto-
vereiden kannustus auttoi silloinkin, kun itse oli 
jostain syystä väsyneempi. Yhdessä oli hauskempi 
harjoitella. 

VertaisVeturien ryhmiä on järjestetty kolme ker-
taa viikossa, 1,5 tuntia kerrallaan. Niihin on kukin 
voinut osallistua kuntonsa mukaan yhden tai use-
amman kerran viikossa.

Myös Ikaalisten Jyllin Kodilla pystyttiin koulu-
tuksen avulla käynnistämään kuntosalijakson käy-
neille ja muille halukkaille jatkoryhmä kuntosalille 
tai tasapainokoulu lähellä kotia.

Hankkeen aikana vapaaehtoisille ystävärinki-
läisille järjestettiin VertaisVeturi -koulutus omassa 
palvelutalossa yhteistyössä kansalaisopiston kanssa. 
Koulutukseen osallistujat saivat lisäoppia voima- ja 
tasapainoharjoittelusta ja sen ohjaamisesta. Koulu-

Jatkoharjoittelua saadaan järjestymään 
vertaisvoimin.
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Parityöskentely osoittautui erinomaisen hyväksi 
toimintatavaksi. Jokaisessa ryhmässä oli 1-2 vertais-
ohjaajaa. Parin kanssa ohjausvastuuta voi jakaa, eikä 
ryhmän toiminta ole vain yhden harteilla. Sijais- ja 
lomitusvuoroja on helpompi järjestellä parin kanssa. 
Tälle vertaisohjaajajoukolle suunniteltu täsmäkou-
lutus tuotti alueen iäkkäille mahdollisuuden liikkua 
mukavassa ja osaavassa ohjauksessa. 

Parityöskentely on erinomainen tapa jakaa 
ohjausvastuuta liikuntaryhmissä.  

 

K Ulkoiluystäviä iäkkäille

Ulkoilu on jokaisen ihmisen perusoikeus, mutta 
moni iäkäs ei pysty tai uskalla liikkua ulkona. Ulkoi-
lu loppuu yleensä liikkumisen vaikeuksiin. Ulkona 
liikkumisen loppuminen ennustaa muidenkin on-
gelmien lisääntymistä. Tämän vuoksi toimintakyvyl-
tään heikentyneet iäkkäät tarvitsevat erityisesti ul-
kona liikkumiseen kannustavaa tukea, ohjausta ja 
uusia muotoja säännölliseen ulkoiluun. 

Hankkeissa haasteeseen vastattiin kouluttamalla 
vapaaehtoisia ja vertaisia ulkoiluystäväksi iäkkäille. 
Ulkoiluystäväksi voi ryhtyä ilman erityistaitoja.  Mo-
net vapaaehtoiset lähtivät mielellään itselleen mie-
luisan ja luontevan toiminnan pariin ja samalla iäk-
käät pääsivät ulkoilemaan turvallisessa seurassa. Ilo 
oli molemminpuolista. Ulkoiluapuna toimiminen 
on selkeästi rajattu ja yksinkertainen vapaaehtoistoi-
minnan muoto, johon on helppo sitoutua. 

Koulutuksessa korostetaan että ulkoiluystävänä 
toimiminen ei vaadi erityistaitoja, vaan on käytän-
nönläheistä ja luontevaa arjen toimintaa. Keskeis-
tä on olla turvallisena ja tuttuna tukena ulkoilussa ja 
asiointimatkoilla.

Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -koulutus tarjoaa 
paitsi tietoa ja taitoa myös vertaistukea vapaaehtoi-
sille. He voivat vaihtaa kokemuksiaan ja ideoitaan, 
perustaa yhdessä alueelle tai lähikortteliin ulkoilu-
ryhmiä ja olla aktiivisia vaikuttajia esimerkiksi tur-
vallisten ja viihtyisien ulkoiluympäristöjen kehittä-
misessä. 

Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttajakoulutus 
(liite 5) alkoi Ikäinstituutissa 2007 pilottikoulutuk-
sella. Osa hanketyöntekijöistä oli mukana pilotis-
sa ja toi arvokasta tietoa koulutusmateriaalin kehit-
tämiseen.

Toisesta hankeryhmästä Ulkoiluystäväksi iäk-
käälle -kouluttajiksi ryhtyi kymmenen henkilöä. 

Ulkoiluystäviä rekrytoitiin hankkeissa eri tavoin. 
Osalla oli jo pitkät perinteet vapaaehtoistoiminnasta, 
osa käynnisti ulkoilun myötä uutta toimintaa. Hank-
keissa huomattiin, että kiinnostuneita löytyy, kun 
tarjotaan mahdollisuus mielekkääseen vapaaehtois-
toimintaan ja hyvään koulutukseen. Ryhmässä on 
helpompi jakaa kokemuksia ja ideoita ja lähteä mu-
kaan uuteen toimintaan muiden kanssa. Koulutus-
ryhmien koot vaihtelivat muutamista kiinnostuneis-
ta usean kymmenen hengen tilaisuuksiin. Tärkeintä 
oli, että mahdollisimman moni ryhtyi oikeasti ulkoi-
luystäväksi. Iäkkäät, jotka eivät olleet pitkään aikaan 
uskaltautuneet ulos, saivat uuden ystävän ulkoiluun.  

Jyllin Kodin Voimanpesässä tarjottiin ystävärin-
gin vapaaehtoisille lisäkoulutuksena ulkoiluystävä-

Ulkoiluystäväksi voi ryhtyä ilman erityistaitoja.



Liikuntatekoja iäkkään hyväksi 2��

koulutusta. Tuttuihin asioihin saatiin lisäoppia eten-
kin voiman- ja tasapainon merkityksestä. Samalla 
saatiin lisävarmuutta apuvälineiden käyttöön, sil-
lä monet saattavat arastella erilaisia rollattoreita tai 
pyörätuolin käyttöä. Koulutuksessa saatiin ideoita 
uusien ulkoiluryhmien kokeiluun ja perustamiseen.

Iäkkäille suunnatuissa yleisötilaisuuksissa Keri-
mäellä kymmeniä innokkaita ilmoittautui Ulkoilu-
ystäväksi iäkkäälle -koulutukseen saman tien, kun 
kouluttaja oli paikalla esittelemässä aihetta ja vastaa-
massa kysymyksiin. Toki joukosta jää aina osa pois, 
mutta toiminta saatiin näyttävästi käyntiin ja kiin-
nostus heräsi.   

Kirkkonummen hankkeessa koulutettujen ryh-
mät olivat pieniä (3-4 henkilöä), mutta kaikki läh-
tivät innokkaasti toimintaan mukaan. Lisäksi yksi 
henkilö oli kiinnostunut toimimaan ulkoiluystävänä, 
vaikka ei päässyt koulutukseen. Hän sai materiaalia 
ja henkilökohtaista opastusta toimintaan. Toimin-
nassa mukana oleva Raimo ulkoilee säännöllisesti 
kahden sotaveteraaniystävänsä tukena, toinen heistä 
asuu vielä kotona, toinen palvelukodissa. Raimo ku-
vasi ajatuksiaan näin: 

”Liikuntaystävyys tekee hyvää molemmille. Tarjoamal-

la toiselle mahdollisuuden ulkona liikkumiseen tai 

jumppaan, saa itsekin hyvän mielen. Porukassa ulkoi-

lemalla ja liikkumalla voi myös tavata muita ihmisiä”

Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -koulutusta tarjottiin 
Kirkkonummella osaksi kansalaisopiston ohjelmaa, 
mutta se ei toteutunut vähäisen osallistujamäärän 

Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -koulutus
(8 oppituntia, 2-3 kertaa)

Osallistujat saavat tietoa ja oheismateriaalia 
• ulkoilun ja liikkumisen merkityksestä iäkkäälle
• eri tavoista toimia ulkoiluystävänä
• turvallisuudesta
• vapaaehtoistyön keskeisistä periaatteista

Koulutuksissa harjoitellaan
• apuvälineiden käyttöä
• liikkumisen avustamista
• kotiharjoittelun ohjaamista

vuoksi. Kurssimaksu (29 euroa) karkotti ehkä asias-
ta kiinnostuneita. 

Koulutukset toteutettiin kussakin hankkeessa 
omalla tavalla, useampana lyhyenä koulutuskerta-
na tai muutamana pidempänä tilaisuutena. Välissä 
oli viikon tai parin tauko. Koulutukset olivat käytän-
nönläheisiä sisältäen paljon keskustelua ja koke-
musten vaihtoa. Apuvälineitä saatiin kokeiltavak-
si omasta talosta tai terveyskeskuksesta. Joillakin 
koulutuskerroilla oli iäkäs kertomassa omista tar-
peistaan ja toiveistaan tai joku jo aiemmin ulkoilu-
ystävänä toiminut kannusti muita ryhtymään ulkoi-
luystäviksi. Tärkeää oli, että koulutuskertojen välissä 
oli aikaa tutustua iäkkäisiin ja toiminnan mahdol-
lisuuksiin eri alueilla. Vanhusten Palvelutaloyhdis-
tyksessä ulkoilupäivän yhteyteen järjestetty koulu-
tuskerta antoi hyvät mahdollisuudet koulutukseen 
osallistuville kokea käytännössä iäkkäiden saama ul-
koilun ilo:
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Eläkeläiset ry:n pitkässä, yli 50 vuoden toimintahis-
toriassa, on aina korostunut vapaaehtoisten ikäih-
misten oma osallistuminen. Voima- ja tasapaino-
harjoittelua edistävässä projektissa on tavoitettu 
vähällä rahalla ja innostuneella vapaaehtoistyöllä 
suuri joukko ikäihmisiä, myös iäkkäimpiä jäseniä, 
jotka ovat saaneet jatkaa liikuntaharjoittelua tai 
aloittaa sen omassa tutussa yhdistyksessä osaavien 
vertaisohjaajien tuella. Vapaaehtoisille ja vertais-
ohjaajille haluttiin antaa heidän kaipaamaansa oh-
jausmateriaalia, joka sopii myös toimintakyvyltään 
heikentyneille iäkkäille.

Hankeorganisaatio: eläkeläiset ry, helsinki 
(toimintaa eri puolilla suomea)
Hanke: Tasapainoista elämää

Eläkeläiset ry on valtakunnallinen järjestö ja sen 
260 jäsenyhdistystä muodostavat melkein koko Suo-

K Eläkeläisyhdistyksissä valmiit ohjaajaverkostot

men kattavan verkoston. Kunto- ja terveysliikunta 
on ollut tärkeä osa Eläkeläiset ry:n harrastustoimin-
taa järjestön toiminnan alusta saakka. Jäsenyhdistys-
ten kerhoista suurin osa on juuri liikuntakerhoja. Jä-
senkunnan ikääntyminen on tuonut uusia haasteita 
jumppaohjelmien sisältöihin ja ohjaajien rekrytoin-
tiin ja koulutukseen. 

Jumppaohjelma kerhoihin

Hankkeessa vastattiin kentän toiveisiin ja tarpeisiin 
tekemällä kotivoimisteluvideo ja kouluttamalla ver-
taisohjaajat ohjaamaan uusi kotijumppa kerhoissa 
ja liikuntaryhmissä. Tasapainoharjoitteluun keskit-
tyvä DVD, jonka nimeksi tuli Ikäihmisten voimis-
teluohjelma kotiin ja kerhoon, levitettiin eri puolel-
le Suomea paikallisissa vertaisohjaajakoulutuksissa. 
Ensisijaiseksi kohderyhmäksi asetettiin ikäihmiset, 
jotka vielä käyvät kerhoissa, mutta joiden toiminta-
kyky on vaarassa alentua. Hienoa, että Eläkeläiset ry 
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haluaa pitää huolta myös iäkkäimmistä jäsenistään. 
Ohjelma suunniteltiin niin, että sitä voidaan käyttää 
myös itsenäisesti kotona. Myöhemmin tasapaino-
harjoitteluvideota täydennettiin lihasvoimaa kehit-
tävällä kuminauhajumpalla. Kuminauhajumpasta ei 
kustannussyistä tehty videota, vaan se ilmestyi väri-
kuvallisena ohjelehtisenä.

Tasapainovideota ja myöhemmin ilmestynyt-
tä kuminauhajumppaa esiteltiin yhden päivän mit-
taisilla kursseilla eri puolilla Suomea. Tilaisuuksiin 
osallistui paikallisyhdistysten jäsenistöä laajasti jär-
jestön kaikista 15 aluejärjestöstä. Projektin aikana 
järjestettiin 22 lyhytkurssia, joihin osallistui noin 600 
henkeä 30 eri paikkakunnalta. Avoimille ja maksut-
tomille kursseille osallistui liikuntaryhmien ohjaa-
jia ja voimistelijoita sekä muita yhdistysten jäseniä, 
aiemmin koulutettuja vertaisohjaajia, vanhuspal-
velujen työntekijöitä ja sairaanhoidon opiskelijoi-
ta. Kurssilaisten joukosta löytyi uusia vertaisohjaajia. 
Lyhytkurssien järjestämistä varten tilat vuokrattiin 
kunnilta, oppilaitoksilta tai järjestöiltä. 

Pidemmät, viiden päivän mittaiset vertaisohjaa-
jakurssit olivat hyvin suosittuja. Niitä järjestettiin 
projektin aikana kolme: kaksi järjestön omassa kurs-
sikeskuksessa Varkauden Kuntorannassa ja yksi Lo-
makoti Lautsiassa Hauholla. Tampereella ja Oulussa 
järjestettiin lisäksi kaksi päivän mittaista alueellis-
ta vertaisohjaajien täydennyskurssia. Vertaisohjaa-
jakursseille osallistui projektin aikana yhteensä 132 
henkilöä. Osa ohjaajista osallistui useampaan koulu-
tukseen. Voima- ja tasapainoasiaa levitettiin laajasti 
ympäri Suomea.

Kursseilla tutustuttiin projektissa tuotettuihin 
tasapaino- ja lihasvoimaohjelmiin. Koulutuksessa 
perehdyttiin myös ryhmänohjaustaitoihin ja Ikään-
tyneiden ihmisten ohjatun terveysliikunnan laa-
tusuosituksiin (2004). Vertaisohjaajat saivat kurssin 
päätteeksi vertaisohjaajadiplomin.

Koulutetuista vertaisohjaajista koottiin luette-
lo Eläkeläiset ry:n yhdistyksiin toimitettavaksi. Oh-
jaajien yhteystiedot merkittiin luetteloon heidän 
kirjallisesti antamansa luvan perusteella. Projek-
tin loppuun mennessä luetteloon on kirjattu noin 50 
koulutetun ohjaajan nimet ja yhteystiedot. Yhdistyk-
set voivat pyytää ohjaajaa vetämään kerhotilaisuutta 
tai liikuntatapahtumaa. 

Toiminta jatkuu aktiivisena. Tasapainovideo ja 
kuminauhajumppaohjelma ovat varmasti käytössä 
vielä jatkossakin.

Vertaisohjaajakoulutusten 
menestystekijät ja haasteet 

Menestystekijät 
• valmis koulutusmateriaali (VoiTas) kouluttajan 

käytössä 
• käytännönläheinen koulutus 
• paikkakunnan erityispiirteet ja koulutustarpeet 

huomioitiin  
• kouluttajan tuki vertaisohjaajille toiminnan alussa 

ja sen aikana
• ryhmien vetovastuuta jaettiin parityöskentelyllä 
• vertaisohjaajien jatkokoulutus ja huolto oli hyvin 

järjestetty 

Haasteet
• vertaisohjaajien rekrytointi, moni arastelee sitoutu-

mista ja omaa osaamistaan
• koulutuskustannusten jakaminen
• vertaisohjaajatoiminnan koordinointivastuu ja jat-

kokoulutus

Kehitysehdotuksia 

Koulutusyhteistyö. Koulutusten järjestämisessä hy-
viä yhteistyökumppaneita ovat järjestöt, kunnan 
sosiaali- ja terveystoimi, liikuntatoiminta tai seu-
rakunta. Kansalaisopiston kurssitarjontaan vertais-
ohjaajakurssit sopivat erittäin hyvin. Kurssimaksu 
tai materiaalimaksu ei saa karkottaa innokkaita osal-
listujia.

Vastuu koordinoinnista ja jatkokoulutusten jär-
jestämisestä tulisi olla vakiintuneella toimijalla, esi-
merkiksi kunnan liikunta- tai vapaa-ajantoimella tai 
vakiintuneella järjestöllä. 

Parityöskentely on suositeltava toimintamuoto lii-
kuntaryhmien vetämisessä. 
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�.� Kunnon Hoitaja – koulutusta 
hoiva- ja hoitotyöntekijöille 

Kunnon Hoitaja -koulutuksella tavoitettiin laaja 
joukko iäkkäiden parissa työskenteleviä kodinhoi-
tajia ja palvelutalojen henkilökuntaa. Voima- ja ta-
sapainoharjoittelusta innostuttiin ja kodinhoitajat 
kokivat saavansa uusia välineitä käytännön työhön-
sä. Moni otti kotivoimistelun ja sen seurantakortin 
käyttöön. Iäkkäiden liikkumiskyvyn parantuminen 
ja arjessa selviytyminen kannusti jatkamaan. Pal-
velutalojen kodinhoitajat ja lähihoitajat ovat avain-
asemassa iäkkään liikunnan tukemisessa, sillä he ta-
paavat iäkkäitä lähes päivittäin tai useita kertoja 
viikossa. Koulutuksessa vanhustyöntekijät eri sekto-
reilta saivat yhteisen näkemyksen, tavoitteen ja kie-
len.

VoiTas -koulutusohjelman Kunnon Hoita-
ja -koulutusta järjestettiin seitsemässä hankkeessa. 
Osassa hankkeista kouluttajana oli hanketyöntekijä 
yksin, osassa tehtiin hyvää yhteistyötä kunnan koti-
hoidon tai fysioterapian kanssa. Folkhälsanin hank-
keessa koulutettiin ruotsinkielisiä päiväkeskusten 
työntekijöitä ja kodinhoitajia eri puolilla Suomea. 
Seuraavassa kerrotaan joitakin esimerkkejä VoiTas -
koulutusten ja Folkhälsanin koulutusten käytännön 
toteutuksista eri hankepaikkakunnilla.
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K Kouluttajapari – tehokas työskentelytapa

Kouluttajaparina työskentely osoittautui toimivak-
si tavaksi tehdä yhteistyötä samalla kun koulutuk-
sen käytännön toteutus ja vastuu voitiin jakaa. Eri 
sektoreilta tai toimialoilta tulevat kouluttajat tuo-
vat kumpikin oman tietämyksensä ja näkemyk-
sensä koulutettaville. Kun kouluttajat tulevat eri 
organisaatioista, ei työn ohessa kouluttaminen ra-
sita liikaa yhtä organisaatiota. Yhteisen näkemyk-
sen löytyminen jo koulutusvaiheessa on tärkeää, sil-
lä liikuntatoiminnan ja -ryhmien käynnistäminen 
vaatii yleensä usean toimijan yhteistyötä. Järjestö-
jen ja kuntien yhteistyöllä saadaan niukkoja resurs-
seja kohdennettua niitä tarvitseville.

Hankeorganisaatio: 
haapajärven Vanhainkotiyhdistys ry
Hanke: untolle kuntoa Valmalle voimaa, haapajärvi

Haapajärven Vanhainkotitiyhdistyksellä oli jo aiem-
man projektin yhteydessä rakentunut hyvä yhteistyö 
kaupungin eri toimialojen edustajien kanssa. Yhteis-
työtä oli hyvä jatkaa sekä liikuntatoiminnan järjestä-
misessä että hoitohenkilökunnan kouluttamisessa.

Hankeorganisaation projektityöntekijä innostui 
lähtemään yhdessä terveyskeskuksen kuntohoitajan 
kanssa Ikäinstituutin VoiTas -kouluttajakoulutuk-
seen. Tilaisuus nähtiin hyvänä tapana lisätä yhteistä 
osaamista voima- ja tasapainoharjoittelusta paikka-
kunnalla. Molempien esimiehet suhtautuivat myö-
tämielisesti asiaan. Kaupunki maksoi kuntohoitaja 
Tuulan kurssimaksun. Voimaa vanhuuteen -hank-
keessa toimivalle Tiinalle osallistuminen oli maksu-
ton.

