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Voimaa Vanhuuteen tutuksi ja tavaksi Jyväskylässä 

 

Jyväskylän kaupunki ilmoittautui mukaan Ikäinstituutin koordinoimaan kärkihankkeeseen 

Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi keväällä 2017. Tavoitteena oli ottaa pysyvään 

käyttöön ikäihmisten (75+) terveysliikunnan hyviä käytäntöjä poikkihallinnollisella 

yhteistyöllä. Ikäinstituutti kannustaa kuntia kehittämään hyväksi todettuja käytänteitä, 

kuten lihasvoima-ja tasapainosisältöistä ohjattua liikuntaa, liikuntaneuvontaa sekä 

arkiliikuntamahdollisuuksia ja ulkoilun edistämistä.  

 

Valtakunnallisesti kaikki halukkaat kunnat pääsivät kärkihankkeeseen mukaan. 

Ikäinstituutti tarjosi kärkihankekunnille maksuttomia henkilöstön koulutuksia, kuten 

kouluttajakoulutuksia. Rahallista tukea kunnat eivät saaneet. Jyväskylän kaupungin 

hanketta koordinoi liikuntapalvelut. Liikuntapalveluilta hankekoordinaattorina toimi 

erityisliikunnanohjaaja (ft) Sirkku Hiljanen-Coutts.  

 

Hanke toteutettiin tiiviissä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Aktiivisina toimijoina olivat 

muun muassa oppilaitos Gradia, Jyväskylän kaupungin päiväkeskukset, kansalaisopisto 

sekä kaupunkirakennepalvelut, liikuntapalvelut ja Jyte sekä vanhusneuvosto ja Jyväskylän 

kansalliset seniorit ry. 

 

Jyväskylän poikkihallinnollinen työryhmä asetti kärkihankeajalle seuraavat tavoitteet: 

- Senioreiden liikuntaraadin kokoaminen ja seniorit mukaan liikuntapalvelujen 

kehittämiseen 

- Liikunnanpalveluketjun kehittäminen ja tiivistäminen 

- Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen 

- Oppilaitosyhteistyön lisääminen senioreiden liikunnan edistämisessä 

- Alueellisen senioriliikuntatoiminnan kehittäminen 

- Ulkona liikkumisen edistäminen 

 

 

Senioreiden liikuntaraadin kokoaminen  

- Seniorit mukaan liikuntapalveluiden kehittämiseen 

 

Ensimmäinen Liikuntaraati pidettiin syksyllä 2017. Raatiin etsittiin osallistujia avoimella 

kutsulla. Raatiin ilmoittautui kymmenen henkilöä, joista lopulta kahdeksan tuli paikalle. 

Liikuntaraadin tavoitteena oli nostaa esille tavoitteita, joilla voidaan edistää senioreiden 

liikkumista Jyväskylässä. Tärkeimpänä asiana nousi esille palvelujen helppo 

saavutettavuus lähellä omaa asuinaluetta. Muita esiin nostettuja asioita olivat muun 

muassa tapahtumat, missä sukupolvet kohtaavat, korttelikävelyt, ulkokuntosalien 

hyödyntäminen ja harjoittelun edistäminen (valokuvalliset ohjeet ulkokuntosaleille, ohjattu 

liikunta ulkokuntosaleilla eri alueilla). Penkillisten kävelyreittien kehittäminen koettiin myös 

tärkeäksi. Toivottiin, että penkkejä olisi kävelyreittien varrella enemmän ja myös koostettu 

tieto reiteistä ja penkkien määrästä löytyisi helposti. Tarkemmat kuvaukset näistä 

tavoitteista tulevat myöhemmin raportissa. Liikuntaraadissa nousseista kehittämiskohteista 



ja tavoitteista tiedotettiin eri toimijoita ja toimintaa lähdettiin kehittämään raadin mietteiden 

pohjalta.  

 

Toinen liikuntaraati järjestettiin syksyllä 2018 syksyllä. Kutsu raatiin esitettiin tällä kertaa 

liikuntapalvelujen ja Jyten asiakasryhmissä sekä kaikki edellisessä raadissa mukana olleet 

kutsuttiin mukaan. Liikuntaraatiin saatiin tällä kertaa mukaan 13 henkilöä. Ilmoittautuneita 

oli 21. Raatikerran ensimmäinen tavoite oli kertoa, mitä Kärki-hankkeessa oli saatu aikaan. 

