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ESIPUHE

Voimaa vanhuuteen -ohjelma on vuodesta 
2004 alkaen viitoittanut suomalaiseen van-
hustyöhön uutta suuntaa. Ikääntymistä ei 

lähestytä kansantaloutta kuormittavana taakkana ja 
henkilöstöpulan uhkana, vaan mahdollisuutena saa-
da ikääntyvän väestön vahvistuvasta toimintaky-
vystä uutta voimaa ei vain vanhuuteen, vaan koko 
yhteiskuntaan. Tämä toteutuu kytkemällä yhteen 
monia toiminnallisia ulottuvuuksia. Keskeinen ta-
voite on kannustaa ikäihmisiä aktiiviseen ja säännöl-
liseen liikuntaan ja vahvistaa heidän lihasvoimaan-
sa ja tasapainokykyä. Tämän rinnalla olennainen on 
ohjelman sosiaalinen ulottuvuus. Vanhusten palve-
lujen yhteyteen syntyneet harjoitteluohjelmat ja ryh-
mät, vanhus- ja eläkeläisjärjestöjen aktiivinen kump-
panuus ja vertaistoiminta luovat ihmisten välistä 
vuorovaikutusta, siitä syntyvää energiaa ja sosiaalis-
ta pääomaa.

Ohjelman tähänastiset tulokset osoittavat, että 
ikääntyvien ihmisten toimintakykyä on mahdollista 
vahvistaa ilman kalliita investointeja rakennuksiin ja 
ilman mittavia henkilöstölisäyksiä.

Voimaa vanhuuteen -ohjelman keinoin kaik-
ki voittavat. Tärkeimpiä voittajia ovat tietenkin iäk-
käät ihmiset itse. Heidän toimintakykyiset vuotensa 
lisääntyvät. Voittajia ovat myös ne seniori- ja muut 
järjestöt, joiden työ saa uusia sisältöjä ja sen myö-
tä kasvavaa arvostusta. Ohjelma tuo toimintaan ken-
ties uusia jäseniäkin Voittajia ovat myös ne monet 
palveluasumisen ja muut vanhustyön yksiköt, jotka 
ovat olleet ohjelman toteutusareenoita. Asukkaiden 
toimintakyvyn parantuminen lisää omatoimisuut-
ta, vähentää avun tarvetta ja siirtää raskaan hoivan 
vuosia myöhemmäksi. Vähäinen ei ole liene myös-
kään osallistuvalle henkilöstölle syntyvä onnistumi-
sen kokemus, joka toivottavasti antaa voimaa ja eh-
käisee uupumista.

Vanhuspoliittiset ohjelmat keskittyvät usein ky-
symään, miten voidaan sovittaa yhteen ikäänty-
misen aiheuttama kasvava hoivan tarve, nousevat 

kustannukset ja julkistalouden niukat voimavarat. 
Voimaa vanhuuteen -ohjelman kokemusten valos-
sa kysymykset voidaan muotoilla myös toisin. Miten 
voimme rohkaista ikääntyviä ihmisiä liikkumaan ja 
vahvistamaan toimintakykyään omatoimisten vuosi-
en lisäämiseksi?  Miten luoda vertaistoimintaan in-
nostavia kumppanuuksia kuntien ja paikallisten tai 
alueellisten seniorijärjestöjen välille? Miten edis-
tää julkishallinnossa sektorirajojen ylittämistä niin, 
että kuntiin syntyy uudenlaista liikuntaa, kulttuu-
ria, sosiaali- ja terveystyötä yhdistävää ja laajempaa-
kin ikääntymiskulttuuria, jossa haetaan ja synnyte-
tään ”uusia energiamuotoja” entisten, voimavarojen 
niukkuuteen keskittyvän puhunnan rinnalle, jopa 
sen sijasta?

Suomalaisen hyvinvointipolitiikan heikko lenkki 
on valtakunnallisten tavoitteiden ja tulosten muun-
taminen paikallistason käytännöiksi. Voimaa van-
huuteen -ohjelmalla on vahva näyttö siitä, mikä on 
mahdollista arkisen elämän ja tavanmukaisen toi-
minnan yhteydessä. Ohjelman laajetessa uusiin kun-
tiin toivomme, että eri sektoreiden ammattilaiset 
kunnissa saavat ohjelman tuloksista virtaa ja rohkai-
sevia keinoja ikääntymiskulttuurin uusiin orientaa-
tioihin. Tärkeätä on, että viestiä viedään vanhustyön 
ulkopuolelle, kuntien taloudesta vastaavien virka-
miesten, johdon ja päätöksentekijöiden käyttöön. 
Ohjelman kokemuksista voidaan tehdä myös talou-
dellisia johtopäätöksiä.

Voimaa vanhuuteen -ohjelman toteuttajat kun-
nissa, järjestöissä, niiden toimintayksiköissä ja eri-
laisissa toimintaohjelmissa ansaitsevat aplodit uraa 
uurtavasta työstä. Ikäihmisten aktiivinen osalli-
suus on ohjelman onnistumisen keskeinen edellytys.  
Eikä toiminta olisi mahdollista ilman asiaan uskovia 
rahoittajia ja Ikäinstituutin taitavaa ohjelmaryhmää. 
Kaikille suuret kiitokset!

Aulikki Kananoja
Kuntokallio-säätiön hallituksen puheenjohtaja  
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1 Hyviä toimintatapoja tarjolla

I
äkkäät ihmiset hyötyvät monipuolisesti terveysliikunnasta.  Nykytutkimus ja -suositukset 
korostavat voima- ja tasapainoharjoittelun sekä ulkona kävelyn merkitystä. Etua saavat eri-
tyisesti ne iäkkäät, jotka yksinäisyyden, liikkumisongelmien, kaatumisen pelon tai muisti-
häiriöiden vuoksi ovat vaarassa eristäytyä koteihinsa. Ohjatuissa ryhmissä mieli virkistyy, 
muisti saa harjoitusta, kanssaliikkujista tulee tuttavia ja liikkumiskykykin paranee. Tiedos-

ta huolimatta liikuntatoimintaa, joka olisi räätälöity juuri tälle kohderyhmälle, ei ole ollut riittä-
västi tarjolla. Kaiken lisäksi iäkkäimpien suomalaisten osuus on jatkuvassa kasvussa.

Tämä kolmas Liikuntatekoja iäkkään hyväksi -opas 
kertoo Voimaa vanhuuteen -ohjelman (liite 1) ke-
hittämistä hyvistä toimintatavoista ja siitä, miten tu-
lokset saavutettiin. Opas on kirjoitettu ohjelman 10 
paikallishankkeen loppuraporttien (liitteet 2 ja 3) 
ja hankeohjaustyössä syntyneen tiedon perusteel-
la. Loppuraportit kuvaavat ansiokkaasti arkisen työn 
iloja sekä haasteita kolmivuotisella hankekaudel-
la. Kohderyhmänä ovat toimintakyvyltään heikenty-
neet kotona asuvat pääsääntöisesti 75 vuotta täyttä-
neet iäkkäät ihmiset.

Oppaassa kuvataan yksityiskohtaisesti, kuin-
ka iäkkäiden liikuntaa ja neuvontatoimintaa kehi-
tettiin ja toteutettiin erilaisissa toimintaympäristöis-
sä. Kohderyhmä ja tavoite olivat kaikilla hankkeilla 
sama, mutta toteutustavat ja painotukset vaihteli-

vat. Pääosa hankkeista järjesti iäkkäille osallistujil-
le ryhmämuotoista voima- ja tasapainoharjoittelua. 
Harjoittelua ja sen vaikutuksia arvioitiin niin ryh-
mäliikunnan palautelomakkeella (liite 4) kuin toi-
mintakykytesteilläkin (ks. alhaalla). Iäkkäiden pa-
lautteita voi lukea oppaan kuudennesta luvusta. 
Fyysisen toimintakyvyn testituloksista saa tietoa 
Voimaa vanhuuteen -ohjelman seurantaraporteis-
ta (Kalmari ym. 2008, 2009 ja 2010). Testitulokset 
paranivat tai pysyivät ennallaan suurimmalla osalla 
testatuista. Kolmas hankeryhmä sai mukaan toimin-
taansa vuosittain noin 1500 iäkästä liikkujaa. 

Vuorovaikutteinen hankeohjaus on antanut 
Ikäinstituutin ohjelmaryhmälle arvokasta tietoa iäk-
käiden terveysliikunnan järjestämisestä eri puolil-
la Suomea. Paikalliset hanketyöntekijät ovat puoles-

Voimaa vanhuuteen -hankkeiden 
yleisimmin käyttämät testit olivat

• Toimiva-testi (Hamilas ym. 2000)

• Bergin tasapainotesti (Berg ym. 1992)

• Guralnikin testi (Guralnik ym. 1994)

• Yhden toiston maksimi (�RM) (Ahtiainen &           

Häkkinen 2004) 
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taan saaneet työkaluja ja sytykkeitä kehittää hyviä 
toimintatapoja iäkkäiden liikuntatoimintaan. Esi-
merkiksi voima- ja tasapainoharjoittelun (VoiTas) - 
ja Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttajakoulutuk-
set (liitteet 5 ja 6) ovat vahvistaneet työntekijöiden 
osaamista ja lisänneet ohjaajien määrää hankepaik-
kakunnilla.  

Liikuntatekoja iäkkään hyväksi -oppaat 1-3 
muodostavat 35 hankkeen kolmivuotisesta kehitys-
työstä kertovan sarjan, josta toimijat niin järjestöistä 
kuin julkiseltakin sektorilta voivat soveltaa uusia te-
kemisen tapoja omalla paikkakunnallaan. Hankkei-
den erilaisuus ja erilaiset toimintaympäristöt tuotti-
vat monenlaisia ideoita iäkkäiden liikuntatoiminnan 
järjestämiseksi. Keskeisintä oli voimavarojen yhdis-
täminen, jossa liikuntatoimintaa tuotettiin sosiaa-
li- ja terveysalan järjestöjen ja julkisen sektorin eri 
hallintokuntien yhteistyönä. Kumppaneina oli usein 
myös muita iäkkäitä tavoittavia toimijoita kuten seu-
rakunnat ja liikuntajärjestöt. 

Hyviä toimintatapoja kehitettiin seuraavista tee-
moista:

• iäkkään tavoittaminen ja iäkkäälle tiedottaminen
• matalan kynnyksen liikuntaneuvonnan järjestämi-

nen ja palvelun ohjaus
• toimintakyvyn arviointi eri toimintaympäristöissä
• tuloksekkaan voima- ja tasapainoharjoittelun jär-

jestäminen
• säännöllinen ulkoilu
• tukipalvelut kuten kuljetus- ja avustustoiminta, lii-

kunta- ja apuvälineet
• vertaisohjaajien rekrytointi ja koulutus
• iäkkäiden osallisuuden varmistaminen ja palaut-

teen hyödyntäminen
• poikkisektoraalisen yhteistyön järjestäminen
• toiminnan pysyvyyden varmistaminen

Kehitystyössä on ratkaistava edellä mainitusta luet-
telosta joka kohta, jotta liikuntakyvyltään heikenty-
nyt iäkäs voi harjoittaa säännöllisesti ja ohjatusti lii-
kuntaa sekä ulkoilua. 

Esimerkiksi kuljetuksen puuttuessa iäkäs ihmi-
nen saattaa uupua jo matkalla liikuntapaikkaan en-
nen kuin voima- ja tasapainoharjoittelu edes pääsee 
alkamaan. Yleinen tiedotus ei myöskään riitä tavoit-
tamaan niitä iäkkäitä, joille liikunnan harrastaminen 
ei ole tuttua. 

Tämä opas kuvaa, minkälaisia ratkaisuja ja ke-
hitysideoita 10 Voimaa vanhuuteen -hanketta on 
tehnyt iäkkäiden liikuntatoimintaa järjestäessään. 
Eläkeläisyhdistykset, kuntoutuslaitokset ja palvelu-
keskukset, kansanterveys- ja vammaisjärjestöt sekä 
muut sosiaali- ja terveysalan järjestöt toteuttavat 
työtään omista lähtökohdistaan antaen monenlaisia 
ideoita iäkkäiden terveysliikuntakentän käyttöön. 
Ota ja sovella ideat omaan käyttöösi! 

Liikuntatekoja iäkkään hyväksi 3 -opas on Voi-
maa vanhuuteen -ohjelman ensimmäisen viisivuo-
tiskauden viimeinen. Uudella kaudella (2010–2014) 
kuvataan hyvien toimintatapojen juurtumista 30 uu-
dessa kunnassa.
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K Mitä hyvä toimintatapa tarkoittaa Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa

Hyvä käytäntö tai hyvä toimintatapa voidaan mää-
ritellä monella tavalla. Tämän oppaan määritte-
lyn tukena on mm. Hyvä käytäntö -verkkosivusto 

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

(www.sosiaaliportti.fi). Hyvän toimintatavan mää-
rittelyssä on otettu huomioon ohjelman kohderyh-
mä ja oppimisnäkökulma.  

K Miten parhaiten hyödynnät opasta

Liikuntatekoja iäkkään hyväksi 3 -oppaassa han-
ketyötä kuvataan hanke kerrallaan. Hankepaik-
kakunnista kerrotaan väestömäärä ja 75 vuot-
ta täyttäneiden osuus (koko maan keskiarvo 8 %). 
Luvut perustuvat THL:n SOTKAnetin tietoihin 
(31.12.2009).

Oppaan luvussa 2 esitellään paikallisten eläke-
läisyhdistysten käynnistämää ja organisoimaa lii-
kuntatoimintaa. Luvussa kuvataan, miten aktiivinen 
paikallisyhdistys ja siihen palkatut ammattilaiset 
yhdessä kunnan eri toimijoiden kanssa kehittävät 
ja vakiinnuttavat liikuntatoimintaa paikkakunnan 
ikäihmisille.    

Luvussa 3 kerrotaan kuntoutus- ja palvelukes-
kuksista sekä valtakunnallisen kansanterveysjär-
jestön hankkeesta liikuntatoiminnan kehittäjinä ja 
järjestäjinä. Esimerkit ovat eri puolilta Suomea ja 
erilaisista toiminnoista kuntosaleilla ja ulkona.

Luvussa 4 kuvataan erilaisia koordinointihank-
keita, joissa on tehty tuloksellista yhteistyötä kunnan 
eri hallintokuntien, muiden järjestöjen ja paikallis-
yhdistysten kanssa. Esimerkit tulevat kaupungista ja 
usean kunnan yhteishankkeista sekä valtakunnalli-

sen eläkeläisjärjestön toiminnasta.
Luvussa 5 keskitytään iäkkäiden ulkoiluun. Esi-

tellään uusitut ulkoilusuositukset, kerrotaan ulkoi-
luystäväkoulutuksesta ja ulkoiluystävien kokemuk-
sista. Luvussa on innostavia esimerkkejä erilaisista 
tavoista ja välineistä järjestää iäkkäiden säännöllistä 
ulkoilutoimintaa tai ulkoilutapahtumia.

Luvussa 6 kuullaan iäkkään ääntä. Aluksi esitel-
lään tuloksia iäkkäiden ryhmäliikuntaan osallistu-
neiden palautekyselystä ja kommentteja yksilölliseen 
kotivoimisteluun tai ulkoiluun osallistuvilta iäkkäil-
tä. Lisäksi kerrotaan vertaisohjaajien kokemuksista 
liikuntaryhmien ohjaamisesta. Luvun loppupuolelle 
on koottu hankkeissa kehitettyjä ja tuotettuja ideoi-
ta käytännön toiminnan tueksi ja innostuksen nos-
tattamiseksi.

Luku 7 sisältää ehdotuksen paikallisesta yhteis-
työstä ja työnjaosta toimintakyvyltään heikenty-
neiden iäkkäiden terveysliikunnan järjestämiseksi. 
Luku valottaa sitä, miten toimivalla koordinoinnil-
la ja työnjaolla voidaan mahdollistaa liikuntatoimin-
taan osallistuminen ja toisaalta välttää päällekkäis-
tä työtä. 
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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 linjaa laatusuositus* ja sitä tuetaan hankeohjauksella. Hanketyössä 
tuotetaan hyviä toimintatapoja iäkkään liikuntapalvelun järjestämiseksi. 

Laadukkaan liikuntatoiminnan tunnusmerkit ovat

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

* Ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveysliikunnan laatusuositus (2004)
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2 Paikalliset eläkeläisyhdistykset   
      toiminnan käynnistäjinä

L
uvussa kerrotaan kahdesta eläkeläisjärjestön paikallisyhdistyksestä, jotka käynnistivät 
uudenlaista liikuntatoimintaa paikkakunnalla. Keminmaalla liikuntatoiminnassa oli 
mukana jo aktiivisia eläkeläisiä ja hankerahoituksen avulla toimintaa laajennettiin toi-
mintakyvyltään heikentyneisiin myös kuntataajaman ulkopuolelle. Soinissa aloitettiin 
lähes tyhjästä. Soinin yhdistyksessä saatiin tavoitteellisen kotiharjoittelun avulla iäk-

käät innostumaan liikuntaharjoittelusta. 

�.� Eläkeliiton Keminmaan yhdistys ry

Hankeorganisaatio: Eläkeliiton Keminmaan yhdistys ry
Hanke: Voimaa ja suorituskykyä elämän iltaan 

Keminmaa
Asukkaita � �0�
�5 vuotta täyttäneitä �5� (�,� % )

K Voimaryhmiä jokivarteen

Aktiivinen paikallisyhdistys tuntee iäkkäät jäsenensä ja heidän tarpeensa. Keminmaalla vietiin liikunta lä-
helle iäkkäitä ja saatiin mukaan myös toimintakyvyltään heikentyneet ikäihmiset sivukylillä. Voima- ja tasa-
painoharjoitteluryhmät käynnistyivät ammattilaisen ohjauksessa. Hyvien kuntasuhteiden ansiosta tilat saa-
tiin käyttöön kustannuksitta. Toiminta jatkuu kansalaisopiston järjestämänä hankkeen jälkeen.

Keminmaa sijaitsee Perämeren pohjukassa, Kemijo-
en suualueella. Vanhan lohipitäjän läpi virtaa Suo-
men pisin, koko Lapin halkova Kemijoki. Kemin-
maa on maaseutumainen kunta, joka on levinnyt 
molemmin puolin jokivartta pieniin kyliin ja taaja-

miin. Julkiset kulkuyhteydet kunnan keskustaan toi-
mivat etupäässä työssäkäyvien kuntalaisten aikatau-
lujen mukaan. Palvelubussit keskustan ja taajamien 
välillä kulkevat kaksi kertaa viikossa. Kemiin on 
matkaa 7 km ja Tornioon 19 km.
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Iäkkäiden liikuntatoiminta 
Keminmaalla

Kunnassa on iäkkäiden liikuntatoimintaa pää-
osin eläkeläisjärjestön paikallisyhdistyksessä. Yh-
distyksellä on omia vapaaharjoitteluvuoroja kun-
nan liikuntasalilla. Liikuntatoimessa ei ole ollut 
liikuntaryhmiä iäkkäille eikä kunnassa ole erityislii-
kunnanohjaajaa. Vakinaisen vapaa-ajanohjaajan työ 
ei suuntautunut iäkkäiden liikuntatoiminnan suun-
nitteluun tai järjestämiseen. Kansalaisopistossa toi-
mi joitakin liikuntaryhmiä ja senioritanssia, lähinnä 
aktiivisille hyväkuntoisille ikäihmisille. Toimintaky-
vyltään heikentyneille iäkkäille, varsinkaan keskus-
tan ulkopuolella, ei ole ollut liikuntaryhmiä.

Hankeorganisaation kuvaus

Eläkeliiton Keminmaan yhdistys on yksi vuonna 
1970 perustetun Eläkeliiton yli 400:stä paikallisyh-
distyksestä. Toimintaa on ollut perinteisesti opinto-
kerhoista kuorolauluun ja kulttuurimatkoihin, juh-
lia unohtamatta. Liikunta on ollut jo vuosia suosittu 
harrastus ja ryhmät ovat pyörineet pääosin vapaaeh-
toisvoimin omatoimiharjoitteluna. Yhdistys on saa-

nut käyttöönsä toimitilat kustannuksitta kunnalta ja 
seurakunnalta. Yhdistys on ollut aktiivinen toimija 
ja vaikuttaja kunnassa. Aloitteita päättäjille on teh-
ty vanhusneuvoston kanssa mm. iäkkäiden liikuntaa 
varten fysioterapeutin tai liikunnanohjaajan toimen 
perustamisesta. 

Hankkeen saamalla avustuksella palkattiin pro-
jektityöntekijä. Hänen vetämiä liikuntaryhmiä pe-
rustettiin eri kyläkeskusten kouluihin molemmin 
puolin Kemijokea ja allasryhmiä keskustan palvelu-
talolle. Kotihoidon asiakkaille aloitettiin hankkees-
sa kotivoimistelujaksot, ja hanketyöntekijä koulut-
ti VoiTas -koulutuksessa 14 kodinhoitajaa Kunnon 
Hoitajiksi. 

Liikunta lähelle iäkkäitä – sivukylillä 
ja keskustassa

Yhdistyksessä haluttiin jäsenistön ikääntyessä saada 
ohjattua liikuntatoimintaa ammattilaisen vetämänä 
myös keskustan ulkopuolelle lähelle iäkkäitä. Pro-
jektityöntekijänä toimivan fysioterapeutin vetämiä 
ryhmiä käynnistettiin kaikkiaan kahdeksalla kylällä, 
joissa ei aiemmin ollut liikuntatoimintaa iäkkäille. 
Lisäksi keskustan palvelutalolla oli viisi allasvoimis-

Hanke: Voimaa ja suorituskykyä elämän iltaan
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teluryhmää, kaksi miehille ja kolme naisille. Sivuky-
lien ryhmät olivat osallistujille maksuttomia, mitä 
yhdistyksessä pidettiin tärkeänä. Allasvoimistelus-
ta perittiin muutaman euron maksu. Yhdistyksen 
edustajien mukaan Keminmaalla ollaan innokkai-
ta liikkumaan, kun harjoitteluun on riittävän helppo 
osallistua eikä se aiheuta kustannuksia.   

Kotiharjoittelujaksot motivoivat 
liikkeelle

Hankkeen liikuntatoimintaan toivottiin mukaan eri-
tyisesti toimintakyvyltään heikentyneitä iäkkäitä. 
Kotihoidon ohjaajille pidettiin tiedotustilaisuus, jos-
sa kerrottiin iäkkään liikkumisen merkityksestä ja 
hankkeen toiminnasta. Kodinhoitajat tarttuivat ti-
laisuuteen. He ottivat innokkaasti yhteyttä hanke-
työntekijään ja esittelivät kotihoidon asiakkaat, jotka 
hyötyisivät kotivoimistelujaksosta. Projektityöntekijä 
sopi iäkkään kanssa ensitapaamisesta ja sen jälkeen 
harjoiteltiin yhdessä 8–10 kertaa (1–2 kertaa/viik-
ko). Kotivoimistelujaksot olivat osallistujille maksut-
tomia. Projektityöntekijä kuvaa työtä näin:  

”Aluksi varsinkin oli vaikeuksia saada heikkokuntoi-

sia mukaan, mutta kohdentamalla tiedotusta heille ja 

suunnittelemalla ohjelmaa yksilölliseksi tämäkin onnis-

tui paremmin”

Kotikäynneillä ja kotiharjoittelussa jouduttiin ratko-
maan monia käytännön haasteita mutta työ kannatti:

”…Aino ja hänen miehensä asuivat omakotitalos-

sa, jonka kuistilla oli kahdeksan porrasta. Molemmat 

käyttivät sisätiloissa liikkumisen apuvälineenä rollaat-

toria. Suurin este itsenäiselle ulkoilemiselle olikin rol-

laattorin siirtäminen portaissa. Ensimmäisellä ulkoi-

lukerralla käytiin noin 400 metrin lenkin, johon aikaa 

kului puolisen tuntia. Toisella kerralla kokeiltiin jo tup-

lata matkaa ja se sujuikin aivan hyvin. Kolmannella 

kerralla projektityöntekijän tullessa paikalle pariskun-

ta olikin päättänyt lähteä jo kävelylle ja tulivat tiellä 

vastaan. Tässä siis ainakin liikunnan tukeminen ja roh-

kaisu aktiiviseen liikkumiseen onnistuivat.”

Monelle kotona asuvalle ikäihmiselle oli tärkeää saa-
da henkilökohtaista ohjausta ja kannustusta arkilii-
kunnan lisäämiseen. Työ tuotti tulosta, kun osa 16 

kotivoimistelijasta siirtyi liikuntaryhmiin tai päivä-
toimintaryhmään.

Kuntakumppanuus

Keminmaalla iäkkäiden liikunta on ollut yhdistyk-
sen ydintoimintoja jo vuosia ja kunnan liikuntatar-
jonta iäkkäille lähes yksinomaan sen varassa. Yh-
distyksellä on ollut hyvät suhteet kunnan päättäjiin. 
Kansalaisopiston kanssa on tehty aiemmin yhteis-
työtä yhdistyksessä aloitettujen harrastustoiminto-
jen siirtymisestä opiston kurssitarjontaan. Yhdistyk-
sen toiminnanjohtajan ja kunnan kiinteistöpäällikön 
kesken on sovittu tilojen saamisesta kustannuksitta 
harrastus- ja liikuntatoimintaan. Käyttöön saatiin

• kuntosalilta oma vapaaharjoitteluvuoro
• liikuntatiloja kouluilta keskustassa ja keskustan ul-

kopuolella
• toimistotilat ja tietokone hanketyöntekijälle palve-

lutalolta
• palvelutalon allas (osallistumismaksu 2,70 euroa /

kerta)

Myös seurakunnan kanssa yhteistyö on sujunut. Yh-
distys on saanut seurakunnalta tiloja liikunta- ja 
muuhun toimintaan kustannuksitta. 

Tilat kunnalta ja seurakunnalta kustannuksitta 
eläkeläisjärjestön käyttöön.

Kunnan liikuntatoimesta vastasi vapaa-aikaohjaa-
ja, jonka työ ei kohdistunut iäkkäiden liikuntatoi-
mintaan. Tämä oli puute toiminnan suunnittelussa 
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ja jatkuvuudessa. Kunnan kuntosalilta saatu viikoit-
tainen vuoro vapaaharjoitteluun tapahtui yhdistyk-
sen vapaaehtoisvoimin. Vertaisohjaajien koulutus ei 
lähtenyt suunnitelmien mukaan käyntiin. Aktiivi-
nen vertaisohjaaja Eeva veti vielä innolla ryhmään-
sä, mutta seuraajiakin olisi kaivattu. Projektityönte-
kijä arvioi hanketyötä:

”Erittäin tärkeää olisi ollut sitouttaa kunnan liikunta-

toimi mukaan toimintaan, koska Keminmaan kunnal-

la ei ole lainkaan erityisliikuntatoimintaa ja tämä olisi 

joka kunnassa erittäin suositeltavaa”

Kemi-Tornion ammattikorkeakoululta saatiin har-
joitteluvälineitä lainaksi ja fysioterapiaopiskelijat oli-
vat harjoittelujaksolla ohjaamassa liikuntaryhmiä. 

Kunnan sosiaalitoimen ja kotihoidon kanssa yh-
teistyö toimi, kun asiakkaita ohjattiin hankkeen 
kotivoimistelujaksoille. Lisäksi kotihoidon hen-
kilökunta kävi hanketyöntekijän pitämän VoiTas -
koulutuksen (16h). Iäkkäiden voima- ja tasapaino-
harjoittelun ohjaamiseen ja liikkumisen tukemiseen 
perehtyneitä Kunnon Hoitajia valmistui yhteensä 14.

Toiminnan jatkuminen

Iäkkäät innostuivat liikkumaan omilla kotikulmil-
la käynnistyneissä ryhmissä. Ryhmänohjaaja vaihtui 
hankkeen loppuvaiheessa, mutta tuttu ryhmä säilyi 

ennallaan. Kaikki ryhmät jatkavat kansalaisopiston 
toimintana saman ohjaajan vetäminä. Kansalaisopis-
ton kausimaksustakin iäkkäät saavat 50 % alennuk-
sen. Sali- ja kuntosalivuoroja on saatu lisää hank-
keen myötä koulujen liikunta- ja kuntosaleista. 

Eläkeliiton Keminmaan yhdistys jatkoi aktiivis-
ta kansalaisvaikuttamista. Eläkeläisjärjestö teki van-
husneuvoston kanssa hartiavoimin töitä saadakseen 
kunnalle liikunnanohjaajan vakanssin. 

Kunnan päättäjille tehtiin toistamiseen esitys 
iäkkäiden liikunnanohjaajan palkkaamisesta. Työn 
tuloksena kuntaan palkattavan uuden liikunnanoh-
jaajan työpanoksesta puolet suunnataan iäkkäiden 
liikuntaan.

Hankkeen tavoitteena oli kouluttaa vertaisohjaa-
jia ryhmien vetäjiksi ja apuohjaajiksi. Suunnitelma 
ei toteutunut vielä hankkeen aikana, mutta tuuraajia 
ja sijaisia löytyi tarpeen vaatiessa. Tavoite toteutunee 
tulevaisuudessa, kun VoiTas -kouluttajaosaamista on 
jo paikkakunnalla. 

K Tulosten pohdintaa 

Menestystekijät
• Eläkeliiton paikallisyhdistyksen pitkäjänteinen työ 

kunnan teknisen toimen ja seurakunnan kanssa 
• järjestöllä merkittävä rooli oikean kohderyhmän 

löytämisessä ja toiminnan käynnistämisessä
• iäkkäät saatiin mukaan liikuntatoimintaan, kun 

ryhmiä perustettiin sivukylillä
• aiempi kokemus yhteistyöstä kansalaisopiston 

kanssa helpotti toiminnan siirtämistä opiston kurs-
sitarjontaan

• koulutetut Kunnon Hoitajat osasivat ohjata asiak-
kaitaan liikuntaryhmiin ja kannustaa arkiliikkumi-
seen

• yhteistyö Kemi-Tornion AMK:n kanssa, ohjaus- ja 
välineapua liikuntaryhmiin

• eläkeläisyhdistyksessä vahva vapaaehtoistyön pe-
rinne 

Haasteet 
• osaavien ohjaajien saaminen liikuntaryhmien ve-

täjiksi
• heikko yhteistyö kunnan liikuntatoimen kanssa ja 

julkisen sektorin rajalliset voimavarat 
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�.� Eläkeliiton Soinin yhdistys ry

Hankeorganisaatio: Eläkeliiton Soinin yhdistys ry
Hanke: Liikutaan yhdessä 

Soini
Asukkaita � 4��
�5 vuotta täyttäneitä �0� (��,� % )

K Iäkkäät innostuvat liikkumaan

Soinissa iäkkäitä etsittiin, löydettiin, kannustettiin ja ohjattiin tavoitteellisen kotivoimistelun jälkeen liikun-
nan pariin. Paikkakunnalla käynnistettiin onnistuneesti uutta ja uudenlaista liikuntatoimintaa. Kotikam-
mareista lähdettiin kirkonkylälle ja kouluille kuntoilemaan – kun kyyti järjestyi. Tarvittiin innokkaita ja asi-
ansa osaavia tekijöitä. Saatiin liikuntaan innostuneita, tyytyväisiä iäkkäitä.

Soini on pieni maaseutukunta Etelä-Pohjanmaan 
korkeimmalla kohdalla. Pinta-alaltaan laajassa kun-
nassa välimatkat ovat pitkiä ja syrjäkyliltä kunnan 
keskustaan on kymmeniä kilometrejä. Hankkeen ai-
kana, vuodesta 2009 alkaen, kunta liittyi Järvi-Poh-
janmaan yhteistoiminta-alueeseen, johon kuuluu 

myös Vimpelin kunta ja Alajärven kaupunki. 
Yhteistoiminta-alueella palvelujen tuottaminen 

siirrettiin kuntien yhteisiin lautakuntiin. Kunnat jat-
kavat itsenäisinä ja niillä on mm. omat valtuustot, 
hallitukset, tarkastuslautakunnat ja vaalitoimielimet. 
Yhteislautakunnista Alajärven organisaatioon kuu-

Hanke: Liikutaan yhdessä

��
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luvat maaseutu-, perusturva- ja sivistyslautakunta. 
Soinin organisaatioon kuuluvat tekninen ja vapaa-
aikalautakunta ja Vimpelin organisaatioon raken-
nus- ja ympäristölautakunta.

Yhteistoiminta-alueen haasteena on kuntien eri-
laisuus. Palvelujen tuottamisen osalta kaikissa Jär-
vi-Pohjanmaan kunnissa pyritään samantasoiseen 
palveluun. Soinissa kehitetty toiminta ei välttämättä 
toteudu muissa kunnissa, sillä kunnat päättävät itse-
näisesti asukkailleen tarjoamistaan palveluista.

Iäkkäiden liikuntatoiminta Soinissa

Iäkkäiden ohjattu liikuntatoiminta on ollut kunnas-
sa lapsenkengissä, sillä vain kansalaisopistolla on ol-
lut tarjolla liikuntaryhmiä etupäässä hyväkuntoisille 
senioreille. Kunnassa iäkkäimmät eivät olleet tottu-
neet liikkumaan ilman syytä. ”Joutilaat ne päivällä 
kävelee” -asenne kuvasi hanketyöntekijöiden lähtö-
tilannetta kunnassa. Liikuntatoimella ei ollut mitään 
iäkkäille suunnattua toimintaa, eikä varsinkaan toi-
mintakyvyltään heikentyneillä ollut mahdollisuutta 
ohjattuun liikuntaan. 

Kunnassa on ollut aiemmin diabeteksen ehkäi-
sy -projekti (Dehko), Soinin Hoikka, jossa asukkaita 
on kannustettu myös liikuntaan. Lääkärin työkalu-
na on ollut liikkumisresepti, jolla asiakkaita ohjattiin 
fysioterapeutin vastaanotolle saamaan neuvontaa ja 
ohjausta. Kunnassa ei ollut tarjolla liikuntatoimin-
taa, johon voisi ohjata liikkumiskyvyltään heikenty-
neitä iäkkäitä. Yhteistyö eri toimijoiden kesken oli 
vähäistä. 

Kunnan uudessa kuntosalissa ei ole seniorilait-
teita. Uima-allas on kuntosalitilojen yhteydessä. Yh-
distyksellä on iäkkäiden liikuntaa allasryhmissä. 
Palvelutalon kerhohuoneella on mahdollisuus pie-
nimuotoiseen liikuntatoimintaan. Syrjäkylillä ei ol-
lut tiloja liikuntatoimintaan, sillä kyläkouluja on lak-
kautettu.

Hankeorganisaation kuvaus

Eläkeliiton Soinin yhdistys kuuluu Eläkeliiton yli 
400 paikallisyhdistyksen suureen joukkoon.

Yhdistyksessä ei ole aiemmin ollut vastaavaa lii-
kuntatoimintaa. Paikallisyhdistys, johon palkattiin 
kaksi aktiivista ja innokasta työntekijää, käynnisti 

uudenlaista toimintaa paikkakunnalle.
Lisäksi avustussummalla vuokrattiin toimisto- ja 

liikuntatiloja kunnalta ja järjestettiin iäkkäille kulje-
tus keskustan liikuntatilaan. 

Liikunnan markkinointia

Työhön tartuttiin ostamalla Seinäjoen maistraatis-
ta osoitetiedot kaikista yli 70-vuotiaista soinilaisis-
ta.  Yli 400 kuntalaista sai postikyselyn, jossa heitä 
pyydettiin arvioimaan omaa toimintakykyään. Vas-
tauksia tuli 249 ja iäkkäiden oman arvion perusteel-
la ikäihmiset jaettiin kuntoisuusluokkiin. Ryhmässä, 
jonka arveltiin hyötyvän eniten hankkeen toimin-
nasta, oli noin 130 iäkästä. Hanketyöntekijät ottivat 
puhelimitse yhteyttä vastanneisiin saadakseen tar-
kempia tietoja ja sopiakseen tapaamisesta. Pienel-
lä paikkakunnalla oli mahdollista tavoittaa iso jouk-
ko kohderyhmää.

Sivukylille lähdettiin sovitusti tapaamaan iäkkäi-
tä, jotka olivat arvioineet kuntonsa huonontuneen.

Kotikäynnille lähdettiin 34 ihmisen luo. Vastas-
sa oli kaikenkuntoisia ikäihmisiä. Välillä hanketyön-
tekijä luuli ajaneensa harhaan, kun pihassa kyyk-
ki perunapellolla talon emäntä. Rouvan oma arvio 
kunnon heikkenemisestä perustui kynnettyjen pe-
runavakojen määrään, joka oli vähentynyt huomat-
tavasti edellisestä vuodesta. Toinen ikäihminen taas 
arasteli suunniteltua liikuntaharjoittelua ja epäi-
li omia kykyjään: ”Em minä, ku minoo liia vanaha ja 
huonokuntone”. 