Hanketyöntekijä tiedotti koulutuksen alkamises-
ta oman talon väelle ja lähihoitajaopiskelijoille. Oh-
jausryhmän jäsenenä toimiva kotipalvelun tiimi-
vastaava vei tietoa alkavasta koulutuksesta omalle 
organisaatiolleen. Koulutukset suunniteltiin ja pi-
dettiin työajalla, oman työn ohessa. Suunnittelulle 
tuntui jäävän ainakin aluksi liian vähän aikaa. Kou-
luttajat Tiina ja Tuula kommentoivat ensimmäistä 
harjoituskoulutustaan seuraavasti:

”Valmis materiaali oli runsas ja tärkeää asiaa oli pal-

jon, haasteellisena koimme oleellisen asian nosta-

misen esiin laajasta materiaalista. Suunnittelulle oli-

si pitänyt olla enemmän aikaa. Onneksi kokemus toi 

varmuutta ja kolmas koulutusryhmä meni jo melkein 

rutiinilla.”

Ensimmäiseen Kunnon Hoitaja -pilottikoulu-
tukseen osallistui Haapajärvellä yhteensä 16 hen-
kilöä: yksityisten palvelutalojen hoiva-alan ja kau-
pungin kotihoidon henkilökuntaa sekä Ylivieskan 
sosiaalialan oppilaitoksen lähihoitajaopiskelijoita, 
jotka tekivät opinnäytetyön koulutuksesta. Näin saa-
tiin erittäin arvokasta tietoa, kun suunniteltiin seu-
raavaa Kunnon Hoitaja -koulutusta Haapajärven 
palvelutaloihin. Koulutustilat saatiin terveyskeskuk-
sesta, jossa oli tarpeellinen av-välineistö. Kuntosali 
soveltui hyvin käytännön harjoituksiin. Terveystoi-
mi maksoi koulutettavien oppimateriaalin. 

Vanhainkodilla pidettävään koulutukseen oli 
vietävä tarpeellinen varustus mukana ja rakennetta-
va koulutusolosuhteet parhaalla mahdollisella taval-
la. Tiina kuvasi tunnelmia näin:

”Välillä oli kovinkin säpäkkää toimintaa; mukana rou-

dattiin läppärit ja videotykki, jumppakeppejä, kumi-

nauhoja, palloja ja huiveja, kumpikin toi omasta työ-

pisteestään sopivia välineitä koulutukseen hoitajien 

kokeiltavaksi.”

Projektin aikana järjestettiin viisi koulutusti-
laisuutta ja yhteensä 44 henkilöä valmistui Kun-
non Hoitajiksi järjestöissä ja kuntasektorilla. Kou-
lutus otettiin hyvin vastaan ja hankkeessa uskottiin 
sen edistävän kuntouttavaa työotetta. Koulutukses-
sa olleet hoitajat kokivat haastavimmaksi saada iäkäs 
motivoitumaan liikuntaharjoitteluun. Muiden tehtä-
vien ohessa aikaa ei tahtonut riittää harjoittelun oh-
jaamiseen. Arkiliikuntaa yritettiin kuitenkin tukea, 
kaikkea ei tehty enää iäkkään puolesta.

Kouluttajapari voi tukea toisiaan käytännössä ja 
pohtia yhdessä koulutuksen jälkeen onnistumisia ja 
kehittämistarpeita. Kaksi silmä- ja korvaparia näkee 
ja kuulee enemmän. Kouluttajanakin kehittyy riva-
kammin avoimessa vuoropuhelussa toisen koulutta-
jan ja koulutettavien kanssa.
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Tiina kommentoi kouluttamista:

”Tuulan kanssa tunnemme toisemme ja toistemme ta-

vat jo aiemmilta vuosilta, jos jompikumpi unohti asi-

an, toinen täydensi ja yhdessä selvittiin yllättävistäkin 

tilanteista.”

”On paljon antoisampaa vetää koulutusta työparin 

kanssa. En haluaisi yksin pitää jatkossakaan koulutuk-

sia. Yhdessä pitäen koulutuksesta tulee antoisampi 

kokemus myös koulutettaville. Yksin tällainen koulu-

tus olisi ollut raskas toteuttaa ja on hyvä, että asioi-

ta voidaan yhdessä työstää, pohtia ja myös muokata 

hieman ”omanlaisekseen” materiaalin kokonaisuutta 

kuitenkaan muuttamatta.”

Koulutusten jälkeen olisi tarvittu vielä hoitajien 
kanssa yhteisiä tilaisuuksia kokemusten vaihtoon ja 
yhteiseen pohdintaan. Opittuja asioita olisi saatu vielä 
paremmin siirtymään arkityöhön. Se ei valitettavasti 
toteutunut. Esimiesten rooli osoittautui työjärjestely-
jen ja täydennyskoulutusten järjestämisessä tärkeäksi.

Onnistunutta yhteistyötä kunnan kotihoidon kans-
sa tehtiin myös Kirkkonummen Toimi-projektissa. 
Kunnon Hoitajiksi koulutettiin viidessä eri koulutus-
tilaisuudessa yhteensä 41 palvelutalon ja kotihoidon 
työntekijää. Hankeorganisaatiolla oli jo aiemmin tii-
viit suhteet kunnan kotihoidon ja terveyskeskuksen 
kanssa. Kotihoidosta ja fysioterapiasta oli ohjattu 
iäkkäitä asiakkaita harjoitteluryhmiin palvelukes-
kuksen liikunta- ja kuntosalille. Kotipalvelun alue-
esimies ja projektikoordinaattori kävivät VoiTas -
kouluttajakoulutuksen. Paikallinen Kunnon Hoitaja 
-koulutus järjestettiin aluksi viiden iltapäivän ja vii-
meinen jakso kahden ja puolen päivän mittaisena. 
Osallistujien oli helpompi irrottautua työstään sijais-
järjestelyin kokopäiväkoulutukseen, ja oppisisältöi-
hinkin sai keskittyä rauhassa.   

Palvelukeskus tarjosi tilat ja kunnan sosiaalitoi-
mi vastasi oppimateriaalikustannuksista. Kotihoidon 
alue-esimies tiedotti koulutuksesta kunnan henki-
lökunnalle ja yksityisille palveluntuottajille ja pro-
jektityöntekijä oman talon hoitohenkilökunnalle. 
Teoriaosuudet ja käytännön harjoitteet ohjattiin yh-
teistyössä kouluttajaparin kesken. 

Hanke: Untolle kuntoa Valmalle voimaa
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Koulutuksesta kerätyn palautteen perusteel-
la osallistujat kokivat saaneensa koulutuksesta uutta 
näkökulmaa työhönsä. Käytännönläheinen koulutus 
ja riittävä teoriatieto lisäsivät osaamista kotihoidos-
sa ja paransi kotihoidon laatua. Esimerkiksi hoitoko-
ti Tammikartanossa koulutuksen myötä vanhusten 
aktiivisuus lisääntyi, jolloin mm. rollaattoreiden tar-
ve vähentyi huomattavasti. Myös asiakkaiden ulkoi-
lu kotihoidossa lisääntyi, mihin vaikutti osaltaan ul-
koiluystävienkin koulutus. 

Jatkossa kunnan kodinhoitajien koulutus jää 
Kirkkonummella kunnan vastuulle ja kouluttamis-
ta jatkaa kotihoidon esimies yhdessä kotihoidon fy-
sioterapeutin kanssa. Kustannussyistä koulutusta ei 
järjestetä yhdessä kolmannen sektorin hanketyön-
tekijän kanssa. Tärkeää kuitenkin on, että koulu-
tus jatkuu, ja uudetkin työntekijät saavat tarvittavan 
osaamisen voima- ja tasapainoharjoittelun tukemi-
seen. Tietojen päivitys ja kertaus hyödyttäisi myös 
aiemmin koulutuksen käyneitä.

Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry:n hankkees-
sa tehtiin yhteistyötä kaupungin eri hallintokuntien 
kanssa Helsingin Lauttasaaressa, joka oli pilottialu-
eena kaupungin Senioriliikunnan kehittämishank-
keessa. Mukana olivat liikuntavirasto, sosiaalivirasto 
sekä terveyskeskuksen kotihoito-osasto, terveyden-
hoitajia ja fysioterapeutteja.

Eri ammattiryhmien osaamista iäkkäiden ter-
veysliikunnasta, erityisesti voima- ja tasapainohar-
joittelusta haluttiin lisätä ja tarjota työkaluja iäk-
käiden liikkumisen tukemiseen. Iäkkään ihmisen 
arkiliikkuminen ja liikuntaharjoittelun tukeminen   
-koulutus suunnattiin kotihoidon ja avoterveyden-
huollon työntekijöille. Koulutus toteutettiin kah-
den kouluttajaparin voimin. Toisen kouluttajaparin 
muodostivat Helsingin eteläisen kotihoidon koti-
hoitopäällikkö ja hanketyöntekijä, toisena koulutta-
japarina olivat liikuntaviraston projektityöntekijä ja 
terveyskeskuksen fysioterapeutti. Kaikkiaan koulu-
tettiin noin 50 työntekijää iäkkäiden arkiliikkumisen 

ja liikuntaharjoittelun tukemiseen. Lisäksi hanke-
työntekijä koulutti oman yhdistyksen työntekijöi-
tä iäkkäiden liikkumisen tukemiseen. Kunnon Hoi-
taja -koulutuksen kävi yhdistyksen 13 kotipalvelun 
hoitajaa. 

Kunnon Hoitaja -koulutuksissa osallistujat saivat 
tietoa asiakkaan fyysisen toimintakyvyn arvioimi-
sesta kotioloissa ja terveydenhoitajan vastaanotolla, 
arkiliikkumisen ja liikuntaharjoittelun tukemises-
ta sekä oppivat ohjaamaan iäkkäiden kotivoimiste-
lua. Koulutus antoi yhdistyksen kotipalvelutyönte-
kijöille, kaupungin kodinhoitajille ja terveysaseman 
terveydenhoitajille valmiuksia tukea ja ohjata asi-
akkaitaan liikuntaharjoitteluun ja sopiviin ryhmiin 
alueella. Kotihoidon työntekijät kertoivat koulutuk-
sen jälkeen suhtautuvansa myönteisemmin iäkkäiden 
liikkumiseen ja kannustivat heitä. Hyödyn saajia oli-
vat iäkkäät, eräs rouva kommentoi lisääntynyttä liik-
kumistaan näin:

Lauttasaaressa kotona asuvat ikääntyneet pääsi-
vät osallistumaan Vanhusten Palvelutaloyhdistyksen 
ylläpitämiin voima- ja tasapainoryhmiin. Lisäksi toi-
mintakyvyltään heikentyneille iäkkäille perustettiin 
terveysasemalle oma liikuntaryhmä, jonka ohjauk-
sesta vastasi liikuntavirasto. Työnjako toimi hyvin. 

Toimiva kouluttajapari: hankkeen fysioterapeutti ja kotihoidon esimies.
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K Tekemällä oppii

Lappeenrannan hankkeen viidessä omassa palve-
lutalossa henkilökuntaa innostettiin voima- ja ta-
sapainoharjoittelun ohjaamiseen tarjoamalla heille 
mahdollisuus osallistua fysioterapeutin ja toiminta-
terapeutin käynnistämiin tasapainoryhmiin yhdes-
sä talon asukkaiden kanssa. Hoitohenkilökunnalle 
haluttiin antaa ensin oma kokemus harjoittelusta ja 
tutustuttaa heidät uuteen toimintaan. Iäkkäiden lii-
kuntatoiminta oli monelle hoitajalle vähemmän tut-
tua.

Ryhmässä opittiin itse tekemään ja samalla näh-
tiin, mitä kaikkea iäkkäät osaavat ryhmässä tehdä.
Tavoitteena oli jatkaa tasapainoryhmiä palvelukotien 
omana toimintana. Henkilökunnan koulutus käyn-
nistyi siis tarpeesta saada lisää säännöllisiä liikunta-
mahdollisuuksia kaikkiin säätiön palvelukoteihin.

Kunnon Hoitaja -koulutus järjestettiin kahtena 
kolmen tunnin tilaisuutena. Toisessa koulutuksessa 
käsiteltiin voima- ja toisessa tasapaino-asioita. Kou-
lutustilaisuuksien välissä oli kolme tai neljä viikkoa. 
Tänä aikana henkilökunta teki kotiharjoitteita. Kou-
lutuksissa tutustuttiin eri välineisiin, kuten erilai-
siin palloihin, kuminauhoihin, sulkapallomailoihin, 

mattoihin ja muihin pehmeisiin alustoihin, herne-
pusseihin, voimistelukeppeihin sekä erilaisiin pelei-
hin. Kokeilemalla itse eri liikuntavälineitä madallet-
tiin kynnystä ohjata myös iäkkäille niiden käyttöä.  

Palvelukodeissa järjestettiin yhteensä neljä kou-
lutusta, joista projektityöntekijä ja yksityinen VoiTas 
-kouluttaja vetivät kumpikin kaksi koulutustilaisuut-
ta. Koulutuksen avulla ryhmien vetovastuu voi-
tiin vähitellen siirtää talon omalle henkilökunnalle 
hankkeen fysioterapeutin tai toimintaterapeutin toi-
miessa apuohjaajana. Ennen ryhmiä suunniteltiin 
yhdessä tunnin sisältö ja harjoittelun kulku. Hoito-
henkilökunta opastettiin toiminnan alkuun saattaen. 
Henkilökunta oli yhteydessä kuukausittain projekti-
vastaavaan ja sai tarvittaessa lisäopastusta.

Hoitohenkilökunnalle järjestettiin myös täyden-
nyskoulutuksena ideapäivä, jonka tavoitteena oli an-
taa henkilökunnalle tilaisuus vaihtaa kokemuksia ja 
säilyttää motivaatio ryhmätoiminnan jatkamiseen. 
Koulutuksesta tiedotettiin Palvelukeskussäätiön vii-
delle palvelukodin johtajalle ja toiminnanjohtajalle. 
Yksi palvelukoti käytti tarjouksen hyväkseen. 

Iäkkäiden liikuntatoimintaa haluttiin laajentaa 
myös Lappeenrannan yhdeksään yksityiseen palve-
lutaloon. Infotilaisuuteen tuli yksi palvelutalon joh-
taja, joka innostui aiheesta ja kiinnostui koulutuk-
sesta. Palvelukodin koko henkilökunta kävi Kunnon 
Hoitaja -koulutuksen ja nyt osa palvelukodin asuk-
kaista käy kerran viikossa Palvelukeskussäätiön 
kuntosalilla. Ryhmää vetävät projektiohjaaja ja yk-
sityisen palvelukodin henkilökuntaan kuuluva työn-
tekijä. Jatkossa ryhmätoimintaa voitaneen siirtää 
henkilökunnan vastuulle. Toivottavasti myös kah-
deksan muun yksityisen palvelukodin henkilökunta 
pääsee osalliseksi koulutuksesta ja iäkkäille saadaan 
lisää liikuntaryhmiä.

Hoitajien oma kokemus motivoi 
ohjaamaan harjoittelua myös 

iäkkäille.
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K Och samma på svenska – koulutusta toisella kotimaisella

”Var det såhär enkelt?” 

Folkhälsan keskittyi Balans och vardagskraft -hank-
keessaan kouluttamaan ruotsinkielistä kotihoidon 
ja päiväkeskusten henkilökuntaa. Koulutushanke oli 
luonteva jatko aiemmalle kaatumistapaturmien eh-
käisy -projektille. Koulutuksissa työntekijät saivat 
käytännön työkaluja iäkkäiden liikkumiskyvyn tes-
taamiseen ja tasapaino- ja lihasvoimaharjoitteluun 
osana kuntoutumista edistävää hoitotyötä. Käytän-
nönläheinen ja helposti toteutettava kotivoimiste-
lu seurantakortteineen sekä iäkkäiden parantuneet 
testitulokset ja arjessa selviytymisen helpottuminen 
kannustivat kodinhoitajia työssään eteenpäin. 

Hankeorganisaatio: Folkhälsans Förbund r.f., 
länsi-uusimaa ja Pohjanmaa
Hanke: Balans och vardagskratft 

 

Aluksi kartoitettiin kuntien halukkuutta osallistua 
koulutukseen. Tärkeää oli saada esimiesten kiinnos-
tus heräämään. Folkhälsanin projektityöntekijä otti 
yhteyttä kotihoidon esimiehiin ja kertoi koulutus-
hankkeesta. Sen jälkeen kiinnostuneille esimiehille 

KuTsuKaa lääKäri muKaan omaisille 

ja läheisille järjesTeTTäViin TiedoTus-

TilaisuuKsiin.

pidettiin tiedotustilaisuus. He puolestaan veivät asi-
aa eteenpäin omille työntekijöilleen. Parhaiten han-
ke eteni kunnissa, joissa esimies syttyi asialle. Kou-
lutus alkoi Karjaalla ja Siuntiossa sekä Pohjanmaan 
kunnista Närpiössä ja Uusikaarlepyyssä. Matkan 
varrella mukaan tuli lisää kuntia; Helsingin ruotsin-
kielinen kotihoito, Nauvo ja Korppoo, sekä Pohjan-
maalta Luodon kunta. Koulutuksiin osallistui hank-
keen aikana noin 150 kodinhoitajaa kahdeksalla eri 
paikkakunnalla. 

Koulutuksen rakenne ja sisältö 

Folkhälsanin hanketyöntekijät kokosivat koulutus-
materiaalin oman taustaorganisaationsa edustaji-
en kanssa. Heillä oli käytössään Ikäinstituutin tuot-
tamat ruotsinkieliset kotivoimisteluohjelmat: Kom 
i gång ja Gymnastikprogram för äldre 1, 2, 3. Voi-
maa vanhuuteen -ohjelma antoi ohjausta ja tukea 
koulutuspaketin rakentamisessa. Ohjelman edusta-
ja oli mukana useimmilla paikkakunnilla koulutuk-
sen käynnistyessä.

Koulutus oli VoiTas -koulutuksen tapaan pro-
sessi, jossa kolmen teoriaa ja käytäntöä sisältävän lä-
hiopetusjakson välissä harjoiteltiin opittuja asioita 
käytännössä. Tilaisuudet järjestettiin kodinhoitajien 
toiveiden mukaisesti iltapäivisin, noin kahden vii-
kon välein. Koulutuspaikaksi saatiin kustannuksit-
ta kunnan omat tilat, joihin kodinhoitajien oli help-
po tulla.

Koulutettaville järjestettiin tilaisuuksia vaihtaa 
ajatuksia ja kysyä lisäohjeita oman alueen liikunnan 
ja kuntoutuksen ammattilaiselta yhteisten koulu-
tustilaisuuksien välissä. Koulutuksen jälkeen ko-
dinhoitajat valitsivat asiakkaistaan sopivat henkilöt 
osallistumaan testeihin ja kymmenen viikon koti-
harjoittelujaksolle.
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Iäkkäät itse ottivat kotiharjoittelun hyvin, jos-
kin ehkä epäröiden vastaan. Greta kuvasi tuntojaan 
näin: 

”Ajatella, että te näin välitätte tämmösistä van-
hoistakin vielä, vaan ei kai minun enää kannata jum-
pata..?”

 Harjoittelujakson päästyä käyntiin Greta oli jo 
toista mieltä: ”Näinkö helppoa tämä on, tämähän on 
hauskaa.”

Eräs iäkäs huolehti myös kodinhoitajan kunnos-
ta sanomalla:  ”Jumppa tekee hyvää sinullekin.” Iäk-
käiden innostunut vastaanotto rohkaisi jatkamaan 
uudenlaista työotetta.

Koko hankkeen ja harjoittelujakson aikana kus-
sakin kunnassa ja työyhteisössä oli nimetty tukihen-
kilö, fysioterapeutti, joka opasti kodinhoitajia edel-
leen ja jolta saattoi kysyä tarkennuksia.

Projektityöntekijällä oli tärkeä rooli toiminnan 
suunnittelussa, koordinoinnissa ja kannustamisessa. 
Kehittämistyö oman toimen ohella vaatii tekijöiltään 
aina lisäponnistuksia. Silloin on hyvä, että esimiehet 
ja kehittäjät kentällä voivat pohtia yhdessä projekti-
työntekijän kanssa hankkeen etenemistä. Projekti-
työntekijän tuoma tieto muiden kuntien vastaavis-
ta hankkeista kannusti jatkamaan ja toi uusia ideoita 
toiminnan järjestämiseen.   

Hankkeen aikana iäkkäille ja heidän läheisilleen 
järjestetiin tiedotustilaisuuksia, joissa kerrottiin voi-
ma- ja tasapainoharjoittelusta ja sen tärkeydestä.  In-
formaatio- ja keskustelutilaisuudessa oli mukana 
lääkäri ja fysioterapeutti kertomassa voima- ja tasa-
painoharjoittelun merkityksestä. Lääkärin mukana-
olo oli tärkeää, sillä useat iäkkäät kokevat lääkärin 
sanan olevan laki. Paikkakunnan tunnetun ja pide-
tyn lääkärin mukana olo toi hankkelle lisää uskotta-
vuutta ja antoi arvokasta tietoa paitsi iäkkäille itsel-
leen myös omaisille, jotka eivät ehkä osaa kannustaa 
vanhempiaan liikkumaan, esimerkiksi asiointimat-
koille, vaan haluavat auttaa tekemällä puolesta.