Toinen tavoite oli esitellä jatkoajatukset Ikäinstituutin koordinoimaan Voimaa Vanhuuteen 

ohjelmaan hausta. Kolmantena haluttiin jatkoideoita senioreiden liikkumisen edistämiseksi 

ja kehittämiseksi joko mahdollisen Voimaa Vanhuuteen – ohjelman avulla tai muuten.  

 

Liikuntaraadissa syksyllä 2018 nousseita ajatuksia: 

- Uusien senioritalojen olosuhteiden kehittäminen liikkumiselle suotuisaksi  

- Haastetaan taloyhtiöt mukaan liikuttamiseen ja liikkumisen olosuhteita kehittämään 

- Senioreiden kuljettaminen liikuntapaikoille tai esim. kyytipoikien kierrokset niin, että 

niitä olisi mahdollista hyödyntää liikuntaryhmiin kulkemisessa. 

-  Lähiliikuntapalvelujen edelleen kehittäminen (palveluita toivotaan lähelle) 

- Hinnoittelussa senioreiden huomioiminen, myös maksuttomia liikuntaryhmät 

- Liikunnan yhdistäminen myös muuhun toimintaan, esimerkiksi kuorotoimintaa tms. 

- Liikunnan tärkeyden esille nostaminen vielä tehokkaammin, erityishuomio 

tasapaino- ja voimaharjoittelun korostamiseen ja kaatumisien ennaltaehkäisyyn 

- Liikuntaluotsitoiminnan kehittäminen 

- Oppilaitosyhteistyö 

- Erilaiset liikuntatapahtumat 

-  Luontopolkujen tutuksi tuominen 

-  Matalankynnyksen helpot, tasaisen maaston hiihtoreitit eri asuinalueilla  

- Tilavuokrien laskeminen, verraten esimerkiksi junioreiden maksuihin 

-  Liikuntaryhmämaksujen porrastaminen, mikä kannustaisi liikkumaan useammin 

viikossa 

- Liikuntaohjeiden jako erilaisissa uusissa tilanteissa, esimerkiksi ateriapalvelun 

yhteydessä  

- Liikuntaryhmiin ilmoittautuminen entistä tasapuolisemmaksi, esimerkiksi kaikilla ei 

ole nettiä käytössä 

- Liikkumista ja sen hyötyjä käsitteleviä tietoiskuja lehtiin ja muihin tiedotuskanaviin, 

esimerkkihenkilöitä kertomaan omista hyvistä tavoistaan, ohjattujumppa televisioon,  



- Iäkkäille suunnattuja elintaparyhmiä, joihin pääsy ei vaadi suurta painoindeksiä 

- Liikkumisen motivoinnin edistäminen, esimerkiksi arvontoja ahkerille kuntopolkujen 

käyttäjille tms. 

 

 

Liikuntapalveluketjun kehittäminen, tiivistäminen ja liikuntaneuvonta 

 

Liikuntapalveluketjun toimivuutta kehitettiin lisäämällä yhteistyötä etenkin 

avoterveydenhuollon lääkäreiden, hoitajien ja fysioterapeuttien kanssa. 

Liikuntapalveluketjujen tavoitteena on muun muassa, että asiakas ohjautuisi 

toimintakykynsä kannalta sopiviin palveluihin. Liikuntapalveluketjussa asiakkaan polku voi 

kulkea sairaanhoitopiirin palveluista avoterveydenhuollon palveluihin ja sieltä 

liikuntapalvelujen tuottamiin palveluihin sekä sieltä aina kansalaisopiston tai kolmannen 

sektorin tuottamiin palveluihin asti. Asiakkaan toimintakyvystä riippumatta korostetaan 

omatoimisen arkiliikkumisen tärkeyttä.   