Työ aloitettiin kartoittamalla iäkkäiden 
tarpeet ja toiveet. 

Ensimmäinen markkinointikiertue oli hanketyönte-
kijöille antoisa, ”vaikka pää oli sekaisin paljosta va-
kuuttelusta ja vatsa sekaisin liiallisesta kahvinjuon-
nista”. Ensitapaamisen ja tarkempien haastattelujen 
jälkeen osalle iäkkäistä ohjattiin Kävely kevyemmäk-
si -kotivoimistelu ja kannustettiin omatoimiseen 
harjoitteluun. Toiset aloittivat kymmenen viikon ko-
tiharjoittelujakson hanketyöntekijän ohjauksessa. Si-
toutumista lujitti molempien osapuolien allekirjoit-
tama sopimus kotivoimistelujaksosta.
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Sitoutumista lujitti molempien osapuolien 
allekirjoittama sopimus kotivoimistelujaksosta.

Kiertävät kotijumpparit

Suurena haasteena oli voittaa iäkkäiden läheisten 
parissa vallitseva käsitys, että jumppa kuuluu nuo-
rille ja että ikäihmisten pitää ottaa rauhallisesti ja 
levätä. Kotiharjoittelulla saatiin liikunta liitettyä 
luontevasti iäkkään arkeen. Tarvittaessa hankittiin 
liikkumisen apuvälineitä ja ohjattiin niiden käytös-
sä. Harjoittelussa käytettiin tuoleja, portaita tai mui-
ta kotoa löytyviä arkisia tavaroita. Välillä käytettiin 
projektin hankkimia liikuntavälineitä, tarrapaino-
ja ja vastuskuminauhoja. Alku- ja lopputestauk-
set osoittivat edistymisen. Työ tuotti tulosta ja usko 
omaan selviytymiseen lisääntyi. Ohjaajan kannusta-
mana moni innostui kokeilemaan asioita, joista oli 
jo luopunut, esimerkiksi ulkoilua. 

Sosiaalinen kanssakäyminen lisääntyi. Myön-
teiset kokemukset kotijumpan vaikutuksista arjessa 
selviytymiseen kannustivat jatkamaan. Kommentteja 
iäkkäiltä tuli matkan varrella: ”Ohjaus kotona on hie-
no asia”. Toisaalta haluttiin muidenkin seuraan: ”ois 
hauska joskus päästä toisten kanssa samaan jump-
paan kun täällä on niin kaukana”.

Kotoa kirkonkylän Kuntokammarille

Uusi toiminta kiertävine kotijumpan ohjaajineen al-
koi herättää uteliaisuutta. Kotijakson aikana alet-
tiin kysellä, missä muualla hanketyöntekijät oh-
jaavat jumppaa. Kun kotijakso läheni loppuaan, ei 
ollut vaikea houkutella iäkkäitä jatkamaan keskus-
tan Kuntokammarilla ohjatussa ryhmäjumpassa. 
Kun kuljetuskin järjestyi projektin kustannuksella, 
lähdettiin innolla katsomaan, ketkä muut kyläläiset 
ovat toiminnassa mukana. 

Kuntokammari oli kunnalta vuokrattu rivita-
lokaksio, johon varustettiin liikuntatila. Konka-
rit-ryhmään tultiin ryhmätaksilla ja jo tulomatkal-
la vaihdettiin innolla kuulumisia. Ryhmään syntyi 
luottamuksellinen ja arvostava ilmapiiri. Konkareille 
oli viikoittain kaksi eri ryhmää. 

Konkarit-ryhmän lisäksi Kuntokammarille pe-
rustettiin uusi ryhmä kotona asuville iäkkäille, jotka 
eivät olleet mukana kotiharjoittelussa. Voima- ja ta-

sapainoharjoittelun Uuden Karheet -ryhmään saa-
tiin iäkkäitä lähettämällä kirje 80 ikäihmiselle. Osoi-
tetiedot ostettiin hankkeen alkaessa maistraatista. 
Lisäksi asiasta tiedotettiin lehdissä ja alueen ilmoi-
tustauluilla.

Syrjäkylällä ei syrjäydytä 
– liikuntakipinä leviää 

Kotivoimistelijoita alkoi olla jo joka kylällä ja tarvet-
ta oli saada lisää ryhmäliikuntaa keskustan ulkopuo-
lellekin. Soinin sivukylälle, Hautakylän koulun lii-
kuntasaliin, perustettiin uusi liikuntaryhmä. Kerran 
viikossa tultiin kimppakyydeillä tai takseilla harjoit-
telemaan läheltä ja kaukaa. Suuren ja heterogeenisen 
ryhmän ohjaaminen ei olisi onnistunut ilman ver-
taisohjaajan apua. Toiminta koettiin tärkeäksi ja iäk-
käät olivat valmiita maksamaan kuljetuksista kah-
den euron omavastuuosuuden. Liikuntakipinä oli 
syttynyt. Uusi harrastus tuntui mielekkäältä ja tär-
keältä.

Alussa piti tehdä lujasti töitä. Oli houkutelta-
va iäkkäitä liikuntaharrastuksen pariin ja osoitet-
tava heille harjoittelun merkitys. Hankkeen aikana 
kiinnostus harjoittelua kohtaan laajeni. Palvelutalol-
le perustettiin ulkoiluryhmä ja kahdelle eri hoivako-
dille aamujumpparyhmä, johon myös naapuruston 
rivitalojen asukkaat saivat osallistua. Eläkeyhdistyk-
sellä oli oma allasjumppa ja kaksi kuntosalivuoroa 
viikoittain. SPR:n kerhossakin aloitettiin säännölli-
nen liikuntatuokio. Innokkaita jumppaajia alkoi löy-
tyä, kun toimintaa oli tarjolla. Osa ryhmistä halu-
si voittaa kaatumisenpelon ja innostui opettelemaan 
oikeaa nousutekniikkaa siltä varalta, että kaatuvat. 
Iäkkäät rohkaistuivat liikkumaan maastossa, kävely-
retkiä tehtiin hautausmaalle ja lähipuistoon.

Kuntakumppanuus

Hanketyöntekijät aloittivat toiminnan lähes tyhjäl-
tä pöydältä. Iäkkäille, ainakaan toimintakyvyltään 
heikentyneille ei ollut paikkakunnalla tarjolla lii-
kuntatoimintaa. Työ vaati aktiivista yhteydenottoa 
eri toimijoihin, vakuuttelua ja selittelyäkin. Paikka-
kunnalla oltiin tyytyväisiä, että hankerahoitusta oli 
saatu. Toimintaa kiiteltiin yleisesti, mutta hanke-
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Case
Kotijumpalla konkariksi

N Selma on �5-vuotias leskirouva, joka asuu yksin rivita-
lossa muutaman kilometrin päässä kirkonkylän keskustas-
ta. Hän vastasi monen muun soinilaisen tavoin hankkeen 
terveyskunto- ja toimintakykykyselyyn. Siitä lähti toimin-
ta käyntiin, vaikka Selma ei tarkkaan tiennytkään, mitä on 
tulossa. Parin vuoden aikana heikentynyt liikkumiskyky ja 
tuleva polvileikkaus saivat Selman huolehtimaan omasta 
kunnostaan. 

Tapaaminen sovittiin puhelimitse, ja hanketyöntekijä Anu 
lähti Selman kotiin. Selma liikkui sisätiloissa kyynärsauvan 
kanssa ja ulkona, sen vähän mitä ulkona tuli liikuttua, oli 
apuvälineenä rollaattori. Naapuri toi postin kotiovelle. Ai-
empina vuosina Selma liikkui paljon, maatalon emäntänä 
hyötyliikuntaa ja lisäksi kävelylenkkejä ja pyöräilyä. Vaikka 
Selma koki rasitteena, että joutuu turvautumaan muiden 
apuun liikkuessaan kodin ulkopuolella, hän halusi olla 
mukana elämänmenossa. 

Ensimmäisellä kotikäynnillä Selmalle tehtiin fyysisen toi-
mintakyvyn testit. Tuolista ylösnousussa hän tarvitsi tuen 
pöydän reunasta ja viides nousukerta oli jo erittäin haas-
tava. Tasapainotestissä hän seisoi vakaasti silmät suljet-
tuina �0 sekunnin ajan ja esineen poimiminen lattialta su-
jui varmistuksen turvin. 

Leppoisan tapaamisen aikana laadittiin yhdessä henkilö-
kohtainen liikuntasuunnitelma, johon Selma sitoutui alle-
kirjoittamalla sopimuksen kymmenen viikon kotivoimiste-
lujaksosta ohjaajan kanssa. Selman oma toive kotivoimis-
telun suhteen oli kerätä voimaa jalkoihin niin, että tulossa 
olevan polvileikkauksen jälkeen kuntoutuminen tapahtui-
si mahdollisimman nopeasti. 

Tiistaisin ja perjantaisin harjoiteltiin yhdessä �,5 tunnin 
ajan. Kuulumisten vaihdon jälkeen lämmiteltiin, tehtiin 

voimaharjoittelu ja sen jälkeen loppujäähdyttely kevyil-
lä venytyksillä. Selman harjoittelussa käytettiin Ikäinsti-
tuutin kotivoimisteluohjelmia iäkkäille. Ohjauksessa pe-
rusteltiin, miten kukin harjoitus vaikuttaa arjessa. Oli 
helpompi motivoitua harjoitteluun, kun tavoitteena oli 
arkiaskareista suoriutumisen parantuminen. Selma har-
joitteli itsenäisestikin. Kammarin kuntopyörää hän ei 
uskaltanut yksin ollessaan käyttää, mutta polki sitä mie-
lellään, kun joku avusti pyörän satulaan nousemisessa.

Parin viikon harjoittelun jälkeen käyttöön otettiin pai-
nomansetit ja sarjat toistettiin kolme kertaa. Selma oli 
tyytyväinen siihen, että hänen luonaan käydään – saa 
seuraa ja vielä jumppaakin! Nousujohteinen harjoittelu 
tuotti tulosta. Diabeteshoitajan vastaanotolla huomat-
tiin harjoittelun positiivinen vaikutus toimintakykyyn; 
tuolista nousu sujui paljon helpommin ja painokin oli 
pudonnut. Kotivoimistelua jatkettiin ja toimintakykyä 
mitattiin samoilla testeillä kuin harjoittelujakson alussa. 
Selma kertoi liikkumisensa varmentuneen ja sen ansios-
ta arkiaskareet sujuivat helpommin. Pudonneen sukan 
sai poimittua lattialta helposti ja turvallisesti. 

Polvileikkauksen jälkeen aloitettiin yhdessä määrätie-
toinen harjoittelu. Kunnon kohennuttua lähdettiin ulos 
pyöräkelkan avulla. Kesäloman jälkeen Selma aloitti so-
vitusti Konkarit-ryhmässä, jonne hän pääsi kotiovelta 
projektin järjestämällä kuljetuksella. Ryhmässä oli mu-
kava harjoitella ja tavata samalla tuttuja. Ohjattu koti-
harjoittelu ennen ja jälkeen polvileikkauksen, ryhmälii-
kunta sekä kannustus omatoimiseen harjoitteluun tuot-
tivat tulosta. Käytössä oleva kävelykeppikin tuppa-
si usein unohtumaan harjoittelun tiimellyksessä. Selma 
pääsi tavoitteisiinsa. Kotona asuminen – vielä omatoi-
misena – tuntui hienolta.
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työntekijät olisivat halunneet enemmän konkreettis-
ta yhteistyötä ja yhteisten näkemysten löytymistä jo 
hankkeen alkuvaiheessa.

”Jouduimme aluksi keskittymään toiminnan kehittä-

miseen ja käytännön toteutukseen, jotta meillä olisi 

tietoa ja tuloksia, joilla voisimme perustella toiminnan 

tarpeellisuutta päättäjille.” 

Hankkeessa tehtiin itsenäisesti työtä. Ohjausryh-
mään saatiin edustus kunnan eri toimialoilta; van-
hustyö, terveystoimi ja vapaa-aikatoimi sekä seura-
kunta ja oman yhdistyksen edustus.

Ohjausryhmä antoi hanketyöntekijöille melko 
vapaat kädet ideoida ja kehittää toimintaa. 

Hanketyöntekijät kaipasivat enemmän tukea toi-
minnan suunnitteluun ja vakiinnuttamiseen yhdessä 
kunnan eri toimialojen kanssa. Yhteistyö eri sekto-
reiden välillä haki vasta muotoaan. Organisaatio-
muutokset kunnassa hankkeen aikana sekoittivat 
kunnan edustajien toimenkuvia.

Kunnan tekniseltä toimelta vuokrattiin liikunta-
tiloja ja toimistotilat. Liikuntatoimen julkaisemaan 
liikuntakalenteriin saatiin hankkeen liikuntaryhmi-
en tiedot. Oppilaitoksissa käytiin luennoimassa iäk-
käiden liikunnasta ja opiskelijoita oli mukana avus-
tajina ulkoilupäivän tapahtumissa.

Vanhustyöntekijöiden osaamista iäkkäiden voi-
ma- ja tasapainoharjoittelussa lisättiin Kunnon Hoi-
taja -koulutuksissa.  Kunnan kanssa sovittiin laajasta 
VoiTas -koulutusohjelmasta Järvi-Pohjanmaan alu-
een hoitohenkilöstölle. Koulutus otettiin innolla vas-
taan ja kaikkiaan 115 kodinhoitajaa kävi 18 tunnin 
koulutuksen. Palaute koulutuksista oli Voimaa van-
huuteen -palautelomakekyselyiden mukaan innos-
tavaa, monipuolista ja ajatuksia antavaa. Osallistujat 
kommentoivat palautelomakkeissaan koulutusta:

”Kouluttajat olivat asiaansa hyvin perehtyneitä, ope-

tus käytännönläheistä…”

”Koulutus on ylittänyt odotukseni. Olen koulutuksen 

myötä alkanut entistä enemmän kiinnittää huomio-

ta potilaan kuntoutukseen siinä että potilas toimisi 

mahd. omatoimisesti ja samalla pitäisi yllä lihaskunto-

aan ja pärjäisi kotioloissa…”

”..auttaa jatkossa työssä jaksamiseen, joka päivä 

miettii kuinka voin vanhuksen kuntoa ylläpitää pienin 

tärkein asioin kannustamalla ja ohjaamalla, etten tee 

kaikkea puolesta..”

Joku epäili aikapulaa työssään ”..jos vain löytyisi 
aika..”

Osa taas toivoi kertauskurssia ”koulutusta saisi 
jatkossa olla säännöllisesti muistuttamassa harjoitte-
lun tärkeydestä”. 

Soinissa koulutettiin myös vapaaehtoisia ja ver-
taisia eläkeläisyhdistyksissä. VertaisVeturit toimivat 
tärkeänä apuna Hautakylän koulun liikuntaryhmis-
sä, jossa heterogeenisen ryhmän ohjaamisessa tar-
vittiin ohjaajan lisäksi apuohjaajia. Koulutetut ul-
koiluystävät lähtivät iäkkään avuksi ulkoilemaan ja 
olivat mukana iäkkäiden ulkoilupäivän tapahtumis-
sa.

Hanke toi paljon toimintaa ja lisää osaamista 
paikkakunnalle. Muiden järjestöjen kanssa järjestet-
tiin yhteisiä tapahtumia, luentoja ja messuja. Medi-
aan oli koko ajan hyvät ja suorat suhteet. Paikallis-
lehdet seurasivat lehtensä sivuilla tiiviisti hankkeen 
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toimintaa. Paikallisradiossa kerrottiin Soinin hank-
keesta pitkin matkaa.   

Toiminnan jatkuminen

Kansalaisopistossa jatkaa iäkkäiden liikuntaryhmä 
koulutettujen VertaisVeturien johdolla. Hyvin alka-
nut toiminta Kuntokammarissa ei valitettavasti jat-
ku hankkeen päätyttyä. Myös hankkeen järjestämä 
ja kustantama kuljetus sivukyliltä ei onnistu kunnan 
varoilla. Kotivoimistelujaksot iäkkäiden kotona vaa-
tivat henkilökuntaa, jota ei kunnassa ole hankkeen 
jälkeen osoittaa tehtävään. Hanketyöntekijät kuvaa-
vat tunnelmia loppuraportissaan: 

”Viimeisen hankevuoden aikana virkamiehet ja päät-

täjät viimein havahtuivat, että projektin tekemä tär-

keä työ iäkkäiden kotona asumisen tukemiseksi on 

päättymässä.  Tässä vaiheessa alettiin etsiä vaihtoeh-

toja toiminnan jatkumiselle. Tiukan taloudellisen tilan-

teen vuoksi kunnat joutuvat punnitsemaan uuden pal-

velurakenteen hyötyjä ja haittoja entistä tarkemmin.”

Hankkeen kehittämää toimintamallia tai osia siitä 
voisi hyödyntää, mutta konkreettisia sopimuksia ei 
ole. Haasteena on Järvi-Pohjanmaan yhteistoiminta-
alueen kuntien erilaisuus. Kuntien taloudellinen ti-
lanne asettaa omat vaikeutensa uudenlaisen toimin-
nan käynnistymiselle. 

K Tulosten pohdintaa

Menestystekijät
• iäkkäät ihmiset etsittiin ja tavoitettiin
• ikäihmiset saivat henkilökohtaista liikuntaneuvon-

taa ja ohjausta 
• pienessä kunnassa aktiiviset hanketyöntekijä pääsi-

vät päättäjien puheille 
• aktiivinen tiedottaminen lisäsi suuren yleisön tie-

toa ja kiinnostusta toimintaan
• omakohtainen positiivinen kokemus on saanut ai-

kaan liikuntakulttuurin muutosta iäkkäillä 
• vanhustyöntekijöiden koulutus lisäsi osaamista ja 

intoa kuntoutumista edistävään työhön

Haasteet
• pienen yksittäisen yhdistyksen voimavarat ovat ra-

jalliset
• hankeorganisaatiolla ei ole vakiintuneita tapoja 

toimia yhteistyössä kunnan eri sektoreiden kanssa
• kunnalla ei ole aiempaa kokemusta vastaavasta yh-

teistyöstä järjestön kanssa
• ohjausryhmän toimijoita eri sektoreilta ei saatu 

riittävästi sitoutumaan hankkeeseen
• kunnan vapaa-aikatoimen saaminen mukaan iäk-

käiden liikuntatoiminnan järjestämiseen
• organisaatiomuutokset ja Järvi-Pohjanmaan yh-

teistoimintamalli on haaste paikallisen toiminnan 
kehittämiselle 
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�.� Kehittämisehdotuksia kunnille

Edellä esitettyjen kahden paikallishankkeen toimin-
ta Keminmaalla ja Soinissa osoittaa, että eläkeläisjär-
jestöt ovat aktiivisia ja osaavia yhteistyökumppanei-
ta, jotka tavoittavat paikkakuntansa iäkkäät ihmiset 
omissa yhdistyksissään. Vapaaehtoistyötä tehdään 
paljon.

Yhdistysten toimintaedellytyksiä tukemalla ja 
yhteistyötä tiivistämällä voidaan iäkkäiden liikun-
tatoimintaa lisätä paikallisesti. Kunta voi antaa yh-

 

K Etsi ja tunnista – iäkkäiden tavoittaminen 

• etsitään ja tunnistetaan kotona asuvat, vähän          
liikkuvat, toimintakyvyltään heikentyneet iäkkäät      
ihmiset 

• henkilökohtainen yhteydenotto on tärkeää
• tunnistetaan ennakoivat merkit toimintakyvyn        

heikentymisestä, joita ovat mm.
 

- vaikeus nousta tuolilta
- ulkona liikkumisen väheneminen
- kaatumisen pelko
- vaikeus kulkea portaissa
- väsymys, alakulo
- muistivaikeudet

• selvitetään matalan kynnyksen liikuntaneuvonta-     
tarjonta omalla paikkakunnalla

• ohjataan iäkäs liikuntaneuvontaan

distysten käyttöön tiloja ja järjestää tarpeen mukaan 
kuljetuksia liikuntaryhmiin haja-asutusalueilla. Voi-
Tas -kouluttajakoulutuksen käyneet hanketyönteki-
jät ja muut kouluttajat voivat kouluttaa lisää osaajia 
niin ammattilaisista kuin vapaaehtoisistakin uusien 
liikuntaryhmien vetäjiksi. Työnjaolla ja tasoryhmillä 
voidaan liikuntatoimintaa lisätä ja tarjota myös toi-
mintakyvyltään heikentyneille ikäihmisille.

K Tiedota ja neuvo 
– matalan kynnyksen liikuntaneuvonta

• iäkäs saa helposti tarvitsemansa tiedon harjoittelun 
merkityksestä

• iäkäs saa riittävästi tietoa eri harjoittelumahdolli-
suuksista, kustannuksista ja käytännön järjestelyistä

• iäkästä kannustetaan liikuntaharjoitteluun
• iäkkään omia toiveita kuunnellaan
• iäkkään läheiset saavat tarvittaessa ja sopimuksen 

mukaan tiedon harjoittelusta

K Ohjaa saattaen harjoitteluun

• etsitään yhdessä iäkkään kanssa sopiva liikunta-   
ryhmä 

• iäkkäälle selvitetään kulkuyhteydet tai järjestetään 
tarvittaessa kuljetus liikuntaryhmiin

• iäkäs pääsee tarvittaessa tutustumaan liikunta-   
paikkaan ja kokeilemaan harjoittelua 

K Kannattele

• seurantasoitot harjoittelujakson jälkeen
• kysytään palautetta neuvonnasta ja harjoittelusta

Ikäihmisen ohjaaminen liikuntaharjoitteluun
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Kuntoutus- ja 
palvelukeskukset 

liikuntatoiminnan 
kehittäjinä  >
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T
ässä luvussa kerrotaan, miten kuntoutus- ja palvelukeskuksissa toimineet hankkeet kehittivät 
uudenlaista liikuntatoimintaa toimintakyvyltään heikentyneille ja erityisryhmiin kuuluville 
iäkkäille. Yhteistyö kuntasektorin kanssa takasi oikean kohderyhmän tavoittamisen. Lukuisat 
koulutukset ja seminaarit varmistivat, että tieto voima- ja tasapainoharjoittelun merkityksestä 
saavutti niin ammattilaiset ja vapaaehtoiset kuin myös iäkkäät ja heidän omaisensa. 

�.� Someron seudun kuntokotiyhdistys ry

Hankeorganisaatio: Someron seudun kuntokotiyhdistys ry
Hanke: Tasapainokoulu yli 75-vuotiaille

Somero
Asukkaita � 400
�5 vuotta täyttäneitä � ��� (��,� %) 

3 Kuntoutus- ja palvelukeskukset  
  liikuntatoiminnan kehittäjinä

K Kimppakyydillä Tasapainokouluun

Someron Tasapainokoulu yli 75-vuotiaille -hankkeessa kehitettiin onnistunut ryhmäliikuntamalli, jossa iäk-
käät harjoittelivat kahdesti viikossa tasapainoa ja lihasvoimaa kehittäen. Kaupungin kustantama kimppa-
kuljetus takasi sen, että syrjäkylienkin iäkkäät pääsivät ryhmäliikunnan pariin. Puolen vuoden kuluttua 
pidettävä kertausjakso motivoi iäkkäitä itsenäiseen harjoitteluun väliajalla. Suuren suosion saivat myös äiti-
lapsi -ryhmät, joissa iäkkäät vanhemmat kuntoilivat yhdessä keski-ikäisten läheistensä kanssa. 

Varsinais-Suomessa sijaitseva Somero on laaja maa-
seutukunta, jossa on pitkät etäisyydet syrjäkylil-
tä keskustaan. Yli puolet kaupungin 9 400 asukkaas-
ta asuu keskustaajamassa, mutta iäkkäistä suuri osa 
asuu edelleen syrjäkylillä, joita on lähes viisikym-
mentä. Haja-asutusalueilta keskustaan pääsee palve-
luliikenteen avulla kerran viikossa.

Iäkkäiden liikunta Somerolla

Someron liikuntapaikoista ja -toiminnasta vas-
taa Someron Liikunta ry. Se tuottaa alueen väestölle 
lähi- ja terveysliikuntapalveluja. Iäkkäille on tarjol-
la veteraanijumppaa ja eläkeläisten kiertoharjoitte-
lua kuntosalilla, mutta toimintakyvyltään heikenty-
neitä iäkkäitä ei ole erityisemmin huomioitu. Heille 
on tarjolla ryhmiä Lamminniemen Hyvinvointikes-
kus Oy:ssä sekä terveyskeskuksen kuntoutusosas-
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tolla. Lamminniemessä pyörii jatkuvasti kuntou-
tusasiakkaille ja vakituisille asukkaille tarkoitettuja 
ryhmiä (mm. tuolijumppa ja allasvoimistelu), joihin 
myös ulkopuoliset voivat osallistua kertamaksulla. 
Terveyskeskuksessa on osastolta kotiutuneille suun-
nattu kotonapärjäämisryhmä, johon on päässyt lää-
kärin lähetteellä tai erikseen sopimalla.  

Hankeorganisaation kuvaus

Someron seudun kuntokotiyhdistys ry:n perusti 
vuonna 1988 Someron kaupunki, neljä yhteisöä sekä 
yksityishenkilöitä. Yhdistyksen toiminta on keskit-
tynyt Lamminniemen Hyvinvointikeskukseen, jossa 
myös Tasapainokoulu yli 75-vuotiaille -hanke toteu-
tettiin. Lamminniemen erikoisosaamista ovat aivo-
halvauskuntoutus, tekonivel- ja muiden leikkaus-

ten jälkeinen kuntoutus sekä ikäihmisten kuntoutus. 
Keskuksessa on hyvät tilat kuntoutukseen ja liikun-
taan: sieltä löytyy uima-allas, ikäihmisten käyttöön 
suunniteltu avara kuntosali, hyvin varusteltu erityi-
nen tasapainotila, liikuntatilaksi soveltuva juhlasali, 
rentoutustila sekä hyvät ulkoilureitit. Osaavaa hen-
kilökuntaakin löytyy, sillä fysioterapiaosastolla työs-
kentelee noin 10 henkilöä.

Hankkeessa työskenteli kaksi kuntoutusalan am-
mattilaista. Tärkeän työpanoksen iäkkäiden liikun-
tatoiminnan kehittämiseen antoi myös hanke-esi-
mies.

Kohderyhmän tavoittaminen

Tasapainokoulu oli tarkoitettu yli 75-vuotiaille koto-
na asuville somerolaisille. Mukaan otettiin toki hie-

Hanke: Tasapainokoulu yli 75-vuotiaille
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man nuorempiakin, jos heidän heikentynyt toimin-
takykynsä haittasi itsenäistä elämää. Kohderyhmän 
tavoittamiseen kiinnitettiin huomiota heti hankkeen 
alusta lähtien. Paikallislehdessä ollut juttu alkavasta 
liikuntatoiminnasta herätti ensimmäisten uteliaiden 
mielenkiinnon. Lisää yhteydenottoja saatiin terveys-
keskuksen kautta sen jälkeen, kun hanketyöntekijät 
kävivät kertomassa lääkäreille, kuntoutusosaston vä-
elle sekä hoitajille tasapainokoulun sisällöstä ja koh-
deryhmästä. Henkilökunnalle ja vastaanottotiloihin 
jätettiin myös runsaasti esitteitä ja hakulomakkeita.

Parhaiten iäkkäitä tavoitettiin kotipalvelun työn-
tekijöiden avulla, sillä he jos ketkä tuntevat paikka-
kunnan vanhukset. Kotipalvelun johtajat ja työnte-
kijät kutsuttiin tutustumaan hyvinvointikeskuksen 
tiloihin, jossa heille kerrottiin ja konkreettisesti näy-
tettiin, mitä tasapainokoulun harjoittelu pitää sisäl-
lään. Tämän jälkeen kotipalvelun työntekijät osasi-
vat paremmin kertoa asiakkailleen toiminnasta. He 
jakoivat iäkkäille myös haku- ja esitietolomakkei-
ta sekä palauttivat täytetyt lomakkeet hanketyönte-
kijöille. 

Kaikki iäkkäät eivät tietenkään oikopäätä lähte-
neet toimintaan mukaan. He tarvitsivat usealta ta-
holta tulevaa tietoa ja kannustusta sekä harkinta-ai-
kaa. Usein vasta jonkun ystävän tai tutun kertomat 
omakohtaiset kokemukset harjoittelusta rohkaisivat 
lähtemään liikuntaryhmään.

Harjoittelua jaksoittain

Tasapainokoulu muodostui kolmen kuukauden pe-
rusjaksosta sekä puolen vuoden välein pidettävistä 
kahden kuukauden kertausjaksoista. Koska Somero 
on hyvin laaja pitäjä ja syrjäkylillä asuu paljon van-
huksia, oli osallistujille järjestetty kimppakuljetus 
kotoa ryhmään kaupungin perusturvatoimen kus-
tantamana. Ilman kuljetusta iäkkäitä ei olisi saatu si-
toutumaan näin pitkään harjoittelujaksoon. Kuljetus 
määräsi myös ryhmäkoon, sillä autoon mahtui kah-
deksan henkilöä. Ryhmäjako suunniteltiin niin, että 
samalta suunnalta tulevat laitettiin samaan ryhmään 

ja loput osallistujat tulivat keskustaajamasta. Näin 
ajoreitit saatiin sopiviksi. Tasapainokoulun osallistu-
mismaksu oli viisi euroa kerralta sisältäen myös kul-
jetuksen. 

Perusjaksolla harjoiteltiin kahdesti viikossa aina 
kaksi tuntia kerrallaan. Kukin harjoituskerta sisäl-
si lihasvoima- ja tasapainoharjoittelua sekä kotivoi-
mistelun ohjausta. Vaikka harjoittelu tapahtui ryh-
mässä, oli kaikki harjoitteet suunniteltu yksilöllisesti 
toimintakykytestien perusteella kunkin harjoittelijan 
kunnon ja taitojen mukaisiksi. Testit uusittiin kol-
men kuukauden jälkeen ja kertausjaksolla.

Harjoittelu aloitettiin aina yhteisellä alkulämmit-
telyllä esimerkiksi keinutuolijumppaa, istumatans-
seja tai Voimisteluohjelma iäkkäille 1, 2, 3 -ohjelmaa 
tehden. Tämän jälkeen jatkettiin tasapainoharjoituk-
silla. Tasapainotilaan oli rakennettu erilaisia tehtävä-
pisteitä, joita vaikeutettiin ja muutettiin harjoittelun 
edetessä ja taitojen karttuessa. Harjoittelun lomas-
sa keskusteltiin kaatumisen pelosta ja riskitekijöistä 
sekä kodin turvallisuudesta. Kaatumisen pelon lie-
vittämiseksi harjoiteltiin lattialta ylösnousua. 

Toinen harjoittelutunti vietettiin kuntosalil-
la. Suurin osa osallistujista ei ollut koskaan ennen 
käynyt kuntosalilla, joten harjoittelu aloitettiin tu-
tustumalla laitteisiin ja totuttelemalla uudenlaiseen 
harjoitteluun. Kuntosalilaitteet olivat iäkkäille suun-
niteltuja, joten niihin oli kaikkien helppo mennä ja 
harjoitella oikein. Sopivan harjoitteluvastuksen mää-
rittelemisen jälkeen jatkettiin tehokkaalla ja nousu-
johteisella voimaharjoittelulla. Ryhmäläiset kirjasi-
vat käyttämänsä vastuksen kuntosalikorttiin. 

Jokaiseen tasapainokouluun sisältyi vähintään 
kaksi luentoa, joissa kerrottiin voima- ja tasapaino-
harjoittelun merkityksestä, kaatumisten ehkäisys-
tä sekä ravinnosta. Osallistujat saivat myös ohjausta 
ja materiaalia kotiharjoittelun tueksi, mm. kuminau-
hajumppaohjelman. Ryhmässä opeteltiin kutakin 
kuntosaliliikettä vastaava kuminauhaliike, jotta liike 
miellettiin samaa lihasryhmää vahvistavaksi.

Jakson päättymistä juhlistettiin yhteisellä kahvi-
hetkellä. Kaikille osallistujille jaettiin todistus, jossa 
oli ryhmäkuva sekä kuvaus kurssin sisällöstä. Lisäksi 
jokaisen todistuksessa oli mainittu, mitkä osa-alueet 
juuri hänen toimintakyvyssään ovat testien mukaan 
parantuneet eniten. Osallistujille oli järjestetty 

kimppakuljetus.
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Kaikille osallistujille jaettiin todistus, jossa 
oli ryhmäkuva, kuvaus kurssin sisällöstä ja 

testitulokset.

Perus- ja kertausjakson välisen puolen vuoden ai-
kana ryhmäläisiä kannustettiin jatkamaan harjoitte-
lua omatoimisesti kaupungin kuntosalilla, vesijum-
passa tai Lamminniemen kuntosalilla. Ongelmaksi 
muodostui useimpien kohdalla harjoitteluun kul-
keminen, sillä vain harvalla tasapainokoululaisella 
oli enää ajokortti ja auto käytössä. Niinpä harjoitte-
lu painottui kotivoimisteluun ja lisääntyneeseen ar-
kiliikuntaan.

Kuvio 1. Someron seudun kuntokotiyhdistyksen yhteistyö paikkakunnalla

Puolen vuoden jälkeen ryhmä kutsuttiin uudel-
leen kokoon kahdeksan viikon kertausjaksolle, jol-
loin harjoiteltiin kerran viikossa. Harjoittelun sisältö 
oli sama kuin perusjaksollakin. Kertausjaksot uusit-
tiin aina puolen vuoden välein. Tieto tulevasta ker-
tausjaksosta on motivoinut osallistujia itsenäiseen 
harjoitteluun.

Kuntakumppanuus

Hankkeen yhteistyö muiden toimijoiden kanssa pai-
nottui Tasapainokoulun toiminnasta tiedottamiseen 

- Neuvottelut 
kaupungin kanssa

- Kuljetuksen 
organisointi

Toiminnasta tiedottaminen
ja iäkkäiden ohjaaminen

ryhmiin
- Terveyskeskuksen lääkärit,
fysioterapeutit ja hoitajat
- Kotihoidon henkilökunta

- Hankkeen esittely
- Tutustumiskäynnit

hyvinvointikeskuksen 
tiloihin

Kunnon Hoitajien 
koulutus

- Vanhainkodin, kotipalvelun ja 
Lamminniemen henkilökunta 
sekä muut vanhustyöntekijät

Kuljetus ryhmiin
- Kaupungin 

perusturvatoimen 
kustantama

Someron seudun 
kuntokotiyhdistys

Ulkoilupäivätapahtumat
- Kaupungin perusturva, 

terveyskeskus, Someron Liikunta ry 
ja vapaaehtoisjärjestöt

Yhdistyksen 
Voitas-

kouluttajat

Kutsuu
toimijat 
koolle
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Äiti-lapsi -kuntosaliryhmissä iäkkäät harjoittelevat yh-
dessä keski-ikäisten omaistensa tai läheistensä kanssa. 
Parit ovat sekalaisia – joukossa on anoppeja ja mini-
öitä, isiä ja äitejä tyttärineen sekä adoptio-pareja, jot-
ka voivat olla esimerkiksi naapureita keskenään. Ainoa 
pääsyvaatimus on, että lapsen pitää olla vähintään 45-
vuotias.

Harjoittelun kulku on samankaltainen kuin muissakin 
kuntosaliryhmissä. Aluksi lämmitellään yhdessä, sen 
jälkeen harjoitellaan kuntosalilaitteissa. Lopuksi on vie-
lä yhteinen venyttelyhetki. Yhteensä harjoittelu kes-
tää �0 minuuttia. Osa iäkkäistä tulee ryhmään Tasa-
painokoulun jälkeen, joten voimaharjoittelu on heille 
jo tuttua. Mukana on myös henkilöitä, jotka eivät ole 
koskaan edes nähneet kuntosalilaitteita, mutta liikun-
takipinä syttyy ryhmän aikana. Ryhmän ohjaaja on saa-
nut apua keski-ikäisistä lapsista, jotka oman tekemisen 
ohella auttavat vanhempiaan laitteisiin siirtymisissä ja 
harjoituskortin kirjaamisessa.

Sukupolvien kohtaaminen kannattaa

• Kulkeminen ryhmään onnistuu kauempaakin, kun 
keski-ikäiset lapset tuovat iäkkäät vanhempansa har-
joittelemaan.

• Sekä keski-ikäiset lapset että heidän vanhempansa 
tarvitsevat lihaskuntoa vahvistavaa harjoittelua. Kun-
tosalilla kaikki voivat harjoitella yksilöllisen ohjelman 
mukaisesti. 

• Keski-ikäisen lapsen ja iäkkään vanhemman suhde 
saa uutta sisältöä yhteisen harrastuksen myötä. Ta-
paaminen ei ole pelkkää seurustelua vaan yhdessä 
tekemistä uusissa ympyröissä.  