Hoitohenkilökunnan koulutusten 
menestystekijöitä ja haasteita 

Menestystekijät
• valmis koulutus-ja oppimateriaali (VoiTas) koulut-

tajan apuna
• koulutus järjestettiin omalla työpaikalla tai lähellä 

sitä paikallisesti sopien
• koulutukseen oli varauduttu työaika- ja sijaisjärjes-

telyin
• koulutusjärjestelyistä ja kustannuksista sovittiin 

yhteistyökumppanien kanssa
• käytännönläheinen koulutusprosessi, jossa opittuja 

asioita pääsi kokeilemaan 
• mahdollisuus kokeilla kuntosaliharjoittelua moti-

voi viemään opittua asiaa eteenpäin 
• esimiesten innostus oli tärkeää koulutusten järjes-

tämisessä
• kouluttajaparityöskentely oli toimiva tapa

Haasteita
• uudenlaisen työotteen ja uusien toimintatapojen 

oppiminen ja omaksuminen 
• kiire ja ajankäytön ongelmat omassa työssä
• uudenlaiset työjärjestelyt liikuntatoiminnan lisää-

miseksi 
• koulutusprosessi vaatii osallistumista ja käytännön 

kokeiluja
• täydennyskoulutus ja palautekeskustelujen toteu-

tuminen
• esimiesten vähäinen sitoutuminen 

 
Kehittämisehdotuksia

Järjestöjen ja julkisen sektorin koulutusyhteistyöl-
lä tehostetaan niukkojen resurssien käyttöä. Myös 
julkisen sektorin poikkihallinnollista yhteistyötä kan-
nattaa lisätä. Voitas -kouluttajapari, esimerkiksi kun-
nan liikunta ja terveys- ja sosiaalitoimesta, lisää 
osaamista ja iäkkäiden liikuntatoimintaa eri toimi-
aloilla.

Esimiehille kannattaa suunnata tietoiskuja ja kou-
lutustilaisuuksia, sillä heidän roolinsa henkilökun-
nan koulutusten ja täydennyskoulutusten mahdollis-
tajana on merkittävä. On tärkeää käyttää riittävästi 
aikaa ja voimavaroja maaperän muokkaukseen, jotta 
esimiehet ja työntekijät saadaan vakuuttuneiksi uu-
sien käytäntöjen hyödyistä. 

Täydennyskoulutus ja kertauspäivät 
lisäävät yhteistä osaamista ja 

kannustavat jatkamaan.
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�.4 Varmuutta VanhusValmentaja -koulutuksesta 

VanhusValmentaja -koulutuksessa liikunnan ja kun-
toutuksen ammattilaiset saivat lisää valmiuksia liik-
kumiskyvyn mittaamiseen, yksilöllisen tavoitteel-
lisen harjoitusohjelman laatimiseen, ohjaamiseen 
ja seurantaan. Koulutettavilla on hyvät perustiedot 
anatomiasta ja fysiologista, liikuntaharjoittelusta ja 
ohjaamisesta. Koulutus syventää edellä mainittuja 
tietoja ja antaa työkaluja kehittää toimintaa entistä 
laadukkaammaksi ja yksilöllisemmäksi. 

VanhusValmentaja -koulutus järjestettiin kah-
dessa hankkeessa. Kirkkonummen hankkeen järjes-
tämään koulutukseen osallistui 14 fysioterapeuttia ja 
yksi toimintaterapeutti. Mukana oli yksityisen sek-
torin palveluntuottajia ja kunnan terveystoimen te-
rapeutteja. Kouluttajana toimi hankkeen projekti-
koordinaattori. Palautteen perusteella kokemusten 
vaihto ja keskustelu kollegoiden kanssa oli antoisaa. 
Etenkin testaamiseen liittyvä osuus koettiin niin tär-
keäksi, että alkuperäiseen koulutussuunnitelmaan li-
sättiin yksi iltapäivä testaamiskäytäntöjen harjoit-

telemiseen. Osallistujien mukana olo eri sektoreilta 
lisäsi tietämystä paitsi aiheesta myös muiden alueel-
la toimivien terapeuttien työstä. Yhteistyötä kolman-
nen sektorin kanssa oli helpompi jatkaa yhteisen op-
pimisen pohjalta. 

Myös Lappeenrannan hankkeessa liikunnan 
ja kuntoutuksen ammattilaiset pääsivät lisäoppiin. 
Hankkeen ohjausryhmän jäsenille järjestettiin Van-
husValmentaja -koulutus. Osallistujia tuli muka-
na liikuntajärjestöstä, kaupungin liikuntatoimesta ja 
terveystoimesta sekä säätiön omasta henkilökunnas-
ta, yhteensä 12 henkilöä. Kouluttajana toimi hanke-
työntekijä yksin.

Liikunnan ja kuntoutuksen ammattilaisten ko-
koaminen yhteiseen koulutukseen on tärkeää yh-
tenäisten testaustapojen, harjoitusohjelmien laati-
misen, seurannan ja laadukkaan liikuntatoiminnan 
kehittämiseksi iäkkäille. Kouluttajauraansa aloittele-
vat fysioterapeutit ja liikunnanohjaajat voivat kokea 
arkuutta oman ammattiryhmänsä kouluttamisessa.
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Yhteistyöllä laadukasta ja 
pysyvää liikuntatoimintaa >
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Tähän lukuun on koottu kuvauksia eri hankkeiden liikuntatoiminnan kehittämisestä. Luvussa kerrotaan, 
miten hankkeissa etsittiin ja löydettiin yhteistyökumppaneita ja miten eri tavoin yhteistyötä eri sektoreiden 
kanssa tehtiin. Luvusta löytyy hanke-esimerkkejä saumattoman palveluketjun rakentamisesta, koulutusyh-
teistyöstä, työnjaosta ja siitä miten toiminnasta tiedotettiin. Liikuntatoimintaan liittyvien tukipalvelujen, 
kuten kuljetusten järjestämisestä on esimerkkejä eri hankepaikkakunnilta. Luvussa kerrotaan myös miten 
päättäjät vakuuttuivat toiminnan tärkeydestä.  

4 Yhteistyöllä laadukasta ja    
   pysyvää liikuntatoimintaa
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4.� Kumppanien kokoon kutsu

Yhteistyöverkostoja on  rakennettava usealla eri 
areenalla ja viesti saatava menemään perille niin 
päättäjille, toiminnan järjestäjille kuin iäkkäillekin. 
Kumppaneita on etsittävä aktiivisesti järjestöistä ja 
julkiselta sektorilta, myös muista kuin liikunta-alan 
organisaatioista. On lähdettävä reippaasti kertomaan 
asiasta sinne missä ihmiset liikkuvat. Joskus yhtei-
nen näkemys löytyy yhteisen tekemisen avulla. Am-
mattilaisia ja iäkkäitä lähestyttiin hankkeissa eri ta-
voin. Tiedottamisen tärkeys oivallettiin ja hankkeet 
saivat siihen taustatukea Ikäinstituutin hankeohja-
uksesta.

K Etsi ja löydä sopivat kumppanit

Yhteydenotot eri toimijoihin kannattaa aloittaa heti 
hankkeen käynnistyessä. Kerimäen hankkeen pro-
jektityöntekijä tarttui toimeen innokkaasti. Hän oli 
uusi paikkakunnalla, vanhoja suhteita ei ollut, joten 
kumppanit oli löydettävä ottamalla itse yhteyttä ja 
tiedottamalla toiminnasta. Aiempi kokemus mark-
kinoinnista osoittautui kullan arvoiseksi, kun asiaa 
vietiin eteenpäin.

Ensin oli herätettävä iäkkäiden kiinnostus osal-
listua liikuntaryhmiin ja ammattilaisten kiinnos-
tus järjestää liikuntatoimintaa. Toiminta painottui 

Hanketyöntekijä kokoaa toimijat 
yhteiseen seminaariin
- lehti-ilmoittelua
- henkilökohtaisia kutsuja
- puhelinsoittoja
- toistoja, muistuttelua

Eläkeläisjärjestöt   

Potilasyhdistykset 

Seurakunta   

Martat    

Maatalousnaiset   

Kylätoimikunnat 

Kuvio 6. Kerimäen hankkeen seminaariin tavoitetut kumppanit

alkuvaiheessa iäkkäiden liikunnan, erityisesti voi-
ma- ja tasapainoharjoittelun markkinointiin tee-
maseminaareilla ja yhdistysvierailuilla. Samalla et-
sittiin yhteistyökumppaneita yhdistysten joukoista 
sekä kunnan että terveyskuntayhtymän työntekijöis-
tä. Projektityöntekijä tiivistää työn ydintä:

”Hyvän suunnittelutyön ja kohderyhmän hahmotta-

misen jälkeen pitää kääriä hihat ylös ja ottaa puhelin 

kouraan”. 

Seminaarikutsuja saivat eläkeläisjärjestöt, poti-
lasyhdistykset, Marttapiiri ja Maatalousnaiset. Jul-
kisen ja kolmannen sektorin sosiaali- ja tervey-
denhuollon yksiköt sekä kunnanvaltuustojen ja 
lautakuntien edustajat saivat niin ikään kutsun tulla 
kuulemaan uusinta tietoa iäkkäiden voima- ja tasa-
painoharjoittelun merkityksestä. Lähetettyjen kutsu-
jen ja lehti-ilmoitusten lisäksi tarvittiin vielä useita 
henkilökohtaisia yhteydenottoja, jotta avainhenkilöt 
saatiin mukaan. (Kuvio 6.) Ja työ tuotti tulosta. En-
simmäiseen ammattilaisille suunnattuun seminaa-
riin saapui lähes 200 osallistujaa, mukana lääkärei-
tä ja esimiehiä vanhustyön eri sektoreilta. Yhteistyön 
käynnistyminen ja yhteisen näkemyksen löytyminen 
helpottui, kun asiaa pohjustettiin seminaarissa ja sa-
malla tutustuttiin. 

Sosiaalitoimi
- kotipalvelu 
Terveystoimi
- fysioterapia
- terveydenhoitajat
- lääkärit 
Liikunta- ja vapaa-aikatoimi 
Palvelutalojen henkilökunta 

Kunnanvaltuutetut 
Lautakuntien edustajat
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Iäkkäitä tavoitettiin onnistuneesti eläkeläisker-
hojen ja yhdistysten kautta. Iäkkäille ja heidän lähei-
silleen pidettiin tilaisuuksia ja luentoja voima- ja ta-
sapainoharjoittelusta. Kerimäen haja-asutusalueille 
perustettiin iäkkäiden liikuntaryhmiä ja keskustaan 
kaksi kuntosaliryhmää. Toimintakyvyltään heiken-
tyneet tavoitettiin kotihoidon avulla liikuntapainot-
teiseen päivätoimintaan. Päivätoiminnasta, liikunta-
ryhmistä ja kuntosalista saatu kokemus sai iäkkäät 
innostumaan harjoittelusta ja kyselemään toimin-
nan perään. Alkanutta harjoittelua haluttiin jatkaa. 
Liikuntaryhmät ja keskustan kuntosaliryhmät siir-
tyivät projektin aikana kunnan liikunta- ja vapaa-ai-
katoimen vastuulle. Liikuntapainotteinen päivätoi-
minta ja yksi kuntosaliryhmä jatkuvat kotihoidon 
omana toimintana. Lisäksi suurissa yleisötapahtu-
missa rekrytoitiin vapaaehtoisia tukemaan iäkkäiden 
liikuntatoimintaa ja ulkoilua. Kerimäellä koulutet-
tiin useita kymmeniä ulkoiluystäviä. Hankkeen vetä-
jä kuvailee tehtyä työtä näin:

”Se, että meillä saatiin työtä hyvin tehtyä ja juurrutet-

tua, on ehdottomasti yhteistyön tulos. Olemme teh-

neet töitä kaikkien niiden mahdollisten tahojen kans-

sa, jotka meidän paikkakunnalla voivat vaikuttaa 

iäkkäiden ihmisten liikunta-asioihin”.

Suuressakin kaupungissa voidaan tehdä pal-
jon tärkeitä asioita iäkkäiden liikunnan hyväksi, kun 
kumppanit kaupungin eri sektoreilta saadaan sa-
man pöydän ääreen sopimaan yhteisistä tavoitteis-
ta ja paikallisista toimintatavoista. Vanhusten palve-
lutaloyhdistys ry pääsi mukaan Helsingin kaupungin 
eri hallintokuntien Senioriliikuntahankkeeseen, kun 
yhdeksi pilottialueeksi oli valittu Lauttasaaren kau-
punginosa. Yhteisissä kokoontumisissa työntekijät 
julkiselta ja kolmannelta sektorilta tutustuivat toi-
siinsa ja toistensa työhön. Löydettiin yhteisiä ta-
voitteita ja toimintatapoja iäkkäiden liikkumisen 
lisäämiseen. Sosiaali- ja terveystoimen sekä liikun-
tatoimen kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä ammat-
tihenkilöiden kouluttamisessa ja iäkkäiden liikun-
tatoiminnasta tiedottamisessa. Projektin päätyttyä 
hyvin käynnistynyt työ jatkui Helsingin kaupungin 
Lupaava -hankkeen toiminta- ja liikkumiskyky -työ-
ryhmässä (Nummijoki 2009). Siinä työstettiin lupaa-
via käytäntöjä vanhusten toiminta- ja liikkumisky-
vyn tukemiseen Helsingin kotihoidossa. 

K Yhdessä tekemällä voimavarat 
käyttöön

Konkreettinen, kertaluonteinen tapahtuma koko-
si tärkeitä toimijoita yhteen Jyväskylässä. Ikäihmis-
ten kuntoutusklinikka -hankkeen projektityöntekijä 
osallistui valtakunnalliseen iäkkäiden ulkoilupäi-
vään kutsumalla avainhenkilöt koolle suunnittele-
maan paikallistapahtumaa.  Hyvällä työnjaolla kul-
lekin tekijälle tuli kohtuullinen työtehtävä, eikä 
tapahtuma jäänyt yhden organisaation ja henkilön 
vastuulle. Haastekampanjalla kutsuttiin mukaan pai-
kalliset järjestöt, kunnan sosiaali- ja terveydenhuol-
lon työntekijät sekä yksityiset palvelun tuottajat. Op-
pilaitoksista, liikuntajärjestöistä ja seurakunnista 
saatiin avustajia vanhusten ulkoilun tueksi. Tapah-
tuma ja sen suunnittelu auttoi eri sektoreiden työn-
tekijöitä tutustumaan toistensa työhön. Sen jälkeen 
oli helpompi lähestyä tuttua työntekijää muissakin 
asioissa. Ulkoilupäivästä kerrotaan enemmän luvus-
sa 2.4.

Koulutuskin on oiva tapa yhdistää järjestöjen ja jul-
kisen sektorin voimavarat. Kirkkonummen hank-
keessa yhteistyö kotihoidon kanssa lisääntyi. Pro-
jektityöntekijä koulutti yhdessä kotihoidon esimiehen 
kanssa palvelutalon ja kotihoidon henkilöstöä iäk-
käiden liikkumisen tukemiseen ja kuntoutumis-
ta edistävään hoitotyöhön. Koulutetut kodinhoitajat 
osaavat paremmin ohjata asiakkaitaan harjoittelun 
pariin ja tukea heitä arkiliikkumisessa.

Lahden hankkeessa oli tarvetta saada toiminta-
kyvyltään heikentyneille iäkkäille tukea liikunnan 
harrastamiseen lähellä kotia. Hankkeen kortteliryh-
mistä saatiin rekrytoitua aktiivisia ikäihmisiä liikut-
tajakummeiksi, joiden koulutuksesta vastasi kaupun-
gin liikuntapalvelut yhdessä hanketyöntekijän kanssa. 
Liikuttajakummien koulutus on siirtynyt hankkeen 
päättyessä kokonaan liikuntapalveluiden ja seura-
kunnan vastuulle. Hyvin alkanut työ jatkuu.

Ikaalisten Jyllin Kodilla saatiin kansalaisopis-
to yhteistyökumppaniksi, kun hankkeen kouluttamat 
vapaaehtoiset vertaisohjaajat vetivät opiston tasapai-
noryhmiä. Matkakorvaukset ja vakuutukset saatiin 
opistolta, taustatuki ja jatkokoulutus hanketyönteki-
jältä. 
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K Tiedottamisen tapoja

Tiedottamisessa on tärkeää toisto ja useiden eri ka-
navien käyttö. Hankkeissa ammattilaisia ja ikäihmi-
siä tavoitettiin seminaareissa, messu- ja yleisötapah-
tumissa. Esittelykäyntejä tehtiin terveyskeskusten 
työntekijöiden ja vanhusneuvostojen kokouksiin, 
oppilaitoksiin sekä erilaisiin ikäihmisten kerhoihin. 
Kun halutaan löytää ikäihmisiä, jotka eivät ole ak-
tiivisia liikunnan suhteen, on mentävä turuille ja to-
reille puhumaan. Kannattaa kertoa tärkeästä asiasta 
siellä, missä ihmiset liikkuvat. Avoimet ovet ja tutus-
tumiskäynnit liikuntasaleihin ja kuntosaleille anta-
vat iäkkäille mahdollisuuden nähdä ja kokea, mis-

tä liikuntaharjoittelusta on kyse. Oma onnistumisen 
kokemus on usein kimmoke aloittaa harjoittelu: ”tä-
mähän oli helppoa ja hauskaa”.

Seminaareissa ja yleisöluennoilla tavoitettiin run-
sas joukko ammattilaisia ja ikäihmisiä. Ikaalisissa 
Jyllin Kodilla on jo pitkät perinteet yleisöseminaa-
rien järjestämisessä.  Seminaareissa kuultiin asian-
tuntijoiden luentoja iäkkäiden liikunnasta ja saatiin 
ajankohtaista tietoa Voimanpesän liikuntaryhmistä. 
Niihin pääsi ilmoittautumaan paikan päällä jaetta-
valla ilmoittautumislomakkeella. Muidenkin hank-
keiden paikallisseminaareissa saatiin koolle laaja 
joukko ammattilaisia eri sektoreilta. Haapajärvellä 
kaupungin perusturvajohtaja ja hoitotyönjohtaja oli-
vat vahvasti mukana puhumassa yhteistyön puoles-
ta.

Helsingissä toimivien neljän Voimaa vanhuuteen 
-hankkeen yhteistyökumppanit ja avainhenkilöt 
kaupungin eri hallintokunnista ja muista järjestöistä 
kutsuttiin yhteiseen paikallisseminaariin.  Seminaa-
rissa saatiin hyödyllistä tietoa eri sektoreiden työs-
tä ja toiminnasta, löydettiin uusia yhteistyökumppa-
neita ja tapoja iäkkäiden liikunnan edistämiseksi. 

Folkhälsanin hankkeen loppuseminaareihin kut-
suttiin edustajia eri hallintokunnista ja vanhusneu-
vostoista. Osallistujat kuulivat kodinhoitajien ja iäk-
käiden kannustavia kokemuksia liikuntaharjoittelun 
hyödyistä. Moni kuulija kertoikin saaneensa herä-
tyksen tärkeään asiaan ja seminaareissa sovittiin 
myös yhteistyön seuraava askel ja koollekutsuja valit-
tiin jo seminaarin aikana. Toiminnan vakiintuminen 
kuntien organisaatiomuutosten ja henkilöstövaih-
dosten pyörteissä vaatinee vielä lisäponnistuksia. 
Voimaa vanhuuteen -ohjelma antoi tukeaan hank-
keiden paikallisseminaarien järjestämisessä, niistä 
tiedottamisessa ja ohjelman rakentamisessa sekä lu-
ennoitsijana. 

Jokaiselle kohderyhmälle on puhuttava 
sen omalla kielellä. 