 

Yksi tärkeä palvelu liikuntapalveluketjussa on liikuntaneuvonta 

https://www.jyvaskyla.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta-ja-ulkoilu/liikkumaan-ohjatusti-ja-

omatoimisesti/liikuntaneuvonta-0. Liikuntaneuvontaneuvontapalvelu on suunnattu 

asiakkaille, jotka tarvitsevat tukea liikunnan aloittamiseen tai lisäämiseen. Oleellista on, 

että esimerkiksi terveysasemien vastaanotoilla otetaan liikuntapuheeksi systemaattisesti ja 

tarvittaessa lähetetään liikuntaneuvontaan. Kärkihankkeen aikana helpotettiin eri 

yksiköiden välistä yhteistyötä ja asiakkaan lähetteen toimittamista liikuntapalvelujen 

liikuntaneuvontaan sekä lisättiin tiedotusta liikuntaneuvontapalvelusta.  

 

Liikuntaneuvontaan voi tulla myös ilman lähetettä, jolloin asiakas varaa ajan itse. 

Liikuntaneuvonnan ajanvarausaikaa lisättiin saavutettavuuden parantamiseksi. Soittoajat 

ovat tiistaisin kello 15.00-16.00 ja torstaisin kello 8.00-9.00. Kärkihankkeen aikana 

kiinnitettiin huomiota myös sisäisiin liikuntaneuvontakäytänteisiin ja tarkennettiin ja 

yhtenäistettiin toimintatapoja. Liikuntaneuvontapalvelua laajennettiin myös uusille 

asuinalueille. Näitä asuinalueita ovat Palokka, Tikkakoski, Korpilahti ja Keltinmäki. Entisinä 

jatkavat Keskustan, Kuokkalan ja Vaajakosken alueet. Kuokkalan alueen 

liikuntaneuvontaan ohjausta pystyttiin hankkeen aikana tehostamaan.  

 

Liikuntaneuvonnan kehittämisen osalta on tehty tiivistä yhteistyötä terveysasemien 

kanssa. Liikunnanohjaajat antavat liikuntaneuvontaa Tikkakoskella, Palokassa, 

Korpilahdella ja Keltinmäki sekä Huhtasuolla terveysasemien yhteydessä. Asiakas määrät 

ovat viimeisen vuoden aikana kaksinkertaiset verrattuna edelliseen vuoteen. 

Liikuntaneuvontaa on tehty noin 600 tuntia vuonna 2018. Liikuntaneuvonta on yksi osa 

liikuntapalvelujen liikunnanohjaajien työnkuvaa. Liikuntaneuvojina toimii tällä hetkellä 

kahdeksan liikunnanohjaajaa. Aikaisemmin liikuntaneuvontaa teki neljä liikunnanohjaajaa.  
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Senioreille, joiden toimintakyky on heikentynyt, lisättiin palvelutarjontaan 

matalankynnyksen kuntosalikurssit, maksuttomat tehostartit 

https://www.jyvaskyla.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta-ja-ulkoilu/liikkumaan-ohjatusti-ja-

omatoimisesti/senioriliikunta-5. Liikuntapalvelujen tehostarttikurssilaiset harjoittelevat kaksi 

kertaa viikossa Vesiliikuntakeskus AaltoAlvarissa ja uimahalli Wellamossa. 

Terveyspalvelujen tehostarttilaiset harjoittelevat kymmenen käyntikertaa, jonka jälkeen 

kurssille otetaan uudet asiakkaat. Tehoharjoittelukurssien tavoitteena on erityisesti 

vahvistaa jalkojen lihasvoimaa ja kehittää tasapainoa. Kurssit ovat osa 

liikuntapalveluketjua. Tavoitteena onkin, että jatkossa ryhmiin ohjauduttaisiin entistä 

systemaattisemmin muun muassa terveysasemien vastaanotoilta, jos siellä huomataan, 

että asiakas hyötyisi intensiivisestä voima- ja tasapainoharjoittelusta toimintakyvyn 

ylläpitämiseksi. Jatkossa systemaattista ryhmiin ohjausta kehitetään, koska tarvetta 

palvelulle on. Tavoite on, että esimerkiksi ensimmäisen kävelykepin tai rollaattorin saajalle 

suositeltaisiin automaattisesti ryhmää. Vuoden 2019 talven aikana myös osa 

päiväkeskuksista aloittaa tehoharjoittelukurssit. Näille kursseille asiakkaiden ohjaus tulee 

pääsääntöisesti tapahtumaan Oivakeskuksen palveluohjauksen kautta. 