• Kahden sukupolven kohtaaminen ryhmässä tuo mu-
kaan naurua ja laulua, kannustamista ja kehumista 
sekä vertaistukea. 

Ikäihmiset ja keski-ikäiset lapset yhdessä kuntosalilla



Hyviä toimintatapoja voima- ja tasapainoharjoitteluun ��

N Someron keskustassa asuu ��-vuotias Anna-Liisa yh-
dessä poikansa kanssa. Perusterve rouva hoitaa ko-
titaloustyöt ja laittaa pojalleen ruokaa päivittäin. Kä-
velylenkit ja jumpat eivät ole koskaan olleet Anna-Lii-
san juttuja. Mieluummin hän liikkuu metsässä ja tekee 
”kunnon töitä”. Lapsenlapsen kuolema pari vuotta sit-
ten lamaannutti muuten reippaan muorin. Mikään ei 
tuonut valoa elämään.  

Vanhainkodissa hoitajana työskentelevä tytär oli kuullut 
Lamminniemen Hyvinvointikeskuksessa kokoontuvasta 
Tasapainokoulusta. Hän alkoi innostaa äitiään ryhmään. 
Hieman vastahakoisesti Anna-Liisa täytti ilmoittautu-
mislomakkeen ja lähetti sen Lamminniemeen. Liikkumi-
nen oli käynyt araksi ja varovaiseksi, askel tuntui hute-
ralta ja mieli oli maassa, joten Anna-Liisa ei ollut kovin 
innokas lähtemään mukaan vieraaseen porukkaan. Kut-
sun tultua hän kuitenkin rohkaistui osallistumaan. 

Alkutesteissä lihaskunto ja tasapaino havaittiin melko 
hyviksi, mutta molemmissa oli paljon parantamisen va-
raa, koska liikkuminen oli epävarmaa. Kahdeksan hen-
gen ryhmä tuntui mukavalta ja siinä oli paljon iloisia ih-
misiä. Naurua ja ääntä riitti, kun porukka pääsi vauh-
tiin. Kolmen kuukauden aikana harjoiteltiin ahkerasti ja 
tuloksia alkoi syntyä. Anna-Liisan tasapaino varmistui 
entisestään ja lihasvoima kasvoi huimasti. Ryhmään ke-
hittyi jo varhain hyvä yhteishenki. Siellä puhuttiin pal-
jon harjoittelusta ja arkipäivän asioista, mutta usein 
myös vakavammista asioista. Anna-Liisa koki, että sai 
ryhmästä paljon tukea suruunsa ja elämä alkoi näyttää 
paljon valoisammalta. Hän piristyi silmissä. 

Aika kului nopeasti ja kolmen kuukauden jakso loppui. 
Tämän jälkeen oli tarkoitus jatkaa harjoittelua ryhmäs-
sä opeteltuja kotivoimisteluliikkeitä tehden.  Anna-Lii-
sa ei juurikaan voimistellut kotona yksikseen. ”Se ei ol-
lut mun juttu”, niin kuin hän kertoi myöhemmin. Puoli 
vuotta jakson loppumisen jälkeen koitti kertausjakson 
aika. Samaan aikaan Lamminniemessä alkoi äiti-lapsi -
ryhmä, johon Anna-Liisa lähti mukaan tyttärensä kans-
sa. Kuntosaliharjoittelu oli tyttärellekin uutta, mutta 
seurattuaan äitinsä virkistymistä ja reipastumista hän 
lähti mukaan kokeilemaan uutta liikuntamuotoa. Ker-
tausjakso ja kuntosaliryhmä sattuivat samalle kevääl-
le, joten Anna-Liisa harjoitteli edelleen kaksi kertaa vii-
kossa. 

Kesä sujui koti- ja puutarhatöissä, mutta syksyllä kak-
sikko jatkoi kuntosaliharjoittelua äiti-lapsi -ryhmässä. 
Anna-Liisa kertoi pitävänsä tästä ryhmästä monesta 
syystä. Tytär hakee hänet kotoa, joten on helppo pääs-
tä ryhmään. He harrastavat yhdessä ja saavat näin uut-
ta sisältöä suhteeseensa. Yhdessä harrastaminen ja te-
keminen on tärkeää ja uusia ystäviä on löytynyt. Suurin 
hyöty on kuitenkin säännöllinen voimaharjoittelu, joka 
pitää hyvässä kunnossa. Anna-Liisa on kertonut lasten, 
lastenlasten ja tuttavienkin ihmettelevän hänen hyvää 
kuntoaan ja sitä, kuinka kepeästi hänen jalkansa nou-
see. Mutta ennen kaikkea Anna-Liisa suhtautuu nyky-
ään, ��-vuotiaana, hyvin toiveikkaana tulevaisuuteen. 
Elämä on mukavaa!

Anna-Liisa innostui kuntoilemaan

Case
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ja iäkkäiden ohjaamiseen ryhmiin. Ilman kattavaa 
yhteistyöverkostoa moni iäkäs ei olisi saanut tietoa 
Tasapainokoulusta tai ei ainakaan olisi rohkaistunut 
sinne itsenäisesti hakeutumaan.

Uusia yhteistyökumppaneita löydettiin iäkkäi-
den ulkoilupäivien merkeissä. Tapahtumia olivat 
hankkeen lisäksi järjestämässä kaupungin perustur-
va, terveyskeskus, Someron Liikunta ry sekä useat 
vapaaehtoisjärjestöt. Huolellisesti yhdessä suunnitel-
lut ja hyvin markkinoidut tapahtumat houkuttelivat 
paikalle lukuisia iäkkäitä. Tapahtumien jatkosta on 
sovittu, mutta muuta yhteistyötä ei näiden tempauk-
sien lisäksi ole. 

Yksi kuntakumppanuuden keino oli hanketyön-
tekijöiden pitämät Kunnon Hoitaja -koulutukset. He 
kouluttivat Someron vanhainkodin ja kotipalvelun 
työntekijöitä, Lamminniemen hoitohenkilökuntaa 
sekä muita vanhusten parissa työskenteleviä ammat-
tihenkilöitä. Näin tieto ja taito iäkkäiden liikunnan 
toteuttamisesta levisivät laajalle alueelle. Hankkeen 
tekemää yhteistyötä on kuvattu kuviossa 1.

Toiminnan jatkuminen

Tasapainokoulut jatkuvat Lamminniemen Hyvin-
vointikeskus Oy:ssä, mutta ilman kaupungin tuke-
mia kuljetuksia. Toimiva ryhmäliikuntamalli alkoi 
kiinnostaa naapurikuntiakin ja mallin levittämistä 
niihin suunnitellaan. Äiti-lapsi –ryhmät ovat osoit-
tautuneet suosituiksi ja jatkuvat edelleen. Niitä pe-
rustetaan lisää sitä mukaa, kun tulijoita riittää. Kun-
non Hoitajien kouluttaminen jatkuu.

K Tulosten pohdintaa

Menestystekijät
• yhteistyökumppaneiden avulla ryhmiin saatiin oi-

kea kohderyhmä
• kuljetusten järjestäminen mahdollisti osallistumi-

sen syrjäkyliltäkin
• monipuolinen harjoittelu, luennot ja keskustelut 

saivat osallistujat ymmärtämään liikunnan merki-
tyksen omalle hyvinvoinnille ja ottamaan enem-
män vastuuta omasta pärjäämisestä

• tieto tulevasta kertausjaksosta kannusti itsenäiseen 
harjoitteluun väliajalla -> toimintakyky säilyi en-
nallaan 

• äiti-lapsi -ryhmät toivat uutta sisältöä sukupolvien 
kohtaamiseen

Haasteet
• yhteistyömuotoja ja työnjakoa terveyskeskuksen 

fysioterapian ja Someron Liikunta ry:n kanssa tuli-
si selkeyttää ja sopia kunkin rooli iäkkäiden liikun-
nan palveluketjussa. 

• kaupungin kielteinen päätös kuljetusten rahoitta-
misen jatkamiseen tulee hankaloittamaan monen 
iäkkään osallistumista ryhmään – kimppakyyte-
jä tullaan tarvitsemaan, samoin omaisten kuljetus-
apua.
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�.� Pihkahovisäätiö

Hankeorganisaatio: Pihkahovisäätiö
Hanke: Kepeät kintut Härmänmaalle 

Kauhava
Asukkaita �� ���
�5 vuotta täyttäneitä � ��� (��,� %) 

K Kepeät kintut kuntosalilta

Pihkahovisäätiön Kepeät kintut -hankkeessa panostettiin pysyvän liikuntakipinän sytyttämiseen. Kolmen 
kuukauden, kaksi viikoittaista harjoittelukertaa sisältäneen, intensiivijakson jälkeen harjoittelua jatkettiin 
kerran viikossa ja samalla motivoitiin iäkkäitä omaehtoiseen liikkumiseen allasjumpan tai kuntosaliharjoit-
telun merkeissä.  

Kepeät kintut Härmänmaalle -hanke käynnistyi Yli-
härmässä, Pohjanmaan lakeuksilla. Hankkeen ai-
kana tapahtui kuntaliitos, jossa neljä Etelä-Poh-
janmaan kuntaa (Ylihärmä, Alahärmä, Kauhava, 
Kortesjärvi) yhdistyi Kauhavan kaupungiksi. Kun-

ta on pinta-alaltaan suuri ja taajamien lisäksi väes-
töä on paljon myös haja-asutusalueilla. Kaupungin 
perusterveydenhuolto- ja sosiaalipalveluista vastaa 
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, jossa on Kauhavan 
lisäksi mukana Evijärvi ja Lappajärvi.  

Hanke: Kepeät kintut Härmänmaalle
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Iäkkäiden liikunta Kauhavalla

Kauhavan vapaa-aikapalveluista vastaa Kauhavan 
kaupunki, mutta urheiluseurat järjestävät suurim-
man osan liikuntatoiminnasta. Järvilakeuden kan-
salaisopistolla on liikuntaryhmiä hyväkuntoisil-
le iäkkäille, mutta toimintakyvyltään heikentyneitä 
iäkkäitä ei juurikaan ole huomioitu. 

Hankeorganisaation kuvaus

Pihkahovisäätiön tarkoituksena on kansantervey-
den, kuntoutuksen ja työhyvinvoinnin edistäminen. 
Säätiön omistamissa tiloissa toimii Härmän Kunto-
keskus, jossa myös Kepeät kintut -hanke toteutet-
tiin. Kuntokeskuksessa oli jo valmiina laadukkaat ja 
monipuoliset liikuntatilat, lisäksi kuntosalia paran-
nettiin hankkeen aikana. Hankkeen saamalla avus-
tuksella katettiin kokopäiväisen projektityöntekijän 
ja osa-aikaisen projektikoordinaattorin palkat sekä 
harjoitusvälineet, tilaisuudet ja koulutukset.

Kohderyhmän tavoittaminen

Hankkeen toiminta oli tarkoitettu kotona asuville 70 
vuotta täyttäneille iäkkäille, joiden toimintakyky oli 
heikentynyt. Iäkkäät eläkejärjestöjen edustajat olivat 
mukana jo hanketta suunniteltaessa, joten heidän 
näkemyksensä tulivat huomioitua alusta lähtien. Jär-
jestöjen mielestä hankkeen tärkein tehtävä oli itse-
näisen kotona selviytymisen tukeminen jalkojen li-
hasvoima- ja tasapainoharjoittelun sekä oikeanlaisen 
ravinnon avulla. Samalla todettiin, että toimintaan 
osallistumisen tulisi olla maksutonta. 

Hankkeen käynnistyessä maakunta- ja paikal-
lislehdet sekä yhteistyökumppanit kutsuttiin esitte-
lytilaisuuteen. Sen seurauksena hanketoiminta sai 
näkyvyyttä lehdissä tavoittaen niin kohderyhmään 
kuuluvia ja heidän läheisiään kuin ammattilaisiakin. 
Hanketyöntekijä kävi myös ahkerasti esittelemäs-
sä toimintaa sosiaali- ja terveystoimen työntekijöille, 
seurakunnan kerhoissa, palvelukeskuksessa sekä elä-
keläisjärjestöjen kokoontumisissa. 

Harjoittelu käyntiin tehokkaasti

Liikuntaryhmästä kiinnostuneet iäkkäät ilmoittau-
tuivat itse mukaan, jonka jälkeen hanketyöntekijä 
kutsui heidät yksilölliseen haastatteluun ja toimin-
takyvyn arviointiin. Siinä selvitettiin iäkkään ter-
veydentila, liikkumistottumukset, fyysinen toimin-
takyky sekä muita taustatietoja. Liikuntaryhmään 
ei järjestetty kuljetusta ja joillekin tämä muodostui 
kynnyskysymykseksi. Muut iäkkäät tulivat ryhmään 
omakustanteisesti taksilla, kimppakyydillä tai jon-
kun tuttavan kyydittämänä.  

Harjoittelu tapahtui 10–14 henkilön ryhmissä. 
Kolmen kuukauden pituisella intensiivijaksolla har-
joiteltiin kahdesti viikossa lihasvoiman ja tasapainon 
parantamiseksi. Sopiva harjoitustaso määritettiin 
jakson alussa tehtyjen toimintakykytestien avulla. 
Samat testit uusittiin jakson lopussa. Harjoittelu piti 
sisällään tasapainoratoja, kuntosaliharjoittelua, al-
lasjumppaa, keilailua, voimistelua musiikin kanssa ja 
ilman, rentoutusta sekä venyttelyä. 

Jakson aikana ryhmä sai tukea myös muilta am-
mattilaisilta, joiden palvelut ostettiin Härmän kun-
tokeskukselta. Toimintaterapeutti antoi ohjeita arjen 
apuvälineisiin ja niiden hankintaan sekä tietoa ko-
din turvallisuuteen liittyen. Lisäksi ryhmä kokoon-
tui kolmesti kuntoutusteologin vetämiin itsehoitoa 
tukeviin ja motivaatiota vahvistaviin ryhmäkes-
kusteluihin. Keskusteluissa käytiin läpi ikääntyville 
ajankohtaisia sekä tärkeitä aiheita. Tarvittaessa teo-
login kanssa sai keskustella myös kahdenkesken. 

Kuntoutusteologi oli mukana itsehoitoa 
tukevissa ryhmäkeskusteluissa.

Seuraavat viisi kuukautta harjoiteltiin kerran vii-
kossa, jolloin tavoitteena oli säilyttää intensiivijak-
solla saavutettu voimataso sekä motivoida iäkkäitä 
omatoimiseen liikkumiseen. Harjoittelun sisältö py-
syi samana ja toimintakykyä seurattiin edelleen tes-
tien avulla. 

Tämän jälkeen harjoittelua oli mahdollista jat-
kaa maksullisissa jatkoryhmissä joko allasjumpan tai 
kuntosali- ja tasapainoharjoittelun merkeissä. 
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Liikuntatietoa levittämään

Varsinaisten liikuntaryhmien lisäksi hankkeessa pai-
nottui liikuntaan ja terveyteen liittyvän tiedon levit-
täminen kohderyhmälle ja heidän parissaan työs-
kenteleville. Härmän Kuntokeskuksessa pidettiin 
kolmiosainen seminaarisarja, jonka aiheina olivat 
voimaharjoittelun, tasapainon sekä ravinnon merki-
tys ikääntyessä. Tilaisuuksia markkinoitiin paikallis- 
ja maakuntalehdissä sekä kirjeiden ja sähköpostin 
välityksellä. Kuulijoita näihin kaikille avoimiin tilai-
suuksiin saapui toista sataa eri puolilta Härmänmaa-
ta. Joukossa oli sekä iäkkäiden parissa työskenteleviä 
että itse iäkkäitä. 

Kepeät kintut -hanke kunnostautui myös messu-
jen järjestämisessä. Yhdessä muiden alueella toimi-
vien hankkeiden kanssa se järjesti Apuvälinepäivän, 

jossa kävi yli 1400 ihmistä tutustumassa uusimpiin 
apu- ja jumppavälineisiin. Etenkin ammattihenki-
löstö sekä opiskelijat antoivat positiivista palautetta 
tapahtumasta. Onnistunut messutapahtuma kannus-
ti jatkamaan ja vuoden päästä järjestettiin Hyvin-
vointimessut. Tähän tilaisuuteen pyrittiin saamaan 
mukaan erityisesti ikäihmisiä ja heidän läheisiään 
tutustumaan ikäihmisten palveluihin, tuotteisiin ja 
toimintaan. Messuille osallistui noin 600 henkilöä.  

Tärkeä osa tiedon levittämistä olivat ammatti-
laisille järjestetyt VoiTas -koulutukset. Hanketyön-
tekijät pitivät Härmän Kuntokeskuksen kuntoutus-
työntekijöille VanhusValmentaja -koulutuksen, jossa 
syvennettiin iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoitte-
luun liittyvää tietoa. Kauhavan alueen vanhustyönte-
kijöille pidettiin puolestaan Kunnon Hoitaja -koulu-
tuksia. Koulutukset saivat positiivisen vastaanoton ja 

Kuvio 2. Kepeät kintut -hankkeen yhteistyöverkosto

KEPEÄT KINTUT

Ohjausryhmä
• toimi linkkinä eri toimijoihin

Oppilaitokset
• luennot ammattikorkeakoulun 

fysioterapiaopiskelijoille
• opiskelijat mukana messuilla

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen
• tiedotus ryhmistä iäkkäille ja heidän 

ohjaaminen ryhmiin
• Kunnon Hoitaja -koulutukset      

kuntayhtymän vanhustyöntekijöille

Seurakunta
• hanketyöntekijä kävi seurakunnan     

tilaisuuksissa kertomassa toiminnasta
• diakonit ohjasivat iäkkäitä ryhmiin

Eläkeläisjärjestöt
• toiminnan suunnittelu yhdessä 
• yhteiset ulkoilupäivä- ja messutapahtumat, 

hanketyöntekijän pitämät luennot jäsenille
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osallistujat pitivät erityisesti iäkkäiden voima- ja ta-
sapainoharjoittelusta saamastaan tiedosta sekä vin-
keistä tiedon hyödyntämiseen käytännön työssä.

Kuntakumppanuus

Sitoutunut ja motivoitunut ohjausryhmä toimi link-
kinä eri toimijoihin. Ohjausryhmään kuuluivat han-
ketyöntekijöiden lisäksi
• Pihkahovisäätiön puheenjohtaja
• Ylihärmän vanhustyönjohtaja
• Alahärmän perusturvajohtaja, myöhemmin Kau-

havan sosiaalitoimen johtaja
• eläkeläisjärjestön edustaja Alahärmästä 
• Ylihärmän seurakunnan diakoni 
• Kuntayhtymä Kaksineuvoisen kotisairaanhoidon 

osastonhoitaja
• Kuntayhtymä Kaksineuvoisen vanhustyönjohtaja 
• Kauhavan vapaa-aikapäällikkö

Liikuntatoimi tuli mukaan ohjausryhmään kuntalii-
toksen myötä, mutta hankkeen juurruttamista ajatel-
len sen olisi kannattanut olla mukana alusta lähtien. 
Kuntaliitos yhdisti myös liikuntatoimet, mikä vai-
kutti palveluiden muotoutumiseen. Liikuntatoimi ei 
tarjoa omia ikäihmisille suunnattuja liikuntaryhmiä. 
Hankkeen yhteistyöverkosto on kuvattu kuviossa 2.

Toiminnan jatkuminen

Härmän Kuntokeskuksessa järjestetään iäkkäil-
le suunnattuja kuntosaliharjoittelun starttikursse-
ja sekä tehoharjoitusryhmiä. Iäkkäille on räätälöity 
edullisempi harjoitushinta. VoiTas -koulutuksia jat-
ketaan alueella.

K Tulosten pohdintaa

Menestystekijät
• alueella saatiin ikäihmisille soveltuva kuntosali ja 

heidän kukkarolleen sopivat alhaisemmat hinnat
• iäkkäät ovat ottaneet Härmän Kuntokeskuksen 

kuntosalin omakseen, ennen hanketta kuntosalilla 
ei näkynyt iäkkäitä

• säännöllinen liikunnan harrastaminen lisääntyi, 
toimintakyky parani ja kaatumiset vähenivät 

Haasteet
• liikuntatoimen mukaan saaminen toiminnan 

suunnitteluun, juurtumiseen ja levittämiseen
• toimivan palveluketjun rakentuminen
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Hankeorganisaatio: Kuusankosken Seudun Vanhainhuoltoyhdistys ry
Hanke: Toimintakykyä kuusankoskelaisille ikäihmisille

Kouvola 
Asukkaita �� ��� 
�5 vuotta täyttäneitä � 44� (�,5 %)

�.� Kuusankosken Seudun Vanhainhuoltoyhdistys ry

K Tasapainokoulun kautta omatoimiseen harjoitteluun

Kuusankosken Seudun Vanhainhuoltoyhdistyksen hanke kehitti palvelukeskuksen liikuntatoimintaa alueen 
ikäihmisten tarpeisiin. Tarjolla oli eritasoisia liikuntaryhmiä niin vedessä kuin maallakin. Ohjatun tasapai-
nokoulun jälkeen oli helppo jatkaa liikkumista ohjatussa kuntosaliryhmässä ja edelleen omatoimisesti harjoi-
tellen.

Kymenlaaksossa, Kymijoen varrella sijaitseva teolli-
suuskaupunki Kuusankoski oli vielä hankkeen käyn-
nistyessä oma kaupunkinsa. Vuoden 2009 alusta ta-
pahtuneen kuntaliitoksen myötä se yhdistyi viiden 
muun kunnan kanssa Kouvolan kaupungiksi, joka 
on yksi maamme suurimpia maaseutukaupunkeja.

Iäkkäiden liikunta Kuusankoskella

Pohjois-Kymenlaakson kunnissa toteutettiin vuo-
sina 2004–2006 senioriliikuntaprojekti. Sen aika-
na alueelle luotiin toimiva yhteistyöverkosto, jo-
hon kuuluivat iäkkäiden liikuntaa järjestävät tahot 

Hanke: Toimintakykyä kuusankoskelaisille ikäihmisille
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eli kaupungin sosiaali-, terveys- ja liikuntatoimi 
sekä Kettumäen palvelukeskus. Voimaa vanhuuteen 
-hankkeen alkaessa liikuntaa järjestävät tahot oli-
vat siis toisilleen tuttuja ja ne tiesivät, mitä toimintaa 
kukin järjesti.

Hankeorganisaation kuvaus

Kuusankosken Seudun Vanhainhuoltoyhdistyksen 
hanke toimi Kettumäen palvelukeskuksessa, joka si-
jaitsee keskeisellä paikalla Kuusankoskella. Palvelu-
keskuksessa on palvelu- ja ryhmäkotiasuntoja, kai-
kille avoin päiväkeskus sekä kuntoutusosasto, jossa 
on fysikaalisten hoitojen lisäksi ikäihmisille suun-
nattu kuntosali sekä terapia-allas. Palvelukeskuksen 
välittömässä läheisyydessä asuu paljon ikäihmisiä, 
jotka ovat löytäneet tiensä palvelukeskuksen toimin-
tojen pariin. Alueen asukkailla on hyvät ja turvalli-
set ulkoilureitit. 

Hankkeen saama avustus mahdollisti yhden ko-
kopäiväisen fysioterapeutin palkkaamisen toimin-
nan suunnittelemiseen, kehittämiseen sekä toteut-
tamiseen. Lisäksi hankkeessa työskenteli toinen 
hankeorganisaation palveluksessa oleva fysiotera-
peutti.

Kohderyhmän tavoittaminen

Kettumäen palvelukeskus on alueen ikäihmisille tut-
tu paikka, joten hankkeen käynnistyessä he osasivat 
itse hakeutua liikuntaryhmiin. Tieto levisi nopeasti 
myös viidakkorummun välityksellä. Loput iäkkäis-
tä tulivat mukaan kotipalvelun, terveyskeskuksen fy-
sioterapian tai geriatrin ohjaamina. 

Iäkkäät tulivat liikuntaryhmiin 
geriatrinkin ohjaamina

Monipuolista liikuntatarjontaa

Liikuntatoimintaan oli helpointa tulla mukaan ta-
sapainokoulujen kautta. Tasapainokouluja järjestet-
tiin hankkeen aikana useita, aina tarpeen mukaan. 
Ryhmäkoko rajoitettiin maksimissaan kahdeksaan 
henkeen, jotta harjoittelu kahden fysioterapeutin 
ohjauksessa olisi turvallista. Sopiva harjoitustaso 
määriteltiin toimintakykytestien avulla. 

Tasapainokoulut kokoontuivat kahdesti viikossa 
yhdeksän viikon ajan. Harjoituskerrat pitivät sisäl-
lään alkuverryttelyn, tasapainoharjoituksia, jalkoja 
vahvistavia kuntosaliliikkeitä sekä loppuverryttelyn.  
Koulun päättyessä kunkin osallistujan kanssa kes-

Kuvio 3. Iäkkään liikuntaketju Kettumäen palvelukeskuksessa

Tasapainokoulu

� krt/vko

� viikon ajan

fysioterapeutin
ohjaama

sopivan
jatkoryhmän 

etsiminen

kotivoimistelu-
ohjelman 

opettaminen

Ohjattu
kuntosaliryhmä

� krt/vko
fysioterapeutin

ohjaama

lisäksi
kotivoimistelua

Omatoiminen
kuntosaliryhmä

� krt/vko

aina samaan aikaan
ja samalla porukalla

vertaistuen
ansiosta ohjaajaa 

ei tarvittu

Palvelukeskuksen 
muita 

liikuntatoimintoja

vesijumppa

tuolijumppa

yksilöllinen ohjaus

Terveyskeskuksen
fysioterapia

toimintakykyryhmä

tasapainokoulut

Liikuntatoimi

kuntosali

jumppa 

vesijumppa
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kusteltiin henkilökohtaisesti harjoittelun jatkamises-
ta ja etsittiin sopiva ryhmä tai harjoittelumuoto. Kai-
kille opetettiin myös kotivoimisteluohjelma. 

Useimmiten tasapainokoulusta siirryttiin oh-
jattuun kuntosaliryhmään, jossa sai edelleen am-
mattilaisen ohjausta ja tukea harjoitteluun. Ryhmä 
kokoontui kerran viikossa ja se oli sisällöltään tasa-
painokoulun kaltainen. Osallistujat tekivät tuttuja 
harjoitteita aikaisempaa itsenäisemmin ja yhden oh-
jaajan avustamana. Kuntosaliryhmän lisäksi monet 
voimistelivat kotona tai osallistuivat tuolijumppaan. 

Ohjatun kuntosaliryhmän jälkeen iäkkäät siir-
tyivät harjoittelemaan omatoimisiin kuntosaliryh-
miin. Ryhmät kokoontuivat aina samaan aikaan 
tutussa porukassa tekemään aikaisemmin opittu-
ja voima- ja tasapainoliikkeitä. Vertaistuen ansiosta 
ohjaajaa ei enää tarvittu. Näissä hauskoja nimiä saa-
neissa ryhmissä, mm. Bodymimmit ja Salileidit, oli 
oman kunnon parantamisen lisäksi tärkeää ystävien 
tapaaminen ja kuulumisten vaihto. 

Palvelukeskuksessa oli tarjolla myös muita liik-
kumisvaihtoehtoja. Kaikkein eniten iäkkäitä sai liik-
keelle vesijumppa. Palvelukeskuksessa pyöri vii-
koittain 11 vesijumpparyhmää, jotka oli jaoteltu 
toimintakyvyn mukaan. Vesijumpparyhmissä har-
joiteltiin yhtälailla voimaa sekä tasapainoa käyttä-
en monipuolisesti erilaisia välineitä. Muutamiin eri 
yhdistysten omiin vesijumpparyhmiin oli koulutet-
tu vertaisohjaajia avustajiksi. Ohjatuille yksilökäyn-
neille olivat tervetulleita kaikki iäkkäät. Sen aikana 
käytiin läpi kuntosalilaitteiden käyttö sekä voima-
harjoittelun periaatteet. Tämän jälkeen iäkäs jatkoi 
harjoittelua omatoimisesti. Tarpeen mukaan ohjaus-
kertoja saattoi olla useampikin. Maksuttomia tuo-
lijumppia järjestettiin neljästi viikossa. Myös niissä 
huomioitiin voima- ja tasapainoharjoittelun periaat-
teet. Kuviossa 3 on kuvattu Kettumäen palvelukes-
kuksen liikuntaketju.

Sovellettu kuntosaliryhmä perustettiin yhteis-
työssä Kuusankosken kaupungin liikuntatoimen 
kanssa. Ryhmä oli tarkoitettu iäkkäille, jotka eivät 
heikon toimintakykynsä vuoksi voineet harjoitella 
muissa kuntosaliryhmissä. Tässä ryhmässä oli kaksi 
ohjaajaa ja vain neljästä viiteen ryhmäläistä. Kaikilla 
ryhmäläisillä oli sosiaalihuolto- tai vammaispalvelu-
lain mukainen kuljetustuki, joten heille järjestettiin 
yhteiskuljetus. Liikuntatoimi järjesti tilat ja ohjaajat 

ja vastaa ryhmän toiminnasta jatkossakin. Hanke-
työntekijä oli mukana ensimmäisen puolen vuoden 
ajan perehdyttämässä ohjaajia iäkkäiden voimahar-
joittelun perusteisiin.  

Kuntakumppanuus

• Kuusankosken kaupungin liikunta-, terveys- ja so-
siaalitoimen sekä aktiivisesti toimivien vammais-
järjestöjen kanssa järjestettiin yhteisiä tapahtumia 
ja sovittiin liikuntaryhmien organisoinnista

• Kaupungin terveys- ja liikuntatoimen kanssa kehi-
tettiin sovellettu kuntosaliryhmä kaikkein huono-
kuntoisimmille

• Kaupungin puutarhapuolen ja arkkitehdin kanssa 
suunniteltiin ulkoliikuntapaikka iäkkäille (aiheesta 
lisää luvussa 5)

Toiminnan jatkuminen

Kaikki hankkeessa kehitetyt liikuntatoiminnot jat-
kuvat Kettumäen Palvelukeskuksessa. Yhdistys vaki-
naisti myös toisen fysioterapeutin toimen, jotta hy-
väksi todettu toiminta voi jatkua. Tasapainokoulu on 
vakiinnuttanut asemansa paikkakunnalla ja sen kon-
septi on tuttu niin iäkkäille kuin ammattilaisillekin. 
Uusia tasapainokoululaisia tulee mm. terveyskeskus-
lääkäreiden sekä geriatrien lähettämänä. 

K Tulosten pohdintaa

Menestystekijät
• liikuntapalveluketjun palaset ovat loksahtaneet 

kohdilleen: tasapainokoulut -> ohjattu kuntosali-
ryhmä -> omatoiminen kuntosaliharjoittelu 

• kuntosalin kävijämäärä on noussut hankkeen aika-
na noin 40 prosenttia 

• henkilökunnan koulutuksella tieto voima- ja tasa-
painoharjoittelun sekä ulkoilun merkityksestä on 
levinnyt

Haasteet
• kuntaliitoksen myötä palvelurakenteet muuttuivat, 

osa yhteyshenkilöistä vaihtui ja liikuntaryhmiin 
tuli muutoksia 
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�.4 Aivohalvaus- ja dysfasialiitto

Hankeorganisaatio: Aivohalvaus- ja dysfasialiitto yhteistyössä Suomen Parkinson-liiton kanssa
Hanke: Aivovoimaa! 

Turku
Asukkaita ��� 0��
�5 vuotta täyttäneitä �5 55� (�,� %) 

K Yksilöllinen liikuntaneuvonta – saattaen salille

Erityisryhmiin kuuluvat ikäihmiset jäävät helposti yleisen liikuntatarjonnan ulkopuolelle, ellei heidän eri-
tyistarpeitaan osata ottaa huomioon. Aivovoimaa!-hankkeessa poistettiin esteitä, neuvottiin apuvälineiden 
hankinnassa, opastettiin avustajia ja kannustettiin liikkumaan – sairaudesta tai vammasta huolimatta.

Iäkkäiden liikuntatoiminta

Turun kaupungin liikuntatoimessa erityisliikuntaa 
on kehitetty aiempina vuosina erilaisissa liikunta-
hankkeissa ja esteettömyysprojekteissa. Yhteistyötä 
potilasyhdistysten kanssa tehdään tiiviisti. Kaupun-
gin liikuntatoimi maksaa yhdistyksille avustuksia 
liikuntatoimintaan ja liikuntakoulutukseen ja kan-
nustaa iäkkäitä liikkumaan. Ikäihmiset voivat hank-
kia 25 euroa maksavan 65+ -seniorikortin. Kortti on 
voimassa vuoden ja sillä pääsee vapaasti kaupungin 
kuntosaleille ja uimahalliin sekä joihinkin ohjattuihin 
liikuntatoimintoihin. Saattajakortilla pitkäaikaissai-
raiden tai vammaisten erityisryhmiin kuuluvien hen-
kilöiden avustaja tai saattaja pääsee ilmaiseksi kau-
pungin liikuntapaikkoihin.

Liikuntatoimen tarjoamaan liikuntaneuvontaan 
pääsee lääkärin, sairaanhoitajan, terveydenhoitajan 
tai fysioterapeutin lähetteellä. Terveysasemien sään-
nöllisillä liikuntaneuvonnan vastaanotoilla asiakkaat 
saavat tietoa asuinalueen tai ikäryhmän liikunta-
toiminnasta ja heitä ohjataan soveltuvaan harjoit-
teluun. Erityisryhmiin kuuluvat eivät ole juurikaan 
palvelua käyttäneet. Terveystoimessa fysioterapeutit 
antavat liikuntaneuvontaa osana kuntoutusta ja te-
rapiaa. He voivat ohjata asiakkaita myös liikuntatoi-
men tai järjestöjen ryhmiin.

  

Hankeorganisaation kuvaus

Aivohalvaus- ja dysfasialiitto on kansanterveys-, 
vammais- ja potilasjärjestö, joka tukee edustamien-
sa ryhmien arjessa selviytymistä. Liitto tekee tiivistä 
yhteistyötä Suomen Parkinson-liiton kanssa ja jär-
jestöillä on yhteinen Erityisosaamiskeskus Suvituu-
li Turun Hirvensalossa.  Esteettömän keskuksen ti-
lat soveltuvat monenlaiseen toimintaan. Tiloissa on 
mm. liikuntasali, jota vuokrataan liikuntaryhmille. 
Turun seudun Aivohalvaus- ja afasiayhdistyksessä 
on 172 yli 65-vuotiasta jäsentä ja Parkinson-yhdis-
tyksessä 435. Hankeorganisaatiossa on tietoa, ko-
kemusta ja osaamista eritysryhmän tarpeista. Aivo-
halvaus- ja dysfasialiitto on Soveltavan liikunnan eli 
SoveLi ry:n jäsenjärjestö.

Järjestön saamalla avustuksella on palkattu yksi 
kokopäiväinen projektityöntekijä, avustajia ulkoilu-
ryhmiin, koulutettu ulkoiluystäviä ja tehty liikunta-
neuvonta-DVD. 

Yhteistyötä rakennetaan kunnassa

Aivovoimaa!-hankkeessa keskityttiin yksilölliseen 
liikuntaneuvontaan yhdistysten jäsenille ja muil-
le erityisryhmään kuuluville (aivoverenkiertohäiri-

Aivohalvaus- ja dysfasialiitto yhteistyössä Suomen Parkinson-liiton kanssa
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ön sairastaneet ja Parkinsonin tautia sairastavat yli 
65-vuotiaat ikäihmiset). Toimintaan otettiin mu-
kaan Voimaa vanhuuteen -ohjelman kohderyhmästä 
poiketen nuorempiakin kuin 75-vuotiaat. Tavoittee-
na oli saada liikuntatoiminnan pariin toimintaky-
vyltään heikentyneet ikäihmiset, jotka eivät liiku ter-
veytensä kannalta riittävästi.

Kuntakumppanuutta eri toimijoiden kanssa läh-
dettiin rakentamaan alusta alkaen. Hanketyöntekijä 
teki lujasti töitä tiedottamalla uudesta hanketoimin-
nasta alueen kotipalvelun henkilöstölle, kaupun-
gin fysioterapeuteille, omaishoitoyhdistykseen, 
seurakuntaan ja eri vapaaehtoistoimijoille. Työ 
osoittautui aikaa vieväksi ja hankkeen käytettävis-
sä olevaan aikaan ja työvoimaan nähden haastavak-
si. Ohjausryhmä, johon oli koottu edustajia sosiaa-
li- ja terveystoimesta sekä seurakunnasta veivät asiaa 
omalta osaltaan eteenpäin omille organisaatioilleen. 
Ammattilaiset kotihoidosta tai fysioterapeutit ter-
veyskeskuksesta ohjasivat asiakkaitaan hankkeen 
toiminnan pariin. Yhteydenottoja tuli myös aktiivi-
silta iäkkäiltä tai heidän omaisiltaan potilasyhdistyk-
sistä, joiden tiedotteissa kerrottiin hankkeesta.  

