
Kärsämäellä järjestöt 
liiKuttavat iäKKäitä
Riitta Manninen (Liikuntatoimi), Aino Jussila, (Vanhus- ja vammaisneuvosto), Marketta Lapiolahti (Hengitysliito), sekä 
toimijat eri järjestöistä (Tules ja Reuma, Sydänyhdistys, Eläkeliitto).

tavoitteet
- saada ikääntynyt väki liikkeelle
- tukea ikäihmisten kotona asumista

toteutus
Koulutuksella käyntiin
VertaisVeturi-koulutus 2012 keväällä
- osallistujia 13 henkilöä eri järjestöistä
Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -koulutus
- 9 henkilöä osallistui, mukana myös koululaisia ja opiskelijoita

liikuntatoiminnasta tiedottaminen
Ilmoittelu oli joka kotiin jaettavassa Kuntatiedotteessa kuukausit-
tain ja järjestöjen edustajat veivät tietoa eteenpäin omissa koko-
uksissaan. Liikuntaneuvontakoulutuksen myötä on saatu paikal-
lislehteen viikoittain ja kuntatiedotteeseen kuukausittain Kunnon 
eväät -kortit kuvin ja tekstein. Järjestöjen yhteisestä kokoontumis-
tilasta, Konttilan kylätalosta saa liikuntatietoa ja siellä kokoontuu 
myös liikuntaryhmiä.

iäkkäät liikkuvat ryhmissä ja ulkoilevat
Kärsämäellä toimii 14 iäkkäiden liikuntaryhmää, pääosin järjestöjen 
tai kansalaisopiston järjestämänä ja vertaisohjaajien ohjauksessa. 
Ryhmiä järjestävät mm. 

Tules ja reumayhdistys
- kuntosaliryhmät
- uintiryhmät
- palvelutalon peliryhmät
Eläkeliitto
- peliryhmät kouluilla keskustassa ja sivukylillä
Kansalaisopisto
- miesten ja naisten kuntosali- ja uintiryhmät
- urheilutalon tanssit
Fysioterapian ryhmät

Kuljetukset liikuntaryhmiin järjestyvät naapurien tai omaishoita-
jien avulla, kimppakyydeillä tai invatakseilla  

tuloksia
Järjestöjen tai kansalaisopiston ryhmiin osallistuu yli 250 ikäih-
mistä.   Ulkoiluystävätoimintaan on saatu innostumaan myös nuoria 
ja muita vapaaehtoisia, jotka vievät ikäihmisiä ulos. Ulkoiluystäviä 
on jo 40 ja ulkoiluapua saavia iäkkäitä 110.

Liikkumisen myönteiset vaikutukset ilmenevät nopeammin heik-
kokuntoisilla. Parannusta tähän on saatu ja saadaan: päivittäinen 
puuhailu- ulkona kävely- kotijumppa- lihasten voimistaminen-tasa-
painoharjoittelu, uinti, pelit, leikit. ym. Liikkumiskykyä parhaiten on 
testannut ja käynneillään huomaa kotiapu, kun ikäihminen nousee 
sängystä ja wc-käynti onnistuu ilman apua. 

johtopäätökset
Kärsämäellä työryhmän yhteistyö on toiminut hyvin, kun asiat on 
suunniteltu ja myös huolehdittu niiden päätökseen viemisestä. 
Tiedonkulku on ollut hyvä. Työryhmän jäsenet ovat olleet sitoutu-
neita toimintaan koko kehittämistyön ajan. Olemme saaneet ikäih-
miset innostumaan ja lähtemään liikkeelle, kun on positiivinen 
ajattelu: kyllä minä jaksan! Toiminnan kehittäminen jatkuu kitkat-
tomalla yhteistyöllä eri järjestöjen ja liikuntatoimen kanssa. Yhteis-
työtä sosiaali- ja terveystoimen kanssa tulee vielä kehittää. 

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

Yhteystiedot
liikunta- ja nuorisosihteeri
riitta manninen
Kärsämäen liikuntatoimi
044 0445 6812
riitta.manninen@karsamaki.fi
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