 

Tehoharjoittelujaksojen aikana asiakkaat ovat huomanneet lihasvoimien ja kävelymatkojen 

lisääntyneen. Jakson aikana on seurattu asiakkaiden käyttämiä harjoitteluvastuksia. 

Jokaisen asiakkaan kohdalla on pystytty lisäämään harjoitusvastuksia. Asiakkaita 

haastattelemalla on kerätty myös kokemuksia harjoittelun hyödyistä. Asiakkaat, joilla on 

käytössä kävelykeppi, ovat kertoneet kepin käytöntarpeen vähentyneen. Esimerkiksi 

asiakas on kertonut, että ei tarvitse enää kävelykeppiä sisätiloissa liikkuessaan. Voimien 

lisääntymisen ja tasapainon parantumisen myötä kaatumisen pelko on vähentynyt, 

kävelylenkille lähtiessä aikaisemmin sauvoja tuekseen tarvinneet, ovat voineet jättää ne 

pois.  

 

Tiedotusta senioreille suunnatuista liikuntapalveluista on tehostettu mahdollisuuksien 

mukaan. Tiedotuksessa on käytetty muun muassa seuraavia kanavia: radio, lehdet, 

internet, kirjastot, päiväkeskukset, apteekit, terveyskeskukset, liikuntakeskukset. 

Tiedotusta on lisätty myös eri kaupungin eri alueille. Eri asuinalueista vastaavat 

liikunnanohjaajat ovat vieneet tietoa alueen palveluista esimerkiksi apteekkeihin, 

terveyskeskuksiin, kirjastoihin, ilmoitustauluille, alueiden facebook-sivuille ja alueellisiin 

lehtiin. 

 

Lisäksi yhteistyötä päiväkeskuksien kanssa on lisätty osana liikuntapalveluketjua. 

Päiväkeskukset olivatkin aktiivisin yhteistyökumppani kärkihankeen osalta. Heidän 

kanssaan on yhteistyössä järjestetty erilaisia tapahtumia, kuten Kiikun kaakun – 

kaadunko?, joka tavoitti noin 30 senioria. Yhteistyötä tehtiin myös seniorimessujen osalta. 

Koko päiväkeskusten henkilökunnalle pidettiin pyynnöstä ideapäivä. Ideapäivässä aiheena 

oli lattialta ylös nouseminen oikealla tekniikalla ja sen opettamaan oppiminen. Tämä on 

tärkeä taito iäkkäälle sekä iäkästä kaatumistilanteissa ohjatessa. Samalla annettiin ideoita 

lattialla tehtävään jumppaan ja vire- lavikseen (lavatanssi jumppaan). 
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Päiväkeskusten henkilökunnalle järjestettiin myös voima- ja tasapainoharjoittelukoulutus. 

Koulutuksesta vanhusvalmentajatodistuksen sai 15 työntekijää. Kurssin vetivät 

yhteistyössä hankkeen puitteissa VoiTas-kouluttajakoulutuksen (Voima- ja 

tasapainoharjoittelu) käyneet liikuntapalvelujen vastaava liikunnanohjaaja Heli Sohkanen 

ja erityisliikunnanohjaaja Sirkku Hiljanen-Coutts sekä Jyten liikuntasuunnittelija Kata 

Isotalo. Koulutuksen tavoitteena oli antaa päiväkeskusten työntekijöille valmiuksia aloittaa 

senioreiden tehoharjoittelukursseja yksiköissään osana kuntouttavaa 

palvelukeskustoimintaa. Kaksi päiväkeskusten työntekijää kävi myös Voita-

kouluttajakoulutuksen hankkeen aikana. Tämän hetken tavoitteena on, että he pystyvät 

myös jatkossa kouluttamaan vertaisohjaajia. Jyväskylän kaupungin työntekijöistä 

Kärkkihankkeen kustantaman Voitas-kouluttajakoulutuksen on käynyt nyt seitsemän 

henkilöä. Heitä voi jatkossa pyytää kouluttamaan lisää vanhusvalmentajia muun muassa 

kaupungin työntekijöistä tai vapaaehtoisia vertaisvetureiksi. 