Liikuntaneuvonta käyntiin

Yksilöllinen liikuntaneuvonta aloitettiin tutustumal-
la iäkkääseen asiakkaaseen ja hänen toiveisiinsa ja 
tarpeisiinsa. Liikunta suunniteltiin yhdessä iäkkään 
asiakkaan kanssa. Joskus tarvittiin avuksi puhetulk-
kia ja muita tukipalveluja, kuten avustajia ja apu-
välineitä ennen kuin päästiin varsinaisen liikunnan 
pariin. Avustajia tarvittiin yleensä myös harjoittelus-
sa ja liikuntapaikkaan kulkemisessa. Puheterapeutin 
kanssa oli tehty kommunikointia tukevaa materiaa-
lia, kuten kuvakansio. 

Erityisryhmien liikuntaneuvonnassa on oleellis-
ta poistaa esteitä liikunnan harrastamiselta ja löytää 
keinoja liikkua sairaudesta tai vammasta huolimatta. 
Tukitoimet olivat monesti edellytys jo liikunnan ko-
keilu- tai tutustumisvaiheessa. Oli järjestettävä kul-
jetus, avustaja tai erityisapuvälineitä liikuntakokei-
luja varten. Muita osaamista vaativia erityistarpeita 
olivat muisti-, hahmotus- ja kommunikaatiovaikeu-
det sekä lääkitys ja sen ajoitus esimerkiksi Parkin-
son-tautia sairastavilla. 

Turun kaupungin liikuntatoimen kanssa yh-

Hanke: Aivovoimaa!
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teistyö oli sujuvaa.  Iäkkäiden liikunnasta ja erityis-
ryhmistä vastaavat nimetyt työntekijät. Liikunta-
toimen moniin eri ryhmiin lähdettiin kokeilemaan 
omia taitoja yhdessä hanketyöntekijän kanssa. Ryh-
mänohjaajat opastivat uusia tulijoita ja tutustuttivat 
heidät myös muihin ryhmäläisiin. Kannustavia ystä-
viäkin löytyi. 

Toisinaan reitti liikunnan pariin kulki toisia pol-
kuja. Pariskunta, jossa vaimo halusi tukea puoli-
soa sairauden mukanaan tuomissa muutoksissa, tuli 
mukaan liikuntaneuvontaan. Hanketyöntekijä ohja-
si heidät omaishoitokeskukseen saamaan lisätietoa 
omaishoitajuudesta ja tukipalveluista. Samalla paris-
kunnat tutustuivat keskuksen päivätoiminta- ja lii-
kuntamahdollisuuksiin. Seurakunnan ystäväpalve-
lusta saatiin ulkoiluystäviä ja saattajia hankkeessa 
mukana oleville iäkkäille.

Kotivoimistelun ohjaus tai apuvälineiden käytön 
ohjaus iäkkään kotona voitiin sopia yhteisesti koti-
palvelutyöntekijän tai vapaaehtoisen liikuntaystä-
vän kanssa. Joskus vapaaehtoinen sai opastusta iäk-
kään lempiliikuntalajin sääntöihin, jotta he voisivat 
harrastaa lajia yhdessä. 

Suomen Parkinson-liiton jäsenyhdistyksen kans-
sa käynnistettiin istumatanssiryhmä. Hankkeen 
omana toimintana Suvituulessa järjestettiin sisä- ja 
ulkoliikuntaryhmiä. 

Tutustuminen uusiin lajeihin oli tärkeä osa lii-
kuntaneuvontaa. Eri liikuntalajeja lähdettiin kokei-
lemaan yhdessä iäkkään kanssa tai ryhmissä. Uusia 
kokemuksia saatiin bocciasta, frisbeegolfista, kei-
lailusta, joogasta, puistogolfista ja curlingista. Lii-
kuntakokeiluissa oli mukana avustajia apuvälineellä 
liikkuville ja esteettömyysasiat oli huomioitu. Kokei-
lusta iäkkäitä ohjattiin vastaavaan lajiryhmään. Nel-
jä innostunutta ihmistä siirtyi sisäcurling-ryhmään 
jatkamaan hyvin alkanutta uutta liikuntaharrastusta. 
Tutustuminen eri lajeihin turvallisessa ja kannusta-
vassa seurassa avasi uusia harrastusmahdollisuuksia. 
Hanketyöntekijä hankki tietoa ja tarvittavia välineitä 
esimerkiksi Maliken välinevuokraamosta, josta saa 
lainata toimintavälineitä erityisryhmien tarpeisiin.

Järjestön julkaisemassa AVH-lehdessä Korvaa-
maton kovalevy liikkeellä -palstalla esiteltiin sovel-
lettuja liikuntalajeja, kerrottiin hankkeen toiminnas-
ta ja kannustettiin liikkumaan.   

Yhdessä ulos

Ulkona tapahtuvien lajikokeilujen lisäksi hankkees-
sa käynnistettiin erilaisia ulkoliikuntaryhmiä. Yh-
teistyössä Turun ammattikorkeakoulun fysiotera-
piaopiskelijoiden kanssa aloitettiin tasapainoryhmä 
luonnossa. Kahdesti viikossa harjoiteltiin seitse-
män opiskelijan ohjauksessa tasapainoa ja voimaa 
metsässä ja poluilla. Kymmenen viikon harjoittelu-
jaksolla osallistujat saivat kokeilla ja kehittää taito-
jaan luonnossa. Uusia taitoja ja omia rajoja kokeil-
tiin iloisessa ryhmässä ja harjoitteluosuuden jälkeen 
juodut retkikahvit kruunasivat virkistävän luontolii-
kunnan.

Hankkeessa käynnistettiin myös ulkoliikunta-
ryhmä, joka kokoontui kerran viikossa kahden ja 
puolen kuukauden ajan. Osallistujat tulivat toimin-
taan mukaan potilasyhdistysten ja lääkinnällisen 
kuntoutuksen kautta. Osallistuminen ryhmään oli 
ilmaista. Kuljetuksen, kahvituksen ja mahdolliset si-
säänpääsymaksut retkikohteisiin jokainen maksoi 
itse. Lähes kaikilla oli vammaispalvelulain mukai-
nen kuljetustuki. Ulkoiluryhmistä kerrotaan lisää lu-
vussa 5.3.
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Lisää tietoa ammattilaisille ja 
iäkkäille

Toimintaa pyrittiin vakiinnuttamaan alueella osak-
si omien yhdistysten toimintaa kouluttamalla yhdis-
tysten liikuntavastaavia. Ulkoiluystäväksi iäkkäälle 
-koulutuksia pidettiin Turun alueen vapaaehtoistoi-
mijoille, Turun ammatti-instituutin aikuiskoulutuk-
sen lähihoitajaopiskelijoille ja Porin vapaaehtoistyön 
Vapari-hankkeen vapaaehtoisille. Osa lähihoitajis-
ta osallistui myös hanketyöntekijän pitämään Voi-
Tas- täydennyskoulutukseen kaatumisten ehkäisystä. 
Omaisille ja omaishoitokeskuksen vapaaehtoistyön-
tekijöille pidettiin terveysliikuntaluentoja.

Turun ammattikorkeakoulun ja Laurea ammat-
tikorkeakoulun Turvallinen koti -hankkeen kanssa 
toteutettiin ryhmämuotoinen liikuntaneuvonta po-
tilasyhdistysten jäsenille Auralan kansalaisopistos-
sa. Kolmen neuvontakerran kokonaisuudessa ATK-
kurssilaiset omassa luokassaan opettajansa johdolla 
etsivät verkosta liikuntatietoa, erilaisia liikuntaan 

liittyviä sivustoja ja tutustuivat niiden tarjontaan. 
Hanketyöntekijä oli videoyhteyden päässä opasta-
massa aihepiirin asioihin, ATK-opettaja auttoi luok-
katilassa.  Liikunnan pariin voi päästä monia eri 
teitä. Ryhmän jälkeen oli mahdollisuus sopia yksi-
löllinen liikuntaneuvonta-aika.

Hankkeen toiminnasta tehtiin 26 minuutin lii-
kuntaneuvonta-DVD ammattilaisten ja hanketyöte-
kijän yhteistyönä.

Toiminnan jatkuminen

Yksilöllinen liikuntaneuvonta ja ohjatut ulkoiluryh-
mät eivät jatku hankeorganisaatiossa samalla kon-
septilla, sillä rahoitusta toimintaan ei ole. Han-
keorganisaatio voi hyödyntää hankkeessa saatua 
kokemusta uudessa suunnitelmassaan ryhmämuo-
toisesta liikuntaneuvonnasta. Liikuntaneuvonta-
DVD on hyvä koulutus- ja viestintämateriaali eri-
tyisryhmien liikuntaneuvonnasta kiinnostuneille.
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K Tulosten pohdintaa

Menestystekijät
• erityisryhmään kuuluvia saatettiin liikuntatoimin-

nan pariin kädestä pitäen
• tiedottamalla, rohkaisemalla ja tietä raivaamalla
• iäkkäitä ohjattiin kokeilujen jälkeen liikuntatoimen 

ja eri lajiseurojen ryhmiin
• tiivis yhteistyö Suomen Parkinson-liiton kanssa
• hanketyöntekijällä kumppaneineen oli kokemus-

ta erityisryhmien liikunnan erityispiirteistä ja intoa 
uusiin toimintakokeiluihin   

�.5 Kehittämisehdotuksia kunnille

Haasteet
• erityisryhmien liikuntaneuvonta vaatii voimavaro-

ja ja paljon erilaisia tukitoimia 
• toiminnasta tiedottamiseen verkostoille on varatta-

va riittävästi aikaa 
• erityisryhmiin kuuluvien terveysliikunta on osin 

vierasta sosiaali- ja terveystoimessa
• paikallisen toiminnan juurtuminen osaksi valta-

kunnallisen hankeorganisaation toimintaa jäi vä-
häiseksi

• potilasyhdistyksissä ei ole riittävästi soveltavia lii-
kuntaryhmiä, joissa on myös avustajia

Kuntoutuslaitoksissa on hyvät tilat ja osaamista iäk-
käiden liikunnan toteuttamiseen. Kuntien kannat-
taa tukea laitosten järjestämää iäkkäiden liikun-
tatoimintaa esimerkiksi rahoittamalla kuljetukset 
ryhmiin.

Järjestöjen ja yhdistysten ylläpitämät palvelutalot 
ja -keskukset ovat iäkkäiden luontaisia kohtaamis-
paikkoja. Ne kannattaa ottaa mukaan, kun suunni-

tellaan toimivaa iäkkäiden liikuntapalveluketjua.
Erityisryhmien liikuntamahdollisuuksista on tie-

dotettava riittävästi ammattilaisille ja iäkkäille. Lii-
kunnan esteettömyyteen on kiinnitettävä huomiota. 
Liikuntaryhmissä tarvitaan avustajia, yksilöllistä oh-
jausta, apuvälineitä ja riittävästi kannustusta. Vapaa-
ehtoisille on järjestettävä koulutusta eritysryhmien 
tarpeista ja liikuntaharjoittelun soveltamisesta.
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Koordinoimalla tukea 
toimintaan  >
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L
iikuntatoiminnan kehittäminen ja juurruttaminen vaatii useiden eri sektoreiden välistä 
yhteistyötä. Tässä luvussa kuvataan, miten Voimaa vanhuuteen -hankkeet ovat koordinoi-
neet tätä kehitystyötä erilaisissa toimintaympäristöissä. Esimerkit tulevat isosta kaupun-
gista, usean kunnan alueella toimineista yhteishankkeista sekä valtakunnallisen eläkeläis-
järjestön toiminnasta.

4 Koordinoimalla tukea      
       toimintaan

4.1 Nääsville ry

Hankeorganisaatio: Nääsville ry
Hanke: Iäkkäiden ihmisten liikunnan palveluohjauksen toimintamalli

Tampere
Asukasluku ��� 50�
�5 vuotta täyttäneitä �� 0�� (�,� %)

K Ny tehrään kunnosta numeroo

Tampereella lähdettiin yhtenäistämään iäkkäiden liikuntaneuvonnan monenkirjavia käytäntöjä. Laajamit-
tainen koulutus takasi osaamisen leviämisen. Poikkihallinnollisen työryhmän tiiviillä yhteistyöllä saatiin 
luotua yhteiset työvälineet ja konkreettiset toimintamallit kuhunkin yksikköön erikoissairaanhoidosta koti-
hoitoon ja järjestösektorille asti. Samalla syntyi palveluketju iäkkäiden liikuntaan ja ”tampereenkiälinen” 
tapa työskennellä. 

Iäkkäiden liikunta Tampereella

Tampere on iso kaupunki, jonka alueet ovat omia 
pikkukaupunkejaan omine käytäntöineen ja liikun-
tatoimintoineen. Näin ollen myös iäkkäiden liikun-
taneuvontaa toteutettiin hyvin monin eri tavoin sek-
torista ja kaupunginosasta riippuen. Kaupungissa 
toimivan ennakoivan vanhustyön Elonpolkuja-yh-
teistyöverkoston koulutustyöryhmä oli kehittänyt 
tamperelaisten iäkkäiden liikuntaneuvontaa ja pal-

veluohjausta. Työtä jatkettiin Voimaa vanhuuteen -
hankkeessa.

Hankeorganisaation kuvaus

Nääsville ry on 10 sosiaalialan yhdistyksen verkosto, 
”järjestöjen järjestö”, joka kokeilee ja kehittää kotona 
selviytymistä edistäviä toimintatapoja tamperelaisil-
le ikäihmisille ja muille erityisryhmille. Elonpolku-
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ja-verkoston jäsenyhteisönä Nääsville ry otti käytän-
nön vastuun hankkeesta ja hallinnoi sitä.  Hankkeen 
saamalla avustussummalla palkattiin yksi kokopäi-
väinen hanketyöntekijä, joka koordinoi toimintaa 
ja koulutti vanhustyöntekijöitä ja vertaisia. Lisäksi 
hankkeessa toimi osa-aikaisesti toinen työntekijä.

Yhteistä näkemystä luomaan

Tampereen kaupungilta lainattiin fysioterapeut-
ti hankkeen vetäjäksi. Hän kokosi ympärilleen mo-
niammatillisen ja poikkihallinnollisen Gerontologi-
sen liikuntaneuvonnan (Gerli) -työryhmän, jossa oli 
mukana seitsemän yksikköä: 

Tampereen kaupungilta
• päivätoiminta 
• aikuisneuvonnan terveydenhoitajien vastaanotto 
• kuntoutus (perusterveydenhuolto, erikoissairaan-

hoito, laitoshoito) 
• liikuntapalvelut 
• sairaalojen vuodeosastot 
muilta sektoreilta
• Nääsville ry (fysioterapeutit, korttelikaverit, jäsen-

järjestöjen päivätoiminta) 
• fysikaalinen hoitolaitos FysioCenter. 

Lisäksi toiminnan kehittämisessä oli mukana kau-
pungin kotihoito, mutta se ei ehtinyt kiireiltään työ-
ryhmään mukaan. Sen sijaan hanketyöntekijä oli 
muuten yhteydessä kotihoidon esimiehiin ja neuvot-
teli johtoryhmän kanssa.  

Kehittämistyön tavoitteena oli vanhustyön am-
mattilaisten systemaattinen, johdonmukainen ja yh-
tenäisten käytäntöjen mukainen liikuntaneuvonta. 
Tämä malli haluttiin tuotteistaa ja syntyi ”Ny teh-
rään kunnosta numeroo – Gerontologinen liikunta-
neuvonta Tampereella”

Prosessia työstettiin eläytymällä yhden iäkkään, 
kotona asuvan 81-vuotiaan Tyynen elämään. Työ-
ryhmä lähti miettimään, miten Tyyne saisi arvion 
liikkumiskyvystään ja hyvinvointinsa kannalta sopi-
vasta liikunnasta ja ravinnosta. Millaista neuvontaa 
hänen tulisi saada esimerkiksi kotihoidon työnteki-
jältä, sairaalasta kotiutuessaan tai liikuntaryhmässä? 
Miten hän motivoituisi aloittamaan tai jatkamaan 
terveysliikuntaa.

Kartoitusta ja koulutusta

Aluksi kartoitettiin, ketkä jo nyt ”liikuttavat” iäkkäi-
tä ja antavat liikuntaneuvontaa. Sen pohjalta lähdet-
tiin miettimään, olisiko muita tahoja, joiden työhön 

Hanke: Iäkkäiden ihmisten liikunnan 
palveluohjauksen toimintamalli
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se luontevasti istuisi. Ensimmäinen konkreettinen 
askel oli eri ammattiryhmien kouluttaminen iäk-
käiden liikkumiskykyä tukevaan voima- ja tasapai-
noharjoitteluun sekä fyysisen toimintakyvyn ar-
viointiin. Ammattilaisten lisäksi oppiin pääsivät 
vertaisohjaajat ja iäkkäät itse. 

Hanketyöntekijän aloitteesta Tampereelle tilat-
tiin VoiTas- kouluttajakoulutus, jonka ansiosta Tam-
pereelle saatiin 27 uutta VoiTas -kouluttajaa. He 
työskentelivät kaupungin avokuntoutuksessa, laitos-
hoidossa, erikoissairaanhoidossa, liikuntapalveluissa 
tai Nääsville ry:ssä. Tämä suuri kouluttajajoukko ei 
jäänyt laakereilla lepäämään vaan jatkoi tiedon levit-
tämistä. Kukin kouluttaja, usein parityöskentelynä, 
koulutti oman yksikkönsä henkilökuntaa iäkkäiden 
voima- ja tasapainoharjoitteluun, fyysisen toimin-
takyvyn arviointiin ja liikuntaneuvontaan liittyen. 
Kaiken kaikkiaan Tampereella pidettiin 35 Kunnon 
Hoitaja -koulutusta, kolme VanhusValmentaja -kou-
lutusta sekä neljä VertaisVeturi -koulutusta, joissa oli 
yhteensä runsaat 500 osallistujaa, todistuksen saa-
neitakin 414. Tämän lisäksi hanke järjesti tietoisku-
ja, Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -koulutusta, ravitse-
muskoulutusta sekä lukuisia iäkkäille suunnattuja 
yleisöluentoja. Liikuntaneuvonnan ja palveluohja-
uksen onnistuminen ei siis jäisi ainakaan tiedoista ja 
taidoista kiinni. 

Käytäntöjä yhtenäistämään

Koulutusten päästyä käyntiin ryhdyttiin yhtenäistä-
mään eri yksiköiden toteuttamaa liikuntaneuvontaa. 
Ensimmäiseksi päätettiin yhtenäistää iäkkäille teh-
tävät toimintakykytestit, sillä käytössä oli laaja re-
pertuaari testejä. Kokeilujen ja vilkkaiden keskuste-
lujen jälkeen otettiin yhteisymmärryksessä käyttöön 
useista testeistä koottu Kunnosta numeroo –toimin-
takykytestistö, jossa huomioitiin toiminta- ja liik-
kumiskykyiset iäkkäät, toiminta- ja liikkumiskyvyl-
tään heikentyneet iäkkäät sekä iäkkäät, joilla on jo 
toiminnanvajauksia. Näin esimerkiksi kotihoidon ja 
päivätoiminnan asiakkaat testattiin omilla testeillään 
ja toimintakykyiset asiakkaat vaativammilla testeillä. 
Iäkkäiden toimintakyvyn eri tasot otettiin huomi-
oon myös neuvontaprosessin muissa vaiheissa. 

Seuraavaksi alettiin miettiä liikuntaneuvon-
nan yhteisiä linjauksia ja työvälineitä. Gerli-työryh-
mä kehitti liikuntaneuvontalomakkeen vanhustyön 

ammattilaisille haastattelu- ja neuvontatilanteissa 
käytettäväksi. Työntekijöille jaettiin lisäksi manuaa-
li, jossa kysymykset oli avattu ja selitetty. Lomakkeen 
kysymykset ohjaavat neuvojaa puuttumaan iäkkään 
itsenäisen selviytymisen kannalta tärkeisiin asioihin 
kuten liikkumiseen, apuvälineisiin ja kaatumisen 
pelkoon. Tärkeää oli myös ravitsemusneuvonnan 
liittäminen osaksi liikuntaneuvontaa. Hankkeen 
palkkaama ravitsemusterapeutti suunnitteli lomak-
keen ravitsemusosion ja koulutti työntekijöitä asian 
osaamiseen.  

Liikuntaneuvontatilanteen konkreettisiksi työvä-
lineiksi kehitettiin myös
• Liikepankkikuvasto, jossa on kuvia seisten, istuen 

tai makuulla tehtävistä liikkeistä
• Liikelahja-vihkonen, jossa on fyysiseen aktiivisuu-

teen kannustava teksti, ravitsemusohje sekä kolme 
voimisteluliikettä lahjan saajan toimintakyvyn mu-
kaan (ks. luku 6.4)

• Ravitsemusneuvontapaketti: ohje asiakkaalle, taus-
tamateriaali työntekijälle sekä juliste lihasvoima-
harjoittelun jälkeisestä ruokailusta (ks. luku 6.4)
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1.Yleinen liikuntatiedon jakaminen kuuluu kaikille van-
hustyön ammattilaisille. Tällä halutaan herätellä iäkkäitä 
huomaamaan, että ”Olis sankeh hyäryllistä reenata”.

Konkreettisia esimerkkejä:
• Liikuntaneuvontaluennot palvelutaloissa, päiväkeskuk-

sissa ja muissa ikäihmisten kokoontumispaikoissa. Luen-
not ovat esillä �0+ liikuntakalenterissa.

• Sairaalojen vuodeosastojen seinille laitettavat liikepank-
kikuvastosta poimitut istuen tehtävät voimisteluohjeet 
ja käytäville ”Kävely kevyemmäksi” -voimisteluohjelma.

• Kaupungin liikennelaitoksen palvelubussien seinille ku-
vat ”singer”-liikkeestä eli nilkkojen pumppaavasta kou-
kistus-ojennusliikkestä.

2.Yksilöllinen ohjaus ja neuvonta kuuluu kaikille van-
hustyön ammattilaisille. Se voi perustua iäkkään itsen-
sä, hänen omaisensa tai ammattilaisen huomaamaan 
tarpeeseen. Tarvittaessa iäkäs ohjataan eteenpäin fysio-
terapeutille.

Konkreettisia esimerkkejä:
Kotihoito
• Jokaisella kotikäynnillä henkilökunta pyytää iäkästä 

nousemaan tuolilta ylös �-5 kertaa ja ohjaa hänelle kol-
men liikkeen kotivoimisteluohjelman asiakkaan kunnon 
mukaisesti. 

• Henkilökunta ohjaa asiakkaita aktiivisesti Voimaa van-
huuteen -ryhmiin.

• Kullekin lähipalvelualueelle valitaan Kunnon Hoitaja -
avainosaaja, joka innostaa muita työntekijöitä kuntoutu-
mista edistävään työotteeseen.

Päiväkeskukset
• Asiakkaiden haastattelu gerli-lomakkeen avulla ja liikun-

taneuvonta sen pohjalta.
• Päiväkeskuksiin valitaan liikuntavastaavat.
Terveydenhoitajat 
• Kunnosta numeroo -toimintakykytestit ovat käytössä.
• Annetaan Liikelahjoja �0- ja �0-vuotistarkastuksissa.
• Ohjataan asiakkaita liikuntaryhmiin ja liikuntaneuvonta-

luennoille.

Kuntoutus
• Kunnosta numeroo -toimintakykytestit ovat käytössä.
• Liikuntaneuvonnan antaminen, kun iäkäs saa ensimmäi-

sen liikkumisen apuvälineensä.
• Asiakas saa kotiutuessaan Liikelahjan ja hänet ohjataan 

Voimaa vanhuuteen -ryhmään.
Liikuntapalvelut
• Liikuntaneuvontaa ja henkilökohtaista opastusta sopi-

van liikuntaharrastuksen löytämiseen.
• Ravitsemusneuvontaa liikuntaryhmissä.
• Kunnosta numeroo -toimintakykytestit halukkaille syys- 

ja kevätlukukauden päätteeksi.
Sairaalan vuodeosastot
• Potilaiden kannustaminen tekemään seinällä esillä ole-

via täsmävoimisteluliikkeitä.
• Liikelahjan antaminen potilaalle tämän kotiutuessa.
Nääsville ry
• Asiakkaiden haastattelu gerli-lomakkeen avulla ja liikun-

taneuvonta sen pohjalta.
• Voimaa vanhuuteen -ryhmien toimintakykytestit puoli-

vuosittain.
• Korttelikaverit kannustavat liikuntaharjoitteluun, ohjaa-

vat liikuntaryhmiin sekä antavat Liikelahjoja ja ravitse-
musneuvontaa.

Fysiocenter
• Gerli-lomakkeen käyttö kuntokartoituksen yhteydessä 

ja liikuntaneuvonta sen pohjalta.
• Asiakkaiden testaus Kunnosta numeroo -toimintakyky-

testeillä.

3.Yksilöllinen liikuntasuunnitelma tehdään yhdessä fy-
sioterapeutin kanssa, kun iäkäs tarvitsee laaja-alaisem-
paa liikkumiskyvyn kartoitusta, ohjausta ja neuvontaa. Iä-
käs voi hakeutua liikuntasuunnitelman tekoon joko itse 
tai omaisen, vanhustyön ammattilaisen tai lääkärin suosi-
tuksesta.

Konkreettisia esimerkkejä:
• Iäkäs saa havainnointiin, haastatteluun ja toimintakyky-

testeihin perustuvan arvion liikkumiskyvystään.
• Hän saa tietoa hyvinvointinsa kannalta sopivasta liikun-

nasta sekä ravitsemuksesta.
• Hänelle tehdään liikuntasuunnitelma ja kotiharjoitte-

luohjelma ja hänet ohjataan sopivaan liikuntaryhmään. 
• Tarvittaessa sovitaan seurantakäynti.

Liikuntaneuvonnan toimintatavat Tampereella
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• Voima-, tasapaino- ja ravitsemustietoiskujen ma-
teriaali

• Harjoituspäiväkirja
• ”Arki haastaa ja harjoittaa” -Power Point -esitys lii-

kuntaneuvontaluennon pohjaksi
• Kunnosta numeroo -toimintakykytestin seuranta-

kortti 

Kaikki yllämainitut materiaalit seurantakorttia lu-
kuun ottamatta ovat sähköisessä muodossa kaupun-
gin sisäisen intranetin Voimaa vanhuuteen -osios-
sa, josta työntekijät voivat ne tulostaa. Kolmannen ja 
yksityisen sektorin työntekijät voivat tulostaa tiedos-
tot omilta koneiltaan. Seurantakortista on tekeillä 
painettu versio, jota tullaan jakamaan laajasti.

Liikuntapalveluita ja -olosuhteitakin kehitettiin. 
Uusia liikuntaryhmiä perustettiin kahdelle alueel-

le, joilla niitä ei aikaisemmin ollut. Terveysasemi-
en fysioterapiaosastojen yli 75-vuotiaille suunnatut 
ryhmät nimettiin Voimaa vanhuuteen -ryhmik-
si ja yksityinen kuntosali perusti oman Voimaa van-
huuteen -ryhmänsä. Kaupungin liikuntapalveluiden 
ryhmät profi loituivat niin, että joka kaupunginosaan 
tuli yli 75-vuotiaille sopivia ryhmiä. Ryhmät esitel-
tiin liikuntapalveluiden syksyisin julkaisemassa 60+ 
-liikuntakalenterissa oman Voimaa vanhuuteen -ot-
sikon alla ja siinä selitettiin tarkasti, mitä ryhmässä 
tehdään ja kenelle ne sopivat. Kuntosalivälineistöä 
hankittiin ja yksi Nääsville ry:n kuntosali profi loitui 
kokonaan 75+ ikäisten lähiliikuntasaliksi. Palvelu-
talojen ja -keskusten läheisyyteen mitattiin noin 500 
metrin pituisia helppokulkuisia rollaattorireittejä. 
Reittikartat ovat tulostettavissa kaupungin liikunta-
palveluiden verkkosivuilta. 

Tyyne, 81 v.
• asuu yksin kerrostalossa Tampereen 

keskustassa, ei apuvälineitä
• kuuluu karjalaisten naisten kerhoon, 

käy uimassa Kalevan uimahallilla
• kaatunut kotona -> yleistilan laskun 

vuoksi Hatanpään sairaalaan

Erikoissairaanhoito: Hatanpään sairaala
• fysioterapeutit ja hoitajat kannustavat 

Tyyneä harjoittelemaan seinillä olevien  
liikepankkikuvien mukaan

• Tyyne saa rollaattorin ja fysioterapeutin 
antamaa pontevaa liikuntaneuvontaa  
voima- ja tasapainoharjoittelusta sekä  
ravitsemuksesta

Laitoshoito: Kaupin sairaala
• Tyyne kuntoutuu ja saa kotiutuessaan         

Liikelahjan seisten tehtävillä liikkeillä
• Tyyne ohjataan avokuntoutuksen Voimaa 

vanhuuteen -ryhmään
• yhteys kotihoidon asiakasohjaukseen         

kotiavun tarvekartoitusta varten

Kotihoito
• Tyyne saa kauppa- ja siivouspal-

veluja, aloittaa päiväkeskuksessa       
kerran viikossa

• kotihoidon työntekijä käy kerran  
viikossa tekemässä lääkejaon, jon-
ka yhteydessä treenaa Tyynen kans-
sa reisilihaksia: Tyyne nousee �–5 
kertaa istumasta seisomaan ja saa 
lisäksi kannustusta Liikelahjaliikkei-
den tekemiseen. Treenikerrat mer-
kitään harjoituspäiväkirjaan.

Avokuntoutus:                         
Voimaa vanhuuteen -ryhmä 
• Tyyne tulee ryhmään palvelu-

bussilla; matkan aikana liikut-
telee nilkkoja bussissa olevan           
ohjeen mukaan

• toimintakykytestit sekä voima- ja 
tasapainoharjoittelua

• Tyyne kuuntelee tietoiskut        
ravinnosta, voimaharjoittelusta ja    
tasapainoharjoittelusta

• kannustetaan jatkamaan Liikelah-
jaliikkeiden tekemistä ja ulkoile-
maan avustajan turvin

Nääsville ry:n Korttelikaveri
• hakee kerran viikossa Tyynen ulkoilemaan
• kannustaa Liikelahjaliikkeiden tekemiseen ja ohjaa Tyynen 

Nääsville ry:n Voimaa ja tasapainoa -ryhmään

Päiväkeskus Willa Viola
• Tyyne haastatellaan ja testataan Gerli-lomakkeen avulla
• Arki haastaa ja harjoittaa – liikkumisen hyödyt                

ikääntyessä -luento
• Tyyne osallistuu vertaisohjaaja Mairen pitämään               

tuolijumppaan

Nääsville ry:n Voimaa ja tasapainoa 
-ryhmä Willa Violassa
• Tyyne asuu lähellä ->kulkee ryhmään kävellen
• toimintakykytestit puolivuosittain
• Tyyne kuuntelee tietoiskujen kertauksen
• Tyyne treenaa alaraajojen voimaa ja tasa-

painoa
• Tyyne saa rollaattorin tilalle kävelykepin

Pysyäkseen kotikuntoisena Tyyne 82 v. 
• käy kerran viikossa
- päiväkeskuksessa
- voima- ja tasapainoharjoittelu ryhmässä
- ulkoilemassa Korttelikaverin kanssa
• käy mittauttamassa verenpainetta ja 

terveydenhoitaja kannustaa ulkoile-
maan ja treenaamaan täsmäliikkeitä

• Tyynen liikuntahaaveena on päästä vielä 
Liikuntapalvelujen Voimaa vanhuuteen 
allasvoimisteluryhmään

Kuvio 4. Liikuntaneuvontaketju Tyynen tukena
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Uudet työvälineet veivät liikuntaneuvontaa eteen-
päin, mutta neuvonta kaipasi edelleen jäsennys-
tä. Työryhmä päätyi jakamaan neuvonnan kolmeen 
tyyppiin: yleiseen liikuntatiedon jakamiseen, yksi-
lölliseen ohjaukseen ja neuvontaan sekä yksilölli-
seen liikuntasuunnitelmaan (kts. sivu 47). Neuvot-
telemalla yksiköiden johtoryhmien, esimiesten ja 
työntekijöiden kanssa saatiin sovittua konkreettiset 
toimintatavat, joilla liikuntaneuvontaa lähdettiin to-
teuttamaan. Kuviossa 4 esitetään, miten liikuntaneu-
vontaketju tukee iäkästä tamperelaista. 

Toiminnan jatkuminen

Yhtenäiset käytännöt ja työvälineet ovat käytössä 
eri yksiköissä. Gerli-työryhmä ei jatka toimintaan-
sa, mutta ryhmän fysioterapeutit ja liikunnanoh-
jaajat kuuluvat kaupungin liikuntapalveluketju-
työryhmään, jossa jatkuu iäkkäiden liikunnan 
palveluohjauksen kehittäminen. VoiTas -koulutta-
javerkosto jatkaa koulutustyötään. Jokaisella viidel-
lä fysioterapia-alueella on kaksi VoiTas -koulutta-
jaa. He pitävät yhteyttä kotihoidon Kunnon Hoitaja 
-avainosaajiin alueellansa.

K Tulosten pohdintaa

Menestystekijät
• laajamittainen koulutus ja esimiesten sitoutuminen 

siihen oli hankkeen onnistumisen ehdoton edelly-
tys

• poikkihallinnollisen työryhmän merkitys oli suu-
ri yhteisten työskentelytapojen ja työvälineiden ke-
hittämisessä

• toimintakykytestien yhtenäistämisen myötä testa-
us on otettu tavaksi -> iäkkään kunnon seuraami-
nen on helpompaa, kun samat testit toistuvat eri 
yksiköissä

• palveluketjun muodostaminen on tuonut liikun-
tatoiminnan pariin lukuisia uusia kohderyhmään 
kuuluvia iäkkäitä

Haasteet
• liikunnan palveluohjausketjuun tarvitaan lisää 

lenkkejä, etenkin lääkärit täytyy saada mukaan
• toimintakyvyltään heikentyneet iäkkäät tarvitsevat 

lisää liikuntaryhmiä kuljetuspalveluineen
• koordinoijatahon löytyminen hankkeen päättymi-

sen jälkeen 
• vanhustyöntekijöiden vaihtuvuus on suuri, joten 

koulutuksia tulee järjestää jatkuvasti
• lähiesimiehillä on suuri rooli vanhustyöntekijöiden 

sitouttamisessa
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Case 
Klaaran tie liikunta-agentiksi

N Eräässä Tampereen kaupungin ylläpitämässä päiväkes-
kuksessa työskentelee Klaara; kodinhoitaja ja nykyinen lä-
hihoitajaopiskelija. Neljäntoista vuoden ajan Klaara on ak-
tivoinut päiväkeskukseen virkistymään tulevia ikäihmisiä.  

Tuli tuiki tavallinen päivä alkuvuodesta �00�, jolloin esi-
mies kertoi päiväkeskuksen työntekijöille Voimaa vanhuu-
teen -hankkeesta ja siihen liittyvästä Kunnon Hoitaja -kou-
lutuksesta. Päiväkeskus laitettaisiin kahdeksi päiväksi kiin-
ni, jotta koko työyhteisö voisi osallistua koulutukseen. 
”Mikä ihmeen Kunnon Hoitaja -koulutus”, ihmetteli Klaa-
ra. Pian selvisi, että kyseessä on ikäihmisten liikunta-asi-
oihin liittyvä koulutus. ”Haa”, ajatteli Klaara. ”Tämähän 
voi olla mielenkiintoista!” Liikunnallisena ihmisenä Klaaran 
motivaatio osallistua koulutukseen ei sen enempää herät-
telyä tarvinnut.

Koulutus toteutui helmi–maaliskuussa. Koulutuksen tavoit-
teena oli saada tietoja ja taitoja iäkkäiden voima- ja ta-
sapainoharjoittelusta sekä sen vaikutuksesta liikkumisky-
kyyn, oppia mittaamaan iäkkäiden tasapainoa ja lihasvoi-
maa tietyillä testeillä, oppia ohjaamaan iäkkäiden omaeh-
toista sekä ryhmässä tapahtuvaa voima- ja tasapainohar-
joittelua sekä oppia tukemaan iäkkäiden omia voimavaro-
ja. Koulutuspäivinä Klaara sai vahvistusta jo työssään to-
teuttamilleen asioille; päivittäisille liikuntatuokioille ja kun-
toutumista edistävälle työotteelle. Koulutuksen uusin anti 
oli ikäihmisten fyysisen toimintakyvyn arviointi toimintaky-
kytesteillä. Kaiken kaikkiaan Klaara koki koulutuksen hyö-
dylliseksi, sillä oppi oli suoraan sovellettavissa käytäntöön.