Lappeenrannassa järjestettiin aluepalvelupäiviä 
eri kaupunginosissa.

ikaalisissa torilla kokeiltavana ollut kuntorap-

pu oli hauska tapa tehdä tehokasta ja helppoa 

voimaharjoittelua tutuksi. 
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Messu- ja yleisötapahtumia järjestettiin hyväl-
lä menestyksellä useassa hankkeessa, myös eri kau-
punginosien aluepalvelupäivillä. Yhteistyökumppa-
neina järjestelyissä olivat muun muassa kaupungin 
liikuntatoimi, paikkakunnan muut järjestöt ja yhdis-
tykset. Avoimissa tapahtumissa ja toritilaisuuksissa 
sai kokeilla esimerkiksi tasapainorataa tai kuntorap-
pua. Yhteinen kuminauhajumppa innosti iäkkäitä 
jatkamaan voimistelua, kun välineen sai mukaansa 
kotiin. Toritapahtumissa tavoitettiin satunnaisiakin 
ohikulkijoita, jotka houkuteltiin asian äärelle soppa- 
tai kahvitarjoilulla ja kiinnostavalla oheisohjelmalla.

Vierailu- ja esittelykäynnit olivat tehokas tapa ta-
voittaa tietty ammattiryhmä, organisaatio tai ikäih-
misten joukko. Rohkeasti mentiin oppilaitoksiin 
puhumaan aiheesta ja kertomaan hanketyös-
tä. Opiskelijat kiinnostuivat tekemään opinnäyte-
töitä ja osallistuivat hankkeen liikuntatoimintaan. 
Hanketyöhön tutustuminen innosti työskentele-
mään iäkkäiden parissa. Esimerkiksi Lahdessa lii-
kunnanohjaajaopiskelijat olivat mukana iäkkäiden 
liikkumiskykytestauksissa. Alussa tehtävään ei ol-
lut suurta ryntäystä, mutta kun ensimmäisten opis-
kelijoiden välityksellä levisi tieto mielekkäästä työstä 
ikäihmisten parissa, tulijoita oli runsaasti tarjolla.

Ammattilaisia ja iäkkäitä tavoitettiin myös van-
husneuvostoissa, jotka ovat monella paikkakunnalla 
tärkeitä vaikuttajia alueen vanhuspalveluiden suun-
nittelussa. Vanhusneuvostojen kokouksiin mentiin 
kertomaan harjoittelun hyödyistä ja paikkakunnan 
liikuntatoiminnasta.

Hanketyöntekijät vierailivat terveyskeskuksen fy-
sioterapeuttien tai terveydenhoitajien kokouksissa 
kertomassa hanketoiminnasta. Yhteistyö käynnis-
tyi vaihtelevasti. Osassa hankekunnista nähtiin pro-
jektin ja kunnan yhteistyö oivana mahdollisuutena 
parantaa alueen iäkkäiden liikuntatarjontaa. Osassa 
kunnista yhteisen tekemisen kulttuuri oli vasta alul-
la.

Hankkeissa osattiin loistavasti hyödyntää paikal-
listen järjestöjen ja yhdistysten ikäihmisten kerhot. 
Ennakkoluulottomasti lähdettiin kertomaan voi-
ma- ja tasapainoharjoittelun ilosanomaa seurakun-
tien eläkeläiskerhoihin, marttayhdistyksiin ja maata-
lousnaisille. Tilaisuuksissa tavoitettiin suuri joukko 
juuri oikeaa kohderyhmää, joka sai tietoa liikunta-
harjoittelun merkityksestä. Kerhoissa ryhmäläiset 
tuntevat toisensa ja uuden asian kokeileminen on-

nistuu turvallisesti tutussa seurassa. Iäkkäät innos-
tuivat uudesta harrastuksesta. Ryhmien ja kerho-
jen kokoontumisissa käynnistettiinkin säännöllisiä 
jumppatuokioita ja osallistuttiin joukolla vuosittai-
seen valtakunnalliseen iäkkäiden ulkoilupäivään. 
Esimerkiksi Lappeenrannassa seurakunnan näkö-
vammaisten kerhosta lähdettiin porukalla kokeile-
maan liikuntaharjoittelua Palvelukeskuksen omaan 
Kuntokammariin. Tavoitteena oli saada sinne oma 
harjoitteluvuoro. 



Hyviä toimintatapoja voima- ja tasapainoharjoitteluun �9

4.� Saumaton liikuntapalveluketju iäkkään ihmisen apuna

Kunnissa iäkkäiden liikunta- ja kuntoutuspalvelu-
ja järjestävät useat eri organisaatiot.  Eri toimijat ei-
vät aina tiedä riittävästi muiden tarjoamista ryh-
mätoiminnoista, eikä iäkästä osata ohjata sopivaan 
liikuntaryhmään. Toimintakyvyltään heikentynyt 
ikäihminen tarvitsee henkilökohtaista ohjausta ja 
kannustusta liikuntaryhmään siirtymisessä ja har-
joittelun jatkamisessa. Laadukas liikuntatoiminta 
edellyttää sujuvaa poikkihallinnollista yhteistyötä ja 
avointa tiedottamista siten, että myös iäkäs ihminen 
saa tarvitsemansa tiedon ryhmien sisällöstä, aika-
tauluista ja siitä, miten kulkeminen ryhmään onnis-
tuu. Seuraavassa kerrotaan Lempäälän ja Lappeen-
rannan palveluketjuista.

K Työnjaolla tuloksiin

Iäkkäät pääsivät itselleen sopivaan ja omaa ta-
soa vastaavan liikuntaryhmään, kun Lempääläs-
sä koottiin eri järjestäjien tarjoama liikuntatoimin-
ta samaan kalenteriin ja iäkäs ohjataan oikeaan 
ryhmään. Yhdessä iäkkään kanssa hoidetaan il-
moittautuminen sopivaan ryhmään, tarkistetaan 
palvelulinjojen ja linja-autojen aikataulut tai tarvit-
taessa järjestetään kuljetus. Iäkäs ihminen saa hen-
kilökohtaista ja yksilöllistä palvelua. Uuteen ryh-
mään lähteminen on tehty riittävän helpoksi. 

Hankeorganisaatio: lempäälän ehtookoto ry
Hanke: Voimaa vanhuuteen lempäälässä 

Lempäälässä haluttiin taata jokaiselle yli 75-vuoti-
aalle mahdollisuus omaehtoiseen liikkumiseen so-
pivassa ryhmässä. Paikkakunnalla havahduttiin 
kuitenkin siihen, että vaikka kunnassa oli tarjolla 
ikäihmisille monipuolisia liikuntamahdollisuuksia, 
ikäihmiset eivät löytäneet tietään sopiviin ryhmiin, 
eivätkä eri ammattilaiset tienneet riittävästi muiden 
järjestämästä toiminnasta. Hankkeen tavoitteena oli 
toiminnan yhdenmukaistaminen ja päällekkäisyyk-
sien karsiminen. Myös terveyskeskuksesta kotiutuvi-
en kuntouttava hoito haluttiin turvata. 

Aluksi kutsuttiin koolle yhteiseen neuvonpitoon 
toimijoita eri sektoreilta ja kartoitettiin, mitä liikun-
tatoimintaa kunnassa on tälle kohderyhmälle. Mu-
kaan tuli järjestöjen edustajia, kunnan terveys- ja 
liikuntatoimi sekä yksityinen palveluntuottaja. Oli 
hyödyllistä saada tietoa muiden työstä, toimintata-
voista ja liikuntatarjonnasta. Tiedot saatavilla ole-
vista toimijoista ja palveluista koottiin yhteiseen 
taulukkoon. Seuraava askel oli miettiä, miten iä-
käs pääsee joustavasti palvelujen piiriin, miten hänet 
osataan ohjata oikeaan ryhmään ja miten voidaan 
vähentää päällekkäisyyksiä esimerkiksi liikkumisky-
kytestien tekemisessä.

Testauskäytäntöjä yhdenmukaistettiin. Tarvet-
ta oli saada käyttöön testi, joka olisi käyttökelpoinen 
niin koti- kuin saliolosuhteissakin. Päädyttiin käyt-
tämään Bergin testin osioita terveyskeskuksen ja Eh-
tookodon ryhmän käyttämän Toimiva -testin lisäksi.

Työnjako eri toimijoiden kesken syntyi jakamalla 
liikuntaryhmät neljään tasoryhmään: 

1. Toimintakykyisten ryhmistä vastasivat
 • Lempäälä-opisto
 • Urheiluseura, osin vertaisohjaajavoimin
 • Ehtookoto, omat avoimet ryhmät 
2. Neurologiset ja tuki- ja liikuntaelindiagnoosin   

saaneet
 • Terveyskeskuksen ryhmät
 • Kansanterveysjärjestöjen ryhmät 
3. Toimintakyvyltään heikentyneet
 • Kunnan erityisliikunnan ryhmät
 • Ehtookodon liikuntaryhmiin.
4. Palvelusuunnitelma – asiakkaat kodeissa tai       

palvelutalossa
 • Ehtookodon tai vanhustyön keskus

Vastuut jaettiin eri sektoreiden toimijoiden kanssa 
niin, että kukin huolehtii oman ryhmänsä toimin-
nasta ja ohjaa iäkkään tarvittaessa johonkin toiseen 
ryhmään tai mahdollisesti yksilökuntoutukseen. Ke-
tään ei poisteta ryhmästä ennen kuin sopiva paik-
ka jossain toisessa ryhmässä on löytynyt. Avuksi iäk-
kään siirtymiseen liikuntapalveluketjussa kehitettiin 
liikuntatarjotin. Se on yhteinen taulukko, johon on 
merkitty kaikki ikäihmisille soveltuvat ryhmät aika-
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tauluineen ja yhteystietoineen. Kaikki Lempäälässä 
iäkkäiden liikuntatoimintaa järjestävät toimijat päi-
vittävät tiedot taulukkoon vuosittain. 

Ajan tasalla oleva liikuntatarjotin on kaikkien 
työntekijöiden käytössä kunnan sisäisillä verkkosi-
vuilla. Siitä on helppo poimia iäkkäälle sopiva ryh-
mä, joita tarjottimessa on tarjolla yli 80. Yhdessä 
iäkkään kanssa mietitään eri vaihtoehtoja ja voidaan 
ottaa yhteyttä kyseisen ryhmän järjestäjään. Miel-
tä askarruttavia kysymyksiä voi pohtia etukäteen yh-

dessä vanhuksen kanssa. Liikuntatarjottimessa on 
myös tiedot palvelulinjojen ja linja-autojen aikatau-
luista, jotka on hyvä selvittää iäkkään kanssa jo so-
pivaa ryhmää valitessa. Iäkkäiden käyttöön on tehty 
liikuntatarjottimen paperiversio.

Iäkkään ihmisen mukana kulkee Kuntoseuran-
takortti, jossa on tarvittavat henkilötiedot, liikunta-
historia ja testitulokset. Tieto tavoittaa eri toimijat 
ja samalla iäkäs voi itse seurata omia testituloksi-
aan. Mukana kulkeva kortti on käyttökelpoinen vä-

Kuvio 7. Iäkkään kulku liikuntaryhmään

Liisan �5-vuotisjuhlia 

juhlitaan tammikuussa. 

Posti tuo kutsun Ikäneu-

volan terveys-ja kunto-

tarkastukseen

Liisa tulee Ikäneuvolaan hoitaja Marjan luo sovittuun aikaan maa-

liskuun alussa. Hänelle tehdään terveystarkastuksen lisäksi perus-

kuntotesti. Liisa saa kuntoseurantakortin, johon Marja merkitsee 

testin tuloksen.

Marja toteaa Liisan kuuluvan ryhmään � (toimintakyvyltään 

heikentyneet). Koneeltaan Marja katsoo työpöydällään ole-

valta liikuntatarjottimelta eri vaihtoehtoja. Koska Liisa ei ole 

aiemmin harrastanut mitään ryhmäliikuntaa Marja suositte-

lee hänelle kuntouttavan liikunnan läheteryhmää. Yhteisestä 

sopimuksesta Marja soittaa Päiville Ehtookodon kuntopal-

veluun ja varaa hänelle paikan. Marja toimittaa Liisan senio-

risalilähetteen etukäteen.

Kati Ehtookodon kuntopal-

velusta tilaa Liisalle kuljetuk-

sen, kirjaa hänet ryhmään ja 

soittaa kertoen, milloin Lii-

sa noudetaan kotoa. Liisa 

saa lämpimän tervetulotoi-

votuksen.

Ensimmäisenä päivänä Liisaa ollaan vas-

tassa, hänelle tehdään harjoitusohjelma lä-

hetteen ja kuntoseurantakortin testitulos-

ten perusteella ja aloitetaan tutustuminen 

laitteisiin. Harjoittelu läheteryhmässä kes-

tää �0 viikkoa ja lopputestin jälkeen liikun-

tatarjottimesta löydetään hänelle vertais-

ohjaajaryhmä (Kuntoutuksen jatkoryhmä 

Hakkarin kuntosalilla), jossa puhelintar-

kistuksen perusteella on tilaa. Päivitetään 

kuntoseurantakortti ja kehotetaan Liisaa 

ottamaan kortti uuteen ryhmään mukaan.

Hanke: Voimaa vanhuuteen Lempäälässä
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line, kun toiminnan järjestäjät eivät voi käyttää yh-
teisiä tietojärjestelmiä.  Kortin tulostuksesta vastaa 
kunnan oppimateriaalikeskus, joka toimittaa eri toi-
minnan järjestäjille tarvittavan määrän kuntoseu-
rantakortteja. Iäkkään liikuntaryhmään siirtymisen 
eri vaiheet ovat kuviossa 7.

Iäkkään on helppo osallistua toimintaan, kun 
hänet ohjataan sinne ”kädestä pitäen” ja varmiste-
taan tarvittaessa kulkemiseen liittyvät aikataulut tai 
järjestetään kuljetukset. Kun siirtymäkohdissa on 
turvallinen opastaja ja kannustaja, on ryhmiin help-
po mennä mukaan. 

K Kotiutumista tukeva 
yhteistyöketju

Lappeenrannassa haluttiin tukea sairaalasta kotiutu-
vaa iäkästä ihmistä tiivistämällä yhteistyötä julkisen, 
yksityisen sekä kolmannen sektorin välillä. Yhteis-
työketjuun kuuluivat

• Etelä-Karjalan keskussairaala
- kotona asuva vanhus joutuu sairaalaan akuutin sai-

rauden tai kaatumisen vuoksi
- vanhus kotiutuu sairaalasta omaan kotiin tai Kun-

tokartanoon

• Kuntokartano eli                                                    
 Lappeenrannan tehostettu kuntoutus 

- kodin muutostyöt ja apuvälinetarve kartoitetaan
- kotiutuva iäkäs ja hänen omaisensa saavat tietoa 

Voimaa lappeenrantalaisvanhuuteen -projektin tar-
joamasta tuetusta kotivoimistelusta

- kotiharjoitusohjelma annetaan iäkkäälle jo Kunto-
kartanossa TAI

- varataan aika projektiohjaajan alkuhaastatteluun 1-
5 päivää kotiutuksesta  

• Voimaa lappeenrantalaisvanhuuteen -projekti 
- projektiohjaajan alkuhaastattelu iäkkään kotona, 

liikkumiskyvyn testaus, kotivoimistelun ohjaus
- iäkäs saa oman tuutorin eli vertaisohjaajan kotivoi-

mistelun tueksi
- kotivoimistelujakso 10 viikkoa
- jatkoharjoittelusta sopiminen, kuntosaliryhmät tai 

omatoiminen kotivoimistelu
- projektiohjaajan yhteydenpito iäkkääseen 2-3 kk 

välein vuoden ajan

Yhteistyöketju tuki kotona asuvan iäkkään ih-
misen hyvää arkea ja mahdollisimman itsenäis-
tä elämää. Siirtyminen sairaalasta jatkokuntoutuk-
sen kautta kotiin oli joustavaa ja ikäihmisen toiveet 
ja tarpeet huomioitiin. Kotivoimistelujakson jäl-
keen suunniteltiin jatkoharjoittelu. Osa halusi siir-
tyä kuntosalille, osa jatkoi kotiharjoittelua. Projek-
tityöntekijä oli iäkkääseen säännöllisesti yhteydessä 
noin vuoden ajan kotiharjoittelujakson päättymises-
tä. Iäkkäällä oli myös mahdollisuus siirtyä KAAOS- 
eli Kaatumis- ja osteoporoosiklinikalle jatko-ohjauk-
seen (www.ukkinstituutti.fi). Iäkäs ihminen ei jäänyt 
kotiutuksen jälkeen yksin, vaan pääsi omille jaloille 
turvallisessa ohjauksessa. 
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4.� Kuljetusta, kulkemisapua ja toimivia tiloja

Iäkkäiden siirtyminen kotoa liikuntaryhmiin ja kun-
tosaleille voi olla hankalaa, ellei mahdotonta, jos 
kuljetusta ei ole järjestetty. Monet iäkkäät tarvitsevat 
saattajan tukea ja kannustusta myös ulos lähtemises-
sä. Lisäksi on löydettävä sopivia liikuntatiloja ja har-
joittelupaikkoja lähellä kotia, sillä liian pitkät ja han-
kalat matkat ovat monelle iäkkäälle ihmiselle este 
osallistua liikuntaryhmään.

K Kyyti järjestyy ryhmätaksilla

Iäkkäiden kulkeminen liikuntaryhmiin on edelleen 
haaste, johon eri hankkeissa pystyttiin vastaamaan 
vaihtelevasti. Pitkien etäisyyksien ja olemattomien 
kulkuyhteyksien kunnissa kuljetus on edellytys iäk-
käiden osallistumiselle. Useassa hankkeessa kulje-
tukset saatiin sovittua kunnan sosiaalitoimen kanssa. 
Kolmannen sektorin järjestäessä toiminnan kunta 
tuli vastaan kustantamalla osan kuljetuskustannuk-
sista. Sopimus tehtiin yleensä määräajaksi, vakiintu-
nutta käytäntöä siitä ei useinkaan tullut. 

Kerimäellä käynnistettiin liikuntapainotteinen 
päivätoiminta, jonne kotihoidon asiakkaille järjes-
tettiin ryhmätaksikuljetus. Kotipalveluohjaaja neu-
votteli paikallisen taksiyrittäjän kanssa kuljetuksista. 
Osallistujat maksoivat kuljetuksesta yleisten kulku-
neuvojen taksan mukaisen hinnan, joka riippui mat-
kan pituudesta. Kunnan sosiaalitoimi maksoi sitten 
erotuksen taksiyrittäjälle. Useilla iäkkäillä kuljetus 
oli ehdoton edellytys päästä harjoitteluun. Samalla 
iäkkäät saivat mahdollisuuden toimittaa keskustassa 
omia asioitaan ja tavata ystäviään. Päivätoiminta ja 
kuljetus jatkuivat myöhemmin kotihoidon vastuulla. 
Iäkkäät saivat jatkaa hyödylliseksi kokemaansa päi-
vätoimintaa ja siihen kuuluvaa harjoittelua, sosiaa-
lista kanssakäymistä unohtamatta.

Kirkkonummellakin välimatkat ovat pitkät ja 
kunnan pohjoisosan asukkaat joutuvat hakemaan 
palveluita keskustasta. Pohjoisessa taajamassa, Veik-
kolassa, alkanut liikuntatoiminta sai hyvää jatkoa 

Palvelukeskuksen uudistetulla ja laajennetulla kun-
tosalilla, kun kuljetukset neuvoteltiin kunnan so-
siaalitoimen vanhus- ja vammaispalvelun kanssa. 
Osallistujat maksoivat kaksi euroa yhdensuuntaises-
ta matkasta, yhteensä neljä euroa kerta ja loput mak-
soi sosiaalitoimi. Jatkossa ikäihmiset tulevat salille 
käyttäen omia taksikorttejaan.  

Myös muissa hankkeissa saatiin kuljetusten ra-
hoittamiseksi kaupungin avustusta. Haapajärvellä 
iäkkäiden kuljetuksesta kuntosalille vastasi kaupun-
ki testamenttivaroin koko projektin ajan. Osallistujat 
maksoivat kyydistä ainoastaan omavastuuosuuden 
eli kaksi euroa/kerta. Kuljetus oli yksi tärkeimmis-
tä asioista projektin toteutumisen ja onnistumisen 
kannalta. Sivukylien ikäihmiset pääsivät helposti ja 
turvallisesti kuntosalille kun ”pikkubussi” haki hei-
dät kotiovelta ja vei harjoituksen päätyttyä takaisin. 
Yhteiskuljetuksen ikäihmiset kokivat hyvin sosiaali-
seksi tapahtumaksi. 