 

  

Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen 

 

Hankeen tavoitteena Jyväskylässä oli innostaa vapaaehtoisia toimimaan 

korttelikävelyryhmien vetäjinä. Liikuntapalvelut piti palaverin eläkeläisjärjestöjen kanssa, 

jossa keskusteltiin halukkuudesta yhteistyöhön korttelikävelyjen osalta ja yritettiin innostaa 

mukaan liikuntaluotsikoulutuksiin ja -toimintaan. Valitettavasti korttelikävelyjen osalta tässä 

ei onnistuttu. Suurimmaksi esteeksi nousi vastuukysymykset. Myöhemmin liikuntaraadista 

innostuneena eläkeläisjärjestö Ruskat ottivat hoitaakseen Kortepohjan korttelikävelyn. 

Kortepohjan korttelikävely lähtö- ja paluupaikka on päiväkeskuksen pihassa. 

Kortepohjassa kävelijöitä on joka viikko 4-6 henkilöä. Keskustassa korttelikävelyryhmä 

järjestettiin Gradian ja opiskelijoiden kanssa yhteistyössä. Keltinmäen päiväkeskuksen 

järjestämässä korttelikävelyssä käy viikoittain noin 8-12 henkilöä.  

Liikuntapalvelujen peruspalveluihin kuuluu vertaisohjaaja- ja liikuntaluotsitoiminta 

https://www.jyvaskyla.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta-ja-ulkoilu/liikkumaan-ohjatusti-ja-

omatoimisesti-0. Hankkeen aikana liikunnan vapaaehtoistoimintaa esiteltiin eri 

tilaisuuksissa. Tavoitteena oli innostaa uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan, koska 

lisätarvetta on uusille vapaaehtoisille. Liikuntapalvelut ja Vapari ovat nyt järjestäneet 

liikuntaluotsikoulutuksia tasaisin väliajoin, noin kaksi kertaa lukukaudessa. Koulutuksia on 

pidetty eri asuinalueilla. Hankkeen aikana koulutuksia järjestettiin Tikkakoskella, 

Korpilahdella, Palokassa ja kolme kertaa keskustan alueella. Koulutuksista mukaan saatiin 

keskimäärin noin viisi liikuntaluotsia/ koulutus. Liikuntaluotsitoimintaa kehitetään jatkossa 

edelleen. 

 

Kärkihankkeen koordinaattori ja Gradian lähihoitajien opettaja kouluttautuivat 

kärkihankkeen tarjoaman maksuttoman kävely-ystäväkouluttajakoulutuksen. 

Hankekoordinaattori pystyy näin jatkossa toimimaan liikunnan vapaaehtoistoiminnasta 

vastaavan liikunnanohjaajan apuna ja tukena koulutuksissa. Gradian opettaja hyödyntää 
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koulutuksesta saamaansa oppia opiskelijoiden liikuntaluotseiksi kouluttamisessa. 

Opiskelijat ovat nyt toimineetkin liikuntaluotseina liikuntapalvelujen koordinoimassa 

toiminnassa.  

 

 

Oppilaitosyhteistyö senioreiden liikunnan edistämisessä 

 

Gradia oli kärkihankkeessa mukana aktiivisena toimijana koko hankekauden. Oppilaitos 

yhteistyönä aloitettiin seniorikuntosalin starttiryhmän Gradian tiloissa. Ryhmän ohjauksesta 

vastasivat opettajan johdolla opiskelijat. Ryhmän asiakkaat vaihtuvat puolivuosittain 

alkusyksystä ja vuoden alusta. Ryhmään otetaan mukaan 10 asiakasta. Tällä hetkellä 

ryhmä kokoontuu Viitaniemessä koulun tiloissa, mikä palvelee hyvin sen alueen 

seniorikuntalaisia. 

 

Gradian lähihoitajaopiskelijat toimivat korttelikävelyn ohjaajina Jyväskylän kaupungin 

keskustassa joka keskiviikko syys- ja kevätkauden ajan. Kävely lähtö- ja paluupaikka oli 

Jyväskylä-infon edessä. Kävelyt tavoittivat viikoittain noin 1-5 kävelijää. Vähäisen 

osallistujamäärän vuoksi ryhmä päätettiin jättää tauolle vuoden 2019 alusta. 