Koulutuksen siivittämänä Klaara innostui asiakkaiden-
sa liikunta-asioista entisestään. Tämän huomasi hä-
nen lähiesimiehensäkin, joka kysyi Klaaran halukkuutta 
ryhtyä liikunta-agentiksi. Klaara tuumasi, että jo vain! 
Uusi liikunta-agentti hankki budjetin sallimissa rajois-
sa joitakin uusia liikuntavälineitä liikuntatuokioita piris-
tämään. Voimaa vanhuuteen -hanketyöntekijä kuuli lii-
kunta-agentista ja värväsi hänet oitis gerli-työryhmään 
päivätoiminnan edustajaksi. Klaara toimi työryhmäs-
sä aktiivisesti. Gerli-lomakkeen valmistuttua hän jal-
kautti sen toimintakykytesteineen oman päiväkeskuk-
sensa lisäksi samassa talossa toimiviin kahteen muu-
hunkin päiväkeskukseen. Klaaran aktiivisuuden ansios-
ta kaupungin päivätoiminnan asiakkaiden fyysistä toi-
mintakykyä alettiin arvioida ja seurata toimintakyky-
testeillä. Lisäksi aloitettiin kaikkien uusien asiakkaiden 
haastattelu gerli-lomaketta hyödyntäen. Vähänkö lois-
tava liikunta-agentti! Asiakkaat kokivat haastattelu- ja 
testaushetken hyvin positiivisena. Klaaran eräs asiakas 
lausahtikin testauksen päätyttyä: ”Kiitos, kun olit niin 
kiinnostunut minusta!”  

Klaara itse koki, että ilman kannustavia ja kehittämis-
myönteisiä esimiehiä sekä loistavasti toimivaa työyh-
teisöä uudet käytännöt olisivat jääneet toteuttamat-
ta. Yhden liikunta-agentin syntyminen poiki myös sen, 
että kaikkiin muihinkin kaupungin päiväkeskuksiin tu-
lee esimiesten päätöksellä liikunta-agentti. 
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4.� Pohjois-Karjalan kansanterveys ry

Hankeorganisaatio: Pohjois-Karjalan kansanterveys ry
Hanke: Terveysliikuntaa kotioloihin TEKO 75+

Kesälahti
Asukkaita � 4�0 
�5 vuotta täyttäneitä ��� (��,� %) 

Kitee 
Asukkaita � 40� 
�5 vuotta täyttäneitä � 0�� (�0,� %)

Rääkkylä 
Asukkaita � ��5
�5 vuotta täyttäneitä �5� (��,� %)

Tohmajärvi 
Asukkaita 5 0�� 
�5 vuotta täyttäneitä 55� (�0,� %)

Keski-Karjala on Kesälahden, Kiteen, Tohmajärven 
ja Rääkkylän kuntien muodostama seutukunta Poh-
jois-Karjalan eteläosassa, jossa yhdistyvät luonnon-
kaunis ympäristö ja nykyaikaiset palvelut. Kunnat 
ovat itsenäisiä, mutta vuoden 2009 alussa perustettu 
Helli-liikelaitos järjestää kuntien sosiaali- ja perus-
terveydenhuollon palvelut.

Hankeorganisaation kuvaus

Pohjois-Karjalan kansanterveys ry kehittää, koor-
dinoi ja tekee terveyden edistämistyötä. Se jatkaa 
Pohjois-Karjala projektin (1972–2001) viitoittamaa 
kansainvälisesti arvostettua työtä. Yhdistyksellä on 
aiemminkin ollut erityis- ja soveltavaan liikuntaan 
liittyviä hankkeita, joten lähtökohdat Voimaa van-

K Yhteistyöllä uusia malleja kotivoimisteluun ja ulkoiluun

Neljässä Keski-Karjalan kunnassa kehitettiin lukuisia kotivoimistelu- ja ulkoiluinnovaatioita kuntasektorin, 
kuntien yhteisen sosiaali- ja terveysalan liikelaitoksen, paikallisten järjestöjen ja yksityisten vanhuspalvelui-
den tuottajien yhteistyönä. Päättäjien mukanaolo hankkeen suunnittelussa takasi toimijoiden sitoutumisen 
ja paikallisten hyvien käytäntöjen juurtumisen. 
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huuteen -paikallishankkeen toteuttamiselle olivat 
hyvät. Avustussummalla palkattiin yksi hanketyön-
tekijä toimintaa koordinoimaan. Hankeorganisaati-
olla ei ole omia liikuntatiloja, joten kaikki toiminta 
tapahtui yhteistyökumppaneiden tiloissa. 

Iäkkäiden liikunta Keski-Karjalassa

Kitee ja Rääkkylä olivat aiemmin olleet yhdessä kol-
men muun kunnan kanssa mukana Puhtia päiviin -
hankkeessa, jossa kehitettiin yli 60-vuotiaiden ter-
veysliikuntapalveluja yhteistyössä kunnan liikunta-, 
sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Hankkeen vai-
kutuksesta kuntiin oli syntynyt uusia liikuntaryh-
miä iäkkäille. Keski-Karjalan alueella ilmestyy nel-
jän kunnan yhteinen Soveltavan liikunnan kalenteri, 
josta löytyvät myös kaikki iäkkäiden liikuntaryhmät. 

Kuntakumppanuus

Terveysliikuntaa kotioloihin TEKO 75+ -hanke toi-
mi neljässä pienessä maaseutukunnassa Keski-Kar-
jalan alueella. Hanketta ohjasi päättäjistä ja asi-

antuntijoista koottu seuturyhmä, joka kokoontui 
kahdesta kolmeen kertaan vuodessa. Hankkeen al-
kaessa ryhmään kuuluivat kuntien sosiaalijohtajat, 
myöhemmin Helli-liikelaitoksen edustajat. Päättäji-
en mukanaolo takasi toimijaportaan sitoutumisen. 

Hanketyöntekijä toimi koordinaattorina ja in-
novaattorina, mutta varsinaisen toiminnan järjesti-
vät kunnat, yksityinen sektori tai järjestöt. Tätä var-
ten kussakin kunnassa oli oma, kolme-neljä kertaa 
vuodessa kokoontuva projektiryhmänsä, joka ideoi, 
suunnitteli ja kokeili uusia toimintatapoja iäkkäiden 
liikuntaan. Nämä kolmesta viiteen kuukautta kestä-
neet toimintakokeilut liittyivät enimmäkseen koti-
voimisteluun ja ulkoiluun.

Kuhunkin projektiryhmään kuului viidestä seit-
semään henkilöä, jotka edustivat eri palvelusektorei-
ta. Mukana oli mm. kotihoidon edustajia, yksityisten 
vanhuspalveluiden tuottajia, kuntien vapaa-aika- ja 
liikuntatoimien edustajia sekä iäkkäiden parissa toi-
mivia järjestöjä. Tarvittaessa konsultoitiin asiantun-
tijoita kuten teknisen toimen, eläkeläisjärjestöjen tai 
vapaaehtoisten ulkoiluystävien edustajia. Projekti-
ryhmien kokoonpano vaihteli kunnittain. 

Paikallisten projektiryhmien pääasiallinen teh-
tävä oli suunnitella ja arvioida oman paikkakuntan-

Hanke: Terveysliikuntaa kotioloihin TEKO 75+



Hyviä toimintatapoja voima- ja tasapainoharjoitteluun 5�

Paikalliset projektiryhmät: Kesälahti, Kitee, Rääkkylä, Tohmajärvi
• eri kunnissa hieman erilaiset kokoonpanot
• esimerkkinä Rääkkylä. Kunnan vapaa-aikasihteeri, kotihoidon esimies, kotihoidon 

työntekijä ja terveyskeskuksen fysioterapeutti. Yksityisen hoivakodin vanhustyönte-
kijä ja omaishoitaja-projektin edustaja.

• kokoontumisia �–4 kertaa vuodessa
• tehtävänä uusien paikallisten toimintatapojen ideointi, suunnittelu ja toteutus
• �–5 kuukauden mittaiset toimintakokeilut kotivoimisteluun ja ulkoiluun liittyen

Kuvio 5. Hankkeen yhteistyöryhmät

sa toimintaa, mutta ne vaihtoivat kokemuksia myös 
keskenään. Ryhmät tapasivat toisiaan yhteisissä kou-
lutuksissa sekä Kokemuksia kasaamaan -tapahtu-
massa, jossa ryhmien edustajat esittelivät paikalli-
sia toimintakokeilujaan ja niistä saatuja kokemuksia. 
Lisäksi jokaisen ryhmän sihteerinä toiminut hanke-
työntekijä esitteli kokouksissa toisten paikkakuntien 
tilanteen ja kokeiluista saadut kokemukset. Hank-
keen yhteistyöryhmät on esitetty kuviossa 5.

Kuntien projektiryhmät esittelivät 
liikuntakokeilujaan 

Kokemuksia kasaamaan -tapahtumassa. 

Kohderyhmän tavoittaminen

Hankkeen toiminta oli tarkoitettu kotona tai palve-
luasumisessa asuville yli 75-vuotiaille, joiden fyysi-
nen toiminta- ja liikuntakyky oli heikentynyt. Tämä 
joukko pyrittiin tavoittamaan eri sektoreilla työs-
kentelevien vanhustyöntekijöiden avulla. Suuri osa 
hanketyöstä kohdistui koulutusten kautta suoraan 
vanhustyöntekijöihin ja muihin ammattilaisiin sekä 
vapaaehtoisiin. 

Hankkeessa keskityttiin etenkin iäkkäiden ohja-
tun kotivoimistelun ja ohjatun ulkoilun kehittämi-
seen. Nämä asiat olivat nousseet päällimmäisiksi toi-
veiksi, kun iäkkäiden omia intressejä kysyttiin tätä 
hanketta edeltäneessä Puhtia-hankkeessa. TEKO 
75+ -hankkeen kotihoidon asiakkaille tekemässä al-
kukartoituskyselyssä asia vahvistui. Siinä selvisi, että 

Seuturyhmä
• neljän kunnan sosiaalijohtajat
• Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen toiminnanjohtaja
• asiantuntijajäsen/iäkkäiden liikunta
• hanketyöntekijä sihteerinä
• hankkeen ohjaus ja arviointi

Pohjois-Karjalan kansanterveys ry
• � hanketyöntekijä
• toiminnan koordinointi
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iäkkäät haluaisivat voimistella mieluiten ohjaajan tai 
avustajan kanssa kotona ja että suurin osa iäkkäistä 
haluaisi lisätä ulkona liikkumistaan

VoiTas -kotivoimistelujaksot

Kotivoimistelukokeilujen onnistuminen edellytti 
seutukunnan vanhustyöntekijöiden koulutusta. Jul-
kisen sektorin työntekijät olivat jo aiemmin osallis-
tuneet kuntouttavan työotteen koulutukseen, joten 
Kunnon Hoitaja -koulutus oli sille sopivaa jatkoa. 
Vanhustyöntekijöillä oli tarve saada tietoa voiman 
ja tasapainon merkityksestä iäkkään toiminta- ja 
liikkumiskyvylle, oppia arvioimaan toimintakykyä 
sekä harjoitella omille asiakkaille sopivan liikunta-
ohjelman ohjausta. Hankkeen seuturyhmä päätti, 
että koulutukseen osallistuu mahdollisimman moni 
työntekijä. Hanketyöntekijän pitämiin koulutuk-
siin osallistuikin yhteensä 152 vanhustyöntekijää eli 
yli 60 % seutukunnan yksityisen ja julkisen sektorin 
vanhustyöntekijöistä. Tämän jälkeen opittuja asioita 
lähdettiin viemään käytäntöön ohjattujen toiminta-
kokeilujen muodossa.

Kotivoimistelujakso on tarkoitettu kotona asu-
ville iäkkäille, joiden liikkumiskyky on heikentynyt. 
Jakson tarkoituksena on tarjota heille tavoitteellis-
ta, tehokasta ja nousujohteista harjoittelua. Osallis-
tuminen oli vapaaehtoista, mutta kaikille kerrottiin, 
miksi voima- ja tasapainoharjoittelu on tärkeää hei-
dän liikkumiskykynsä kannalta. 

Iäkkään fyysinen toimintakyky mitattiin kotites-
tillä jakson alussa ja mittaustulokset selitettiin heil-
le. Mittauksen suoritti joko siihen koulutettu van-
hustyöntekijä tai fysioterapeutti. Voimistelujakson 
pituus oli 10 viikkoa, jonka aikana vanhustyöntekijä 
ohjasi iäkkäälle voimistelun kahdesti viikossa. Har-
joitusohjelmana käytettiin Ikäinstituutin Voimiste-
luohjelma iäkkäille 1, 2, 3 -ohjelmaa, joka sopi hy-
vin useimmille iäkkäille ja jota pystyi vaikeuttamaan 
harjoittelun edetessä. Jakson lopussa tehtiin samat 
testit kuin alussa ja selitettiin toimintakyvyn muu-
tokset iäkkäälle. Silloin mietittiin myös, miten ja 
missä jatkoharjoittelu toteutetaan ja milloin pide-
tään seuraava kotivoimistelujakso.

Kotivoimistelujaksolla harjoiteltiin kahdesti 
viikossa 10 viikon ajan.

Kotivoimistelujaksojen toteutus vaihteli paikkakun-
nittain, ja esimerkiksi Kesälahdella toinen harjoitte-
lukerta pidettiin kuntosalilla fysioterapeutin ohjauk-
sessa.

Ohjatut ulkoliikuntaryhmät

Hankkeen alkukartoituskyselyssä selvisi, että useat 
ikäihmiset halusivat liikkua ulkona nykyistä enem-
män. Niinpä seutukuntaan päätettiin perustaa lisää 
ohjattuja ulkoliikuntaryhmiä yhden ja ainoan sauva-
kävelyryhmän rinnalle.

Turvallisen ulkona liikkumisen tueksi tarvittiin 
ulkoiluystäviä. Hanke järjesti yhteensä kahdeksan 
Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -koulutusta, joihin osal-
listui 80 henkilöä. Ulkoiluystävät saattoivat toimia 
yksityisinä kansalaisina tai jonkin järjestön kautta.

Hanke käynnisti useita erilaisia ulkoliikunta-
ryhmiä, jotka tarjosivat iäkkäälle mahdollisuuden 
turvalliseen ja tarvittaessa avustettuun ulkoiluun, 
liikkumisvarmuuden harjoitteluun sekä yhdessä ole-
miseen ja kokemiseen. Iäkkäät suhtautuivat enim-
mäkseen positiivisesti ohjattuun ulkoliikuntaan. Osa 
oli alkuun epäileväisellä kannalla, mutta kannustuk-
sen, houkuttelun ja ensimmäisten kokeilujen jälkeen 
hekin innostuivat.

Porukan lenkit ovat yhteislenkkejä, joissa ko-
koonnutaan tiettynä aikana tiettyyn paikkaan kä-
velylenkille. Porukan vetäjinä voivat toimia parem-
pikuntoisten ryhmissä vapaaehtoiset tai muuten 
ammattilaiset, joilla on vapaaehtoisia ulkoiluystä-
viä apureinaan. Myös yläkoululaiset ovat olleet vä-
lillä lenkkikavereina. Useampi vastuuhenkilö mah-
dollistaa ryhmän jakamisen matkan suhteen eri 
tasoryhmiin, jolloin jokaiselle löytyy sopivan mittai-
nen lenkki. Porukan lenkit pyritään ajoittamaan ke-
säajan ulkopuolelle vauhdittamaan ulkoilua muina 
vuodenaikoina.

Lisää hankkeessa kehitettyjä ulkoiluesimerkkejä 
löytyy luvusta 5 Vahvat jalat vievät ulos.

Toiminnan jatkuminen

Osa hankkeessa kehitetyistä innovaatioista jatkuu 
kuntien toteuttamana, osalle ei löytynyt jatkajaa. 
Voima- ja tasapainoharjoittelun ohjaajakoulutukset 
ja ulkoiluystäväksi iäkkäälle -koulutukset jatkuvat 
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paikallisten kouluttajien turvin. Paikalliset projekti-
ryhmät eivät jatka kokoontumisiaan, mutta osa nii-
den jäsenistä kuuluu seudullisiin erityis- ja terveys-
liikuntaa suunnitteleviin ryhmiin. 

K Tulosten pohdintaa

Menestystekijät
• muutaman kuukauden kokeilut osoittivat, mitkä 

mallit kannattaa ottaa pysyviksi toiminnoiksi
•  tieto iäkkäiden liikunnan merkityksestä on levin-

nyt laajalle, yli 270 koulutettua ammattilaista ja va-
paaehtoista

• eri toimijoiden yhteistyö lisääntyi yhteisten toi-

Kotipihan Porukan lenkki

Tiedotus 
• Aloituspaikkana on palvelutalon piha, koska sen lähistöllä asuu paljon ikäihmisiä.
• Kotihoito jakaa ryhmän alkamisesta ilmoitukset kaikille alueen asukkaille.
• Tiedot ryhmästä löytyvät myös Soveltavan liikunnan kalenterista.
• Vapaaehtoiset ulkoiluystävät saavat ilmoituksen ryhmän alkamisesta postitse kotiin.

Ryhmän kesto
• Kokoontumiset kerran viikossa tunnin kerrallaan.
• Jakson kesto �0 kertaa eli noin �,5 kuukautta. 
• Kaksi jaksoa vuodessa, syksyllä ja keväällä.

Toiminnan kuvaus
• Osallistujat ovat alueen ikäihmisiä. 
• Avustajina on vapaaehtoisia ulkoiluystäviä sekä kotihoidon ja palveluasumisen hoitajia. 

Ryhmässä kaikki auttavat toinen toistaan.
• Ryhmäläiset liikkuvat itsenäisesti kävellen, apuvälineen tai avustajan kanssa kävellen tai 

pyörätuolilla. Toiset tarvitsevat apua kotoa liikkeelle lähtemiseen.
• Tutustumisen ja alkuverryttelyn jälkeen valitaan lenkin suunta ja pituus hyödyntäen kä-

velyreittikarttaa (ks. luku 5.�). Vaihtoehtoina on erimittaisia ja -vauhtisia lenkkejä. 
• Lopuksi kokoonnutaan aloituspaikalle venyttelemään ja suunnittelemaan seuraavaa 

kertaa. Joillakin kerroilla kävely korvataan ulkopeleillä.
• Tarvittaessa saatellaan osallistujat koteihinsa.

mintakokeilujen avulla
• fysioterapeutin tuki oli arvokasta toimintaa toteut-

taville vanhustyöntekijöille
• hankkeessa kehitetyt ikäihmisten terveysliikunnan 

hyvät käytännöt on koottu yksiin kansiin ja jaettu 
lähikuntiin

• ikäihmisten ohjattu terveysliikunta on huomioitu 
hankekuntien toiminnan suunnittelussa

Haasteet
• koko henkilökunnan saaminen koulutukseen, iäk-

käiden liikuntatoiminta jäi muutamien aktiivisten 
harteille

• iäkkäiden liikuntatoiminnan koordinointi hank-
keen päättymisen jälkeen
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4.� Kainuun afasia- ja aivohalvausyhdistys ry

Hankeorganisaatio: Kainuun afasia- ja aivohalvausyhdistys ry 
Hanke: Vanhusten lähiliikuttajat -hanke

Kajaani
Asukkaita �� ���
�5 vuotta täyttäneitä �0�� (�,� %) 

Paltamo
Asukkaita � ��0
�5 vuotta täyttäneitä 4�� (��,� %) 

Ristijärvi
Asukkaita � 5��
�5 vuotta täyttäneitä ��� (��,� %)  

K Vertaisvoimalla liikkeelle

Kainuussa liikuntaharjoittelusta hyötyivät myös erityisryhmiin kuuluvat, kun koulutetut vapaaehtoiset ohja-
sivat innokkaita ikäihmisiä kuntosaleilla ja kerhotiloissa. Ulkoiluystävien kanssa moni pääsi harjoittelemaa 
ulos ja nauttimaan raittiista ilmasta. Tuloksellista terveysliikuntatyötä tehtiin yhdessä Kainuun Liikunnan ja 
Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa. 

Kainuun maakunta koostuu yhdeksästä kunnasta. 
Hankkeen työ keskittyi kolmeen kuntaan. 

Kainuussa hallintomallina on Kainuun maa-
kunta -kuntayhtymä,  joka huolehtii lain mukaan 
suurelta osaltaan ennen kuntien vastuulla olleista 
palveluista ja toiminnan kehittämisestä. Erikoissai-
raanhoidon-, kansanterveys- ja sosiaalipalvelut ovat 
pääosin kuntayhtymän vastuulla. Ikäihmisten kun-
toutusneuvolatoiminta on Kainuun maakunta -kun-
tayhtymän vastuulla. Lähipalvelut eli päivittäiset pal-
velut tuotetaan kunnassa. Seudulliset, harvemmin 
tarvittavat palvelut ja maakunnalliset palvelut tuote-
taan keskitetysti kuntayhtymässä. 

Iäkkäiden liikuntatoiminta Kainuussa

Ikäihmisten liikunnasta vastaa maakunnallinen or-
ganisaatio Kainuun Liikunta ry, jossa iäkkäiden lii-
kunta on tärkeä osa toimintaa. Sosiaali- ja ter-
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veystoimessa ei ole ollut tarjolla terveysliikuntaa 
toimintakyvyltään heikentyneille ja erityisryhmil-
le (aivoverenkiertohäiriön sairastaneet, Parkinsonin 
tautia sairastavat). Erityisryhmien liikunta on Kai-
nuun maakunta -kuntayhtymän alaista toimintaa, 
joka on sijoitettu Kajaanin pääterveysaseman kun-
toutuksen alle. Ryhmiin osallistutaan yleensä lää-
kärin lähetteellä.  Ongelmana on kuljetuspalvelujen 
puute, jolloin useat toimintakyvyltään heikentyneet 
iäkkäät jäävät ryhmien ulkopuolelle.

Hankeorganisaation kuvaus

Kainuun afasia- ja aivohalvausyhdistys on toimi-
nut erityisryhmien edunvalvojana Kajaanin alueella 
yli 20 vuotta. Se on valtakunnallisen Aivohalvaus- ja 
dysfasialiitto ry:n jäsenyhdistys. Toimisto, jossa on 
yksi palkattu työntekijä, sijaitsee Kajaanissa. Yhdis-
tyksellä ei ole omia liikuntatiloja. 

Yhdistyksellä on tiiviit suhteet ja paljon yhteis-
tä toimintaa paikallisen Parkinson-yhdistyksen ja 
Kainuun Liikunta ry:n kanssa. Työntekijällä on hyvä 
paikallistuntemus ja toimivat suhteet myös alueen 
muiden järjestöjen kanssa. 

Hankkeen saamalla avustuksella on palkattu 
puolipäiväinen projektityöntekijä, koulutettu vapaa-
ehtoisia ja ammattilaisia, vuokrattu liikuntatiloja, 
hankittu kuntosalilaitteita ja kustannettu kuljetuksia.

Kuntakumppanuudella koulutusta ja 
liikuntatoimintaa

Yhdistyksen kumppanina on jo aiemmin ollut tii-
viisti Kainuun Liikunta ry, jonka kanssa jatkettiin 
yhteistyötä. Tavoitteena oli saada koulutettua vapaa-
ehtoisia ja vertaisia iäkkäiden terveysliikuntaryhmi-
en ohjaajiksi. Vapaaehtoisia rekrytoitiin alueen vam-
mais-, eläkeläis- ja liikuntajärjestöistä sekä Kajaanin 
seurakunnasta. Osalla oli jo kokemusta vapaaehtois-
työstä, osa oli vasta-alkajia. 

Yhdessä toteutettiin Voitas -koulutusohjelman 
mukainen VertaisVeturi-koulutus, josta valmistui 
16 vapaaehtoista vertaisvetäjää. Kaikki koulutetut 
VertaisVeturit lähtivät innolla mukaan ohjaamaan 
iäkkäiden liikuntaryhmiä hankekuntien terveys-
liikuntaryhmissä. Ryhmiä oli Kajaanin Onnelan pal-
velutalolla, Ristijärven monitoimitalolla ja Paltamon 

kuntosalilla. Otanmäen ja Vuolijoen alueilla käyn-
nistyi asukasyhdistysten omat liikuntaryhmät. Yk-
sityiseltä kuntosalilta varattiin oma kuntosalivuoro 
Parkinson-yhdistyksen jäsenille, vetäjänä sielläkin 
oli vertaisohjaaja.

Kaupungin liikuntatoimi maksoi Onnelan pal-
velutalon salivuokrat kajaanilaisille järjestöille.

Koulutetut VertaisVeturit lähtivät innolla 
ohjaamaan iäkkäiden liikuntaryhmiä.

Hankkeen aikana koulutettujen VertaisVeturien ryh-
missä liikkui parhaimmillaan noin 350 ikäihmis-
tä vanhus- ja vammaisryhmissä. Vertaisohjaajille 
ja vapaaehtoisille järjestettiin täydennyskoulutus-
ta harjoittelun ohjaamisesta ja soveltamisesta eri-
tyisryhmille. Tapaamisissa ja virkistyspäivillä heidän 
jaksamistaan tuettiin ja palkittiin. 

Kajaanin ammattikorkeakoulun kanssa teh-
tiin tiivistä yhteistyötä. Kaksi oppilaitoksen opetta-
jaa kouluttautui VoiTas -kouluttajiksi. AMK:n op-
pimisneuvola on ollut aktiivisesti kehittämässä 
ikääntyneiden toimintakykyä ylläpitäviä terveyslii-
kuntapalveluja. Heillä on paljon ikäihmisille, eläke-
läisjärjestöille ja vammaisjärjestöille suunnattuja lii-
kuntaryhmiä. Oppilaitoksen tiloissa käynnistettiin 
kaksi kuntosaliryhmää kotona asuville erityisryhmä-
läisille ja opiskelijat olivat mukana ryhmien ohjaa-
misessa.

Yhteistyötä tehtiin myös Kainuun maakun-
ta -kuntayhtymän vanhuspalveluiden kanssa. 
Hanketyöntekijä koulutti 60 kodinhoitajaa VoiTas 
-koulutusohjelman mukaan Kunnon Hoitaja -koulu-
tuksissa.  Kaikki eivät voineet työkiireisiinsä vedoten 
osallistua koulutukseen. Koulutetut kodinhoitajat 
osasivat etsiä ja ohjata iäkkäitä alueen liikuntaryh-
miin. Hankkeen tekemä työ oli tärkeä avaus iäkkäi-
den terveysliikunnan käynnistymiseksi kotihoidon 
piirissä, missä se ei ole ollut perinteisesti vakiintu-
nutta toimintaa. Henkilöstövaihdokset organisaati-
on sisällä olivat haaste toimintaan sitoutumisessa.

Seurakunnan kanssa tehtiin yhteistyötä kou-
luttamalla vapaaehtoisia ulkoiluystäviä iäkkäille. He 
toimivat seurakunnan Karoliinan Kamarissa tarpeel-
lisena apuna iäkkäiden ulkoilussa. 

Yleensä ryhmiin tultiin omilla kyydeillä tai tak-
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sikorteilla. Projekti kustansi kuljetukset ammattikor-
keakoululla käynnistyneisiin kotihoidon asiakkaiden 
ryhmiin, sillä maksajaa ei muualta löytynyt. Kuvi-
ossa 6 kuvataan hankkeen toimintaa ja yhteistyö-
kumppaneita.

Yleisötilaisuuksissa ja teemapäivillä iäkkäiden 
ja eritysryhmien liikuntatoiminnasta kerrottiin am-
mattilaisille ja vapaaehtoisille. Kohdennettuja tie-
toiskuja toiminnasta pidettiin vammaisjärjestöille, 
kyläyhdistyksille ja eläkeläisjärjestöille. Paikallisleh-
tien ja -radion välityksellä sekä Yleisradion alueuuti-
sissa asiaa tehtiin tunnetuksi. 

Kainuun aivohalvaus- ja afasiayhdistyksen toi-
mintaan on kuulunut perinteisesti myös liikunta-

Kuvio 6. Kainuun aivohalvaus- ja afasiayhdistyksen toiminta ja yhteistyökumppanit

kurssit sairastuneille ja heidän omaisilleen. Voima- 
ja tasapainoharjoittelun merkityksestä kerrottiin 
myös näillä viiden päivän kursseilla. Kurssien tavoit-
teena oli saada iäkkäät ihmiset yhdistyksen säännöl-
lisiin liikuntaryhmiin. Tässä onnistuttiin, sillä puolet 
kursseilla olleista on jatkanut yhdistyksen liikunta-
ryhmissä. 

Toiminnan jatkuminen

Vertaisohjaajien vetämät ryhmät ovat vakiintuneet 
alueelle, kohderyhmää on tavoitettu kiitettävästi. 
Hankkeen kouluttamat ulkoiluystävät seurakunnan 

Kuljetus projektin 
kustantama

Kainuun Liikunta ry Kainuun Afasia- ja aivohalvausyhdistys ry

Kajaanin ammatti-
korkeakouluVammaisjärjestöt

Seurakunta
ulkoiluryhmät

Liikuntajärjestöt

vapaaehtoisten
rekrytointi

Vapaaehtoisten koulutus ja 
huolto

Terveysliikuntaryhmät
- Kajaani
- Paltamo
- Ristijärvi

Onnelan 
kuntosali

AMK
- liikuntaryhmät
- kuntosaliryhmät koti-
hoidon asiakkaille Kaupungin liikuntatoimi

- maksoi järjestöille sali-
vuokran Onnelan kunto-
salille

Kodinhoitajien koulutus

Kuntayhtymä 
kotihoito
- etsivät ja ohjasivat 
iäkkäitä liikuntaryhmiin
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Karoliinan Kamarissa tarjoavat ulkoiluapua sitä tar-
vitseville. Vapaaehtoistoiminnan koordinointi, ver-
taisohjaajien jatkokoulutus ja huolto jää Kainuun ai-
vohalvaus- ja afasiayhdistyksen vastuulle yhdessä 
Kainuun Liikunnan ja muiden vammais- ja eläke-
läisjärjestöjen kanssa. Erityisryhmien liikunnan oh-
jaajina toimivat vapaaehtoiset saavat tukea työhönsä. 
Kainuun maakunta -kuntayhtymä ei, toiveista huoli-
matta, kustanna iäkkäiden kuljetuksia ryhmiin.

Koulutetut kodinhoitajat vanhuspalveluissa edis-
tävät iäkkäiden terveysliikuntaa omassa työssään re-
surssien mukaan, mutta kotihoidon kanssa käyn-
nistetyt liikuntaryhmät eivät jatku, eikä kuljetuksia 
liikuntaryhmiin kustanneta enää projektin rahoituk-
sella. Iäkkäiden, toimintakyvyltään heikentyneiden 
liikuntatoiminnan ei katsota sisältyvän sosiaali- ja 
terveystoimen alaisuuteen.

Onnelan ryhmät jatkavat toimintaansa kau-
pungin liikuntatoimen kustantaessa salivuokrat ka-
jaanilaisten järjestöjen jäsenille. Projektin kou-
luttamista VertaisVetureista osa jatkaa ohjaajina 
erityisryhmissä.

K Tulosten pohdintaa

Menestystekijät
• toimiva yhteistyö Kainuun Liikunnan ja hanke-

organisaation välillä takasi laajan vertaisohjaajien 
koulutuksen ja toiminnan koordinoinnin

• liikunta vietiin lähelle iäkkäitä vertaisohjaajien ve-
tämissä ryhmissä eri alueilla

• Kunnon Hoitaja -koulutukset lisäsivät henkilöstön 
osaamista

• yhdistys on vakiinnuttanut paikkansa iäkkäiden 
erityisryhmän liikunnan puolestapuhujana

Haasteet
• vapaaehtoisten rekrytointi erityisryhmien ohjaajik-

si on haastavaa
• erityisryhmien liikuntaharjoittelussa on osattava 

soveltaa harjoitteita
• kotihoitohenkilöstön ja esimiesten sitoutuminen 

terveysliikuntaan vaatii uudenlaisia toimintatapoja 
ja työkäytäntöjä 

Hanke: Vanhusten lähiliikuttajat
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4.4 Eläkkeensaajien Keskusliitto ry (EKL)

Hankeorganisatio: Eläkkeensaajien Keskusliitto ry (EKL)
Hanke: Elinvoimaa 75+
�5 paikallishanketta eri puolilla Suomea

K Aktiiviset yhdistykset liikunnan järjestäjinä

Valtakunnallisen eläkeläisjärjestön koordinoima työ onnistui käynnistämään uusia liikuntaryhmiä paikallis-
yhdistyksiin eri puolille Suomea. Hyvin suunniteltu vertaisohjaajien rekrytointi ja koulutus innosti järjestä-
mään lisää liikuntaryhmiä – myös yhdistysten ikääntyneimmille jäsenille. Taustatuki saatiin valtakunnalli-
selta järjestöltä ja toimivia tiloja liikuntatoimesta ja seurakunnista.      

Hankeorganisaation kuvaus

Eläkkeensaajien Keskusliitto ry (EKL) on valtakun-
nallinen, lähes viisikymmenvuotias eläkeläisjärjes-
tö, johon kuuluu yli 350 paikallisyhdistystä. Valtaosa 
yhdistyksistä toimii yhden kunnan tai kunnan-
osan alueella. Liikuntatoiminnalla on ollut järjestös-

sä vahva jalansija jo vuosien ajan ja vertaisohjaajien 
koulutuksesta on järjestössä aiempaa kokemusta.

Avustussummalla koulutettiin vertaisohjaajia, 
kustannettiin salimaksuja ja joillekin yhdistyksil-
le kuljetuksia kuntosalille sekä kaikille 75+-ryhmil-
le toimintapäivät kuljetuksineen järjestön kurssikes-
kuksessa Virroilla ja Keiteleellä.

Hanke: Elinvoimaa 75+
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Toimintaa koordinoi valtakunnallisesti oman 
työnsä ohella EKL:n järjestösihteeri, jolla on pitkä 
kokemus vertaisohjaajien koulutuksesta. Hankkees-
sa yhteistyökumppanina oli UKK-instituutti, jonka 
vastuulla oli vertaisohjaajien koulutus.

Kunnat

Valtakunnallinen eläkeläisjärjestö toimii useal-
la kymmenellä paikkakunnalla eri puolilla Suomea. 
Hankkeessa oli mukana paikallisyhdistyksiä isois-
ta kaupungeista ja niiden kaupunginosayhdistyksis-
tä sekä pienistä maaseutukunnista. Kaikkiaan hank-
keessa oli mukana 25 eri paikallisyhdistystä, joissa 
oli jäseniä yhteensä 4474.  Keskimäärin yhdessä yh-
distyksessä oli 179 jäsentä. Pienimmässä Helsingin 
Maunulan yhdistyksessä oli 51 jäsentä ja suurim-
missa Joutsenon ja Vaasan yhdistyksissä lähes 500 
jäsentä. Toiminta oli suunnattu yli 75-vuotiaille, joi-
ta oli yhdistyksissä keskimäärin 40 %, yhteensä 1776 
henkilöä. 

Jäsenistö vanhenee 
– toiminta laajenee

Jäsenistön ikääntyessä haluttiin tarjota myös toimin-
takyvyltään heikentyneille liikuntatoimintaa. Ta-
voitteena oli, että omassa yhdistyksessä liikuntaa voi 
jatkaa tai sen voi aloittaa tutussa seurassa. Yli 75-
vuotiaille, toimintakyvyltään heikentyneille perus-
tettiin uusia liikuntaryhmiä osana paikallisyhdistys-
ten toimintaa.

Paikallisyhdistykset saatiin innostumaan kaikil-
le yhdistyksille suunnatulla avoimella haulla. Järjes-
tökirjeet, EKL:n oma lehti ja verkkosivut olivat hyviä 
tiedotuskanavia. Liikuntatoimintaan etsittiin innos-
tuneita yhdistyksiä ja niiden vertaisohjaajia. Heille 
tarjottiin laadukas koulutus ja taustatuki toimintaan, 
joka kohdistettiin toimintakyvyltään heikentyneisiin 
jäseniin. Toiminnan aloittamiseen tarvittiin paikal-
lisyhdistyksen johtokunnan päätös. Näin varmistet-
tiin riittävä sitoutuminen ja oman yhdistyksen taus-
tatuki.

