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Tarpeet ja tavoitteet 
Haapajärvellä ikäihmiset ovat hyvin aktiivisesti mukana eri järjes-
töjen toiminnoissa. Voimaa Vanhuuteen hankkeen myötä halut-
tiin tarjota ikäihmisille jotakin uutta. Ulkoiluystäväkoulutuksen 
myötä syttyi ajatus kulttuurikävelystä. 

Toteutus
Kohderyhmänä näihin tapahtumiin ovat kaikki haapajärviset 
ikäihmiset. Heihin ollaan yhteydessä järjestöjen yhdyshenkilöiden 
kautta. Myös kaupungin sivuilla ja lehdissä ilmoitetaan tulevista 
tapahtumista. Kuljetukset hoidetaan yhteiskyydeillä. Tapahtu-
missa mukana on ollut järjestöjen lisäksi mm. Haapajärven seura-
kunta ja hoito- ja vanhustyönjohtaja. Tapahtumissa on ollut myös 
opas, joka on vastannut retken kulusta ja tarinoinnista. Ikäihmisillä 
itselläänkin on mielenkiintoisia tarinoita paikkakunnan historiasta 
kerrottavana muille. 

Retkiä on tehty eri teemoilla: Siiponkosken luontopolku ja kult-
tuurikävely kirkonkylällä. Kulttuurikävelyssä kotiseutuneuvoksen 
tarinoinnin jälkeen on siirrytty vanhan ajan vaatteisiin sonnus-
tautuneen ohjaajan johdolla perinnejumppaan, jossa jauhettiin 
kahvinpavut, lypsettiin lehmät, kirnuttiin voita sekä sahattiin ja 
pilkottiin puut.

Tuloksia
Järjestetyissä tapahtumissa osallistujia on ollut runsaasti ja lisään-
tyvästi ja palaute on ollut positiivista. Toiminta on tiivistänyt eri 
järjestöjen yhteistyötä.

Johtopäätökset
Avaimet onnistuneeseen ulkoilutapahtumaan ovat mm. sitoutu-
neet ja arvostavat järjestäjät. On tärkeää, että näitä tapahtumia 
suunnitellaan yhdessä iäkkäiden ihmisten ja heidän järjestöjensä 
kanssa. Vapaaehtoisten merkitys näihinkin tapahtumiin on korvaa-
maton. Nyt jo perinteeksi muodostuneet erilaiset retket luontoon 
ja ulkoilutapahtumat ovat odotettuja tapahtumia ja niitä jatketaan 
edelleen.

Kuntamme on mukana valtakunnallisessa Voimaa vanhuuteen - iäkkäiden terveysliikuntaohjelmassa (2010-2014). Ohjelman päämääränä on edistää kotona asuvien, toimintakyvyl-
tään heikentyneiden ikäihmisten (75+) itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua liikuntaneuvonnan, ohjatun lihasvoima- ja tasapainoharjoittelun sekä arkiliikuntamahdollisuuksien ja 
ulkoilun avulla. Ohjelmaa koordinoi Ikäinstituutti Raha-automaattiyhdistyksen, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön tuella. www.voimaavanhuuteen.fi
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Liikunnan ja kulttuurin yhdistäminen 
on hauskaa kun sen oikein oivaltaa!

Kulttuurikävelijät lämmittelivät koitokseen vanhan ajan jumpalla. 
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