Korttelikävelytoiminnan lisäksi lähihoitajaopiskelijat toimivat liikuntaluotseina. 

Opiskelijoiden avulla pystyttiin paremmin vastaamaan kasvavaan luotsipyyntömääriin. 

Yhteistyötä koulun kanssa ylläpidetään jatkuvasti. Oppilaat toimivat myös 

liikuntapalvelujen soveltavan liikunnan ryhmätoiminnassa avustajina. Yhteistyö 

muokkautuu lukuvuosittain aina uudelleen tarpeen mukaan. 

 

 

Alueellisen senioriliikuntatoiminnan kehittäminen 

 

Liikuntapalvelujen tavoitteena on kehittää alueellista liikuntatoimintaa yhteistyössä alueen 

eri toimijoiden kanssa. Kaupungin eri asuinalueille on nimetty vastaavia liikunnanohjaajia, 

jotka kehittävät ja edistävät eri alueiden terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntatoimintaa 

alueiden tarpeita kuunnellen. Eri alueiden asukkaille on tehty liikuntakysely, mikä on 

toiminut apuna toiminnan kehittämisessä. Senioreiden liikuntaraadista nousseet 

kehittämisideat ja toiveet ovat myös toimineet hyvänä pohjana toiminnan suunnittelussa. 

Tällä hetkellä asuinalueiden vastaavat liikunnanohjaajat ovat: 

- Tiina Päivärinta / Keltinmäki, Korpilahti (Säynätsalo) 

- Reeta Jääskeläinen / Palokka, Puuppola ja Tikkakoski 

- Kaisa Simo / Kuokkalan suuralue 

- Juha Kiukkonen / Huhtasuo  

- Sirkku Hiljanen-Coutts / Vaajakoski (aloittaa 2.1.2019) 

 

Kesäkaudella alueilla oli yhteiset liikunnalliset kesätapahtumat senioreille ja lapsille 

yhdessä ilman ikärajaa teemalla. Tapahtumat järjestettiin Korpilahdella, Keltinmäessä, 

Palokassa, Tikkakoskella, Huhtasuolla ja Vaajakoskella. Tapahtumapaikka oli 



ulkokuntosalien läheisyydessä. Tapahtumiin kutsuttiin mukaan alueen eskariryhmät ja 

lähialueen senioreiden palvelutalon väki. Tapahtumista tiedotettiin myös alueen 

senioriliikuntaryhmissä. Tapahtumissa liikkui kesällä 2018 yhteensä 154 lasta ja 158 

senioria. Tapahtumat saivat paljon positiivista palautetta ja niitä toivottiin järjestettävän 

jatkossakin. Tavoitteena on järjestää vastaavia tapahtumia myös kesällä 2019. Lisäksi 

vuonna 2018 järjestettiin muun muassa Vaajakosken apteekissa tasapainon 

mittausmahdollisuus Ibalance-laitteella. 

 

Kesäkaudella järjestettiin liikuntaraadin toiveiden mukaisesti ohjausta ulkokuntoilulaitteilla 

eri puolella Jyväskylää. Lisäksi koostettiin selkeät kuvalliset ohjeet niille ulkokuntosaleille, 

missä ohjeita ei ollut. Ohjeet löytyvät nyt Keljonkankaalta, Korpilahdelta, Keltinmäestä ja 

Tikkakoskelta. Ohjeet on kiinnitetty ulkokuntosalien välittömään läheisyyteen. 

Liikuntapalvelut tulee järjestämään jatkossakin maksuttomia ulkokuntosaliryhmiä eri 

asuinaluilla kesäisin.   

 

Tiedotusta eri asuinalueiden liikuntamahdollisuuksista on tehostettu. Liikuntaraadissa 

tiedotuksen kehittämistarve nostettiin myös esiin. Tiedotusta alueen 

liikuntamahdollisuuksista on nyt lisätty muun muassa alueen terveyskeskuksiin, 

apteekkeihin ja liikuntapaikoille sekä aluelehtiin. Tiedotuksen ja markkinoinnin 

kehittäminen jatkuu edelleen.  