Vertaisohjaajien rekrytointi ja 
koulutus

Jokaisesta mukaan lähtevästä yhdistyksestä koulu-
tukseen edellytettiin osallistuvan vähintään kaksi 
vertaisohjaajaa, jotka olivat vetäneet liikuntaryhmiä 
aiemmin ja olivat valmiit sitoutumaan ohjaustehtä-
viin määräajaksi. Aviopareja ei pääsääntöisesti otet-
tu mukaan. Hankkeen koordinoijan pitkä kokemus 
vertaisohjaajien vetämistä ryhmistä oli osoittanut, 
että jos puolisolle sattuu jotain, yleensä toinen puo-
liso jää tai joutuu jäämään pois toiminnasta. Täl-
lä säännöllä haluttiin turvata uuden ryhmän toimin-
nan jatkuvuus. Ehto ymmärrettiin ja hyväksyttiin 
yhdistyksissä. Parityöskentely ryhmien ohjaamises-
sa oli käytännössä osoittautunut toimivaksi ratkai-
suksi. Ryhmän ohjaajilta vaadittiin uudenlaista osaa-
mista kuten liikkumiskyvyn testaaminen ja ryhmän 
hallinta.

  

Parityöskentely ryhmien ohjaamisessa on 
osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi.

Kolmen päivän koulutus toteutui järjestön omassa 
kurssikeskuksessa Virroilla tai Keiteleellä, jonne oli 
yhteiskuljetus eri paikkakunnilta. Monelle vertaisoh-
jaajalle paikat olivat tuttuja jo ennestään. Liikuntaan 
ja ulkoiluun kannustava ympäristö innosti kurssi-
laisia oppimaan uutta liikkumiskyvyn testaamises-
ta ja ryhmän ohjaamisesta. Kurssilla oli paljon käy-
tännön harjoituksia testaamisesta ja harjoittelusta. 
Omaa kuntoa sai kohottaa kurssikeskuksen kuntosa-
lilla ja pelikentällä. 

Koulutuksista ja koulutusmateriaalista vasta-
si UKK-instituutti. Vertaisohjaajille jaettiin Voimaa 
vanhuuteen -ohjelman materiaalia, esitteitä ja koti-
voimisteluohjelmia. He jakoivat niitä edelleen ryh-
mäläisilleen. Hankkeen aikana on koulutettu 72 
vertaisohjaajaa EKL:n koulutusohjelmassa. Osa ver-
taisohjaajista kävi saamassa lisäoppia Voimaa van-
huuteen -ohjelman koulutuksissa.
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Liikuntaryhmät käynnistyvät 
seulonnalla

Ryhmiin pääsivät toimintakykyarvion ja seulon-
nan jälkeen henkilöt, joilla oli vaikeuksia tuolis-
ta ylösnousussa tai tandemseisonnassa (jalkaterät 
peräkkäin samalla viivalla). Aluksi ryhmiin oli tu-
lossa paljon hyväkuntoisia iäkkäitä, mutta heitä ei 
pääsääntöisesti otettu mukaan, vaan ohjattiin oman-
tasoiseen liikuntaryhmään. Seulonta aiheutti aluksi 
epätietoisuutta, mutta uusi toimintatapa ymmärret-
tiin ja hyväksyttiin. Kaikille haluttiin taata liikunta-
harjoittelumahdollisuus. Useimpien jäsenten tutta-
vapiirissäkin oli iäkkäitä, joille uusi toimintamuoto 
tuli tarpeeseen.

Yhdistykset tavoittivat kohderyhmän hyvin.  
Ryhmiin valituista osallistujista lähes 80 % oli yli 75-
vuotiaita, joista lähes puolet koki vaikeaksi tai ei-
vät kyenneet kävelemään kahden kilometrin mat-
kaa. Portaissa kävely oli avustettunakin vaikeaa lähes 
kolmanneksella. Ensimmäisenä vuonna ryhmissä 
oli vielä mukana melko hyväkuntoisia, ehkä jonkun 
seurana tai kimppakyyditsijänä. Seuraavina vuosina 
toiminta kohdistui entistä paremmin oikeaan koh-
deryhmään.

Ennen varsinaista liikuntaharjoittelua tehtiin al-

kutestaukset ja terveyskyselyt. Yleensä noin puolen 
vuoden jälkeen tehtiin uusintatestit. Yhdistykset pe-
rustivat liikuntaryhmiä omille alueille riippuen saa-
tavilla olevista liikunta- ja kerhotiloista. Lajikirjo oli 
melkoinen
• voimaharjoitteluryhmät
• yhdistetyt voima- ja tasapainoryhmät
• tasapainoryhmät
• venyttelyryhmät
• tuolivoimisteluryhmät
• sauvakävelyryhmät
• vesivoimistelu
• boccia, pelit, tanssi

Ryhmät kokoontuivat yleensä kerran viikossa (18 
ryhmää). Seitsemässä yhdistyksessä kokoonnuttiin 
kaksi kertaa viikossa. Yleensä toimintaa oli tammi-
kuusta toukokuuhun. Kesällä pidettiin taukoa.

Vertaisohjaajavoimin saadaan lisää 
paikallista liikuntatoimintaa 

Toiminnasta tiedotettiin paikallismedialle. Yhdis-
tykset saivat järjestöltä tiedottamisen tueksi valmiit 
tiedotepohjat, joihin kukin yhdistys sai täydentää 
tiedot oman paikkakuntansa toiminnasta. Paikalliset 
toimijat saivat keskittyä varsinaiseen liikuntatoimin-
taan, kun tukea ja välineitä saatiin keskusjärjestöltä.  

Vertaisohjaajien vetämät ryhmät toimivat aktii-
visesti ja ryhmäläiset olivat tyytyväisiä toimintaan. 

Kuntosaleilla päästiin tehokkaan voimaharjoitte-
lun pariin, pienissä kerhohuoneissa käytettiin mieli-
kuvitusta ja pienvälineitä, kuten kuminauhoja ja pal-
loja. Yhden yhdistyksen pienen kerhotilan lisäksi 
otettiin käyttöön rappukäytävä. Jokaiseen harjoitte-
lukertaan kuului tehokas rappukävely.

Palautetta kerättiin Voimaa vanhuuteen -asia-
kaspalautelomakkeilla. Tyytyväisiä tai erittäin tyyty-
väisiä oltiin ohjauksen tasoon, toiveita puolestaan oli 
monessa yhdistyksessä toimivien ja riittävien liikun-
tatilojen saamiseksi. Vertaisohjaajien kokemuksista 
ryhmien ohjaamisesta kerrotaan enemmän luvussa 
6. Samassa luvussa kuvataan myös EKL:n ja muis-
sa Voimaa vanhuuteen -hankkeissa mukana olleiden 
iäkkäiden kokemuksia harjoittelusta.

Jokainen ryhmä pääsi EKL:n järjestämille kol-
mipäiväisille toimintapäiville järjestön omaan kurs-
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sikeskukseen Virroille tai Keiteleelle. Hankerahoi-
tuksella kustannettiin ohjelma sekä kuljetus omilta 
paikkakunnilta. Yhteensä 359 ikäihmistä nautti in-
nostavista toimintapäivistä, sai uutta tietoa, ideoi-
ta ja vertaistukea liikunnan jatkamiseen omassa yh-
distyksessä.

Kuntakumppanuus

Liikuntaryhmät olivat osa paikallisyhdistysten omaa 
toimintaa. Kunnissa oli tehty jo aiemmin sopimuk-
sia palvelutalojen- tai keskusten kanssa kerhotilojen 
käytöstä tai omista liikuntavuoroista kunnan kunto-
saleilla. Paikallinen yhteistyö kunnan muiden toimi-
joiden kanssa vaihteli eri yhdistyksissä. EKL: järjes-
tösihteeri ja hankekoordinaattori olivat tarvittaessa 
mukana sopimassa ohjaus- tai muusta avusta kun-
nan eri toimijoiden kanssa. Osalle paikallisyhdistyk-
siä kustannettiin EKL:n hankerahoituksella salivuo-
rojen vuokria ja kuljetuksia ryhmiin. Keskeisimpiä 
yhteistyötahoja ovat olleet kuntien sosiaalitoimi, lii-

Kuvio 7. Paikallisyhdistysten liikuntaryhmien toteutuminen kunnissa

kuntatoimi ja terveystoimi, joilta yhdistykset ovat 
saaneet käyttöönsä ilmaisia liikuntatiloja, koulutus-
ta, ohjaus-, neuvonta- sekä materiaali- ja välineapua. 
Liikuntatiloja on saatu tai vuokrattu muilta toimi-
joilta, kuten seurakunnalta ja yksityisiltä kuntosa-
leilta.

Kuviossa 7 on kuvattu, miten valtakunnallinen 
organisaatio tuki paikallisyhdistyksiä ja miten kun-
nan kanssa tehtiin yhteistyötä paikallistasolla.

Lisäksi mukana oli paikkakunnasta riippuen 
muita toimijoita. Muiden eläkeläisjärjestöjen kans-
sa osallistuttiin yhteisiin tapahtumiin ja vapaaehtois-
järjestöiltä saatiin asiantuntija-apua tarvittaessa.

Toiminnan jatkuminen

Hankkeen aikana käynnistetyt liikuntaryhmät jat-
kuvat 23 paikallisyhdistyksessä. Painotukset ja toi-
minnan sisältö vaihtelevat. Osassa jatketaan samalla 
konseptilla, osa poistaa ikärajan ja osa siirtyy enem-
män ulkoliikuntaan. Kahdessa yhdistyksessä kunto-

Valtakunnallinen eläkeläisjärjestö EKL

Vertaisohjaajien rekrytointi ja 
koulutus

Liikuntatilat,
kuntosalit, kerhotilat

- ohjausapu
- välinelainaus
- asiantuntija-apu

Paikallinen viestintä

Kuntien sosiaalitoimi, terveystoimi, liikuntatoimi, liikuntajärjestöt, urheiluseurat, 
kansanterveys- ja vammaisjärjestöt, seurakunto, yksityiset kuntosalit

Toimintapäivät (� pv)
- kuljetus
- ohjelma

Tiedotustuki paikalliseen 
viestintään

Yhdistysten paikalliset liikuntaryhmät

Neuvottelut 
tiloista ja 
paikallisesta 
ohjausavusta, 
välineistä ym.
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saliharjoittelu jatkuu omatoimisena. EKL:n tuki oh-
jaajille jatkuu koulutusten, retkien sekä ohjauksen ja 
neuvonnan muodossa.

Haasteena jatkossakin on saada yhdistysten 
käyttöön sopivia ja maksuttomia liikuntatiloja. Ti-
lojen maksullisuus tyrehdyttää monen ryhmän toi-
minnan. Ohjaajien arvokasta työtä ja jaksamista on 
tuettava ja heidän osaamistaan lisättävä koulutuksel-
la. Kuljetukset ovat myös EKL:n paikallisyhdistysten 
kynnyskysymys. Toimintakyvyltään heikentyneille 
on kuljetusten järjestyminen erityisen tärkeää.

Yhteistyö kunnan kanssa jatkuu edelleen mo-
nella paikkakunnalla. Joillain yhdistyksillä on mah-
dollisuus saada terveyskeskuksen fysioterapeutin tai 
liikuntatoimen liikunnanohjaajan konsulttiapua ver-
taisohjaajille ja lainata välineitä ryhmille. 

K Tulosten pohdintaa

Menestystekijät
• yhdistyksissä on vertaisohjaajien koulutuksesta ko-

kemuksia jo aiemmilta vuosilta
• paikallisyhdistykset ovat aktiivisia toiminnan jär-

jestäjiä
• paikallisyhdistysten johto oli sitoutunut riittäväs-

4.5 Kehittämisehdotuksia kunnille

ti toimintaan
• uuteen toimintaan saatiin koulutus ja tuki koordi-

noidusti
• yhteisillä toimintapäivillä saatiin vertaistukea 

muilta ryhmiltä 
• yhdistyksissä tavoitettiin suuri joukko oikeaa koh-

deryhmää  
• hankkeessa laadittiin kriteerit ryhmien kokoami-

selle
• iäkkäät ihmiset pääsivät jatkamaan tai aloittamaan 

liikuntaharjoittelua omassa yhdistyksessä 
• turvallinen ympäristö ja tutut ryhmäläiset kannus-

tivat jatkamaan

Haasteet
• liikuntatilojen saaminen ryhmien käyttöön riittä-

vän alhaisin kustannuksin tai kustannuksitta 
• uudenlainen toiminta toimintakyvyltään heikenty-

neille on ryhmien kokoajille ja vetäjille haastavaa
• liikkumiskyvyn testauksiin tarvitaan tukea ja har-

joitusta 
• käytännön toiminnan käynnistäminen ja järjestä-

minen yhteistyössä kunnan kanssa
• vertaisohjaajien jaksamisen tukeminen säännölli-

sellä yhteydenpidolla ja jatkokoulutuksella

Terveysliikunta ja toimintakykyä edistävä toiminta-
tapa tulisi sisällyttää sosiaali- ja terveystoimen työ-
käytäntöihin. Uuden toimintatavan juurtuminen 
pysyväksi käytännöksi edellyttää koko henkilökun-
nan koulutusta ja esimiehien sitoutumista. Hoitajien 
omaa aktiivisuutta pitää tukea, sillä pieniä harjoit-
teita on mahdollista ohjata arkiaskareiden lomassa. 
Tärkeää on muuttaa epäröivät ”Ei ole aikaa” - ”Ei voi 
tehdä mitään” -ajatukset ”Mihin on aikaa” - ja ”Mitä 
voi” -ajatuksiksi. 

Liikuntatiloja tulee järjestää joustavasti yhdistys-
ten käyttöön. Kunnan perimät tilavuokrat ovat mo-
nelle yhdistykselle liian suuret. Koulutetuille ver-
taisohjaajille tulee antaa tarvittaessa tukea liikunnan 
ohjaamiseen ja harjoittelun soveltamiseen erityis-
ryhmille. Vertaisohjaajavoimin saadaan lisää lii-
kuntatoimintaa kohderyhmälle todella vähin kus-
tannuksin. Vapaaehtoistoiminnan koordinointi- ja 
koulutusvastuu tulisi olla kunnan vakiintuneella toi-
mijalla.

Kuljetusten järjestyminen on monelle iäkkäälle 
edellytys liikuntatoimintaan osallistumiseen.
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Vahvat jalat vievät ulos  >
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Ulkoilu kuuluu hyvään vanhuuteen. Moni iäkäs tarvitsee kuitenkin tukea ja kannus-
tusta ulkoillakseen. Tässä luvussa kerrotaan uusimmista ulkoilusuosituksista sekä 
hankkeiden kehittämistä ulkoilupalveluista ja -ideoista.

5 Vahvat jalat vievät ulos

5.1 Ulkoilusuositukset kannustavat säännölliseen 
ulkoiluun

Säännöllinen ulkona liikkuminen virkistää miel-
tä, kehittää tasapainoa ja lihasvoimaa sekä paran-
taa liikkumisvarmuutta. Ulkona kävely on iäkkäiden 
mieluisin harrastus ja siitä luovutaan vasta sen käy-
dessä liian vaivalloiseksi. Ilman säännöllistä ulkona 
kävelyä liikkumiskyky romahtaa nopeasti. Seurauk-
sena on heikentynyt terveys, yksinäisyys, alakulo ja 
vaikeus selviytyä arjesta itsenäisesti. 

Oman kodin vangiksi jääminen ennustaa lyhy-
essä ajassa turvautumista vaativampaan koti- tai lai-
toshoitoon. Ulkoilun vähenemisen tulisikin toimia 
hälytysmerkkinä iäkkäälle, läheisille sekä vanhus-
työn tekijöille. Tasapainoa ja lihasvoimaa voi yllä-
pitää kotivoimistelun tai ohjatun ryhmäliikunnan 
turvin, mutta sen lisäksi iäkkäät tarvitsevat hyviä ja 
turvallisia ulkoilupalveluja. Niitä voidaan kehittää 
eri toimijoiden ennakkoluulottomalla yhteistyöllä ja 
sen pohjalta syntyvillä uusilla oivalluksilla.

Suositukset iäkkäiden turvallisen ja säännöllisen 
ulkona liikkumisen edistämiseksi (2010) kannusta-
vat kuntia mahdollistamaan ulkoilun osaksi iäkkäi-
den arkea. Tarkoituksena on jäsentää kunnan eri toi-
mialojen, järjestöjen ja muiden toimijoiden tehtäviä 
iäkkäiden ulkoilun edistämiseksi. Suosituksissa pai-
nottuvat laaja-alainen yhteistyö eri tahojen kesken, 
asiantuntemus, iäkkäiden toimintakykyä edistävä 
toimintatapa, iäkkäiden osallisuus, ohjattu ulkoilu-
toiminta, vapaaehtoistyö sekä lähiliikuntaympäristö-
jen kehittäminen.

Suositukset perustuvat Voimaa Vanhuuteen -
ohjelmassa (2005–2010) ja Liikkeessä -projektissa 

(2002–2005) kehitettyihin hyviin toimintatapoihin 
sekä Julkilausumaan iäkkäiden ulkona liikkumi-
sen edistämiseksi (2007). Suositukset on päivitetty 
Valtioneuvoston periaatepäätöksen (STM 2008:10) 
toimeenpanosuunnitelman mukaisesti ja ne on 
hyväksytty Terveyttä edistävän liikunnan neuvotte-
lukunnassa.
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5.2 Ulkoiluystävän kanssa ulos ihmisten ilmoille

Moni iäkäs ei uskalla lähteä tai ei pääse ulos ilman 
toisen apua. Turvallisessa seurassa toimintakyvyl-
tään heikentynytkin ikäihminen uskaltaa lähteä ja 
pääsee ulos kauppaan, apteekkiin tai puistoon rait-
tiiseen ilmaan. Iäkkäiden ulkoilun tueksi tarvitaan-
kin paljon avustajia.

Ulkoiluystävänä toimiminen ei vaadi erityis-
taitoja, vaan erityisiä ihmisiä. Se on selkeästi rajat-
tu vapaaehtoistoiminnan muoto, johon on help-
po sitoutua. Vapaaehtoinen ulkoiluystävä rohkaisee 
ikääntynyttä ulkoilemaan ja tarjoaa ulkoiluapua tar-
vittaessa, joko yksilöllisesti tai ulkoliikuntaryhmis-
sä. Käytännönläheinen Ulkoiluystäväksi iäkkäälle 
-koulutus antaa tarvittavan pohjan toimintaan. Kou-
lutuksia pitävät kouluttajakoulutuksen käyneet lii-
kunnan ja kuntoutuksen ammattilaiset tai iäkkäiden 
liikuntaryhmien vetäjät. 

Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttajakoulutus 
kehitettiin ja pilotoitiin Voimaa vanhuuteen -ohjel-
massa. Osa hanketyöntekijöistä oli mukana pilotissa 
tuoden arvokasta tietoa koulutusmateriaalin kehit-
tämiseen. Ohjelman aikana ulkoiluystäviä on kou-
lutettu koko maassa jo yli 500. Ulkoiluystäväksi iäk-
käälle -kouluttajakoulutuksen rakenne on kuvattu 
liitteessä 6.

Paikallisista ulkoiluystäväkoulutuksista on saa-
tu lisää vapaaehtoisia avuksi iäkkäiden ulkoiluun. 
Koulutuksista on kerätty Voimaa vanhuuteen -ohjel-
man aikana palautetta vapaaehtoisilta ulkoiluystävil-
tä. Koulutukseen osallistuneilta kysyttiin, mitkä asiat 
tuottavat iloa ja toisaalta, mitkä asiat koetaan haas-
teellisina. Seuraavassa on joitakin poimintoja.

Iloa tuottavia asioita oli paljon. Vastauksis-
sa luonnossa liikkuminen ja ulkoilu tuottivat hyvää 
mieltä, molemmille. 

”ulkona liikkuminen ja luonnon kulun seuraaminen”, 

”saa olla ulkona ja tulee hyvä mieli, kun näkee ulkoilu-

ystävän nauttivan”,

Seurustelu ja tutustuminen olivat myös tärkeä osa 
toimintaa.

”ajatusten vaihtoa”, ”tapaa iloisia ihmisiä, jotka sel-

västi nauttivat yhdessä liikkumisesta eli he odottavat 

tiistaita”, ” saa olla lohduttajana, kuraattorina”

Oman ja iäkkäänkin kunnon koheneminen oli hyvä 
asia.

Ikäinstituutin Ulkoiluystäväksi iäkkäälle 
-koulutus (liite 6) on VoiTas -koulutusmallin 
mukainen, mutta kestoltaan lyhyempi 
(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
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Case 
Ulkoiluystävä-Ullan ajatuksia

N Olen toiminut vapaaehtoisena ulkoiluystävänä kak-
si vuotta.  Aloittaessani kävin Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -
koulutuksen, jossa tulivat esille vapaaehtoisena toimimi-
sen ja ulkoilussa avustamisen perusasiat. 

Ensimmäinen ystäväni oli reippaasti liikkuva muistiongel-
mainen ikäihminen, joka löytyi TEKO �5+ hankkeen ja 
kotihoidon avulla. Ensimmäisellä tapaamiskerralla hanke-
työntekijä oli mukanani. Tämän jälkeen jatkoimme ulkoi-
lua iäkkään ystäväni kanssa kerran viikossa. Alkuun yritim-
me ystäväni toiveesta pyöräillä, mutta turvallisuussyistä 
pyöräily piti lopettaa ja siirtyä kävelyyn. Lähistöltä löytyy 
hyviä kävelyreittejä, vaikka penkkejä saisikin olla enem-
män.   

Kun ystäväni siirtyi palveluasumiseen ”eksyin” hänestä 
joksikin aikaa, sillä kukaan ei huomannut ilmoittaa muu-
tosta minulle. Nyttemmin olemme jatkaneet ulkoilua hä-
nen kanssaan, mutta aiempaa harvemmin. Hoitajat ovat 
aina olleet ystävällisiä ja suhtautuneet myönteisesti ul-
koiluystävyyteemme. Iäkäs ystäväni pitää yhteistä ulkona 
liikkumistamme hyvänä hommana ja olen saanut häneltä 
myönteistä palautetta. Hän sanoo olevansa ”tällainen ul-
koihminen”.

Olen ollut avustajana myös Porukan lenkillä ja Liikutaan 
luonnossa -tapahtumissa, joko edellä mainitsemani ystä-
vän apurina tai muuten vaan avustajana. Porukan lenkki 
kokoontuu kerran viikossa ja siellä on myös muita vapaa-
ehtoisia ulkoiluystäviä apureina ja ihan tarpeeseen ovat-
kin. Koen lenkin tärkeäksi, sillä se on sosiaalista toimin-

taa samalla kun liikutaan ja ulkoillaan. Toiset ulkoiluys-
tävät ovat tuttavia ja heidän kanssaan on reilumpi toi-
mia. Toistuva tapahtuma saa odottamaan tiettyä aikaa 
ja tiettyjä ihmisiä.

Vapaaehtoisena ulkoiluystävänä toimiminen on muka-
vaa. Siitä saa itselleen, kun on ollut hyödyksi. Mielel-
lään olen apurina. Mielestäni vapaaehtoisen ulkoiluys-
tävän apu sopii sekä jalkeilla oleville kävelykunnon yl-
läpitämiseksi että pyörätuolilla liikkuville autettuna ul-
koiluna. Iäkkäälle ulkona kävely on hyvää liikuntaa ja 
itselleni ulkoilua. 

Vastuu minua ei oikeastaan pelota. On vain tunnetta-
va omat mahdollisuudet ja rajat, ettei lähde liian huo-
nokuntoisen kanssa liikkeelle. Vuodenaika ja sääti-
la eivät juurikaan ole rajoittaneet ulkoilua. Talviaikaan 
useilla vapaaehtoisilla onkin enemmän aikaa kuin ke-
sällä. Ulkoilu on tapahtumana sosiaalinen, sillä ulkoil-
lessa tapaa myös muita tiellä kulkijoita. Heidän suh-
tautumisensa on aina ollut myönteistä, vaikka liikkui-
simme isommallakin porukalla. 

Toivoisin, että vanhuspalvelujen tuottajalla olisi vapaa-
ehtoisille oma yhteyshenkilö, joka ottaisi yhteyttä, kun 
ulkoiluapua tarvitaan ja tiedottaisi, jos ulkoilusuhde 
jostain syystä katkeaa. Myös vapaaehtoisilla tulisi olla 
mahdollisuus ottaa yhteyttä häneen.  Minua mietityt-
tää myös, miten saada enemmän ikäihmisiä ulkoile-
maan. Hoitajien osuus ilmoittelussa ja innostamisessa 
olisi tärkeää, sillä avustajiksi he eivät jouda.
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”yhteinen liikunta”, ”painonhallinta ja kunnon koho-

tus” ”lisääntyvä jaksaminen”

Iäkkään kommentti ulkoiluystäväkortin merkin-
nöistä tuotti iloa myös ulkoiluystävälle: ”Katso, mi-
ten paljon olen Paavon kanssa lenkkeilly!” 

Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -koulutukseen osallis-
tuvilta kysyttiin koulutuksen alussa, mikä heitä as-
karruttaa ja mitkä asiat he kokevat haasteellisina. 
Eniten oltiin epävarmoja iäkkään jaksamisesta, kun-
nosta ja terveydentilasta.

”toisen kävelytettävän huono liikuntakyky, loppuuko 

voimat”

”mahdollinen tukeminen ja nostelu, jos on niin liikun-

tarajoitteinen”

Kulkemiset, reitit ja apuvälineetkin askarruttivat.  

”turvallisten reittien löytyminen”, ”talviliukkaat kelit 

ulkona”, ”pyörätuolin käyttö kynnyksessä”

Askarruttavia asioita käsiteltiin koulutukses-
sa yhdessä. Osallistujille korostettiin, että ulkoilu 
on turvallista, kun tutustuu iäkkääseen ja tekee ul-
koilusuunnitelman yhdessä hänen kanssaan. Lisäk-
si ulkoiluystävät saivat konkreettisia toimintaohjeita 
kouluttajilta ja toisilta ulkoiluystäviltä yllättävien ti-
lanteiden varalle. Yleensä alkuvaiheen epävarmuus 
hälveni, kun päästiin iäkkään kanssa yhdessä ul-
koilemaan. Seuraavalla kokoontumiskerralla oltiin 
jo varmempia, varsinkin kun kokemuksia sai jakaa 
muiden ulkoiluystävien kanssa. Vertaistuki auttaa 
vapaaehtoisiakin.   

Ulkoiluystäväkoulutusta voivat hyödyntää niin 
vapaaehtoiset kuin ammattilaisetkin. Seuraavassa 
esitellään joitakin hankkeissa kehitettyjä toiminta-
malleja.

Liikutaan luonnossa -tapahtumat 
Tohmajärvellä

Keski-Karjalassa, Terveysliikuntaa kotioloihin 
TEKO 75+ -hankkeen järjestämässä Ulkoiluystäväk-
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si iäkkäälle -koulutuksessa syntyi ajatus lähteä iäk-
käiden kanssa liikkeelle yhdessä, isommalla poru-
kalla. Näin mukaan saatiin nekin ulkoiluystävät, 
jotka eivät rohjenneet ulkoilla kahdestaan iäkkään 
kanssa tai halusivat olla ulkoiluapuna vain satunnai-
sesti.

Liikutaan luonnossa -tapahtumia järjestettiin 
kesäisin parin viikon välein. Kohteet valittiin luon-
to- tai kulttuuriarvon perusteella. Lisäksi niiden tuli 
olla helposti saavutettavia ja kohtalaisen helppokul-
kuisen reitin varrella. Tapahtumien teemoja olivat 
esimerkiksi:
• valkovuokkojen kukinta
• vasikat laitumelle
• lintuja tiirailemaan
• omenavarkaissa

Kokemukset tapahtumista olivat positiivisia. 
Hankkeen, kotihoidon, seurakunnan sekä eläkeläis-
järjestön yhteistyöllä tapahtumiin saatiin riittäväs-
ti osallistujia ja ulkoiluystäviä. Sosiaalinen toiminta 
sekä luonto- ja kulttuurikohteet houkuttelivat väkeä 
liikkeelle. Vaihtelevassa maastossa kävely oli kehittä-
vää liikuntaa. Porukassa liikkuminen toi myös uusia 

rooleja osallistujille. Eräästäkin rivakasti liikkuvas-
ta naishenkilöstä, jolla oli muistiongelmia, tuli näis-
sä tapahtumissa ”ulkoiluystävä”, joka auttoi heikom-
min liikkuvia ikätovereitaan. Toinen iäkäs taas, joka 
muuten jaksoi kävellä vain pienen pihalenkin, intou-
tui luonnossa kävelemään pitkiäkin matkoja.

Palveluseteli ulkoiluun

Kiteellä järjestettiin syksyn 2009 aikana Sosiaa-
li- ja terveyspalvelukeskus HELLI–liikelaitoksen 
ja Terveysliikunta kotioloihin TEKO 75+ -hank-
keen yhteistyönä Palveluseteli ulkoiluun -kokeilu. 
Kokeilussa haluttiin selvittää määräaikaisen, aute-
tun ulkoilujakson vaikutusta iäkkään itsenäiseen lii-
kuntakykyyn, etsiä ulkoiluapua tarvitsevia iäkkäitä, 
suunnata heille palvelu tarpeen mukaan ja oikeaan 
aikaan sekä kokeilla palvelusetelin mahdollisuutta 
ulkoiluavun järjestämisessä.

Kokeiluun osallistui 10 henkilöä, jotka löytyivät 
fysioterapian, kotihoidon ja omaisten avulla. Mu-
kaan otetut olivat 63–91-vuotiaita henkilöitä, joiden 
itsenäinen ulkona liikkuminen oli vähentynyt viime 
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aikoina, mutta joiden oli mahdollista tavoitella en-
tistä liikkumiskykyä. Ulkoilujakson avulla heitä roh-
kaistiin itsenäiseen ulkoiluun.

Palvelusetelin myönsi HELLI-liikelaitoksen ko-
tihoidon päällikkö. Palveluseteli sisälsi 10 autettua 
puolen tunnin ulkoilukertaa. Pyrkimyksenä oli ul-
koilla kaksi kertaa viikossa viiden viikon ajan.  Sete-
li oli asiakkaalle ilmainen, sillä omavastuuosuuden 
maksoi TEKO 75+ -hanke. Palveluntuottajana toi-
mi Keski-Karjalan kierrätyskeskusyhdistys ry:n Se-
paraatti-hanke. Kaikki ulkoilussa avustavat henkilöt 
olivat osallistuneet Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kou-
lutukseen. 

Kokemuksia kokeilusta. Ulkoilun palveluseteli-
kokeilu herätti yleistä mielenkiintoa, mutta asiakkai-
den löytäminen oli ongelmallista. Mitä kauemman 
aikaa iäkkään ulkoilu oli ollut vähäistä, sitä ongel-
mallisempaa oli saada asiakas mukaan palveluun tai 
vahvistaa hänen itsenäistä ulkoiluaan. Toisaalta hen-
kilöiden, joilla olisi ollut taitoja liikkua yksin ulkona, 
mutta ei rohkeutta tai halua, oli hankala ottaa vas-
taan palvelua. ”Enhän minä vielä tarvitse apua! ”-
asenne oli yleinen. 

Palveluun osallistuneet ikäihmiset ja heidän 
omaisensa pitivät ulkolenkkien rasittavuutta, pituut-
ta ja tiheyttä sopivina sekä ulkoiluapua pätevänä ja 
turvallisena. Palvelulle toivottiin jatkoa, riippumatta 

siitä, miten ulkoilujakso oli vaikuttanut iäkkään ul-
kona liikkumiskykyyn.

Neljä osallistujaa jatkoi itsenäistä ulkoilua jakson 
rohkaisemana ja osa jatkoi liikkumistaan ulkoliikun-
taryhmässä. Kahdella osallistujalla oli niin paljon 
liikkumiskyvyn ongelmia, ettei heidän itsenäinen ul-
koilunsa tuntunut realistiselta jakson alussakaan. 
Suurin osa osallistujista sanoi, että ulkona liikkumi-
sen tiheys kasvoi ja kaatumisen pelko väheni. 

Kustannukset. Kokeilun kustannukset olivat 
HELLI-liikelaitokselle edulliset (9,15 €/30 min). Ul-
koiluavusta maksetun korvauksen lisäksi ei tullut 
matkakuluja, koska kokeilu oli rajattu Kiteen kes-
kustaan. Palveluseteli oli kokeilussa asiakkaille il-
mainen. Kun asiakkailta kysyttiin, mitä he olisivat 
jatkossa valmiita maksamaan palvelusta, ilmeni, että 
ulkoiluavusta ei olla halukkaita maksamaan. 

Suositukset:
• Palvelusetelin saajalla on oltava itsellään halu ul-

koiluun sekä sellainen liikkumiskyky, että ulkoilu 
on vielä mahdollista.

• Palvelua tulee tarjota heti ulkona liikkumisen vä-
hentyessä ennen kuin kunto ehtii heiketä liiaksi tai 
tottumus ulkoiluun on hävinnyt. 

• Ulkoilukertaan tulee varata 45–60 min. 

5.3 Uusia innovaatioita ulkoiluun

Innostus ulkoiluun voi syntyä monin eri tavoin. Tu-
tustakin ympäristöstä voi löytyä uusi kävelyreitti 
houkuttelevan kartan ja merkittyjen viittojen avulla. 
Kaikkia eivät ulkoilun terveysvaikutukset motivoi, 
mutta sen sijaan kiinnostava kulttuurikohde saa as-
tumaan ovesta ulos ja lähtemään kävelyretkelle. Kä-
velyn rinnalle kaivataan muitakin ulkoilutoimintoja, 
kuten pelejä ja kuntovälineitä. 

Kävelyreittikartat innostavat ulkona 
liikkumiseen

Keski-Karjalan kunnissa iäkkäitä innostetaan ulkoi-
luun kävelyreittikarttojen avulla. Elävästi piirretty ja 

tuttuja maamerkkejä sisältävä kartta on konkreetti-
nen keino houkutella iäkkäät ulos. Kartan takapuo-
lella oleva teksti vaihtelee käyttötarkoituksen mu-
kaan. Siellä voi olla suorituskortti tai tietoa ulkoilun 
merkityksestä ja yhteislenkkien ajankohdista.

Kävelyreitit on suunniteltu iäkkäiden luontais-
ten kulkureittien perusteella ja ne sijaitsevat ikäih-
misten keskeisten asuinalueiden ja asiointipaikkojen 
läheisyydessä. Joillakin paikkakunnilla kaikki reitit 
liittyvät toisiinsa, joten kunnon ja liikkumisvarmuu-
den lisääntyessä voi helposti poiketa uudelle lenkille. 
Reittien toteutus on vaatinut tiivistä yhteistyötä tek-
nisen toimen kanssa. On mitattu reittien pituudet, 
suunniteltu penkkien paikat reittien varrelle sekä so-
vittu talvikunnossapidosta. Reitit on myös merkit-
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ty maastoon kartasta suurennetuilla otteilla tai väri-
koodeilla. 

Karttoja on jaettu kotihoidon ja palveluasumi-
sen asiakkaille, vapaaehtoisille ulkoiluystäville sekä 
erilaisten ulkoliikuntakampanjoiden ja tapahtumien 
yhteydessä. Esimerkiksi ohjatut yhteislenkit eli ns. 
Porukan lenkit pyritään suunnittelemaan kävelyreit-
tien mukaan. Kartat ovat myös esillä terveyskeskus-
ten, apteekkien sekä palvelukotien seinillä ja niitä on 
saatavissa itsehoitopisteissä.

Ohjatussa ulkoiluryhmässä Turku 
tutuksi

Monet turkulaiset Aivohalvaus- ja afasia- sekä Par-
kinson-yhdistysten jäsenet sekä lääkinnällisen 
kuntoutuksen asiakkaat kokoontuivat Aivovoi-
maa!-hankkeen ulkoiluryhmään kevään ja alkuke-
sän aikana. Kerran viikossa lähdettiin tutustumaan 
omaan kaupunkiin ryhmässä. Mukana oli ohjaajia ja 
avustajia ja myös monia läheisiä tai ystäviä. Ryhmän 
koko vaihteli, yleensä iäkkäitä oli mukana reilusti yli 
kymmenen henkilöä. 

Kohteet valittiin mahdollisimman monipuoli-
sesti osallistujia kuunnellen. Valmistelu oli ryhmän-

vetäjälle jokaviikkoinen tehtävä, johon kului paljon 
aikaa, jotta ulkoiluryhmä sai nauttia onnistunees-
ta retkestä. Kohteiden valintakriteerejä olivat sijain-
ti lähiympäristössä hyvien kulkuyhteyksien päässä, 
riittävät levähdys- ja taukopaikat sekä selkeät reitit ja 
opasteet.

Projektin rahoilla kustannettiin ryhmän vetäjät 
ja avustajat, joissakin kohteissa myös opastukset.

Kevään ja kesän aikana tutustuttiin eri ulkoilu-
alueisiin ja kulttuurikohteisiin.