Hyvinkään hanke sai avustusta kuljetuksiin kau-
pungilta Eero Eskolan rahastosta. Kuntosalijaksolle 
tuleville järjestettiin taksikuljetus. Kuljetuspalvelusta 
vastasi palvelutalon tekemien tarjouspyyntöjen pe-
rusteella invataksiyritys. Reilu kolmannes osallistu-
jista käytti hyväkseen kuljetuspalvelua 

K Palvelubussit ja palvelulinjat

Joillakin paikkakunnilla toimi palvelulinja, jota iäk-
käät pystyivät käyttämään, kunhan aikataulut ja rei-
tit olivat sopivia. Lempäälässä sovitettiin liikunta-
ryhmien aikataulut palvelubussien kanssa siten, että 
syrjäkylien asukkaat pääsivät osallistumaan ohjat-
tuihin liikuntaryhmiin tai kuntosalille. Osallistu-
jia saatiin tasaisemmin kaikkiin ryhmiin ja toisaal-
ta palvelulinjan vuorot täyttyivät riittävästä määrästä 
matkustajia, kun aiemmin tietyt vuorot olivat kulke-
neet lähes tyhjinä.

Haapajärvelläkin yritettiin sovittaa vanhuksille 
ja vammaisille tarkoitetut reittikuljetukset ja liikun-
taryhmien aikataulut yhteensopiviksi, mutta se ei 
täysin onnistunut.

Helsingissä toimii eri kaupunginosissa palvelu-
linja, jolla pääsee helposti asioille ja liikuntaryhmiin. 
Palvelulinja, nykyisin nimeltään Jouko-kaupungin-

Ryhmätaksissa on rattoisaa!
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osalinja, on tarkoitettu hitaammin liikkuville, mutta 
sitä voivat käyttää kaikki kaupunkilaiset. Siinä mat-
kustava saa tarvittaessa apua bussiin nousemisessa ja 
poislähtemisessä. Palvelulinjan reittimuutokset aihe-
uttivat osalle asiakkaita hankaluuksia kulkemisessa. 
Kun lähin pysäkki on liian kaukana, kynnys lähteä 
liikkeelle talven liukkailla voi olla liian korkea. 

Humppilassa otettiin naapuri mukaan autoon, 
kun lähdettiin liikuntaryhmiin keskustaan. Muilla-
kin hankepaikkakunnilla kimppakyydein pidettiin 
huolta, että kaikki pääsivät mukaan.

K Saattajia ja avustajia liikkumisen 
tueksi

Kotoa lähtemiseen, kulkemiseen, asiointiin ja ul-
koiluun tarvitaan usein tukitoimia, kun on kyse toi-
mintakyvyltään heikentyneistä ikäihmisistä. Monet 
iäkkäät arastelevat yksin lähtemistä ja pelkäävät kaa-
tumista, hankalia kulkureittejä ja pitkiä välimatkoja. 
Usein liikuntaan lähteminen onnistuu parhaiten tur-
vallisen ja luotettavan ihmisen seurassa ja kannusta-
mana. Yksin ei uskalla eikä aina jaksa.

Lahden hankkeessa kannustettiin ikäihmisiä 
ryhtymään kaveriksi ja kuntoilukumppaniksi lähi-
alueen iäkkäälle sekä hakemaan vähemmän liikku-
vaa naapuria ulos.  Ajatuksena oli, että aktiiviset lii-
kuntaryhmäläiset ja vähemmän liikkuvat iäkkäät 
voisivat koota kahden tai useamman henkilön po-
rukoita, jotka sitoutuvat liikkumaan säännöllises-
ti toinen toistaan kannustaen. Osa hankki liikunta-
kumppaniksi omassa asuintalossaan asuvan vähän 
ulkoilevan henkilön. Näin saatiin liikkumaan niitä-
kin, jotka eivät halunneet lähteä mukaan liikunta-
ryhmiin. Yhdistyksen vapaaehtoisista on saatu kun-
toilukumppaneita kahdelle ryhmäläiselle. Varsinkin 
dementiaa sairastaville kuntoilukumppani on välttä-
mätön.

Ulkoilu- ja asiointiapua oli tarjolla eri hankeor-
ganisaatioissa vaihtelevasti voimavarojen mukaan, 
yleensä vapaaehtoisten avulla. Organisoitua ulkoi-
luystävätoimintaa tarvitaan, jotta iäkkäät saavat tar-
vitsemansa tuen ulkoiluun ja asiointiin. Ulkoiluystä-
vien koulutuksesta ja ulkoilutoiminnasta kerrotaan 
enemmän luvussa 3.2.

Moni iäkäs tarvitsee myös kotoa lähtemiseen 
apua ja tukea. Lähtövalmistelut, 

pukeutuminen,kenkien laittaminen ja ulos 
pääseminen ei kaikilta suju yksin. 

K Toimivia tiloja tarpeeseen

Hankkeissa tehtiin innokkaasti töitä, jotta iäkkäil-
le saatiin sopivia harjoittelumahdollisuuksia lähel-
le kotia. Siirtyminen kotiharjoittelusta ryhmäliikun-
taan kävi parhaiten, mikäli paikka oli lähellä kotia 
tai sinne kulkeminen onnistui vaivatta. Työntekijät 
käyttivät luovasti kaikkia taitojaan etsiessään ja jär-

Kuljetusten hinta, reitti ja aikataulut täsmättä-

vä iäkkäiden tarpeisiin ja niistä on tiedotetta-

va iäkkäille.
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jestäessään sopivia tiloja liikuntaryhmille. Yhteistyö-
tä tehtiin seurakunnan, liikuntatoimen, terveyskes-
kuksen ja yksityisten kuntosaliyrittäjien kanssa.

Lahdessa iäkkäät pääsivät harjoittelemaan lähel-
le kotia, kun kerrostalojen kerhohuoneet saatiin alu-
een asukkaiden liikuntakäyttöön. Vaikka kortteliti-
loja ei välttämättä ollut tarkoitettu liikuntatiloiksi, 
ohjaajan kekseliäisyys ja pienvälineet tekivät harjoit-
telusta tehokkaan ja hauskan.

Kaupungin kuntosalille saatiin viikottainen oma 
vuoro omaishoitajille ja hoidettaville. Osallistujat 
maksoivat kahden euron kuntosalimaksun. Hanke-
työntekijä toimi ohjaajana ryhmässä. Tutun ryhmän 
kanssa oli turvallista lähetä kokeilemaan monelle 
ehkä uuttakin harjoittelumuotoa.

Myös muut hankkeessa mukana olleet iäkkäät 

pääsivät saliharjoitteluun, kun Liikuntapalveluilta 
varattiin kuntosalivuoroja. 

Folkälsanin hankkeessa Karjaalla ryhmä kävi 
yhdessä tutustumassa yksityiseen kuntosaliin pro-
jektin kustantamana. Säännöllistä toimintaa siellä ei 
järjestynyt. Muilla paikkakunnilla liikuntatilana toi-
mi usein päiväkeskuksen tai palvelutalon ruokasali. 

Humppilassa pidettiin kotikimpparyhmiä, joihin 
kokoontui 2-4 henkilöa lähinaapurustosta. Projekti-
työntekijä toimi ohjaajana. Näistä kotoisista olohuo-
neryhmistä moni lähti jatkamaan muihinkin liikun-
taryhmiin. 

Ikaalisissa syrjäkylille perustettiin tasapainoryh-
miä kyläkoululle ja kyläyhdistyksen talolle sekä kau-
pungin omistamaan kyläkeskustan toimipisteeseen. 
Lähelle kotia saatiin näin kaivattua liikuntatoimin-
taa, kun vertaisohjaajat alkoivat vetää tasapainokou-
luja  kansalaisopiston kursseina. Projektityöntekijä 
oli kouluttanut ohjaajat ja varustanut heidän käyt-
töönsä mukana kannettavan välinekassin.  

4.4 Vinkkejä päättäjien vakuuttamiseen

Iäkkäiden liikuntatoiminnan vakiinnuttamiseksi on 
tärkeää saada päättäjät hankkeen taakse ja puolesta-
puhujiksi. Toimintaa ei ole tai sitä on liian vähän, el-
lei siihen ole osoittaa tekijöitä tai sopivia tiloja. Eri 
sektoreiden välinen yhteistyökin vaatii päätöksiä esi-
merkiksi tilojen yhteiskäytöstä, koulutusten järjestä-
misestä, iäkkäiden ohjaamisesta liikuntatoiminnan 
pariin sekä kuljetuksista. 

Päättäjiä lähestyttiin hankkeissa eri tavoin. Jy-
väskylässä kaupungin kanssa aloitettiin neuvottelut 
ennen hankkeen päättymistä. Palvelutalon johtaja, 
palveluesimies ja hallituksen jäsen neuvottelivat yh-
dessä kaupungin palvelupäällikön ja tulosaluejohta-
jan kanssa. Tilastot kävijämääristä, toiminnan suosio 
ja iäkkäiden tarpeet tuotiin päättäjille tiedoksi. Hyvä 
yhteistyö, selkeät tavoitteet ja toiminnan tulokset va-
kuuttivat.  Projektityöntekijä jatkoi tärkeää työtään 
Telkänpesän palvelutalossa kaupungin rahoituksella. 

 Lahden hankkeessa monet ryhmäläiset olivat 
suoraan yhteydessä kaupungin päättäjiin. Myös pro-
jektityöntekijä kampanjoi jatkon puolesta. Kortteli-

ryhmät jatkuivat kaupungin liikuntatoimen toimin-
tana määräaikaisesti. Iäkkäille oli turvallista jatkaa 
tutun ohjaajan ryhmissä. Toiminta on saanut julki-
suutta myös lehdistössä. Etelä-Suomen Sanomat on 
haastanut Lahden alueen yrittäjät tukemaan toimin-
taa taloudellisesti. 

Lappeenrannassa koko Voimaa vanhuuteen -oh-
jelman ohjausryhmä kutsuttiin kaupunginvaltuus-
ton vieraaksi. Ohjausryhmän edustajat saivat tavata 
päättäjiä ja päättäjät kuulla valtakunnallisesta ter-
veysliikuntaohjelmasta sekä sen paikallishankkeen 
toiminnasta. Kaupunki vakuuttui toiminnan tärkey-
destä, kun kaupungin kustannukset eli keskussairaa-
lalle maksettavat sakkopäivät vähenivät. Kotiutuvat 
asiakkaat pääsevät sairaalasta Kuntokartanon jaksol-
le ja sieltä edelleen kotiin, jossa ovat saaneet tarvitta-
vaa tukea ja kannustusta tuutoreilta. Toiminta jatkuu 
kaupungin rahoituksella.

Kirkkonummella mentiin rohkeasti päättäjien 
puheille: kunnanvaltuustolle esiteltiin kuntosalihar-
joittelun hyödyt ja kustannukset. Puolueiden välisis-

Kotoisista olohuoneryhmistä moni lähti 
jatkamaan muihinkin liikuntaryhmiin. 
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sä neuvotteluissa saatiin budjettiin määrärahat osto-
palveluina ostettaviin kuntosalijaksoihin. 

Humppilassa hankkeen liikuntatoimintaan osal-
listuneiden testaustulokset toimitettiin päättäjille 
tiedoksi, mikä vakuutti päättäjät. Iäkkäiden voima- 
ja tasapainoharjoittelu sai taakseen lisää asian puo-
lestapuhujia, mikä osaltaan vauhditti kunnan senio-
risalihankkeen etenemistä.

Monella paikkakunnalla onnistuttiin vakiinnut-
tamaan toimintaa. Avainkysymykseksi juurtumises-
sa osoittautui päättäjien ja kunnan hallintokuntien 
ymmärrys ja vastuullisuus hyödyntää  pitkäjäntei-
sesti projektityön hedelmiä. Hyvin tehtyä työtä ei 
kannata heittää hukkaan lyhyen projektin jälkeen. 
Minkään kunnan talous ei kestä jatkuvaa uudel-
leen aloittamista uuden projektin myötä.  On myös 
eettisesti arveluttavaa tarjota ja houkutella  iäkkäi-
tä toimintaan, joka loppuu juuri kun sitä on opittu 
käyttämään ja jonka hyödyt niin yksilölle kuin yh-
teiskunnallekin ovat merkittäviä. Voimaa vanhuu-
teen -hankkeissa toimintaa onnistuttin vakiinnutta-
maan monella paikkakunnalla. Tästä on hyvä jatkaa.

Yhteistyön menestystekijöitä, 
haasteita ja kehitysehdotuksia

Menestystekijät
• kumppaneita etsittiin ennakkoluulottomasti, myös 

muualta kuin liikunnan piiristä
• tiedottamisessa käytettiin toistoa ja useita eri ka-

navia
• tärkeät avainhenkilöt eri ammattiryhmistä ja eri 

sektoreilta saatiin mukaan
• esimiehet innostuivat ja sitoutuivat toimintaan
• yhteistyökumppanit sitoutuvat toimintaan, kun 

suunnitelmat tehtiin yhdessä
• tutustuminen toisten työhön ja toimenkuvaan 

edisti yhteistyön tekemistä
• hyvällä työnjaolla tehtävät jaettiin tasapuolisesti eri 

toimijoiden kanssa
• hyvät suhteet päättäjiin ja tiedotusvälineisiin auttoi 

toiminnan vakiintumisessa
• iäkkäät innostuivat, kun liikuntaryhmä oli lähel-

lä kotia

Haasteet
• tiedottaminen vaatii kärsivällisyyttä, aikaa ja voi-

mavaroja
• päättäjien ja esimiesten vakuuttaminen toiminnan 

tärkeydestä on haasteellista
• yhteisen näkemyksen löytyminen ja yhteistyön ra-

kentuminen eri sektoreiden välillä vaatii ponniste-
luja  

• oikean  kohderyhmän löytyminen ja mukaan saa-
minen vaatii työtä

• iäkkäille on osattava kertoa toiminnasta kannusta-
vasti ja kiinnostavasti

• kuljetus on usein edellytys iäkkäiden liikuntatoi-
mintaan osallistumiselle

Kehitysehdotus

Kuntiin tarvitaan iäkkäiden terveysliikunnan koor-
dinaattoreita, jotka kokoavat eri sektoreilla toimivat 
tekijät yhteisen pöydän ääreen sopimaan tavoitteista 
ja työnjaosta. Myös iäkkäitä itseään on kuultava toi-
minnan suunnittelussa ja toteutuksessa.

 On mentävä rohkeasti päättäjien puheille.  
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V
oimaa vanhuuteen -ohjelman hankkeet ovat kolmannen sektorin toimijoita, erikokoi-
sia järjestöjä ja yhdistyksiä, joiden tehtävänä on mallintaa ja juurruttaa kotona asuvi-
en, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten voima- ja tasapainosisältöistä lii-
kuntatoimintaa osaksi alueensa liikuntapalveluja. Hankkeet tekevät kehitystyötä, joka 
parhaimmillaan tuottaa uusia toimintatapoja vähän liikkuvien iäkkäiden ihmisten 

saamiseksi liikunnan piiriin ja antaa suuntaviittoja kunnan terveysliikunnan kehittämiseksi. 

5 Ohjelmatyöstä pontta      
     hanketoimintaan

Hanketyön laadun ja uusien työn tekemisen tapojen vakiintumisen varmistamiseksi ohjelmaan on si-
sällytetty vuorovaikutteinen hankeohjaus, jota annetaan ohjelman tavoitteiden ja hankkeiden esittä-
mien tarpeiden mukaisesti. Tässä oppaassa esitelty toinen hankeryhmä (14 hanketta) oli määrältään 
ohjelman suurin ja mukana oli myös kaksi valtakunnallista (toinen ruotsinkielisellä alueilla) ja yksi 
kahden kunnan alueella toimintaa järjestävä hanke. Toisen hankeryhmän etuna oli, että nyt pystyt-
tiin hyödyntämään ensimmäisen ryhmän sekä edelleen kehittyneen hankeohjauksen tuloksia. 

Tässä luvussa kuvataan ohjelmatyön kehittymistä yhteistyössä toisen hankeryhmän kanssa. Hank-
keet toimivat yhteensä noin 20 kunnassa ja tämän lisäksi valtakunnallisen eläkejärjestön (Eläkeläiset 
ry) vertaisohjaajien avulla iäkkäiden liikuntaa vietiin jopa 30 muuhun kuntaan. Tarkastelu aloitetaan 
hanketoiminnan lähtötilanteesta eri paikkakunnilla ja etenee kehitystyöstä vakiinnuttamismalleihin. 
Ohjelman mentoroinnin vakiintumisesta esitetään kiteytetty kuvaus.  

5.� Vauhtia hankkeen käynnistymiseen

Ohjelman hankekuntien koko, väestömäärä ja erityi-
sesti 75 vuotta täyttäneiden kuntalaisten määrä vaih-
televat (liite 6). Toisen hankeryhmän pienin kun-
ta väestömäärältään on Korppoo (kuuluu nykyisin 
Länsi-Turunmaan kaupunkiin), jossa asukkaita oli 
hankekauden aikana noin 850, 75 vuotta täyttänei-
tä 38 henkilöä. Suurin hankepaikkakunta on puo-
lestaan Helsinki, jossa 75 vuotta täyttäneitä oli lähes 
39 000 vuoden 2008 lopussa. Helsingissä toimi neljä 
hanketta, joista kaksi järjesti toimintaa valtakunnal-
lisesti toimivan järjestön työnä ja kaksi toimi alueel-
lisesti eri väestövastuualueilla. Näillä alueilla 75 täyt-
täneitä henkilöitä oli reilut 7000.  

Väestörakenteen ja kuntakoon lisäksi hankkei-
den toimintaympäristöt vaihtelivat ja toivat muka-
naan omat erityispiirteensä hanketyöhön. Esimer-

kiksi haja-asutus ja pitkät välimatkat vaativat usein 
kuljetuspalveluita tai hanketyöntekijän matkusta-
mista eri toimipisteiden välillä, ja vilkas kaupun-
kiympäristö puolestaan haastoi ikäihmisen liikku-
maan muun liikenteen joukossa. Suuri osa toisesta 
hankeryhmästä toimi pienissä kaupungeissa (alle 
20 000 asukasta) tai maaseutumaisissa kunnissa. 
Näistä esimerkiksi Lempäälä, Kerimäki ja Kirkko-
nummi sijaitsevat isomman kaupungin läheisyy-
dessä, kun taas Haapajärvi ja Ikaalinen sijoittuvat 
kauemmaksi isommista keskuksista. Voimaa van-
huuteen -toimintaa järjestettiin myös kahdessa saa-
ristokunnassa Nauvossa ja Korppoossa. Selkeästi 
kaupunkimaisessa ympäristössä toimi useita hank-
keita, jotka järjestivät toimintaa Helsingissä, Hyvin-
käällä, Jyväskylässä, Lahdessa ja Lappeenrannassa.  
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Hankeorganisaatioista suurin osa oli palvelutalo-
ja, kaksi oli valtakunnallista järjestöä ja yksi sosiaa-
li- ja terveysjärjestön paikallisyhdistys. Osalla hank-
keista ei ollut omia tiloja ja näin ollen sekä hankkeen 
hallinnointiin että iäkkäiden liikuntatoimintaan 
vuokrattiin tilat. Hankkeiden taustaorganisaatioil-
la oli vaihtelevasti kokemusta iäkkäiden terveyslii-
kunnan järjestämisestä. Osalla järjestöistä iäkkäiden 
liikunta kuului jo entuudestaan palveluvalikkoon ja 
aihepiirin työ oli tuttua. Järjestöllä saattoi olla jo va-
kiintunut asema ja hyvä maine yhtenä vanhusten lii-
kuntapalvelujen tuottajana omalla paikkakunnalla. 
Muutamat järjestöt toteuttivat ensimmäistä liikunta-
hankettaan ja useat eivät olleet aikaisemmin järjes-
täneet tavoitteellista iäkkäiden voima- ja tasapaino-
harjoittelua organisaatiossaan. 

Toisessa hankeryhmässä toimintaa järjestettiin 
myös ruotsinkielellä useassa kunnassa Folkhälsans 
Förbund rf:n hallinnoimassa hankkeessa. Lappeen-
rannan hanke tuotti puolestaan suomenkielisen oh-
jemateriaalin lisäksi venäjänkielisiä esitteitä ja oh-

jeita liikuntaan. Erityisliikunnan ohjaajan toimi oli 
Helsingissä, Hyvinkäällä, Jyväskylässä, Kirkkonum-
mella, Lahdessa, Lappeenrannassa ja Lempäälässä. 
Ikaalisten kuntaan erityisliikunnanohjaajan palve-
luita saatiin kolmen kunnan yhteisen erityisliikunta-
hankkeen kautta.

Toisin kuin ensimmäisen hankeryhmän hank-
keissa toisen ryhmän taustaorganisaatiot kirjoitti-
vat jo alun perin hankehakemuksensa ohjelman kri-
teereiden pohjalta ja heillä oli mahdollisuus tutustua 
ennakkoon ohjelmatyöhön. Suunnitelmat olivatkin 
hyviä ja ne oli kohdistettu oikeaan liikuntamuotoon 
ja oikealle iäkkäiden kohderyhmälle. Useat hankkeet 
olivat jo hakuvaiheessa verkottuneet paikallisten toi-
mijoiden, erityisesti julkisen sektorin kanssa.

Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan valitut 14 han-
ketta käynnistivät ohjelman tavoitteiden mukaisen 
toiminnan vaihtelevalla aikataululla. Pääosa hank-
keista aloitti työnsä kevään 2006 loppupuolella haet-
tuaan projektille työntekijän. 
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5.� Toimintatavat kehittyvät

K Resurssit 

Voimaa vanhuuteen -ohjelman hankkeet toimi-
vat erilaisilla resursseilla. Hankeavustuksen suuruus 
vaihteli vaikuttaen osaltaan toimintamahdollisuuk-
siin. RAY:n avustus toisen hankeryhmän toimintaan 
oli pienemmillään n. 15 000 ja suurimmillaan vajaa 
300 000 euroa kolmivuotiskaudelle. 

Pääosa hankkeista palkkasi yhden henkilön pro-
jektityöntekijäksi. Hanketyöntekijän rooli vaihte-
li. Osalla oli mahdollisuus toimia koordinaattorina, 
joka esim. organisoi liikuntaryhmien vetäjien ja pro-
jektin aikana koulutettujen kouluttajien työtä. Koor-
dinoijan rooli oli luonteva esim. valtakunnallisesti 
toimintaa toteutettaessa. Pääosa hanketyöntekijöis-
tä organisoi hankkeen kulkua sekä toimi myös itse 
ohjaajana ja kouluttajana.  Muutamissa hankkeissa 
projektityöntekijän parina toimi tiiviisti esimies tai 
muu järjestön palveluksessa oleva henkilö. Useim-
mat hanketyöntekijät saivat myös tukea taustaorga-
nisaationsa ”muusta työstä”. Hankkeiden ohjausryh-
miin saatiin runsaasti kunnan eri asiantuntijoita. 

Hanketoimijoiden lisäksi hankkeissa toimi va-
paaehtoistyöntekijöitä. Pääosa toisen hankeryhmän 
hankkeista sai apua vapaaehtoistyöstä. Vapaaehtoi-

set toimivat yleisimmin avustajina liikuntaryhmissä 
ja tapahtumissa, ulkoiluystävinä ja kuntosali- tai ko-
tivoimisteluohjaajina.

Hankeorganisaatioiden tila- ja välineresurssit 
vaihtelivat. Kaikilla hankkeilla oli käytössään voi-
man ja tasapainon harjoittamisen välineistöä. Kun-
tosalia pystyttiin käyttämään 11 hankkeessa. Uima-
allas oli käytössä kuudella ja hyvät maastot ulkona 
liikkumiseen seitsemällä hankkeella. Kaikilla hank-
keilla oli tietotekniset valmiudet. 

K Osaaminen

Hanketyöntekijöiden peruskoulutus vaihteli. Hanke-
toimijat olivat yleisimmin taustaltaan fysioterapeut-
teja. Taustakoulutuksina oli myös kuntohoitajan, sai-
raanhoitajan, perushoitajan, toimintaterapeutin ja 
liikunnanopettajan perustutkintoja sekä erilaisia lii-
kunta-alan kursseja. Muutamilla kuntoutus- ja hoi-
toalan tutkintoja suorittaneilla oli lisäksi maisterin 
tutkinto. Myös kokemus vanhuksista ja vanhustyös-
tä oli kirjavaa; joku oli tehnyt pitkän uran vanhusten 
parissa ja toiselta se saattoi puuttua kokonaan. Use-
alla ei ollut aikaisempaa kokemusta iäkkäiden ta-

1. vuosi    Hankeyhteistyön aloitustilaisuus

-> toiminnan käynnistyminen Projektinhallinnan ja arvioinnin koulutus

     Voima- ja tasapainoharjoittelu -ohjauskoulutus

2. vuosi    Tiedotus- ja viestintäkoulutus 

-> palvelujen kehittyminen Liikuntaneuvontakoulutus

    Ryhmäliikunnan ohjauskoulutus

3. vuosi    VoiTas- ja Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttajakoulutukset

-> toiminnan vakiintuminen Vertaisarviointi ja tuotteistamiskoulutus

    Voimaa vanhuuteen -alueseminaarit

    Verkostopäivät

    Hanketyön päätöstilaisuus

Kuvio 8. Voimaa vanhuuteen -ohjelman koulutusohjelma etenemisvaiheen mukaan  
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voitteellisesta voima- ja tasapainoharjoittelusta. 
Lähes kaikki hanketyöntekijät olivat tehneet 

projektityötä aikaisemmin. Aikaisempi projektiko-
kemus helpotti projektin hallintaa ja paikallisten 
verkostojen kokoamista. Seurantatiedon systemaat-
tinen kerääminen, valmiudet viestintään, tuotteista-
minen ja markkinointi olivat tästä huolimatta use-
alle hanketoimijalle uutta ja näihin osaamisalueisiin 
toivottiin yleisesti vahvistusta. 

Voimaa vanhuuteen -ohjelman hanketyönteki-
jöille rakennettiin koulutusohjelma (kuvio 8), jossa 
oli huomioitu heidän toiveensa. Kouluttajakoulutuk-
set ovat olleet keskeisiä, sillä niiden avulla hankkeet 
ovat saaneet lisää liikuntaryhmien vetäjiä ja yhteis-
työkumppaneita. Myös projektinhallinnan, viestin-
nän ja tuotteistamisen koulutukset toivat hanke-
työntekijöille uudenlaisia valmiuksia. Koulutusten 
lisäksi tärkeäksi huomattiin hankkeiden väliset ver-
kostoitumistilaisuudet, joissa kokemuksia vaihdet-
tiin sekä päätösjuhla. Osaamista vahvistettiin hank-
keen etenemisvaiheen mukaisesti. 

Hanketyöntekijöiden osaamisen vahvistamisek-

si ja käytännön työn tueksi jaettiin aihepiirin oppi-, 
neuvonta- ja viestintämateriaalia. Hanketoimijoita 
kannustettiin liittymään Ikäinstituutin kouluttaja-
verkostoon, sillä kouluttajat saavat mm. täydennys-
koulutuksia, laajan verkoston, virikepäiviä ja päivi-
tettyä materiaalia työnsä tueksi. 

Hankkeissa oppimista on tapahtunut usealla ta-
solla. Iäkkäiden terveysliikunnan, toiminnan järjes-
tämisen ja yhteistyön tekemisen tieto-taito on kas-
vanut ja levinnyt hankeorganisaatiossa, paikallisesti 
ja yli kuntarajojenkin. Toimijoiden, vapaaehtois-
ten, esimies- ja päättäjätahon lisäksi myös iäkkäät 
ovat oppineet. Motorisen oppimisen lisäksi ovat ter-
veysliikunnan hyödyt ja liikunnallisen elämäntavan 
jatkaminen iskostuneet usean iäkkään ajatuksiin. 
(Kuvio 9.) Hyvä viesti on myös se, että ohjelmassa 
toimimisen ja osaamisen vahvistumisen myötä use-
at hanketyöntekijät ovat innostuneet aloittamaan tai 
jatkamaan aihepiirin opintoja. Gerontologian opin-
not avoimessa yliopistossa ovat yleisimmin mainitut 
jatko-opinnot. Myös VoiTas -koulutuksen täyden-
nysosiot ovat kiinnostaneet useimpia. 

Kuvio 9. Hankkeen oppimiskehät (Karvinen �009)

Oppiminen yli kuntarajojen

Oppiminen kuntatyössä

Sidosryhmien oppiminen

Organisaation oppiminen

Projektityöntekijän
oppiminen

Iäkkään 
oppiminen
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K Verkostot

Paikallinen verkostoituminen on toimintakyvyltään 
heikentyneiden iäkkäiden liikuntatoiminnan kehit-
tämisen, järjestämisen ja vakiinnuttamisen edellytys. 
Aihepiirin osaamista hankkineet järjestöt ovat kul-
lanarvoisia kumppaneita kunnissa ja ne kannattaa-
kin ottaa mukaan paikallisiin iäkkäiden liikunnan 
työryhmiin. Järjestöt tarvitsevat myös usein tiloja ja 
välineitä iäkkäiden liikuntatoimintaan. Ikäneuvo-
työryhmän muistion (2009) mukaan: 

”Kunnat voivat tukea järjestöjen ja vapaaehtois-
ten toimintaa paitsi ottamalla ne mukaan ikäänty-
neiden hyvinvointia ja terveyttä edistävän toimin-
nan suunnitteluun myös antamalla niiden käyttöön 
tiloja, välineitä ja asiantuntijaosaamista.” 

Hankekuntien yhteistyörakenteet ja -tavat vaih-
telivat. Pienissä kunnissa ja keskisuurissa kaupun-
geissa kontaktin saamista helpotti usein se, että 
kuntalaiset tuntevat toisensa hyvin. Helsingissä kes-
keisten avainhenkilöiden tavoittaminen saattoi olla 
pienen järjestön hanketoimijalle vaikeaa. Kunnan 
koosta riippumatta niissä oli yleisesti varsin vakiin-
tuneet tavat ja väylät tehdä eri sektorien välistä yh-
teistyötä iäkkäiden terveysliikunnassa. 

Pienemmillä paikkakunnilla hanke pääsi myös 

helpommin näkyville. Voimaa vanhuuteen -ohjel-
man lehdistöjulkisuusraportin (Ojajärvi 2009) mu-
kaan ohjelman julkisuus keskittyi paljolti paikal-
lislehtiin, jotka kirjoittivat runsaasti hanketyöstä. 
Valtakunnan lehdistö kirjoitti vähemmän alueensa 
hankkeista. Esimerkiksi Helsingin Sanomat kirjoit-
ti selkeästi harvemmin pääkaupunkiseudun hank-
keista.

Voimaa vanhuuteen -ohjelman hanketyönteki-
jöille tehdyn seurantakyselyn mukaan kunnan terve-
ys-, liikunta- ja sosiaalitoimi olivat yleisesti hankkei-
den yhteistyökumppaneita. Kunnan kanssa tehdyn 
yhteistyön muotoina olivat mm. asiakkaiden ohjaa-
minen, yhteiset ryhmät ja tapahtumat, yhteiset kou-
lutukset ja tilojen yhteiskäyttö. Lisäksi usean hank-
keen ohjausryhmässä oli kunnan edustajia. Tärkeitä 
yhteistyökumppaneita olivat myös seurakunta, kan-
salaisopisto, oppilaitokset, yksityisen sektorin fysio-
terapia- ja kuntosaliyrittäjät, eläkeläis- ja kansan-
terveysjärjestöt ja muut ohjelman hankkeet. Muina 
yhteistyötahoina mainittiin mm. muut iäkkäiden 
hyvinvointiin paneutuneet hankkeet, kylätoimikun-
nat ja Martat. 
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Suomessa on meneillään useita iäkkäiden liikuntaan 
liittyviä kehittämishankkeita. Hanketoiminnan va-
kiintuminen pysyväksi on kuitenkin puutteellista. 
Toiminta loppuu usein rahoituksen päätyttyä. Pro-
jektityölle on myös luonteenomaista ”hidastua” jo 
hankkeen loppuvaiheessa, jos projektiin organisaa-
tion ulkopuolelta palkattu työntekijä tietää työnsä 
päättyvän ja suuntautuu näin ollen kohti uutta työtä. 
Tämä epäkohta on yleinen ja sen ratkaisu vaatii si-
toutumista laajalla rintamalla. Ratkaisun etsiminen 
on tärkeää, sillä on eettisesti väärin luoda palveluja, 
joiden lähtökohtaisesti oletetaan loppuvan. 

Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa huomattiin, 
että juurruttamisen kannalta on tärkeää ottaa hank-
keiden esimiehet ja myös keskeiset kuntapäättäjät 
mukaan työhön. Hankeryhmän esimiehille ja heidän 
kutsumilleen päättäjille järjestettiin seminaari, jossa 
mm. pohdittiin juurtumista edistäviä tekijöitä. Kes-
keiseksi nähtiin sekä osaaminen ja laaja-alainen si-
toutuminen että vakuuttaminen ja myönteisen asen-
neilmaston raivaaminen iäkkäiden terveysliikunnan 
edistämistä tukevalle työlle. Toiminnan vakiintu-
mista esti näkemysten mukaan mm. heikko sitoutu-
minen, keskeneräinen tuotteistaminen, toiminnan 
perustelemattomuus ja vähäiset henkilöstö- ja talou-
delliset resurssit. Taulukkoon 2 on koottu kahden 
ensimmäisen hankeryhmän esimies- ja kuntapäättä-
jätapaamisten ryhmätöiden satoa. 

Toisen hankeryhmän hankkeet juurruttivat toimin-
taansa varsin onnistuneesti. 

Toimintaa jatkettiin
• osana oman organisaation toimintaa
• osana esim. liikuntatoimen tai kotihoidon palve-

luja 
• yhteistyöstä sovittiin kunnan kanssa, esim. kunta 

osti järjestöltä kuntosalijakson 
• liikuntatoiminta jatkui vapaaehtois- ja vertaisoh-

jaajien voimin palvelutaloissa ja kansalaisopistossa
• yksityissektorilla, kun hanketyöntekijä siirtyi am-

matinharjoittajaksi tai yrittäjäksi
• samansisältöisissä hankkeissa

Hanketyöntekijöille tehdyn kyselyn mukaan va-
kiinnuttamista edisti yhteistyö kunnan kanssa, hyvä 
hanke-, arviointi- ja juurrutussuunnitelma, asian-
tuntevat ja koulutetut ohjaajat, hyvä VV -materiaali, 
hankkeesta tiedottaminen ja näkyvyys, oman orga-
nisaation sitoutuminen, iäkkäiden liikuntapalvelui-
den tarve paikkakunnalla, ennaltaehkäisevän toi-
minnan merkityksen ymmärtäminen, kuljetusten 
järjestäminen, vertaisohjaajien huolto, kustannus-
hyödyillä perustelu ja resurssien mukainen toimin-
ta. Puutteet näillä osa-alueilla puolestaan vaikeutti-
vat juurrutustyötä. 

Vuonna 2006 aloittaneelta hankeryhmältä tie-
dusteltiin myös sitä, miten hanketoimija voi olla jat-
kossa mukana viemässä ohjelman asiaa eteenpäin 
omalla paikkakunnallaan. Vastausten mukaan han-
ketoimijat aikovat edistää iäkkäiden liikunta-asiaa 
kouluttamalla, kertomalla omista hankekokemuksis-
ta, fysioterapeutin perustyössä, vaikuttamalla kun-
nalliseen päätöksentekoon, osallistumalla jatkokou-
lutuksiin ja yhteistyöhankkeisiin sekä tiedottamalla 
ja välittämällä ohjelman materiaalia kuntiin. 

Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa seurataan 
hankkeiden aloittaman toiminnan jatkuvuut-
ta. Hankkeiden tilanne tätä raporttia kirjoitettaes-
sa kuvataan liitteessä 2. Hanketoimijoihin pidetään 
hankekauden päätyttyä yhteyttä mm. kouluttaja-
verkoston välityksellä, kutsumalla heitä ohjelman 
järjestämiin tilaisuuksiin ja postittamalla ajankoh-
taista tietoa. Heillä on myös edelleen oikeus käyttää 
hankkeiden sisäistä verkkopalvelua. 

5.� Kokeilusta kantavaksi toiminnaksi
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Vakiintumista edistäviä tekijöitä Vakiintumista ehkäiseviä/hidastavia tekijöitä

Hyvät yhteistyöverkostot, paikallinen yhteistyö jo projek-
tia suunniteltaessa

Julkisen hallinnon muutokset, yhteistyötahojen 
vaihtuvuus, yhteistoiminnan puuttuminen
Eri sektoreiden välinen kilpailu

Projektin mieltäminen voimavaraksi, hyödyttää kaikkia 
osapuolia

Projektin hallinnoija uusi kumppani

Hanke sopii kunnan strategiaan Iäkkäiden liikuntaa ei ole mainittu kunnan strategiassa

Ennaltaehkäisevä työ yhteinen asia, myönteinen asenne 
iäkkäiden liikuntaan

Ennaltaehkäisyn väheksyntä ja kielteinen asenne 
iäkkäiden liikuntaan

Vahva viestintä eri medioita hyödyntäen Heikko markkinointi ja tiedottaminen 

Laaja-alainen ohjausryhmä Ohjausryhmän irrallisuus ja suppeus

Hanketyöntekijöiden osaaminen
Hanketyöntekijöiden ja muun henkilöstön vähäinen 
asiasisällön osaaminen

Projektin liittyminen hankeorganisaation strategiaan 
Projektin ja hankeorganisaation perustoiminnan 
erillisyys 

Oman organisaation henkilöstön sitoutuminen
Hankeorganisaation muun henkilökunnan 
sitoutumattomuus

Projektin vaikuttavuuden osoittaminen
Kustannushyötyjen ja toiminnan vaikuttavuuden 
vähäinen huomiointi

Hyvin kuvattu ja tuotteistettu toiminta Tuotteistamaton toiminta

Taloudellinen tuki, lahjoitukset, testamenttivarat
Jatkorahoitus ei tule oikea-aikaisesti, kilpailuttamisen 
sudenkuopat

Riittävät henkilöstöresurssit, vapaaehtoiset ja vertaiset 
voimavarana

Henkilöstöresurssien vähäisyys, vaihtuminen

Iäkkäät ja omaiset mukaan kehitystyöhön Iäkkäiden ja omaisten toiveita ei huomioida

Taulukko 2. Iäkkäiden liikuntatoiminnan vakiintumista edistäviä sekä ehkäiseviä ja hidastavia tekijöitä
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5.4 Hankeohjauksen kehittyminen 

Ikäinstituutin ohjelmaryhmä ohjaa hankkeita oh-
jelman tavoitteen mukaisesti. Hankeohjauksen ta-
voitteina on antaa hanketyöntekijöille konkreettisia 
välineitä käytännön työhön, olla mukana rakenta-
massa paikallista yhteistyötä yhdessä hanketoimijoi-
den kanssa sekä edistää hyvien toimintatapojen syn-
tymistä, vakiintumista ja jakamista. 

Yhteistyö aloitetaan allekirjoittamalla yhteistyö-
sopimus, jossa on määritelty sekä Ikäinstituutin että 
hankkeen sitoumukset. Hankekoulutus on tärkeä 
osaamisen vahvistamisen keino. Hanketyöntekijöille 
rakennettiin koulutusohjelma, joka on esitetty aiem-
min tässä luvussa.  

Koulutuksen lisäksi ohjauksen välineitä ovat 
säännöllinen yhteydenpito, hankekäynnit, yhtei-
set tilaisuudet, toimintaa tukeva neuvonta-, oppi- ja 
viestintämateriaali, seurannan ja arvioinnin välineet 
sekä hankkeiden sisäinen verkkopalvelu. Jatkuvuu-
den varmistamiseksi edistetään hankkeiden näky-

vyyttä, järjestetään paikallisen yhteistyön foorumei-
ta, kutsutaan hankkeiden esimiehet ja kuntapäättäjiä 
yhteisen pöydän ääreen ja annetaan tukea oman toi-
minnan tuotteistamiseen. Hankeohjaukseen sisältyy 
molemminpuolinen palautekäytäntö ja hankekau-
den päätteeksi kiittäminen. 

MentorointiMenun sisältöalueet
• Yhteistyösopimus
• Henkilökohtainen yhteydenpito
• Koulutusohjelma
• Hankeverkoston yhteiset tilaisuudet
• Esimies- ja päättäjätapaamiset
• Paikalliset yhteistyön foorumit
• Tiedottamis- ja viestintätuki
• Neuvonta-, oppi- ja viestintämateriaali
• Verkkopalvelu
• Seurannan ja arvioinnin välineet
• Palautteen antaminen, palkitseminen

Voimaa hankeverkostosta
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Hankeohjaus on kehittynyt ohjelman edetessä 
ja näin ollen toinen hankeryhmä pääsi osalliseksi jo 
varsin valmiista MentorointiMenusta. Hanketoimi-
joiden antaman seurantatiedon mukaan ohjaus on 
edistänyt selvästi hankkeen onnistumista ja vakiin-
tumista sekä myös omaa ammatillista kehittymis-
tä (Kalmari ym. 2009). Koulutukset sekä laadukas 
oppi-, ohje- ja viestintämateriaali ja viestinnällinen 
tuki koettiin keskeisiksi ohjauksen välineiksi. Myös 
hankeverkoston yhteiset tapaamiset saivat runsaasti 
kannatusta. Ajatusten ja ideoiden vaihtaminen sekä 
yhdessäolo vahvistivat käyttökelpoisten toimintata-
pojen leviämistä, lisäsivät yhteenkuuluvuutta ja aut-
toivat usein yksinäisen hanketyöntekijän jaksamista. 
Henkilökohtaisen ohjauksen tarve vaihteli, osa han-
ketyöntekijöistä tarvitsi enemmän ja osa vähemmän 
yksilöllistä tukea. 