 

Ulkoliikunta 

 

Liikuntaraadista nousseen idean pohjalta hankkeen aikana kartoitettiin senioreille 

soveltuvia penkillisiä sulankelin kävelyreittejä. Kartoitettuja reittejä on nyt yhteensä kuusi. 

Samasta paikasta löytyy myös eri mittaisia reittejä, joista voi valita oman kunnon mukaisen 

reitin. Reitit löytyvät Palokasta, Lutakosta, Viitaniemestä, Keskustasta Kirkko- ja 

Cygnauksenpuistojen väliseltä alueelta sekä Mäki-Matista. Keltinmäestä löytyy myös 

kartoitettu reitti, mutta penkkien asennus on vielä kesken. Syksyllä 2018 järjestettiin 

Voimaan Vanhuuteen kävelytapahtuma Viitaniemen reitillä yhteistyössä Kehä Vihreän 

kehittämishankkeen kanssa. Kaikki reittikartat löytyvät liikuntapalvelujen nettisivuilta 

https://www.jyvaskyla.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta-ja-ulkoilu/liikkumaan-ohjatusti-ja-

omatoimisesti/omatoiminen-0.  

 

Ulkona liikkumisen edistämiseksi järjestettiin myös aiemmin mainitut korttelikävelyryhmät 

sekä kannustettiin eri toimijoita mukaan Voimaa Vanhuuteen valtakunnalliseen Vie vanhus 

ulos- ulkoilupäivätapahtumaan. 

 

 

Lopuksi 

 

Ikäinstituutin koordinoimaan valtakunnallisen Voimaa Vanhuuteen tutuksi ja tavaksi-

kärkihankkeen antama tavoite mukana olleille kunnille oli, että jokainen kunta ottaisi 1-3 

https://www.jyvaskyla.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta-ja-ulkoilu/liikkumaan-ohjatusti-ja-omatoimisesti/omatoiminen-0
https://www.jyvaskyla.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/liikunta-ja-ulkoilu/liikkumaan-ohjatusti-ja-omatoimisesti/omatoiminen-0


hyvää käytäntöä käyttöönsä omassa kunnassaan. Näitä hyviä Ikäinstituutin listaamista 

hyvistä käytänteistä Jyväskylässä toteutetaan jo lähtökohtaisesti monia, kuten 

ulkoiluystävä- ja vertaisohjaajatoiminta, uimahallikuljetukset, erilaiset liikuntaryhmät sekä 

liikuntaneuvonta.  

 

Tämän hankeen puitteissa pystyimme kehittämään edelleen monia toimintatapoja. Näitä 

olivat muun muassa: 

- Senioreita osallistettiin mukaan liikuntapalvelujen kehittämiseen (liikuntaraati). 

- Liikuntaneuvonnan palveluketjun kehittäminen ja toiminnan tehostaminen 

- Maksuttomien voima-ja tasapainoharjoitteluun keskittyvien tehoharjoittelujaksojen 

tarjonta toimintakyvyltään jo heikentyneille senioreille. Jyväskylän kaupungin 

liikuntapalvelut aloitti nämä ryhmät nimellä tehostartti. Harjoittelu tapahtuu 

kuntosalilla. 

- Penkillisiä kävelyreittejä ja korttelikävelyryhmiä kehitettiin osana ulkona liikkumisen 

edistämistä.  

- Erilaisissa tapahtumissa edistettiin kärkihankkeen tavoitteita. Näitä tapahtumia 

olivat muun muassa Kiikun kaakun-kaadunko?- tapahtuma Vaajakoskella, 

Seniorimessut keskustassa, Yhdessä yli ikärajojen tapahtumat eri asuinalueilla, 

Voimaa vanhuuteen – kävely Viitaniemessä. 

 

Kärkihankkeen päätyttyä Jyväskylän kaupunki päätti hakea mukaan kolme vuotiseen 

Voimaa Vanhuuteen mentorointiohjelmaan. Ohjelman pääkoordinaattorina sen 

toteutuessa tulee olemaan liikuntapalvelut. 

 

 