• Aurajoen rannan kulttuurikohteet 
• Ekvallan esteetön uimaranta ja ulkokuntoilupuisto
• Halisten ulkoilureitti, Virnamäen muinaisjäännök-

set
• Heikkilän kasarmialue
• Kupittaan puisto
• Ruissalon kasvitieteellinen puutarha
• Ruissalon pitsihuvilat -kävelyreitti
• Raunistulan kaupunginosa
• Turun uusi kirjasto
• Turun vanha hautausmaa

Osallistujat saivat jokaiseen kokoontumiseen henki-
lökohtaisen kutsukirjeen, jossa oli tarkemmat ohjeet 
kokoontumispaikasta, kulkuyhteyksistä ja muus-
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ta ohjelmasta. Kukin saapui kokoontumispaikal-
le omalla kyydillä, useimmilla oli vammaispalvelun 
mukainen kuljetustuki.

Ryhmäläisille jaettiin alueen karttoja ja kiinnos-
tavaa tietoa ulkoilualueen erityispiirteistä tai histori-
asta. Sääolosuhteet vaihtelivat. Periaatteena kuiten-
kin oli, että ulos lähdetään säällä kuin säällä, oikea 
varustus päällä. Lähes joka kerta käytiin retken päät-
teeksi kahvilla.

Frisbeegolfrata

Turussa Erityisosaamiskeskus Suvituulen lähimaas-
toon suunniteltiin frisbeegolfrata yhteistyössä pai-
kallisen lajiseuran kanssa. Rata on 9-reikäinen par 3 
-rata, joka sopii myös aloittelijoille ja liikuntarajoit-
teisille. Avustajan kanssa heittojärjestystä ja pelaa-
missuuntaa tai pelitapaa soveltaen radalla voi pelata 
esteettömästi.

Pelaamista varten valmistettiin selkokieliset ku-
vitetut ohjeet välineistä, heittotekniikasta, sovelle-
tuista säännöistä ja radasta. Työryhmässä oli mu-
kana hanketyöntekijän lisäksi puheterapeutti ja 
puhevammaisten tulkki.

Ulkoliikuntapaikka iäkkäiden 
tarpeisiin

Kuusankoskella kaupunki rakensi kaupungin puu-
tarhurin aloitteesta iäkkäille soveltuvan ulkoliikun-
tapaikan. Ikäihmisiä palveleva ulkoliikuntapaikka 
päätettiin sijoittaa jo olemassa olevien ulkoilureit-
tien ja terveysaseman välittömään läheisyyteen.  

Kaupunginpuutarhuri tiesi paikallisesta Voi-
maa vanhuuteen -hankkeesta ja halusi jo suunnitte-
lun alkuvaiheessa liikunnan ammattilaisen mukaan. 
Hanketyöntekijät saivat osallistua välineistön valin-
taan ja sijoitteluun yhdessä arkkitehdin ja puutarhu-
rin kanssa.
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5.4 Valtakunnallinen iäkkäiden ulkoilupäivä

Ulkoilupäivän järjestäminen on oiva keino iäkkäi-
den ulkoilutoiminnan käynnistämiseen omalla paik-
kakunnalla. Yhteistyökumppaneita on helpompi löy-
tää kertaluonteiseen tapahtumaan. Valtakunnallisen 
iäkkäiden ulkoilupäivän tarkoituksena on kuitenkin 
kiinnittää huomiota siihen, että iäkkäät pääsisivät 
ulkoilemaan turvallisessa seurassa – myös vuoden 
muina päivinä. Onnistunut tapahtuma voikin innos-
taa perustamaan säännöllisesti kokoontuvia ulkoilu-
ryhmiä.

K Keskikarjalaisia malleja 
ulkoilupäivän toteuttamiseen

Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskuksen TEKO 
75+-hanke on ollut useana vuonna mukana järjes-
tämässä iäkkäiden ulkoilutapahtumia eri tahojen 

kanssa yhteistyönä. Ulkoilupäivien kohdejoukkona 
ovat olleet ikäihmiset, joiden itsenäinen ulkoilu on 
vaikeutunut tai mahdotonta.

Haastekampanja kuntien päättäjille 

Kunnan johtavat viranhaltijat, luottamushenkilöt ja 
kunnallisvaaliehdokkaat haastettiin osallistumaan 
ja avustamaan ulkoilupäivän tapahtumiin. Haasteet 
toimitettiin heille sähköpostitse kunnan toimesta. 
Haasteen otti vastaan valitettavan harva, mutta jo-
kaiseen tapahtumaan saatiin kuitenkin mukaan yksi 
tai useampi päättäjä. Haastekampanja kiinnosti leh-
distöä ja sai aikaan ehdokkaiden kesken selvää vaali-
keskustelua vielä jälkeenkin päin.  
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Leijona Ladyt avustajina 

Leijona Ladyt olivat esittäneet kiinnostuksensa tul-
la avustajiksi johonkin iäkkäiden tapahtumaan ja ul-
koilupäivä tuntui sopivalta tähän tarkoitukseen. Ta-
pahtuma sovittiin pidettäväksi lauantaina, jotta 
mahdollisimman moni Lady pääsisi paikalle. Koti-
hoidon ja palveluasumisen työntekijät keräsivät ul-
koilemaan haluavien iäkkäiden nimet ja osoitteet.

Päivän aikana järjestettiin kaksi erillistä tapah-
tumaa. Aamupäivällä ulkoilemaan pääsivät palvelu-
talon asukkaat ja iltapäivällä kotihoidon asiakkaat. 
Molemmissa paikoissa oli yhteinen kokoontumis-
paikka, jonne tultiin pareittain tai porukalla kahvit-
telemaan ja seurustelemaan. Lähellä asuvat keräsivät 
lisäaskelia tulemalla ”mutkan kautta”.  Rankkasade 
verotti hieman osanottajia, muttei pelottanut kaik-
kia. Positiivista tapahtumassa oli rohkea ja kätevä 
avustajien joukko sekä vanhustyöntekijöiden inno-
kas toiminta järjestelyissä ja ulkoilutettavien etsimi-
sessä. Myös ikäihmiset lähtivät rohkeasti mukaan 
vieraiden auttajien kanssa.  

 
Alakoululaiset ulkoilemassa oman 
kylän vanhusten kanssa 

Ruppovaaran kylässä olevan hoitokodin ulkoilupäi-
vään pyydettiin koko kyläkoulu pihaleikkeihin ja ul-
kopeleihin mukaan teemalla Maailman perinneleikit 
– Kiinasta Ruppovaaraan. Aamupäivä meni iloisessa 
häärimisessä 47 koululaisen ja 20 hoitokodin asuk-
kaan kanssa. Tutustumisleikkien jälkeen jakaudut-
tiin ryhmissä neljään ulkopelipisteeseen. Kun kaikki 
pisteet oli kierretty, kokoonnuttiin yhteen nautti-
maan mehusta, kekseistä ja omenista. 

Positiivista tapahtumassa oli paikallisuus ja mo-
lemminpuolinen innokas osallistuminen ja toisten 
kannustaminen. Lapsia ei pelottanut, mutta jotkut 
iäkkäistä olivat hämmentyneitä äänistä, vikkelistä 
jaloista ja ”lapsellisesta touhusta”.

Lähihoitajaopiskelijat ulkoiluapuna 

Hanketyöntekijä kävi esittelemässä hanketta paikal-
lisen oppilaitoksen lähihoitajaopiskelijoille. Tällöin 
syntyi ajatus opiskelijoiden toimimisesta iäkkäiden 
ulkoiluapuna. Kotihoitohenkilökunta kartoitti ulkoi-

luapua kaipaavat asiakkaansa ja ehdotti näille ulkoi-
lua lähiympäristössä opiskelijoiden auttamana. 

Opiskelijat toimivat pareittain eri asuinalueilla. 
Hanketyöntekijä ja kotihoito tekivät opiskelijaparil-
le aikataulun, jotta kaikki ulkoilemaan haluavat iäk-
käät pääsisivät ulos. Opiskelijat toimivat itsenäises-
ti, mutta heillä oli mahdollisuus soittaa opettajalleen 
tai hanketyöntekijälle. Yksi opiskelija kiersi hanke-
työntekijän mukana syrjäkylillä asuvien iäkkäiden 
luona. 

Myönteistä tapahtumassa oli se, että ikäihmiset 
pääsivät kotoa liikkeelle, joten kuljetusta ei tarvittu. 
Haittana olivat aikatauluongelmat: kaikki kotihoi-
don ilmoittamat eivät lähteneetkään lenkille tai eivät 
olleet kotona. Aikataulujen laatiminen ja muu or-
ganisointi oli yllättävän työlästä. Tapahtumien hel-
mi oli auttaa rollaattorin avulla liikkuva mies ensim-
mäistä kertaa kahteen vuoteen ulos omalle pihalle! 

Luontoretkelle liikuntatoimen 
kanssa 

Hanke järjesti liikuntatoimen kanssa ulkoilupäivänä 
ohjattuja yhteislenkkejä ja retkiä luontoon parem-
min liikkuville ikäihmisille. Retkeläisiä on kutsuttu 
seinäilmoituksilla, liikuntaryhmissä jaetuilla ilmoi-
tuksilla ja lehti-ilmoituksella. Tarvittaessa liikunta-
toimi on järjestänyt kyydityksen retkipaikalle. Lii-
kuntatoimesta on ollut apurina henkilö tai useampia 
ohjaamassa ja avustamassa retkeläisiä. Myönteistä 
tapahtumissa on ollut mahdollisuus järjestää myös 
reippaampaa ulkoilua ikäihmisille ja että kohderyh-
mä on löytynyt hyvin. 

Tohmajärvellä liikuntatoimi, kotihoito, TEKO 
75+ -hanke sekä paikalliset Martat ja Yrittäjät jär-
jestivät Ikäihmisten olympialaiset, jonne kannus-
tamaan oli kutsuttu Tohmajärvellä syntynyt ja kas-
vanut ”Äitee” Siiri Rantanen. Kuuluisuus houkuttaa 
ihmisiä mukaan ja lehdistökin kiinnostui tapahtu-
masta. Olympialaislajit sopivat erikuntoisille ikäih-
misille, mutta niissä oli kuitenkin urheilun tuntua. 
Siiri veti kymmenottelun eli pururatalenkin, jonka 
varrella oli 10 jumppapistettä.
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K Soinissa yhteistyökumppaneita 
läheltä ja kaukaa

Soinissa perinteisesti järjestetty vanhustenviikon 
juhla päätettiin viedä ulos ja liittää osaksi valtakun-
nallista iäkkäiden ulkoilupäivää. Tällä haluttiin ko-
rostaa ulkoilun merkitystä ikäihmiselle. Liikutaan 
yhdessä -hankkeen laatimien tiedotteiden pohjal-
ta paikallisradio ja -lehdet uutisoivat ennakkoon ta-
pahtumasta, lisäksi ilmoitustaulut niitattiin täyteen 
mainoksia. Monipuolisen ja mielenkiintoisen tiedot-
tamisen johdosta ulkoilupäivä houkutteli mukaan 
kaikkiaan 86 osallistujaa. 

Väriläiskänä syksyisessä luonnossa olivat Met-
säliiton lahjoittamiin heijastinliiveihin pukeutuneet 
lähihoitajaopiskelijat, jotka vanhusten oli helppo 
tunnistaa ulkoiluystäviksi väkijoukosta. Tämän po-
rukan avustuksella saatiin myös vanhainkodin, pal-
velutalojen ja lähialueen hoivakotien asukkaita mu-
kaan ulkoilemaan. 

Tilaisuus alkoi vanhainkodin pihapiirissä al-

kuhartaudella. Eskareiden laululeikin ja vanhus-
työnjohtajan puheen jälkeen seurasi lähihoitaja-
opiskelijoiden ohjaama alkulämmittely, joka siivitti 
osallistujat kävelylenkille. Matkaa kevensivät toimin-
tapisteet, joissa saattoi testata muistiaan ja käden-
taitojaan. Lämpimän mehun ja piparin ääressä oli 
mukava jutella päivän tapahtumista ja mittauttaa ve-
renpaineensa. Onnettaren suosikit lähtivät päivän 
päätteeksi kohti kotia Voimaa vanhuuteen -kassit 
käsissään. Tyytyväisiä vaikkakin hieman väsynei-
tä ilmeitä näkyi niin osallistujien kuin järjestäjien-
kin kasvoilla. 

Tapahtuman järjestelyissä olivat Liikutaan yh-
dessä -hankkeen lisäksi mukana Vaasan ammatti-
opiston lähihoitajaopiskelijat, Soinin kunta, Soinin 
seurakunta, Eläkeliiton Soinin yhdistys sekä vanhus-
neuvosto. Onnistuneen päivän tapahtumiin saattoi 
palata vielä paikallis- ja maakuntalehdissä julkaistu-
jen juttujen myötä. Yhteistyössä on voimaa, kunhan 
joku pitää ohjakset käsissä ja kantaa päävastuun jär-
jestelyistä.
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Tähän lukuun on koottu iäkkäiden ihmisten kokemuksia ohjattuun ryhmäliikuntaan ja kotivoimisteluun 
osallistumisesta sekä ulkoiluystävätoiminnasta. Luvun alussa kuvataan tuloksia Voimaa vanhuuteen –asia-
kaspalautekyselystä. Vertaisohjaajien ja vapaaehtoisten kokemuksia iäkkäiden liikuntaryhmien ohjaami-
sesta kuvataan kahden hankkeen tekemässä kyselyssä. Luvun lopussa esitellään vielä hankkeissa kehitettyjä 
ideoita ja tuotteita, jotka ovat käyttökelpoisia työvälineitä iäkkäiden liikuntatoiminnan järjestäjille. 

6 Iäkkään ääni ja uusia ideoita

6.1 Iäkkäiden palautetta liikuntaryhmistä

Kokonaisuudessaan palaute oli myönteistä. Seu-
raavassa esitellään tarkempia tuloksia kyselystä, har-
joittelun vaikutuksista, ohjauksen laadusta, liikun-
tatiloihin liittyvistä kommenteista sekä toiveista 
jatkoharjoitteluun.

Valtaosa palautelomakkeeseen vastanneista oli 
75–79-vuotiaita. Noin kuusi prosenttia vastanneis-
ta oli 85 vuotta täyttäneitä. Harjoitteluryhmien koot 
ja muodot vaihtelivat eri kunnissa. Useimmissa ryh-
missä ohjaajia oli yksi tai kaksi. 

Suurin osa (yli 80 %) ryhmistä oli kooltaan 4–
12 henkilöä. Yli puolet liikuntaryhmistä kokoontui 
kerran viikossa ja vajaa puolet kaksi kertaa. Ryhmis-
tä 57 % harjoitteli kerralla 75–120 minuuttia ja loput 
30–60 minuuttia.

”Lihaskunto parantunu 
mahottomasti”

Kysymykseen, onko kuntonne muuttunut liikun-
tajakson vaikutuksesta, vastausvaihtoehtoja olivat: 
kohentunut, pysynyt samana, heikentynyt. Keski-
määrin kaksi kolmesta vastaajasta koki kunton-
sa kohentuneen liikuntajakson vaikutuksesta. Avo-
vastauksessa eräs vastaajista totesi ”Kassi kevyempi, 
mäki helpompi”. Kunnon koheneminen oli yleisem-
pää nuoremmilla ryhmiin osallistujilla. Ryhmissä, 
joissa harjoittelu kesti yli tunnin (75–120 min), lähes 
90 % osallistujista koki kunnon kohenemista (kuvio 
8). Nämä ryhmät olivat pääosin ammattilaisten ve-Kuvio 8. Kunnon koheneminen harjoitteluajan mukaan

Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa laadittiin asiakas-
palautelomake iäkkäille hankkeiden liikuntatoimin-
nan kehittämisen tueksi. Lomakkeessa oli 20 kysy-
mystä, jotka koskivat liikuntaharjoitteluun liittyviä 
asioita, kuten ohjauksen laatua, liikuntatiloja sekä 
harjoittelun vaikutuksia kunnon kohentumiseen ja 
arkielämässä jaksamiseen. (Liite 4)

Palautelomakkeita kerättiin tutkimustarkoituk-
seen kahdelta hankeryhmältä vuosien 2006–2009 
liikuntatoiminnasta. Lomakkeita palautui Ikäinsti-
tuuttiin yhteensä 1028 kappaletta eri puolilta Suo-
mea. Tutkimuksessa selvitettiin yksityiskohtaisem-
min iäkkäiden kokemuksia liikuntatoiminnasta 
(Sulander 2010). 
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tämiä ryhmiä. Yli 50 %  lyhytkestoisiinkin ryhmiin 
(30–60 min) osallistuneista koki kuntonsa kohentu-
neen.

Liikuntaryhmissä annettiin myös ohjeita oma-
toimiseen harjoitteluun, joko kirjallisena tai suulli-
sena.  

Lomakkeessa kysyttiin, ovatko vastaajat saaneet 
ohjeita omatoimiseen harjoitteluun sekä ovatko he 
harjoitelleet annettujen ohjeiden mukaisesti. Vastaa-
jista 90 % koki saaneensa omatoimiseen harjoitte-
luun liittyviä ohjeita ja peräti 84 % ilmoitti harjoitel-
leensa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Omatoimista kotivoimistelua harrastaneilla oli 
useammin kokemuksia kunnon kohenemisesta ver-
rattuna kotivoimistelua harrastamattomiin. Kerran 
viikossa ryhmäliikuntaan osallistuneista ikäihmi-
sistä, jotka harjoittelivat lisäksi omatoimisesti, 62 % 
koki kuntonsa kohentuneen. On tärkeää kannustaa 
iäkkäitä harjoittelemaan kotonakin, etenkin jos heil-
lä ei ole mahdollisuutta osallistua kahdesti viikossa 
ohjattuun harjoitteluun.

Harjoittelulla oli myönteisiä vaikutuksia arki-
elämässä jaksamiseen lyhytkestoisiinkin (30–60 
min) harjoitteluryhmiin osallistuvilla. Lomakkeen 
kysymykseen ” Onko harjoittelulla ollut vaikutusta 
jaksamiseenne arkielämässä?”, vastaajista 77 % koki 
harjoittelun vaikuttaneen positiivisesti jaksamiseen 
arkielämässä. Kuviossa 9 näkyy, miten vastaukset ja-
kautuivat harjoitteluajan mukaan. 

Konkreettisia muutoksia arjen sujumiseen kom-
mentoitiin: ”jaksaa paremmin tehdä pikkuhommia”,
”kotityöt sujuvat paremmin”, ”hiukan helpottanu por-

Kuvio 9. Muutos arkielämässä jaksamiseen harjoitteluajan 
mukaan

taissa kulkua joka oli ennen hankalampaa” ja ”käve-
ly on varmempaa”.

Mielen virkeys tuli monessa vastauksessa esiin: 
”ryhmässä olo piristää”, ”saa tavata kavereita”, ”olen 
ollut pirteämpi”, ”lähinnä iloisen sosiaalisen kanssa-
käymisen mielihyvä”.

Moni huomasi taitojensakin parantuneen: ”tasa-
paino vakaantunut”, ”jalkavoimat ovat lisääntyneet”. 

Liikuntaryhmässä moni sai apua myös kipuihin-
sa ja kannusti jatkamaan: ”Kivun vähentyminen”, ”ei 
ole kolotuksia” ja ”selkä terveempi”.

Osaavat ohjaajat

Ryhmäharjoittelun ohjaajina toimi liikunnan am-
mattilaisia ja vertaisohjaajia. Ohjaajien toimintaan 
oltiin lähes sata prosenttisesti tyytyväisiä. ”Erittäin 
pätevää” ja ”ohjaus kiitettävää” kuten muutamat vas-
tanneet mainitsivat. Kaikki vastaajat pitivät ryhmä-
liikuntaa turvallisena – ”Kyllä ohjaajatytöt pitää mei-
dät turvallisissa käsissä!” 

Harjoitteluryhmiin osallistuneista noin 93 % oli 
saanut lisää tietoa voima- ja tasapainoharjoittelun 
merkityksestä sekä henkilökohtaista ohjausta tarvit-
taessa. 

Liikunnan ammattilaisten ohjaamissa ryhmissä 
kunnon koheneminen ja myönteinen muutos arki-
elämässä jaksamiseen (kuvio 10) olivat hieman ylei-
sempiä kuin vertaisohjaajien ryhmissä, mutta erot 
eivät ole niin suuria, että se olisi tilastollisesti mer-
kitsevää. 

Kuvio 10. Muutos arkielämässä jaksamisessa ohjaajan taustan 
mukaan �0–�0 min voima- ja tasapainoryhmässä
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Ohjaajan koulutustaustalla ei näytä tämän ai-
neiston perusteella olevan merkittävää vaikutusta 
iäkkäiden kokemaan kunnon kohenemiseen ja muu-
tokseen arkielämässä jaksamisessa.

Liikuntatiloja tarvitaan 

Ryhmät harjoittelivat hyvin erilaisissa tiloissa. Osalla 
oli käytössään hyvin varustettu kuntosali tai liikun-
tatila, jossa oli käytössä eri harjoitteluvälineitä. Osa 
sai kokoontua palvelutalon kerhotilassa tai seura-
kunnan kirkkosalissa. Yleisesti oltiin sitä mieltä, että 
liikuntatilat, pukuhuoneet ja harjoittelussa käyte-
tyt välineet olivat tarkoituksenmukaisia. Tästä huo-
limatta yleisimmät näihin liittyvät, avovastauksista 
todetut huomautukset olivat: ”pukuhuone puuttuu”, 
”pukuhuone ja suihkutilat ahtaat”, ”tilat saisivat olla 
suuremmat”.

Eräs ryhmäläinen toivoi ”asianmukaista kuntosa-
lia laitteineen”, vaikka olikin tyytyväinen, koska
 ” kyllä K:n kirkkosalikin on meitä ilahduttanut kun 
olemme saaneet siellä jumpata maksutta”. 

Toinen osallistuja kommentoi kirkkosalissa har-
joittelua: ” mukavampaa olisi urheilullisessa paikas-
sa”.

Toiveita jatkoharjoitteluun

Arviointilomakkeen lopuksi vastaajilta tiedustel-
tiin avokysymyksellä toiveita liikuntaryhmän kehit-
tämiseksi. Kaikkiaan 433 henkilöä vastasi kyseiseen 
kysymykseen. Eri vastauksien määrä oli laaja, joten 
vastaukset luokiteltiin uudestaan seuraaviin luok-
kiin: en osaa sanoa, olen tyytyväinen harjoitteluun, 
toivon muutoksia (laitteet, tilat, harjoitusmuodot) 
ja toivon jatkuvuutta harjoittelulle. Lisäksi laskettiin 
kuinka moni toivoi harjoitteluun enemmän venyt-
telyä ja kuinka monen toiveet liittyivät kuljetusavun 
tarpeeseen. 

Reilu kolmasosa vastanneista toivoi jatkuvuut-
ta harjoitteluun.  Eräs vastaaja totesi: ”Toivon toimin-
nalle jatkomahdollisuutta. Erinomainen tapa myös 
sosiaalisena meille yksinäisille. Sekä mieli että voimat 
piristyvät”.   

Muita jatkoharjoittelua toivovia kommentte-
ja olivat ”jäisipä tavaksi” ja ”että saisi jatkaa samassa 
ryhmässä”. Eniten jatkuvuutta toivoivat ne osallistu-
jat, jotka olivat ilmoittaneet kuntonsa kohentuneen 
harjoittelussa. Tuloksellisesta harjoittelusta ei halut-
tu luopua. Vanhanakin kannattaa aloittaa.  Muutama 
prosentti vastanneista toivoi lisää venyttelyä harjoit-
telun yhteyteen sekä esitti toiveita kuljetukseen liit-
tyen. Eräs osallistuja ilmaisi tyytyväisyytensä: ”kiitos 
tästä, että meidät on huomioitu”.
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6.2 ”Kaksin aina kaunehempi”
– kommentteja kotivoimistelusta ja ulkoilusta

Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa on kerätty iäkkäi-
den kommentteja liikuntaharjoittelusta ja ulkoilusta. 
Seuraavassa muutama esimerkki siitä, minkälaisia 
kokemuksia iäkkäillä ihmisillä on kotivoimistelus-
ta ja ulkoiluystävän kanssa ulkoilusta.  Maaseudulla 
yksinasuva 80-vuotias naishenkilö kertoo ajatuksi-
aan ja kokemuksiaan ohjattuun kotivoimistelujak-
soon osallistumisesta ja tulevasta ulkoilujaksosta.

”Olen �0-vuotias ja liikun tuon rollaattorin kanssa si-

sällä, mutta ulkona en uskalla liikkua. Asun ihan yksin 

täällä, hoitaja käy sitten aina katsomassa, että onko 

hyvin asiat ja antaa lääkkeet ja semmosta.

Kotivoimistelujaksot tuntuivat ihan mukavilta ja sit-

ten sen jälkeen oli semmonen virkeä olo, että ei sii-

nä mitään moittimista ollut. Hyvin meni. Liikkumisky-

ky muuttui paremmaksi, uskalsi paremmin liikkua kuin 

aikaisemmin.

Olen osallistunut aika vähän kotihommiin, semmosta 

kahvinkeittoa olen tehnyt, jonkun verran olen keitti-

össä tehnyt, sänkyni laitan ja petaan, laitan itse päälle 

ja kaikki hommat teen, mahdollisimman paljon koitan 

itse tehdä. Ennen kotivoimistelujaksoja en kyennyt 

näitä asioita tekemään. Kipu jalasta hävisi kokonaan, 

jalkaa ei pakota yhtään, se on ihan kunnossa. Mut-

ta vaan aristaa tuolla liikkuessa, ettei vaan satu mihin-

kään se jalka tai polvi.

Se alkava ulkoilujakso on ihan hyvä, että toinen on sii-

nä kaverina, että ei pelota se kaatuminen. Se on hyvä 

olemassa sellainen käytäntö.”

Paikallisiin Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -koulutuksiin 
osallistuneet ulkoiluystävät keräsivät iäkkäiltä ul-
koilijoilta kokemuksia ulkoilutoiminnasta, motivoi-
tumisesta ja mieluisista ulkoilupaikoista ja reiteistä. 
Monelle iäkkäälle ulkoilu ystävän kanssa oli päivän 
ja viikon kohokohta, jota odotettiin. 

Kommenteissaan iäkkäät ihmiset ilmaisivat ilon-
sa ja kiitollisuutensa, että pääsivät ulos turvallisessa 
ja luottamuksellisessa seurassa.

”hyvältä, kun huomioidaan”

”tuntuu kiitolliselta”

”hieno mahdollisuus päästä toisen avustamana liikku-

maan”

”on ihanaa, saa jutella luottamuksella.”

Iäkkäiltä kysyttiin myös, mikä motivoi lähtemään 
ulos. Vastauksissa korostui ystävän ja kävelykaverin 
merkitys. Yksin ei uskalla tai pääse ulkoilemaan.

”on turvallinen ystävä vierellä, uskaltaa kävellä ja rul-

laattorilla kulkea”

”on hyvä, kun joku ystävä tulee hakemaan”

”toinen henkilö, yksin ei tule lähdettyä”

”iloinen ja avulias ystävä”

 
Ystävän kanssa oli turvallista kokeilla omia rajoja ja 
lähteä sinnekin, minne ei yksin uskalla.

”mahdollisuus pitkiin lenkkeihin” ”omien voimien tur-

vallinen kokeilu”

Myönteiset vaikutukset terveydentilaan ja hyvään 
oloon kannustivat liikkeelle.

”näkee kropassa, miten kiinteytyy”

”kunnon ylläpitäminen”

”nukuttaa hyvin ulkoilun jälkeen”

”… sekä tunne, että virkistyy mieleltään ja kuntokin 

kohenee”

Mieluisimmat ulkoilupaikat löytyvät yleensä lähipii-
ristä. Reitin turvallisuus on tärkeää. Tasaisella tiel-
lä, kadulla ja pihalla on helppo kulkea apuvälineellä-
kin. Haasteita haetaan lähimaastoista, metsäpoluilta 
ja etsitään kesäaikaan aina uusia lenkkejä. Ulkoilu 
sopii kaikille.
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6.3 Vertaisohjaajien kokemuksia 
liikuntaryhmien ohjaamisesta 

Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa vertaisohjaajia 
ja iäkkäiden ulkoiluystäviä koulutettiin lähes joka 
hankkeessa. Vertaisohjaajien ryhmissä liikkuu jo tu-
hansia ikäihmisiä eri puolilla Suomea.

Ilman vertaisohjaajia ja vapaaehtoisia ei iäkkäil-
le voida järjestää riittävästi paikallista liikuntatoi-
mintaa. Seuraavassa kerrotaan vertaisohjaajien ko-
kemuksista ryhmän ohjaamisesta. Esimerkit ovat 
Eläkkeensaajien keskusliitto ry:n (EKL) paikallisyh-
distysten ryhmistä sekä Kainuun afasia- ja aivohal-
vausyhdistyksen VertaisVeturi-ryhmistä.

Testeillä liikuntaharjoittelu käyntiin 
– tuloksia Eläkkeensaajien kyselystä

EKL:n hankkeessa koulutettiin kaikkiaan 72 vertais-
ohjaajaa, jotka ohjasivat liikuntaryhmiä 25 paikal-
lisyhdistyksessä. Jyväskylän yliopiston fysioterapian 
pro gradu -tutkielmassa tarkasteltiin 48 vertaisoh-

jaajan toimintaa paikallisyhdistysten liikuntaryhmi-
en ohjaajina (Patil 2009). EKL:n hankkeesta kerro-
taan tarkemmin luvussa 4.4.

Vertaisohjaajat testasivat osallistujien liikku-
miskykyä. Testeinä käytettiin osia Guralnikin testis-
tä (Guralnik 1994): 6.1 m kävelytesti, Tuolilta ylös 
nousu -testi ja Tandem-seisonta. He selvittivät osal-
listujien arviota terveydestään UKK-instituutin laa-
timan ja muokkaaman terveysseula-kyselykaavak-
keen avulla (www.ukkinstituutti.fi). Kaikki ohjaajat 
olivat saaneet koulutuksen testien tekemiseen.  

Vertaisohjaajat pitivät päiväkirjaa kunkin har-
joituskerran sisällöstä ja harjoittelijoiden määrästä. 
Ryhmien sisältö vaihteli paikkakunnan ja käytettä-
vissä olevien tilojen mukaan. Osa harjoitteli kunto-
saleilla, osa muissa liikuntatiloissa. Osalla oli käytös-
sään allas. Toiset yhdistykset toimivat palvelutaloilla 
tai seurakunnan tiloissa.

Vertaisohjaajilta kerättiin kyselylomakkeella pa-
lautetta arvioistaan ryhmän ohjaamisesta. Arviointi-
kysymyksiä olivat
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Miten arvioitte seuraavien toimintojen onnistu-
mista Elinvoimaa 75+-hankkeen ryhmissä?
a) Terveysseulan täyttö ja tulkinta
b) fyysisen toimintakyvyn mittaaminen (testit) 
c) liikuntaryhmien sisällön suunnittelu 
d) liikuntaryhmien toteutus ja ohjaus 

Vertaisohjaajilta kysyttiin arvioita siitä, miten he oli-
vat onnistuneet toimintakykytestien toteuttamises-
sa sekä terveysseula-kyselylomakkeiden keräämises-
sä ja tulkinnassa (kohdat a ja b).

Yli 60 % koki onnistuneensa tehtävässä hyvin ja 
35 % melko hyvin. 

Kysymykseen liikuntaryhmien sisällön suunnit-
telusta (kohta c) puolet koki onnistuneensa melko 
hyvin (51 %) ja lähes neljännes (24 %) hyvin.

Liikuntaryhmien toteutuksessa ja ohjaukses-
sa vertaisohjaajista yli puolet (57 %) arvioi onnistu-
neensa hyvin ja lähes neljännes (23 %) melko hyvin.

Vertaisohjaajat kokivat onnistuneensa tehtäväs-
sään. Eniten tukea vertaisohjaajat kaipaavat ryhmi-
en toiminnan toteutuksessa ja ohjauksessa, mihin he 
saivatkin lisäoppia järjestön toimintapäivillä.

Tutkimuksen johtopäätöksenä todettiin, että 
vertaisohjaajat voivat menestyksellisesti huolehtia 
iäkkään väestön ryhmämuotoisen harjoittelun käy-
tännön toteutuksesta. Vertaisohjaajat ovat innostu-
neita liikuntaryhmien vetäjiä. Hyvin koordinoidulla 
koulutuksella ja taustatuella iäkkäät ihmiset paikal-
lisyhdistyksissä pääsevät harjoittelemaan osaavan 
vertaisohjaajan ryhmässä.

Kainuulaiset vapaaehtoiset 
erityisryhmien ohjaajina 

Kainuun aivohalvaus- ja afasiayhdistyksen hank-
keessa toiminta keskittyi vertaisohjaajien rekrytoi-
miseen ja kouluttamiseen erityisryhmien liikunnan 
ohjaajiksi. Kuudentoista VoiTas -koulutetun Vertais-
Veturin ryhmissä liikkui hankkeen aikana arviol-
ta 350 ikäihmistä Kajaanissa, Paltamossa ja Ristijär-
vellä. Hankkeen toiminnasta kerrotaan lisää luvussa 
4.3. 

Liikuntaan osallistui erityisryhmään kuuluvia ai-
voverenkiertohäiriön sairastaneita ja Parkinsonin 
tautia sairastavia. VertaisVeturien ryhmiä toimi eri-
laisissa liikuntatiloissa. Osa ryhmistä toimi kuntosa-
leilla, toiset kokoontuivat kerhohuoneilla tai muissa 

vastaavissa tiloissa. Vesijumpparyhmäkin oli mu-
kana. Ryhmien vetäjille oman haasteensa toivat eri-
tyisryhmän tarpeet. Kyselyssä, johon vastasi 12 
vertaisohjaajaa 16:sta, saatiin arvokasta tietoa ver-
taisohjaajien kokemuksista liikuntaryhmien vetämi-
sestä. Ohjaajilta kysyttiin ohjaamisesta, voimahar-
joittelun periaatteiden toteutumisesta ja iäkkäiden 
motivoitumisesta. Lisäksi kysyttiin ohjaajien omia 
toiveita ja jatkokoulutustarpeita.

Vertaiset olivat kokeneet seuraavia ongelmia 
ryhmien ohjaamisessa:

”Aina joku, joka tarvii apu”

”Ryhmäss hyvin monen kuntoisia, joten joutuu otta-

maan huomioon heikompikuntoiset jolloin liian help-

po hyväkuntoisille”

”Yksilöohjaaminen on ollut vähän hankalaa. TT:n hen-

kilökunta oli tänään kiitettävästi apuna”

” Vesijumpassa ei ole mitään vaikeuksia, ryhmäläiset 

ovat hyvin aktiivisia”

 ”Kuntosalilla vaikeampi ei kaikki muista”

Ryhmissä oli monenkuntoista liikkujaa, toiset tarvit-
sivat apua useammin kuin toiset ja harjoitteita piti 
osata soveltaa. Toisille ryhmän ohjaaminen ei tuot-
tanut vaikeuksia, mutta laitteiden kunto tai vähäi-
syys saattoi aiheuttaa päänvaivaa.

”Ei muuta kuin huonokuntoiset laitteet joskus remp-

paavat”

”Joskus rikki joku (laite)”

 ”On onnistunut, joskus joutuu odottamaan vuoro-

aan”

VertaisVeturien koulutuksessa opeteltiin nousujoh-
teiseen harjoittelun ohjaamista. Ryhmien ohjaajil-
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ta kysyttiin, miten he ovat onnistuneet kuntosalilla 
motivoimaan ryhmäläisiä maksimivoima- ja nou-
sujohteiseen voimaharjoitteluun. Vastauksia saatiin 
seuraavasti:

”Omalla esimerkillä tekemällä itse”

”Ryhmäläiset ovat jo tienneet ja osanneet nousujoh-

teisen harjoittelun”

”Mielestäni aika hyvin ovat innostuneet. Olen sano-

nut, että voima kasvaa ja ei tarvitse tehdä toistoja niin 

paljon, kun suoritus tapahtuu sopivalla painolla minkä 

jaksaa ja sen jälkeen kun voima kasvaa, saa lisää pai-

noja”

”Vaihtelevasti”

”Noin puolella harjoitteet ovat olleet nousujohteisia 

eli lisätty vastusta ajanmyötä”

Ohjaajilta tiedusteltiin, mihin liikunnanohjauksen 
osa-alueisiin he tarvitsevat mielestään lisäkoulutus-
ta. Vastausvaihtoehdoista pyydettiin mainitsemaan 
itselle tärkeitä osa-alueita. Lisätietoa ja käytännön 
harjoittelua toivottiin eniten voima- ja tasapaino-
harjoittelusta, lihashuollosta sekä harjoittelun ja vä-
lineiden käytön soveltamisesta erityisryhmille. Ryh-
mänohjaustaitoihin lisäoppia kaipasi yksi ohjaaja. 
Ravitsemustiedosta ja omaehtoisesta harjoittelusta 
kotioloissa oli kiinnostunut kolme ohjaajaa.

Vertaisohjaajat ovat Kainuussakin innostuneita 
ja motivoituneita ryhmäliikunnan ohjaajia. 