Ohjelman tuottamaa oppi-, neuvonta- ja vies-
tintämateriaalia on päivitetty ja täydennetty ohjel-
man aikana. Laajaa kirjallista materiaalia täydentä-
vät ohjelman verkkosivut (www.voimaavanhuuteen.
fi ), jossa on sekä hankkeen kaikille avoimet kotisi-
vut että hanketoimijoiden omaa yhteydenpitoa ja 
ajatusten vaihtoa varten avattu hankkeiden sisäinen 
verkkosivusto Ekstranet. Ohjelman kotisivuilta löy-
tyy mm. ajankohtaisia uutisia, ohjelman postereita ja 
abstrakteja, tutkimustiivistelmiä, tulostettavia jump-
paohjeita ja Iäkkäiden ulkoilupäivän alasivusto, jolta 
löytyy mm. vinkkejä ulkoilupäivän järjestämiseen. 
Ekstranet sisältää mm. tietoa uusista julkaisuista ja 
asiakirjoista, hankkeiden loppuraportit ja keskuste-
lupalstan. Seuraavassa listassa esitetään vuoden 2009 
loppuun mennessä tehtyä materiaalia ja julkaisuja.

 
Oppimateriaali
• VoiTas - ja Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -koulutta-

jakoulutuksiin liittyvät oppikirjat ja kouluttajan     
kansiot

Ohjemateriaali
• Voimisteluohjelma iäkkäille1, 2, 3, paperiversio 

(suomi, ruotsi) ja dvd 
• Seiso omilla jaloillasi -esite (laadittu yhteistyössä 

THL:n kanssa)

Viestintämateriaali
• Uutiskirjeet (paperi- ja verkkojakelu)
• WoimaSanomat-uutislehti (2008, 2009)
• Kunto- ja Kansalaistalkoot -dvd:t
• Voimaa vanhuuteen -ohjelman logojuliste ja         

Liikutaan yhdessä -juliste (kaksi kokoa)
• Innostu ideasta -esitteet (kuusi erilaista, suomi, 

ruotsi)
• Uutisekspress-esite (kolme erilaista, yksi ruotsiksi)
• Päättäjäesite (suomi, ruotsi)
• Toimijaesite
• Kouluttajakoulutusesitteet, Iäkkäiden ulkoilu-     

päivä  -esitteet
• Postikortit, t-paidat, heijastimet jne.
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Julkaisut, lehtiartikkelit, tutkimustiivistelmät
• Ohjelman seurantaraportit 2005-2008
• Liikunta kannattaa aina. Voimaa vanhuuteen -oh-

jelman lehdistöjulkisuus 2005-2008
• Liikuntatekoja iäkkään hyväksi – hyviä toimintata-

poja voima- ja tasapainoharjoitteluun 1
• Posterit, abstraktit, lehtiartikkelit
• Tutkimustiivistelmät verkkosivuilla

Paikallisseminaarit sekä esimies- ja kuntapäät-
täjätapaamisten lisääminen mentorointi -valikkoon 
nähtiin tärkeiksi niin hankeväen kuin Ikäinstituutin 
ohjelmaryhmänkin keskuudessa. Hanketyöntekijöi-
den mukaan päättäjätason sitouttaminen on kantanut 
hedelmää. Esimerkiksi iäkkäiden voima- ja tasapai-
nosisältöisten ryhmien, ulkoilutoiminnan ja vapaa-
ehtois- ja vertaisohjaajien määrät ovat lisääntyneet 
useassa kunnassa. Muutamiin kuntiin on myös saatu 
senioreille soveltuvia kuntosaleja ja synnytetty ennen 
kaikkea uudenlaisia yhteistyön tekemisen tapoja.  

Voimaa vanhuuteen -ohjelman mentorointiin si-
sältyy jokaiselle hankeryhmälle valtakunnallinen 
hankekauden päätöstilaisuus. Tilaisuudessa kuul-
laan paikallisen kehitystyön tuloksia, juhlistetaan 
kolmivuotista hankekautta ja palkitaan onnistunei-
ta hankkeita ”Hyvä kello kauas kuuluu” -palkinnol-
la. Kaikki ryhmän hanketyöntekijät saavat työstään 
ohjelman nimikkokorun lisäksi diplomin, johon on 
koottu käydyt koulutukset ja ohjelmaan liittyneet 
esiintymiset. 

Ohjelman ulkoinen arvioija Net Effect Oy kiit-
ti väliraportissaan (2009) ja arviointia koskevassa ar-
tikkelissaan (Vuorela 2009) hankeohjausta. Kehittä-
misehdotuksissaan arvioija näki tärkeäksi järjestää 
hanketoimijoille entistä enemmän keskinäisen ver-
kostoitumisen paikkoja ja antaa tukea hankkeiden 
päättymiseen. Keskeistä on myös hankkeiden ke-
hittämien hyvien toimintatapojen avaaminen ja ja-
kaminen muiden iäkkäiden parissa työskentelevien 
käyttöön. Tämä opassarja on esimerkki tästä työstä. 
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Toivomme, että Liikuntatekoja iäkkään hyväksi 2 
– hyviä toimintatapoja voima- ja tasapainoharjoitte-
luun -opas lisää keskustelua ja antaa ideoita iäkkäiden 
terveysliikunnan järjestämiseksi. Mielestämme toimin-
nan avoin ja konkreettinen kuvaaminen mahdollistaa 
toimintatapojen käyttöönoton ja soveltamisen erilaisiin 
toimintaympäristöihin. 

Jäljellä on kolmannen hankeryhmän kehitystyön ja hy-
vien toimintatapojen kuvaus. Uusina näkökulmina tu-
levassa oppaassa on mm. aivohalvauksen sairastanei-
den iäkkäiden liikuntatoiminta, palveluohjauksen 
mallintaminen ja ulkoiluinnovaatiot. 

6 Lopuksi
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Liite 1. Voimaa vanhuuteen -ohjelma pähkinänkuoressa

 
Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden terveysliikuntaohjelma 
(�005–�009) on kansallinen yhteistyöhanke. Ohjelman 
päämääränä on edistää kotona asuvien toimintakyvyltään 
heikentyneiden yli �5-vuotiaiden iäkkäiden itsenäistä sel-
viytymistä ja elämänlaatua. Tavoitteeseen päästään lisää-
mällä kohderyhmän lihasvoimaa ja tasapainoa edistävää 
liikkumista sekä kehittämällä liikuntapalveluja. Perustee-
na on tutkimustieto nousujohteisen lihasvoima- ja tasa-
painoharjoittelun hyödyistä iäkkäiden liikkumis- ja toimin-
takyvylle. Iäkkäille kehitettävän liikuntatoiminnan tulee 
noudattaa ohjatun terveysliikunnan laatusuosituksia ja 
vanhustyön eettisiä periaatteita. 

Voimaa vanhuuteen -ohjelman lähtökohtana on toiminta-
tutkimuksellinen lähestymistapa, jossa tavoitellaan muu-
tosta ja sosiaalisten innovaatioiden syntymistä käytännön 
toimintaan. Tarkoituksena on tavoittaa liikuntatoiminnan 
pariin ne iäkkäät, joille ei ole aiemmin ollut tarjolla sopi-
vaa liikuntaa. Kehittämistyö on jatkuvasti etenevä proses-
si, jossa toiminnan suunnittelu, seuranta ja arviointi seu-
raavat toisiaan. Jatkuva palauteprosessi ohjaa, korjaa ja 
tuottaa yhä laadukkaampaa liikuntatoimintaa. Parhaim-
millaan kyse on vuorovaikutteisesta oppimisesta.

Toimintaa vievät käytäntöön kolmevuotiset Raha-auto-
maattiyhdistyksen tukemat kolmannen sektorin, pääsään-
töisesti palvelutalojen ja järjestöjen toteuttamat paikal-
lishankkeet eri puolilla Suomea. Hankkeita on yhteensä 
�5, joista osa toimii usealla eri paikkakunnalla ja osa val-
takunnallisesti. Hanketyöntekijät kehittävät ja järjestävät 
voima- ja tasapainosisältöistä toimintaa omilla paikkakun-
nillaan yhteistyössä alueensa muiden toimijoiden kanssa. 
Voimaa vanhuuteen -hankeverkosto antaa vertaistukea.
Hanketyöntekijät saavat Ikäinstituutin ohjelmatyönteki-
jöiltä ohjausta, johon sisältyy mm. koulutusta, viestintä-
tukea, oppi- ja viestintämateriaalia ja henkilökohtaista 
ohjausta tarpeen mukaan. Ohjelma edistää toiminnan va-
kiintumista mm. järjestämällä paikallishankkeiden kanssa 

alueellisia yhteistyöseminaareja ja vaikuttamalla päättä-
jiin. Hanketyöntekijät raportoivat toiminnastaan säännöl-
lisesti. Loppuraporttien ja hankeohjauksessa saatujen tie-
tojen pohjalta kirjoitetaan Liikuntatekoja iäkkään hyväksi 
-oppaat �-�. Hyväksi havaitut toimintatavat pyritään va-
kiinnuttamaan ja levitetään mahdollisimman monen hyö-
dyksi.

Ohjelma vie iäkkäiden terveysliikuntaviestiä myös ylei-
sellä koulutuksella, viestinnällä ja sidosryhmäyhteistyöllä. 
Yhteistyökumppaneita ovat esimerkiksi asiantuntijaorga-
nisaatiot, oppilaitokset, kansanterveys- ja liikuntajärjes-
töt, eläkeläis- ja vanhustyön järjestöt sekä seurakunta. 
Voima- ja tasapainosisältöisestä terveysliikunnasta viesti-
tään myös päättäjille sekä iäkkäille ja heidän läheisilleen. 
Ikäinstituutin alueellisen kouluttajaverkoston ja osaavien 
hanketyöntekijöiden avulla terveysliikunnan osaamista ja 
hyviä toimintatapoja levitetään laajasti eri ammattiryhmil-
le, vertaisohjaajille ja vapaaehtoisille. Kouluttajien avulla 
saadaan lisää ohjaajia liikuntaryhmiin, kotiharjoitteluun ja 
ulkoilutoimintaan.

Voimaa vanhuuteen -ohjelmaa koordinoi Ikäinstituut-
ti. Asiantuntemustaan antavat ohjausryhmän välityksellä 
sosiaali- ja terveysministeriö, opetusministeriö, UKK-ins-
tituutti, Kunnossa kaiken ikää -ohjelma (Likes), Suomen 
gerontologian tutkimuskeskus (Jyväskylän yliopisto), Kun-
taliitto, Suomen Voimisteluliitto (Svoli ry), Vanhustyön 
keskusliitto, Eläkeläisjärjestöjen edustaja sekä ohjelman 
rahoittaja Raha-automaattiyhdistys. Ohjelman ulkoisesta 
arvioinnista vastaa Net Effect Oy. 

Toiminta perustuu valtioneuvoston periaatepäätökseen 
�00�:� ja sitä ohjaa Ikääntyneiden ihmisten ohjatun ter-
veysliikunnan laatusuositukset (�004). Ohjelmalle on 
myönnetty jatkorahoitus vuosille �0�0-�0�4.

Lisätietoja ohjelmasta www.voimaavanhuuteen.fi
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Liite 2. Hankeryhmä 2006–2008

Taustaorganisaatio, paikkakunta, 
hanke ja loppuraportin kirjoittajat

Hankkeen toteuttamistapa Toiminnan jatkuminen hankkeen 
päättymisen jälkeen

Eläkeläiset ry, Helsinki 
Valtakunnallinen toiminta
Tasapainoista elämää
Tiina Rajala

Liikuntaryhmätoiminta ja liikun-
nanohjausmateriaalin tuottami-
nen.
Laaja vertaisohjaajien joukko 
tavoittaa iäkkäitä eri puolilla 
Suomea.

Liikuntatoiminta jatkuu paikallisyh-
distyksissä. Vertaisohjaajia rekrytoitu, 
koordinointi ja koulutus toteutetaan 
osana järjestön omaa toimintaa.

Folkhälsans Förbund r.f., Helsinki – 
Karjaa, Siuntio, Uusikaarlepyy, Närpiö, 
Luoto ja Pohja
Balans och vardagskraft
Elisabeth Kajander, Birgitta Mickels-
son, Mikaela Wiik

Ruotsinkielisen kodinhoitohenki-
löstön kouluttaminen ja tasapai-
noryhmät. Kotivoimistelun ja ryh-
mäliikunnan ohjaaminen osana 
kodinhoitajien työtä.

Koulutus jatkui Folkhälsanin omissa 
palvelutaloissa. Koulutusmallia mark-
kinoidaan myös muihin ruotsinkielisiin 
kuntiin.

Haapajärven Vanhainkotiyhdistys ry 
untolle kuntoa ja Valmalle voimaa
Tiina Flink

Tavoitteellinen kuntosaliharjoit-
telu, johon oli järjestetty kuljetus 
kaupungin rahoituksella. Tasapai-
noryhmät yhteistyössä terveys-
keskuksen kanssa. Hoitohenkilö-
kunnan kouluttaminen Kunnon 
Hoitajiksi.

Vanhainkotiyhdistyksen kuntosalilla 
on toiminnassa useiden eri järjestöjen 
omatoimisia ryhmiä. Yhdistyksen ver-
taisohjaajat opastavat uusia kävijöitä 
laitteiden käytössä. Kuljetuskustannuk-
sia ei enää kaupungilta. 

Hyvinkään Vapaaehtoistoiminnan 
Tuki ry 
Voimaa vanhuuteen lepovillassa
Aaro Helistö

Tavoitteelliset kuntosaliharjoitte-
lujaksot, joihin oli järjestetty kul-
jetus kaupungin rahoituksella.

Kuntosaliharjoittelu jatkuu osana talon 
toimintaa.

Jalmari Jyllin Säätiö, Jyllin Kodit, 
Ikaalinen 
Voimanpesä
Niina Koskela, Seija Kivikari, Tiina 
Virtanen, Birgitta Venninen ja Heikki 
Lehtonen

Intensiiviset kuntosalijaksot, joi-
hin sisältyi itsehoitoa ja elämän-
hallintaa tukevia oheistoimintoja. 
Jatkoharjoitteluryhmät ja tasa-
painokoulut. Ammattilaisten ja 
vertaisten kouluttaminen.

Kuntosalijakso jatkuu oheistoiminnois-
ta karsittuna talon omana toimintana.
Jatkoharjoittelu ammattilaisten tai kou-
lutettujen vertaisohjaajien ryhmissä ja 
tasapainokoulut kansalaisopiston toi-
mintana.

Jyväskylän sotainvalidien asuntosäätiö 
ikäihmisten Kuntoutusklinikka*
Markku Holmi

Intensiiviset kuntosalijaksot, ja 
iäkkäiden ulkoilupäivän koordi-
nointi Jyväskylässä.

Toiminta jatkuu Telkänpesässä 
kaupungin ostopalveluna.

Kalliolan Senioripalvelusäätiö, Helsinki
ryhmästä terveyttä ja iloa
Tarja Karjalainen

Asiakkaan ohjaaminen yksilölli-
sen liikuntaneuvonnan avulla 
voima- ja tasapainoharjoittelun 
pariin. 

Liikuntaneuvonta sekä voima- ja tasa-
painoryhmät jatkuvat maksullisina toi-
mintoina.
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Kerimäen Vanhusten ja Vammaisten 
Tuki ry 
Voimaa vanhuuteen Kerimäellä 
Tuula Lehtosalo

Liikuntapainotteinen päivä-
toiminta, voima- ja tasapai-
nosisältöiset ryhmät sekä am-
mattilaisten ja ulkoiluystävien 
kouluttaminen.

Liikuntapainotteinen päivätoiminta ja 
yksi kuntosaliryhmä jatkuvat kotipal-
velun toimintana, muut voima- ja tasa-
painoryhmät kunnan vapaa-aikatoimen 
järjestämänä. Ulkoiluystävätoiminta jat-
kuu kotipalvelun kuntoutusvastaavan 
organisoimana ja iäkkäiden ulkoilupäi-
vät yhteistyössä Kerimäen Lukion kans-
sa.

Kirkkonummen Palvelukeskussäätiö
Toimintakykyä tulevaan – Funktionsför-
måga för framtiden
Annele Urtamo

Intensiiviset kuntosalijaksot ja 
vertaisohjaajien vetämät jatko-
ryhmät. Vertaisohjaajien ja am-
mattilaisten kouluttaminen.

Kuntosalijaksot jatkuvat kunnan osto-
palveluna. Vertaisohjaajien kuntosali-
ryhmät jatkuvat Palvelukeskuksessa.
Hoitohenkilökunnan kouluttaminen 
siirtyy kunnan omaksi toiminnaksi.

Lahden Lähimmäispalvelu ry
iäkkäänä ikiliikkujaksi, satunnaisesta 
liikkumisesta säännölliseksi liikunnaksi 
Eine Saari ja Arja Etuaho

Voima- ja tasapainosisältöiset 
kortteliryhmät lähellä iäkästä.

Ryhmät jatkuvat osittain kaupungin toi-
mintana, jatkorahoitusta myös 
yksityissektorilta.

Lappeenrannan Palvelukeskussäätiö
Voimaa lappeenrantalaisvanhuuteen
Tuula Kainlauri

Kotiharjoittelujaksot tuutorei-
den eli vertaisohjaajien ohjaama-
na. Vertaisohjaajien koulutus ja 
huolto. Palvelukotien tasapaino-
ryhmät ja henkilökunnan koulut-
taminen. Aluepalvelupäivät eri 
puolilla Lappeenrantaa.

Palvelukotien tasapainoryhmät jatku-
vat talon omana toimintana koulutetun 
hoitohenkilökunnan ohjauksessa.
Tuutoritoiminta ja aluepalvelupäivät 
jatkuvat Lappeenrannan kaupungin 
rahoittamana.

Lempäälän Ehtookoto ry
Voimaa vanhuuteen lempäälässä 
Maija Salonen

Iäkkäiden liikuntatoiminnan or-
ganisointi ja eri sektoreiden toi-
minnan yhdenmukaistaminen 
mm. luomalla tasoryhmiä, paran-
tamalla tiedonkulkua ja koulutta-
malla vertaisia ja ammattilaisia.  

Koulutukset jatkuvat kunnassa. Yhteis-
työ on juurrutettu osaksi eri organisaa-
tioiden toimintaa.

Terveys ry:n Humppilan yhdistys, 
Humppila ja Forssa 
Vuosia lisää kotona 
Pauliina Sipponen ja Sirpa Polo

Kotikäyntijaksot, voima- ja tasa-
painosisältöiset ryhmät, vertais-
ohjaajien kouluttaminen

Kotikäyntijaksot eivät jatku, mutta osa 
liikuntaryhmistä jatkuu Forssassa liikun-
tatoimen järjestämänä ja Humppilas-
sa vertaisten, kunnan tai yksityisen hoi-
vakodin järjestämänä. Liikuntakipinä 
on sytytetty. Forssaan on saatu senio-
rikuntosali ja Humppilaan sellainen on 
tulossa.

Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry, Hel-
sinki
lisäaskelia liikunnasta
Marita Pulkkinen

Voima- ja tasapainosisältöiset 
ryhmät.
Tiedotuksella ja ryhmien profiloi-
tumisella tavoitettu oikea kohde-
ryhmä. Kotihoidon asiakkaille ke-
hitetty liikkumissuunnitelma.

Voima- ja tasapainosisältöiset ryhmät 
jatkuvat talon omana toimintana.
Liikkumissuunnitelman kehittäminen 
jatkuu. 

*Hanke siirretty hankeryhmästä �005–�00� 
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Liite 3. Loppuraporttiohjeistus 

Hanketoiminnan kolmivuotiskauden päätteeksi hanke-
työntekijät kirjoittivat yhteisen loppuraportin RAY:lle ja 
Voimaa vanhuuteen -ohjelmalle. Hankkeilta toivottiin ku-
vauksia niistä toiminnoista, jotka olivat hanketoiminnan 
aikana kehittämiskohteina tai joissa onnistuttiin edistä-
mään iäkkäiden voima- ja tasapainosisältöisten liikunta-
palveluiden tarjontaa, laatua ja iäkkäiden osallistumista. 
Raportissa ei tarvinnut kertoa kaikkea, vaan valittiin yksi 
tai kaksi keskeistä toimintamuotoa.   