He tarvitsevat tärkeän toimintansa tueksi lisä-
koulutusta harjoitteiden toteuttamisesta ja sovelta-
misesta. Jaksamisen tukeminen on myös tärkeää.

6.4 Hankkeissa kehitettyjä ideoita

Voimaa vanhuuteen -hankkeissa kehitettiin toimin-
nan tueksi erilaisia kiinnostavia ideoita käytännön 
työhön. Seuraavassa kuvataan muutamin esimer-
kein, miten iäkkäitä kannustettiin liikkumaan. 

Ateriapalvelu tuo jumppaohjeita

Muutamassa kunnassa on aiemmin kokeiltu voimis-
teluohjeiden jakamista iäkkäille ateriapalvelun mu-
kana. Kokeilut ovat pääasiassa olleet viikon mit-
taisia, jolloin joka päivälle on ollut oma ohjeensa. 
Terveysliikuntaa kotioloihin TEKO 75+ hankkees-
sa haluttiin kokeilla pidempää, 12 viikon jaksoa. Ko-
keilu päätettiin tehdä kesällä, koska silloin monet lii-
kuntaryhmät ovat tauolla. Voimisteluohje jaettiin 
kerran viikossa kaikille kiteeläisille ateriapalvelun 
asiakkaille sekä ryhmäkoteihin. Yhteensä ohjeet ta-
voittivat reilusti yli sata ikäihmistä. 

Harjoitusliikkeet kuvattiin kokeilua varten. Mal-
leina oli kaksi kiteeläistä ikäihmistä, Anna-Liisa ja 
Erkki. Jokaisessa ohjeessa oli harjoitusviikon nume-
ro, voimisteluliikkeen innostava nimi esimerkiksi 
Anna-Liisan ja Erkin juhannusjenkka, värikuva har-

joitteesta selkeän suoritusohjeen kera sekä mahdolli-
sesti myös vaikeampi ja helpompi tapa suorittaa har-
joitus. 

Ensimmäisen voimisteluohjeen mukana oli kir-
je, jossa kerrottiin tulevista voimisteluohjeista, liik-
keiden turvallisesta suorittamisesta ja säännöllisen 
harjoittelun merkityksestä ikäihmiselle. Kirjeen mu-
kana oli magneetti, jolla voimisteluliikkeen pystyi 
kiinnittämään esimerkiksi jääkaapin oveen. Lisäk-
si iäkkäät saivat kuntokortin, johon heitä pyydettiin 
merkitsemään voimistelukerrat. Kotihoidon työnte-
kijöitä kannustettiin kyselemään ohjeista ja harjoit-
telusta asiakkaaltaan. Ryhmä- ja hoitokotien hoitajia 
ohjeistettiin harjoittelemaan mahdollisimman usein 
ikäihmisten kanssa.  

Kotihoidon työntekijät jakoivat voimisteluoh-
jeen niille muutamille iäkkäille, joille kuljettivat ruu-
an. Pääosan ohjeista jakoi yksityinen kuljetusyrittäjä, 
joka huolehtii aterioiden kuljettamisesta. Voimis-
teluohjeet jaettiin keskiviikkoisin, koska silloin ate-
rioita jaettiin eniten. Ruokakuski laittoi voimiste-
luohjeen aterialaatikon päälle ja toimitti paketin 
asiakkaalle. Ne asiakkaat, jotka eivät halunneet oh-
jetta, jätettiin pois jakelusta. 
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Kokemuksia kokeilusta kerättiin kyselemällä 
ruokakuskilta, kotihoidon ja ryhmäkotien työnteki-
jöiltä sekä asiakkailta. Ruokakuski kertoi asiakkai-
den suhtautuneen positiivisesti kokeiluun. He odot-
tivat uutta ohjetta, kyselivät jo tullessa ruuantuojalta 
ohjeesta ja kertoivat hänelle, jos olivat tai eivät olleet 
pystyneet harjoittelemaan sen mukaan.  Mukavaa oli 
vielä talvellakin kuulla ikäihmisten kiitoksia uudes-
ta palvelusta. 

Asiakkailta tuli kiitosta kotivoimistelun mah-
dollisuudesta – sai tehdä oman voinnin ja kunnon 
mukaan. Ohjeita pidettiin selkeinä ja liikkeet olivat 

helposti kotona toteutettavia. Erityisen tyytyväisiä 
oltiin kuvissa esiintyviin malleihin, jotka ikään kuin 
kannustivat harjoittelijaa mukaansa harjoittelemaan. 
Harjoittelu oli myös ilmeisen turvallista, koska mi-
tään mainintoja ongelmista tai vahingoista ei tullut 
tietoon. Osa asiakkaista ei halunnut harjoitella, jon-
kun kohdalla omaiset kielsivät harjoitusohjeiden ja-
kamisen ilmeisesti ylirasittumisen pelosta. Kunto-
kortin palautti kolmannes ohjeen saajista, he olivat 
harjoitelleet keskimäärin kolmesti viikossa.  Useat 
ikäihmiset totesivat kuitenkin, ettei harjoituskertoja 
tullut merkittyä korttiin.

Ateriapalvelu kannustaa jumppaamaan

• voimistelujakso kesäkuukausina liikuntaryhmien ollessa tauolla

• infokirjeen ja ensimmäisen jumppaliikkeen mukana magneetti, jolla ohjeen 

sai kiinni jääkaapin oveen.

• ruokakuski jakoi ohjeet aterialaatikon mukana

• kuntokorttiin merkittiin harjoittelukerrat – keskimäärin harjoiteltiin           

kolmesti viikossa

• palautetta kerättiin iäkkäiltä, kotihoidolta ja kuljettajalta

• toiminta jatkuu kesäaikaan eri teemoilla 

• liikuntavinkkejä on kolme eri kokonaisuutta: Anna-Liisan ja Erkin              

peruskotivoimistelu, Annan ulkoilu ja Sylvin tasapaino 
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Kokonaisuudessaan kokeilu oli onnistunut. Aika 
tuntui pitkältä, mutta pitkä jakso muistutti kuiten-
kin koko kesän ajan harjoittelusta. Ateriapalvelun 
mukana jaettavilla harjoitteluohjeilla saavutetaan iso 
joukko ikäihmisiä helposti ja edullisesti.  Harjoitus-
ohjeiden laatiminen turvallisiksi, selkeiksi ja riittä-
vän muunneltaviksi on haaste, mutta näyttäisi näissä 
kokeiluissa onnistuneen.

Seuraavana kesänä ohjeet vaihtoivat nimensä lii-
kuntavinkeiksi ja harjoitukset liittyivät ulkoiluun. 
Liikkeet suositeltiin tehtäväksi kävelylenkin lomassa, 
pihalla ulkoillessa tai parvekkeella. Onnistunut mal-
li levisi myös naapurikuntaan Tohmajärvelle ja kol-
mantena kesänä myös Kesälahdelle ja Rääkkylään. 
Uutena teemana mukaan tuli tasapainon harjoitta-
minen. 

Jaksot ovat jatkossa kahdeksan viikon pituisia ja 
ohjeita jaetaan joka toinen viikko, yhteensä siis vii-
dellä viikolla. Liikuntavinkkejä on kolme eri koko-
naisuutta, joita jaetaan vuorokesinä: Anna-Liisan ja 
Erkin peruskotivoimistelu, Annan ulkoilu ja Sylvin 
tasapaino. 

Liikelahja villitsee liikkeelle

Tampereella ideoitiin ”Liikelahja”, joka annetaan sai-
raalan vuodeosastoilta kotiutuville toimintakyvyl-

tään heikentyneille ikäihmisille. Liikelahjasta ilah-
tuvat myös 70-vuotiaiden terveystarkastuksessa 
kävijät, lahjan antajista puhumattakaan! Lahjan saat-
taa saada myös avokuntoutuksen henkilökunnalta, 
Nääsville ry:n tai yksityisen sektorin fysioterapeu-
teilta tai Korttelikavereilta. Terveysasemien Liiku ite 
-pisteistä jokainen voi napata Liikelahjan mukaansa. 

Liikelahja on kuusivuinen vihkonen, joka si-
sältää ”tampereenkiälisen” fyysiseen aktiivisuuteen 
kannustavan tekstin sekä ravitsemusohjeen. 

”Ittelles passaava ja riamua

tuattava liikunta on sankeh

hyäryllistä. Sillai jaksat. Pysyt

tolpillas rotvallir reunallakin ku:

- Reenaat koipiis voimaa ja

roppaas tasapainoo. Jumppaa

mialuusti joka päivä!

- Ramppaat rappusissa ja

kävelet ulkosalla joko

porkkien kans tai ilman aina

kun kerkiät!

Lisäksi Liikelahja sisältää kolme joko seisten, istuen 
tai makuulla tehtävää voimisteluliikettä. Näin jokai-
nen saa oman toimintakykynsä mukaisen lahjan.
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Tekijä: ravitsemusterapeutti Liisa Kalttila

Voimaa vanhuuteen – ruuasta 

Oikeanlainen ravitsemus on tärkeä osa voimahar-
joittelua. Tampereella iäkkäille liikkujille annettiin 
ravitsemusneuvontaa ja siihen liittyvä ravitsemusoh-
je. Vanhustyöntekijät saivat oman oppimateriaalinsa. 
Kunnan, järjestöjen sekä yksityisten kuntosalien sei-
nille laitettiin ravitsemusterapeutin laatima ”Reeni-
päivän juomat ja murkinat” -juliste.

Liikuntaneuvonta-DVD 

Aivovoimaa!-hankkeessa tehtiin esittely-DVD (26 
min), jossa kuvataan onnistuneesti liikuntaneuvon-
nan eri vaiheita ja tapoja. DVD:llä kerrotaan, mi-
ten eri tavoin erityisryhmien iäkkäitä voidaan ohja-
ta liikunnan pariin. Jotkut tarvitsevat ulkoiluystävän 
seurakunnan ystäväpalvelusta, toiset hyötyvät liik-
kumisen apuvälineistä tai yhteisestä tutustumisesta 
kaupungin liikuntaryhmään.

Videolla kuvataan myös ulkoiluryhmän retkeä 
Turun maisemissa ja iäkkäiden ja avustajien koke-
muksia. DVD sopii hyvin opetus- ja koulutustarkoi-
tukseen.
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V
oimaa vanhuuteen -ohjelman viisivuotinen kehitystyö on synnyttänyt uudenlaisia tekemi-
sen tapoja iäkkäiden terveysliikuntaan. Ohjelman hankkeet ovat verkostoituneet ennak-
koluulottomasti erilaisten kumppaneiden kanssa. Esimerkiksi seurakunta on onnistunut 
löytämään juuri oikeita iäkkäitä harjoittelun pariin. Apteekki on toiminut tiedon jakaja-
na tarjoamalla esitehyllynsä käyttöön. Monella paikkakunnalla kirjastot lainaavat kirjojen 

ohella myös kävelysauvoja ja esimerkiksi kotivoimisteluohjeita DVD-muodossa.

7 Ehdotuksia työnjaoksi

Kaikkia tarvitaan ja jokainen voi kantaa kortensa ke-
koon toimialalleen sopivalla tavalla. Roolit ja työn-
jako vaihtelevat paikkakunnalta toiselle. Kantava-
na ajatuksena työnjaossa on, että julkinen sektori eri 
hallintokuntineen kartoittaa tarpeen, tarjoaa raken-
teet ja järjestää tietyt peruspalvelut. Erittäin tärkeä 
tehtävä sosiaali- ja terveystoimelle sekä liikuntatoi-
melle on toimia koordinaattorina järjestöjen toteut-
tamalle liikuntatoiminnalle ja neuvonnalle. Myös 
yksityisiä palveluntuottajia tarvitaan hyvän kokonai-
suuden synnyttämisessä terveysliikuntaan. Työnja-
osta on sovittava yhdessä ja paikallisesti. 

Poikkisektoraalinen yhteistyöryhmä, jossa ovat 
edustettuina iäkkäiden liikuntatoiminnan mahdol-
listajat, on hyvä paikka sopia työnjaosta. On myös 
tärkeää, että keskeiset kunnalliset päätöksentekijät 
ovat tietoisia ja tukevat työryhmätyöskentelyä. Yh-
teistyöryhmän rakenne ja tehtävät voivat olla seu-
raavat: 

• valitsee ryhmälle vetäjän, esim. sosiaali- ja terveys-
toimesta tai liikuntatoimesta

• valitsee edustajat paikallisista iäkkäiden liikuntatoi-
mintaa ja liikuntaneuvontaa järjestävistä tahoista

• kokoontuu säännöllisesti
• kehittää, antaa ehdotuksen paikallisesta työnjaosta
• jakaa avoimesti tietoa työstään
• valmistelee ja esittelee ehdotuksensa päättäjille
• kutsuu päättäjät sovitusti ryhmään ja vie ehdotuksia 

vahvistettaviksi

Seuraavassa luettelossa on esimerkkejä työnjaosta ja 
keskeisistä rooleista toimintakyvyltään heikentynei-
den iäkkäiden terveysliikunnan järjestämiseksi. 
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K Kunnalliset toimijat

Sosiaali- ja terveystoimi

• iäkkäiden tavoittaminen 
 esim. omalääkäri ja -hoitaja tai kotihoito, hyvinvointia edistävät kotikäynnit
• terveys- ja toimintakykytarkastukset 
 esim. terveyskeskuslääkäri, hoitohenkilökunta ja fysioterapeutti
• liikuntaneuvonnasta tiedottamisen koordinointi 
 esim. liikuntaneuvonnan yhteiskalenteri
• liikuntaneuvonnan järjestäminen ja koordinointi 
 esim. liikkumisresepti ja liikkumissuunnitelma
• liikuntatoiminnan järjestäminen esim. liikuntaryhmät lääkärin lähetteellä ja kotiharjoittelun opastus
• toimijoiden koulutus
• apuvälinelainaus ja käytön opastus
• kuljetusten järjestäminen 
 esim. palvelulinjojen aikataulut ja reitit

Liikuntatoimi

• liikuntatoiminnasta tiedottamisen koordinointi 
 esim. kunnan liikuntapalvelukalenteri, jossa eri järjestäjien ryhmät toimintakyvyn mukaan
 Muina kanavina esim.  liikuntalehti, verkkopalvelu sekä paikallisradio- ja tv. 
• liikuntatoiminnan järjestäminen osana erityisliikuntaa
• tarjolla olevan liikuntatoiminnan koordinointi toimivaksi 
 liikuntapalveluketjuksi
• liikunta-avustusten myöntäminen iäkkäiden liikuntaa järjestäville tahoille 
 esim. liikuntaseurat, mutta myös eläkeläisjärjestöt, kansanterveysjärjestöt ym.
• toimijoiden koulutus
• liikuntatilojen ja -välineiden osoittaminen 

Tekninen toimi

• esteettömien ulkoilureittien ja lähiliikuntapaikkojen suunnittelu ja toteutus
 esim. reittien penkitys, valaistus, opasteet, ohjetaulut, hiekoitus ja merkityt hiekoittamattomat potkukelkkareitit 
• osallistuminen ulkoilutapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen

Kulttuuri- ja opetustoimi

Oppilaitokset

• liikunta-, kuntoutus- ja hoitoalan opiskelijoiden koulutus
• tilojen yhteiskäyttö
• iäkkäiden avustaminen esim. ulkoilutapahtumissa

Kansalais- ja työväenopistot

• liikuntatoiminnan järjestäminen
• vertaisohjaajien koulutus
• tilojen yhteiskäyttö

Kirjastot

• tiedon jakaminen
• liikuntavälineiden lainaus
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K Järjestöt 

Eläkeläisjärjestöt
• iäkkäiden tavoittaminen
• vertaisohjaajien koulutus
• liikuntatoiminnan järjestäminen
• ohjemateriaalin tuotto jäsenistölle
• vapaaehtoistyö 
 esim. ulkoiluystävätoiminta

Kansanterveys- ja vammaisjärjestöt, omaisjärjestöt
• erityisryhmien iäkkäiden tavoittaminen
• liikuntatoiminnan järjestäminen
• sovelletun ohjemateriaalin tuottaminen
• vertaisohjaajien koulutus
• tilojen yhteiskäyttö

Liikuntajärjestöt
• liikuntatoiminnan järjestäminen
• liikuntatapahtumien järjestäminen
• iäkkäiden avustaminen ulkoilutoiminnassa ja liikuntatapahtumissa
• vapaaehtoisten koulutus
• tilojen yhteiskäyttö

Martat, SPR ja Lionsit yms.
• iäkkäiden avustaminen ulkoilussa ja liikuntatapahtumissa
• ulkoiluystävätoiminta
• taloudellinen tuki
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K Muut iäkkäitä tavoittavat tahot

Seurakunta

• iäkkäiden tavoittaminen
 esim. kotikäynnit osana diakoniatyötä
• iäkkäiden avustaminen ulkoilussa, liikuntatapahtumissa
• ulkoiluystävätoiminta
• tilojen yhteiskäyttö

Aihepiirin hankkeet

• iäkkään tavoittaminen
• liikunta- ja neuvontatoiminnan kehittäminen ja järjestäminen

K Yksityissektori

Yksityiset palvelun tuottajat

Apteekit

• tiedon jakaminen
 esim. toimintakalentereiden jako ja tiedottaminen lääkkeiden vaikutuksista liikkumiskykyyn

Kuntosaliyrittäjät

• ohjatun liikuntatoiminnan järjestäminen

Liikunta/kuntosalivälinevalmistajat

• iäkkäille sopivien laitteiden valmistus, markkinointi, käytön opetus

Taksiyrittäjät

• kuljetukset

Suutarit

• liukuesteet kenkiin

Hyvin koordinoidulla yhteistyöllä voidaan saada ta-
loudellisia säästöjä, kun ei tehdä päällekkäistä työtä 
ja tunnetaan paikallinen liikuntapalveluiden tarjon-
ta. Muutamissa ohjelman hankkeissa mm. huomat-
tiin, ettei heidän taustaorganisaationsa järjestämästä 
liikuntatoiminnasta tiedetty ennen Voimaa vanhuu-
teen -ohjelmaan liittymistä. Toisaalta jotkut hanke-
organisaatiot olivat jo saaneet keskeisen roolin pai-
kallisena liikuntapalvelujen tuottajana. 

Tilojen yhteiskäyttö on myös konkreettinen esi-
merkki siitä, miten sopimalla harjoitusvuoroista tai 
ottamalla käyttöön ajoittain tyhjäkäynnillä olevat ti-
lat voidaan säästää ja samalla mahdollistaa harjoit-

telu yhä useammalle iäkkäälle. Esimerkiksi eläke-
läisjärjestöjen paikallisyhdistykset kaipaavat tätä 
mahdollisuutta, sillä heillä ei useinkaan ole tiloja 
eikä taloudellisia mahdollisuuksia omiin kuntosa-
leihin. Sen sijaan löytyy koulutettuja ja innostuneita 
vertaisohjaajia. 

Yhteistyön merkitys on keskeinen, kun toimi-
joita moninaisine rooleineen on paljon. Toimiva lii-
kuntapalveluketju syntyy, kun työnjaosta on sovittu 
yhdessä paikallisten liikunta-, neuvonta- ja tukipal-
velujen tuottajien kanssa. Tänä päivänä kuntien on-
kin hyvä muistaa, että mm. sosiaali- ja terveysalan 
järjestöt ovat paikallinen voimavara. 
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L
iikuntatekoja iäkkään hyväksi 1–3 -oppaissa esitetyt hyvät toimintatavat syntyivät Voimaa 
vanhuuteen -ohjelman ensimmäisellä viisivuotiskaudella. Järjestösektorin 35 hankkeessa 
tehty kehitystyö tuotti käytännönläheistä ja yksityiskohtaista tietoa liikunta- ja neuvontatoi-
minnan järjestämisestä toimintakyvyltään heikentyneille iäkkäille. 

8 Lopuksi

Hankkeiden erilaisuus oli rikkaus ja tuotti erilaisia 
toimintatapoja toteuttaa iäkkäiden ihmisten terveys-
liikuntaa. Toisaalta erilaisuus asetti myös haasteita 
hankkeiden ohjaustyölle, sillä moninaiset toiminta-
tavat ”pakottivat” myös muokkaamaan Ikäinstituu-
tin toteuttaman mentoroinnin keinoja ja välineitä 
pitkin ohjelmakautta. 

Suuri osa hankkeiden kehitystyöstä juurtui ai-
nakin jossain muodossa paikkakunnalle. On myös 
mahdollista, että ”hennoksi” jäänyt idea saa tuul-
ta alleen vasta jonkin ajan kuluttua. Ideat on ku-
vattu ja niistä kertominen on jatkossakin ohjelman 
missio. Sitä toteuttavat myös ensimmäisen vaiheen 

hanketyöntekijät ja laaja VoiTas -kouluttajaverkos-
to. Toivomme, että toiminnan avoin kuvaaminen ja 
iäkkään äänen esiin tuominen antavat työkaluja iäk-
käiden liikunnan parissa työskenteleville ja myös 
päätöksentekijöille.  

Voimaa vanhuuteen -työ jatkuu (2010–2014). 
Ohjelma jalkautuu uusiin kuntiin tavoitteenaan 
juurruttaa ohjelmassa syntyneitä hyviä toimintata-
poja eri sektoreiden yhteistyöllä. Ohjelman ensim-
mäisen vaiheen hankkeiden taustaorganisaatiot saa-
vat mahdollisuuden toimia ”kummeina” uusille 
mukaan tuleville kunnille. Voimaa vanhuuteen -ver-
kosto kasvaa ja vahvistuu.
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Valtakunnallinen Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden terveysliikuntaohjelma (�005–
�0�4) edistää kotona asuvien toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (�5+) 
itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua. Tavoitteeseen edetään kehittämällä ja li-
säämällä liikuntaneuvontaa, lihasvoimaa ja tasapainoa harjoittavaa liikuntatoi-
mintaa, arkiliikunnan mahdollisuuksia ja ulkoilua kohderyhmän iäkkäille. Toimin-
ta järjestetään järjestöjen ja julkisen sektorin eri hallintokuntien yhteistyönä ja eri 
ammattiryhmien yhteisellä ymmärryksellä.   

Ohjelma on laaja-alainen yhteistyöhanke, jota koordinoi Ikäinstituutti. Asiantun-
temustaan antavat ohjausryhmän välityksellä: Raha-automaattiyhdistys (päära-
hoittaja), sosiaali- ja terveysministeriö, opetusministeriö, Gerontologian tutkimus-
keskus (Jyväskylän yliopisto), UKK-instituutti, Suomen Kuntaliitto, KKI-ohjelma 
(LIKES), Suomen Voimisteluliitto (Svoli ry), Vanhustyön keskusliitto ja Eläkeläisjär-
jestöjen edustaja. Toimintaa ohjaavat Ikääntyneiden ihmisten ohjatun terveyslii-
kunnan laatusuositukset (�004). 

Uudet toimintatavat iäkkäiden terveysliikuntaan 2005–2009
Ohjelman ensimmäisellä viisivuotiskaudella ikäihmisten liikuntatoimintaa kehitet-
tiin, järjestettiin ja juurrutettiin �5 kolmivuotisessa sosiaali- ja terveysjärjestöjen 
hallinnoimassa hankkeessa eri puolilla Suomea. Hanketyössä syntyi hyviä toimin-
tatapoja iäkkäiden kuntosali- ja kotiharjoitteluun, liikuntaneuvontaan, ulkoiluun, 
ohjaajien kouluttamiseen ja terveysliikunnan tukitoimiin. Hyvistä toimintatavoista 
saa lisätietoa Liikuntatekoja iäkkään hyväksi -oppaista �–�. 

Hankkeiden ohjauksesta vastasi Ikäinstituutti. Vuorovaikutteisen ohjauksen tu-
loksena ohjelmassa kehittyi mentorointimalli iäkkäiden terveysliikunnan toimijoil-
le. Ohjelmaan liittyi systemaattinen seuranta ja Net Effect Oy:n toteuttama ulkoi-
nen arviointi. 

Uusien toimintatapojen käyttöönotto ja juurrutus 2010–2014
Vuoden �0�0 alussa Voimaa vanhuuteen -ohjelmalle myönnettiin laajapohjainen 
jatkorahoitus (RAY, OKM, STM). Uudella ohjelmakaudella iäkkäiden terveyslii-
kunnan hyviä toimintatapoja juurrutetaan entistä tiiviimmin järjestöjen ja julkisen 
sektorin yhteistyönä. Ohjelmaan valitaan yhteensä noin �0 uutta kuntaa. Kaikille 
kunnille lähetetään ajankohtaista tietoa toimintakyvyltään heikentyneiden iäkkäi-
den terveysliikunnasta

Lisätietoja ohjelmasta www.voimaavanhuuteen.fi

Liite 1. Voimaa vanhuuteen -ohjelma pähkinänkuoressa
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Liite 2. Hankeryhmä 2007–2009

Taustaorganisaatio, paikkakunta, 
hanke ja loppuraportin kirjoittajat

Hankkeen toteuttamistapa Toiminnan jatkuminen hankkeen 
päättymisen jälkeen

Aivohalvaus- ja dysfasialiitto ry
yhteistyössä Suomen Parkinson-liiton 
kanssa, Turku.
Aivovoimaa! Liikunnalla voimaa erityis-
ryhmien vanhuuteen

Helena Pietilä

Erityisryhmän liikuntaneuvonta, 
ulkoiluryhmät ja lajikokeilut. 
Ulkoiluolosuhteiden kehittämi-
nen. Liikuntaneuvonnasta kertovan 
DVD:n tuottaminen.

Liikuntaneuvonnasta saatua tietoa 
levitetään Aivohalvaus- ja dysfasia-
liiton sekä Suomen Parkinson -liiton 
toiminta-alueille. Liikuntaneuvonta-
DVD on lainattavissa Soveltava Lii-
kunta SoveLi ry:n kautta sekä myytä-
vänä Aivohalvaus- ja dysfasialiitossa.

Eläkeliiton Keminmaan yhdistys ry 
Voimaa ja suorituskykyä elämän iltaan

Kristiina Rauma

Voima- ja tasapainoryhmät syrjä-
kylillä, allasryhmät sekä kuntoutta-
vat kotikäynnit. 

Liikuntaryhmät jatkuvat kansalais-
opiston toimintana.

Eläkeliiton Soinin yhdistys ry
Liikutaan yhdessä – tasapainoinen arki 
ikääntyville

Anu Alatalo ja Tiina Silvonen

Ohjatut kotiharjoittelujaksot, jonka 
jälkeen luotsaaminen liikuntaryh-
miin. Kunnon Hoitajien laajamittai-
nen kouluttaminen seutukunnalla.  

Kaksi ryhmää jatkuu vertaisohjaajien 
vetämänä.

Eläkkeensaajien Keskusliitto ry, 
Helsinki (valtakunnallinen) 
Elinvoimaa -75ynnä

Erkki Partanen

Vertaisohjaajien koulutus paikallis-
yhdistysten liikuntaryhmiin. Ryhmä-
läisten ja vertaisohjaajien yhteiset 
toimintapäivä

Lähes kaikki liikuntaryhmät jatkavat 
toimintaansa. Vertaisohjaajien koulu-
tus jatkuu EKL:n toimintana.

Kainuun Afasia- ja aivohalvausyhdistys 
ry, Kajaani, Paltamo, Ristijärvi 
Vanhusten lähiliikuttajat

Risto Lappalainen

Vertaisohjaajien kouluttaminen 
vanhusten lähiliikuttajiksi. Kodin-
hoitohenkilöstön kouluttaminen 
sekä voima- ja tasapainosisältöiset 
ryhmät

VertaisVeturien ohjaamat liikuntaryh-
mät jatkavat toimintaansa. Vertais-
ohjaajien jatkokoulutuksesta ja huol-
losta vastaa Kainuun afasia- ja aivo-
halvausyhdistys.

Kuusankosken Seudun Vanhainhuolto-
yhdistys
Toimintakykyä kuusankoskelaisille 
ikäihmisille

Inga Kähärä ja Johanna Laurell

Palvelukeskuksessa tarjolla eritasoi-
sia ryhmiä niin maalla kuin altaassa-
kin. Näin jokaisella oli mahdollisuus 
harjoitella oman kuntonsa mukai-
sesti. 

Yhdistys vakinaisti myös toisen fysio-
terapeutin toimen ja kaikki hankkees-
sa kehitetyt liikuntatoiminnot jatku-
vat palvelukeskuksessa.
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Nääsville ry, Tampere
Iäkkäiden ihmisten palveluohjausmal-
li (IKIS)

Anu Havas

Iäkkäiden liikuntaneuvonnan ja pal-
veluohjauksen yhtenäistäminen 
kaupungin eri sektoreilla sekä jär-
jestöissä.  Kouluttajien ja ohjaaji-
en laaja koulutus takasi tiedon le-
viämisen ja yhteisten työvälineiden 
syntymisen.

Yhtenäiset käytännöt ja työvälineet 
ovat käytössä eri yksiköissä. VoiTas-
kouluttajaverkosto jatkaa koulutus-
työtään.

Pihkahovisäätiö, Ylihärmä
Kepeät kintut Härmänmaalle

Irene Alahuhta ja Minna Vienola

Intensiivistä kolmen kuukauden 
harjoittelujaksoa seurasi viiden 
kuukauden jatkoryhmä. Kannustus 
omatoimiseen jatkoharjoitteluun.

Härmän Kuntokeskuksessa järjes-
tetään iäkkäille suunnattuja kunto-
saliharjoittelun starttikursseja sekä 
tehoharjoitusryhmiä. Iäkkäille on rää-
tälöity edullisempi harjoitushinta.

Pohjois-Karjalan kansanterveys ry, Ke-
sälahti, Kitee, Rääkkylä ja Tohmajärvi
Terveysliikuntaa kotioloihin TEKO 75+

Eeva Ruutiainen

Hanke koordinoi paikallisia,  koti-
voimisteluun ja ulkoiluun liittyviä 
toimintakokeiluja.  Vanhustyönteki-
jöiden ja vapaaehtoisten koulutta-
minen, ulkoiluystäväverkoston luo-
minen. 

Osa hankkeessa kehitetyistä innovaa-
tioista jatkuu kuntien toteuttamana. 
Voima- ja tasapainoharjoittelun oh-
jaajakoulutukset ja ulkoiluystäväksi 
iäkkäälle -koulutukset jatkuvat paikal-
listen kouluttajien turvin

Someron seudun kuntokotiyhdistys ry
Tasapainokoulu yli 75-vuotiaille

Irma Ylenius ja Miia Päivärinta

Kolmen kuukauden mittainen ta-
sapainokoulu, jonka jälkeen ker-
tausjaksoja puolen vuoden välein.  
Kaupungin kustantama kuljetus 
ryhmiin. Äiti-lapsi-kuntosaliryhmät 
iäkkäälle ja hänen läheiselleen.

Tasapainokoulut ja kertausjaksot jat-
kuvat, mutta ilman järjestettyä kulje-
tusta. Suositut äiti-lapsi ryhmät jat-
kuvat.



Hyviä toimintatapoja voima- ja tasapainoharjoitteluun �0�

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, liikunta-
neuvonta, koulutus

Asiakasprosessi, asiakkaan 
kulku

Tiedottaminen
Miten ja kenelle toiminnasta tiedotettiin

Mistä asiakas sai tiedon 
toiminnasta
Miten koulutettava sai tiedon 
toiminnasta, miten rekrytoitiin

Kohderyhmä 
Tavoitettiinko oikea kohderyhmä, kenet 
tavoitettiin, mikä oli hankkeen tarkempi 
kohderyhmä, rajaus
Kenelle koulutus suunnattiin ja miksi

Motivoituminen/ Valinta 

Miten asiakas motivoitui, 
ketkä ohjasivat asiakkaan 
toiminnan 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, 
koulutustausta 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, 
harjoittelun sisältö, testaus, 
kotiohjeet 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 

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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Asemapäällikönkatu 5, 005�0 Helsinki, p. (0�) ���� ��0, www.voimaavanhuuteen.fi 

Liite 4. Ryhmäliikunnan arviointilomake
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Liite 5. VoiTas -koulutusohjelma

VoiTas -kouluttajakoulutus koostuu kolmesta kurssipäi-
västä, paikallisesta harjoituskoulutuksesta sekä sitä seu-
raavasta yhteisestä evaluointipäivästä.

 

   
 
  

  

VoiTas -kouluttajat voivat kouluttaa paikallisesti kolmea 
eri kokonaisuutta, jotka on suunniteltu eri kohderyhmille 
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 vanhustyönte-
kijöille ja hoito- ja hoivatyön ammattilaisille. Koulutuksen 
käyneet ammattilaiset oppivat arvioimaan iäkkään liikku-
miskykyä ja tukemaan iäkkään arkiliikkumista. He saavat 
myös valmiudet ohjata iäkkäiden voima- ja tasapainoryh-
miä esimerkiksi palvelutaloissa, päiväkeskuksissa tai koti-
voimisteluryhmissä. 

3. VanhusValmentaja -koulutus on suunnattu liikunnan ja 
kuntoutuksen ammattilaisille. Siinä saadaan lisää valmiuk-
sia liikkumiskyvyn mittaamiseen, yksilöllisen tavoitteelli-
sen harjoitusohjelman laatimiseen, ohjaamiseen ja seu-
rantaan. VanhusValmentajat ovat myös hyvä tuki Kunnon 
Hoitajille ja VertaisVetureille.

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

Koulutettavat ohjaajat (VanhusValmentajat, Kunnon Hoi-
tajat ja VertaisVeturit) saavat myös oman oppi- ja oheis-
materiaalin työnsä ja toimintansa tueksi. Iäkkäille jaetaan 
kotivoimisteluohjelma sekä muuta materiaalia harjoitte-
lun 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 edel-
lä mainittuja asioita kunkin kohderyhmän näkökulmasta: 
vertaisohjaajat saavat perustietoa ja käytännön vinkkejä 
ohjaamiseen ja ammattilaisten osaamista harjoittelun pe-
rusteista ja ohjaamisesta puolestaan syvennetään ja laa-
jennetaan. 

Koulutuspäivät (� pv)   Harjoituskoulutus (��–�0 tuntia)  Evaluointipäivä (� pv)
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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. 
   
 

    
   

    
      

Liite 6. Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -koulutusohjelma

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

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
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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/�00�.  �� s. 
�� €.

Tommi Sulander, Jessica Nisén, Sirkkaliisa Heimonen, Pertti Pohjolainen, Elisa Virkola, Elina Karvinen & 
Riitta Koivula: Vanhuksen koti keskellä kaupunkia. Kyselytutkimuksen tulokset. Raportteja 4/�00�.  ��� 
s. �� €.

Hanna Djupsjöbacka: Livsmeningens konkreta betydelse på äldre dagar. Raportteja �/�00�. 50 s. �� €.

Jere Rajaniemi: Mielekkäästi vapaaehtoistoiminnassa. Tuloksia kyselystä järjestöjen ikääntyneille jäsenil-
le. Raportteja �/�00�. 4� s. �� €.

Pertti Pohjolainen, Arto Tiihonen, Mika Simonen & Katri Takala: Toimintakyvyn laaja-alainen arviointi ja 
tuen lähtökohdat. Tutkimus Hämeenkyrön pitkäaikaistyöttömistä. Raportteja �/�00�.  4� s. �� €.

Riitta Koivula: Ikääntyneiden alkoholinkäyttö palvelutaloissa. Raportteja �/�00�.  4� s. �5 €.

Pertti Pohjolainen: Liikuntaohjelmat ikäihmisten kotihoidossa. Kiikun Kaakun -projektin loppuraportti. 
Raportteja �/�00�. �� 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. 
Raportteja �/�00�. 4� s. �5 €.

Oraita-sarja

Anneli Sarvimäki & Ilkka Syrén (toim.): Ikääntyminen ja ruumiillisuus. Seminaariesityksiä �0.��.–
�.��.�00�. Oraita �/�0�0. �� s. �4 €.

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

Pertti Pohjolainen & Sirkkaliisa Heimonen (toim.): Toimintakyvyn laaja-alainen arviointi ja tukeminen. 
Oraita �/�00�. �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. �� €.
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Jere Rajaniemi, Sirkkaliisa Heimonen, Anneli Sarvimäki & Arto Tiihonen (toim.): Ikääntyneiden arki. 
Näkökulmia ikäihmisten arjen kysymyksiin. Oraita �/�00�. ��� s. �5 €.

Hyvät käytännöt -sarja

Minna Säpyskä-Nordberg, Heli Starck, Pirjo Kalmari & Elina Karvinen: Liikuntatekoja iäkkään hyväksi 
�. Hyviä toimintatapoja voima- ja tasapainoharjoitteluun. Hyvät käytännöt �/�0�0. ��0 s. �� €.

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 �/�00�. �� s. �� €.

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

Tilaukset: ilkka.syren@ikainstituutti.fi, www.ikainstituutti.fi