Kuvauksen kohteena saattoi olla esimerkiksi, miten tavoi-
tettiin ohjelman kohderyhmä (kotona asuvat, toimintaky-
vyltään heikentymässä olevat ikäihmiset) tai miten tavoit-
teellinen voima- ja tasapainoharjoitteluryhmä toteutettiin 

ja palvelujen saatavuus turvattiin. Myös muita hyviä toi-
mintamalleja, kuten koulutus tai liikuntaneuvonta kuvat-
tiin. 

Työnsä tueksi hanketyöntekijät saivat ohjeistuksen, jonka 
mukaan he kirjoittivat loppuraportin. Raportin muodosta 
ja sivumääristä oli viitteellinen ohjeistus, mutta kukin sai 
tehdä siitä muutoin omanlaisen.

Raportissa haluttiin myös iäkkään ääni ja kokemus esiin. 
Hanketyöntekijöitä pyydettiin kuvaamaan iäkkään osallis-
tujan kulku toiminnan eri vaiheissa. Hankkeen keskeisten 
toimintojen kuvauksesta ja asiakasprosessin vaiheista tuli 
ilmetä seuraavia asioita.

Toiminnan osa-alueet
Voima- ja tasapainoharjoittelu, liikuntaneuvon-
ta, koulutus

Asiakasprosessi, asiakkaan kulku

Tiedottaminen
Miten ja kenelle toiminnasta tiedotettiin

Mistä asiakas sai tiedon toimin-
nasta
Miten koulutettava sai tiedon 
toiminnasta, miten rekrytoitiin

Kohderyhmä 
Tavoitettiinko oikea kohderyhmä, kenet tavoi-
tettiin, mikä oli hankkeen tarkempi kohderyh-
mä, rajaus
Kenelle koulutus suunnattiin ja miksi

Motivoituminen/ Valinta 

Miten asiakas motivoitui, ket-
kä ohjasivat asiakkaan toimin-
nan piiriin
Miten koulutettava motivoitui 
tulemaan mukaan

Tilat
Missä ja kenen tiloissa toimintaa järjestettiin, 
varustus
Mikä oli koulutuspaikka, kenen tila ja miten se 
saatiin käyttöön

Toteuttaja  Kuka toimi ohjaajana tai kouluttajana, koulu-
tustausta ja taho

Kulkeminen ym. tukipalvelut
Miten asiakas kulki toimintaan, 
oliko järjestetty kuljetusta

Toiminnan sisältö 
Harjoittelun kesto, tiheys, jakson pituus, 
testit, testausväli
Koulutuksen pituus, kerrat ja sisältö ja rakenne

Tutustuminen, kokeilukerrat, har-
joittelun sisältö, testaus, kotioh-
jeet ym.
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Raporttiin liitettiin lopuksi toiminnan arviointi ja päätelmät sekä kuvaus ja arvio vakiintumisen mahdollisuuksista projek-
tin jälkeen. Hanketyöntekijöitä kannustettiin raportoimaan myös kehittämistyön ongelmakohtia. Seuraavat kysymykset 
auttoivat kuvauksen kirjoittamisessa.

• Vastaavatko saadut tulokset hankkeelle ja ohjelmalle asetettuja tavoitteita ja odotettuja hyötyjä?
• Miten kokonaisuus onnistui, mitkä asiat sujuivat erityisen hyvin ja miksi?
• Mitkä elementit olivat ”ongelmallisia” ja miksi? 
• Onko/oliko toimintamme Iäkkäiden ohjatun terveysliikunnan laatusuositusten mukaista, mitä voisi vielä kehittää?
• Miten toimintamme tuki asiakkaiden psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä?
• Miten oma organisaatiomme voi hyödyntää kehittämämme toimintatavan/mallin? Kuka jatkaa toteutusta?
• Miten kehittämäämme tuotetta voisi vielä kehittää?
• Mitä esteitä on toiminnan jatkumiselle tai juurtumiselle?
• Mitä projektin tuotoksia muut toimijat ja kohderyhmät voivat hyödyntää?
• Kuinka projektin keskeisiä toimintoja voidaan jatkaa sekä ylläpitää ja missä kontekstissa?
• Mikä on oma roolini iäkkäiden terveysliikunnan/voima- ja tasapainoharjoittelun parissa projektin jälkeen?

Käytännön toteutus 
Työmuodot, esim. parityöskentely, kuntopiiri
Miten koulutuksen pedagogiset järjestelyt to-
teutettiin, esim. parityöskentely, välitehtävät

Vaikutukset 
mitatut ja koetut vaikutukset, 
miten ne näkyvät konkreetti-
sesti arjessa

Mitkä olivat vaikutukset, (mita-
tut ja koetut), miten ne näkyvät 
konkreettisesti iäkkään arjessa
Miten koulutettava pystyi hyö-
dyntämään koulutusta omassa 
työssään, syntyikö konkreettista 
toimintaa

Palautekäytäntö Pyydettiinkö asiakaspalautetta ja miten, kehi-
tettiinkö toimintaa sen perusteella, miten

Antoiko asiakas palautetta, 
miten se huomioitiin

Seuranta

Ohjattiinko asiakas jatkoharjoittelun pariin, 
miten 
Seurattiinko asiakkaan tilannetta harjoittelu-
jakson jälkeen, miten
Seurattiinko koulutettujen jatkotyöskentelyä 
ja millaista tukea koulutetuille annettiin koulu-
tuksen jälkeen

Ohjattiinko asiakas jatkoharjoit-
telun pariin, miten jatkuvuus tur-
vataan

Miten koulutettavien jatkohuolto 
toteutetaan

Tuki- ja oheispalvelut
Tarvittiinko tukipalveluita (esim. kuljetus) ja mi-
ten ne järjestettiin

Yhteistyö
Ketkä olivat keskeisiä yhteistyökumppaneita ja 
mitkä olivat konkreettiset yhteistyömuodot

Paras oivallus

Kehitettävä asia, haasteellinen 
tehtävä
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Liite 4. Esitietolomake             

TERVEYS/TOIMINTAKYKY – TAUSTA – TOIVEET

HENKILÖTIEDOT

Nimi _______________________________________________________________________________________

Syntymäaika ______________________________       Pvm ___________________________________________

Merkitkää rasti  asianomaiseen kohtaan.

TERVEYS / TOIMINTAKYKY

Onko lääkäri todennut teillä seuraavia sairauksia:

  Ei  On  Lääkitys

verenpainetauti      _____________________________________________________

sydänsairaus, mikä?      _____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

diabetes      _____________________________________________________

astma      _____________________________________________________

muu hengityselinsairaus, mikä?      _____________________________________________________

selkäsairaus      _____________________________________________________

muita sairauksia, mitä?      _____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Onko lääkäri antanut sairauksiin liittyen ohjeita liikunnasta? Millaisia?

_____________________________________________________________________________________________

Tunnetteko itsenne terveeksi        kyllä 	  en 

Mikä vaiva häiritsee liikunnassa eniten?___________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Oletteko kaatunut viimeisen vuoden aikana?       kyllä    en 

Mitä tapahtui? Kuvailkaa vapaasti tapahtunutta ___________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Onko teillä käytössä liikkumisen apuväline? 

sisällä:  ei    kyllä     mikä? _____________________________________________________________ 

ulkona: ei    kyllä    mikä? ____________________________________________________________ 

 

x
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TAUSTA

Aikaisempi tottumuksenne liikunnan harrastamiseen:

Millaisia liikuntatottumuksia Teillä on ollut elämänne aikana?

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Tämänhetkinen liikunnanharrastuksenne:

Harjoitan kohtuullisesti rasittavaa liikuntaa

   vähemmän kuin kerran viikossa

   kerran viikossa

   2-3 kertaa viikossa

   3 kertaa viikossa tai useammin

Mitä liikuntaa se on ollut________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

TOIVEET

Mitä odotatte saavanne liikunnalta?______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

Muita mielipiteitä liikunnasta?___________________________________________________________________

Minulle on selvitetty valitsemani liikuntatuokion sisältö ja osallistun siihen omalla vastuullani.

Paikka ______________________Aika _______/_______ 20_____ 

Allekirjoitus ____________________________________________
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Liite 5. Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -koulutusohjelma

Ikäinstituutin Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -koulutusohjel-
ma tarjoaa apua ja rohkaisua ulkona liikkumiseen toimin-
takyvyltään heikentyneille iäkkäille.
 
Tavoitteena on vapaaehtoisten avulla lisätä iäkkäiden 
mahdollisuuksia liikkua ulkona niin asiointi- kuin virkistys-
mielessäkin. Vapaaehtoisen ulkoiluystävän merkitys on 
suuri, sillä yli puolelle �5 vuotta täyttäneistä ulkona liikku-
minen yksin on hankalaa. Itsenäinen tai avustettu ulkoi-
lu kuuluu laadukkaaseen vanhuuteen. Ulkona liikkumisen 
tarve säilyy, vaikka toimintakyky ikääntyessä heikkenee. 

Vapaaehtoisten koulutus

Ulkoiluystäväkoulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on 
intoa ja halua tukea iäkkäiden ulkona liikkumista. Ulkoilu-
ystävänä toimiminen ei vaadi erityistaitoja. Koulutus an-
taa valmiuksia toimia ulkoiluystävänä sekä tarjoaa vertais-
tukea toimintaan mukaan lähteville.  
Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -koulutus sisältää kaksi tai kol-
me koulutustilaisuutta (yhteensä �t), joiden välissä on iäk-

kään ja ulkoiluystävän tapaamisia. Toisella kerralla vaih-
detaan kokemuksia ja ideoita ulkoiluystävien kanssa. 

Kouluttajakoulutus

Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttajakoulutus on tar-
koitettu liikunnan ja kuntoutuksen ammattilaisille sekä 
henkilöille, joilla on kokemusta iäkkäille suunnattujen 
liikuntaryhmien ohjaamisesta ja organisoinnista. Koulutta-
jakoulutuksen käyneet henkilöt toteuttavat paikallisia Ul-
koiluystäväksi iäkkäälle -koulutuksia eri puolella Suomea. 
Paikallinen Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -koulutus toteutuu 
parhaiten kouluttajaparina.

Kouluttajakoulutuksen rakenne

Kouluttajakoulutus sisältää varsinaisen kurssipäivän (�t) li-
säksi osallistujien omalla paikkakunnallaan toteuttaman 
harjoituskoulutuksen sekä sitä seuraavan yhteisen evalu-
ointipäivän. 

    
      

Sisältö

Koulutussisältöinä ovat ulkoilun hyödyt iäkkäälle, liikku-
misen esteettömyys ja erilaiset ympäristöt, apuvälineiden 
käytön ja kotivoimistelun ohjaus, vapaaehtoistyön peri-
aatteet, turvallisuustekijät ja ulkoiluystävän omat voima-
varat. 

Lisätietoja: ulla.salminen@ikainstituutti.fi

kouluttajakoulutuspäivä (�t)       paikallinen ulkoiluystäväkoulutus (�t)      evaluointipäivä (�t)       



Hyviä toimintatapoja voima- ja tasapainoharjoitteluun �09

Liite 6. Tilastotietoja hankekunnista

FORSSA
Sijainti: Etelä-Suomen lääni
Asukasmäärä: �� ��0
Asukkaista �5 vuotta täyttäneitä: ���� henkilöä, �0,� %

HAAPAJÄRVI
Sijainti: Oulun lääni
Asukasmäärä: ����
Asukkaista �5 vuotta täyttäneitä: ��9 henkilöä, �,� %

HELSINKI
Sijainti: Etelä-Suomen lääni
Asukasmäärä: 5�4 5�4
Asukkaista �5 vuotta täyttäneitä: �� ��� henkilöä, �,� %

Hankkeiden toiminta-alueen kaupunginosissa �5 vuotta 
täyttäneitä:

Herttoniemi (länsi)  �4� henkilöä, �0,5 %
Herttoniemenranta  ��0 henkilöä, �,� %
Kamppi    �50 henkilöä, �,0 %
Kampinmalmi   ���9 henkilöä, �,� %
Lauttasaari  ��5� henkilöä, �,9 %
Töölö    ���� henkilöä, �,� %

HUMPPILA
Sijainti: Etelä-Suomen lääni
Asukasmäärä: �5��
Asukkaista �5 vuotta täyttäneitä: ��� henkilöä, �0,9 %

HYVINKÄÄ
Sijainti: Etelä-Suomen lääni
Asukasmäärä: 44 9��
Asukkaista �5 vuotta täyttäneitä: ���� henkilöä, �,� % 

IKAALINEN
Sijainti: Länsi-Suomen lääni 
Asukasmäärä: �45�
Asukkaista �5 vuotta täyttäneitä: ��� henkilöä, �� % 

JYVÄSKYLÄ
Sijainti: Länsi-Suomen lääni
Asukasmäärä: ��� 0��
Asukkaista �5 vuotta täyttäneitä: ��4� henkilöä, �,4 %

Hankkeen toiminta-alueella Halssilassa asukkaita ja �5 
vuotta täyttäneitä:

Asukasmäärä: 5�9�
Asukkaista �5 vuotta täyttäneitä: ��9 henkilöä, �,� %

KARJAA
Sijainti: Etelä-Suomen lääni
Asukasmäärä: 9�5�
Asukkaista �5 vuotta täyttäneitä: ��� henkilöä, 9,5 %

KERIMÄKI
Sijainti: Itä-Suomen lääni
Asukasmäärä: 5�00
Asukkaista �5 vuotta täyttäneitä: 59� henkilöä, �0,4 %

KORPPOO
Sijainti: Länsi-Suomen lääni
Asukasmäärä: ���
Asukkaista �5 vuotta täyttäneitä: �� henkilöä, 4,4 %

KIRKKONUMMI
Sijainti: Etelä-Suomen lääni
Asukasmäärä: �5 9��
Asukkaista �5 vuotta täyttäneitä: ���5 henkilöä, �,5 %

LAHTI
Sijainti: Etelä-Suomen lääni
Asukasmäärä: �00 0�0
Asukkaista �5 vuotta täyttäneitä: ��9� henkilöä, �,� %

LAPPEENRANTA
Sijainti: Etelä-Suomen lääni
Asukasmäärä: �0 ���
Asukkaista �5 vuotta täyttäneitä: 595� henkilöä, �,5 %

LEMPÄÄLÄ
Sijainti: Etelä-Suomen lääni
Asukasmäärä: �9 �5�
Asukkaista �5 vuotta täyttäneitä: �0�0 henkilöä, 5,5 %
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LUOTO
Sijainti: Länsi-Suomen lääni
Asukasmäärä: 4�5�
Asukkaista �5 vuotta täyttäneitä: ��5 henkilöä, 5,�%

NAUVO
Sijainti: Länsi-Suomen lääni
Asukasmäärä: �45�
Asukkaista �5 vuotta täyttäneitä: �� henkilöä, 4,� %

NÄRPIÖ
Sijainti: Länsi-Suomen lääni
Asukasmäärä: 9505
Asukkaista �5 vuotta täyttäneitä: ���� henkilöä, ��,9 %

POHJA
Sijainti: Etelä-Suomen lääni
Asukasmäärä: 49�4
Asukkaista �5 vuotta täyttäneitä: 4�5 henkilöä, 9,4 %

SIUNTIO
Sijainti: Etelä-Suomen lääni
Asukasmäärä: 5���
Asukkaista �5 vuotta täyttäneitä: ��� henkilöä, 4,5 %

UUSIKAARLEPYY
Sijainti: Länsi-Suomen lääni
Asukasmäärä: �4�9
Asukkaista �5 vuotta täyttäneitä: ��� henkilöä, �0,5 %

Lähteet

Väestö 31.12.2008

THL Tilasto- ja indikaattoripankki SOTKAnet 2005-2009

Halssilan tieto: Jyväskylän kaupunki

Helsingin alueittaiset tiedot: Helsingin kaupungin tietokeskus, 

Helsingin seudun aluesarjat

Korppoon ja Nauvon tiedot: Turunmaan maistraatti

Karjaan ja Pohjan tiedot: Raaseporin kaupunki
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IKÄINSTITUUTIN tilattavia julkaisuja

Raportteja-sarja

Pertti Pohjolainen, Arto Tiihonen, Mika Simonen, Katri Takala & Tommi Sulander: Pitkäaikaistyöttömien 
terveys, toimintakyky ja elintavat. Hämeenkyrön kehittämishankkeen tuloksia. Raporteja 5/�009.  �9 s. 
�� €.

Tommi Sulander, Jessica Nisén, Sirkkaliisa Heimonen, Pertti Pohjolainen, Elisa Virkola, Elina Karvinen & 
Riitta Koivula: Vanhuksen koti keskellä kaupunkia. Kyselytutkimuksen tulokset. Raportteja 4/�009.  ��� 
s. �� €.

Hanna Djupsjöbacka: Livsmeningens konkreta betydelse på äldre dagar. Raportteja �/�009. 50 s. �� €.

Jere Rajaniemi: Mielekkäästi vapaaehtoistoiminnassa. Tuloksia kyselystä järjestöjen ikääntyneille jäsenil-
le. Raportteja �/�009. 4� s. �� €.

Pertti Pohjolainen, Arto Tiihonen, Mika Simonen & Katri Takala: Toimintakyvyn laaja-alainen arviointi ja 
tuen lähtökohdat. Tutkimus Hämeenkyrön pitkäaikaistyöttömistä. Raportteja �/�009.  4� s. �� €.

Riitta Koivula: Ikääntyneiden alkoholinkäyttö palvelutaloissa. Raportteja �/�00�.  49 s. �5 €.

Pertti Pohjolainen: Liikuntaohjelmat ikäihmisten kotihoidossa. Kiikun Kaakun –projektin loppuraportti. 
Raportteja �/�00�. �9 s. �5 €.

Jere Rajaniemi: Ikääntyneet järjestö- ja vapaaehtoistoiminnassa. Raportteja �/�00�. �� s. �5 €. 

Eija Sundell: I minnenas värld. En kvalitativ studie om minnen och livserfarenheter hos de äldre. Raport-
teja �/�00�. 4� s. �5 €.

Oraita-sarja

Anneli Sarvimäki & Ilkka Syrén (toim.): Ikääntymistutkimus ja tutkimuksen peruslähtökohdat. Seminaari-
esityksiä �.-�.��.�00�. Oraita �/�009. 4� s. �4 €.

Pertti Pohjolainen & Sirkkaliisa Heimonen (toim.): Toimintakyvyn laaja-alainen arviointi ja tukeminen. 
Oraita �/�009. �0� s. �4 €.

Mikaela Malmström: Den äldre människans revir. Oraita �/�00�. �� s. �� €.

Sirkkaliisa Heimonen & Ilkka Syrén (toim.): Kokemus ja kokemuksellisuus ikääntyessä. Seminaariesityksiä 
��.-��.��.�00�. Oraita �/�00�. 4� s. �� €.

Pertti Pohjolainen, Anneli Sarvimäki & Ilkka Syrén (toim.): Toimintakykyä ja sosiaalista tukea iäkkäiden, 
omaisten ja työntekijöiden arjessa. Esityksiä VI Gerontologian päivillä. Oraita �/�00�. �5 s. �� €.

Jere Rajaniemi, Sirkkaliisa Heimonen, Anneli Sarvimäki & Arto Tiihonen (toim.): Ikääntyneiden arki. Nä-
kökulmia ikäihmisten arjen kysymyksiin. Oraita �/�00�. ��� s. �5 €.
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Hyvät käytännöt -sarja

Elina Karvinen, Pirjo Kalmari, Minna Säpyskä-Nordberg, Heli Starck, Tuula Vainikainen & Johanna 
Tarpila (toim.): Liikuntatekoja iäkkään hyväksi �. Hyviä toimintatapoja voima- ja tasapainoharjoitte-
luun. Hyvät käytännöt �/�009. �� s. �9 €.

Vuokko Ponsi & Elina Karvinen: Ulos ulkoilupulasta – hyviä käytäntöjä ikäihmisten ulkoiluun. Hyvät 
käytännöt �/�00�. �0 s.  �� €.

Eija Kaskiharju, Christine Oesch-Börman & Anneli Sarvimäki: Samassa veneessä – apua arkeen vertai-
silta. Opas fokusryhmän ohjaajille. Hyvät käytännöt �/�00�. �9 s. �� €.

Tilaukset: ilkka.syren@ikainst.fi, www.ikainstituutti.fi, puh. 09-���� ���9, fax 09-���� ����




