
 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kolari valittiin mukaan Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan vuonna 
2016. Kolmivuotinen kehittämistyö on lähtenyt hyvin käyntiin. 
Tässä koosteessa on yhteenveto työn etenemisestä vuonna 2017.  

 

1. Voimaa vanhuuteen -työryhmä 
 Kokoontuu kahden-kolmen kuukauden välein.   
 Työryhmässä on edustajia terveyskeskuksesta, nuoriso- ja lii-

kuntatoimesta, kulttuuri- ja sivistystoimesta, sosiaali- ja ter-
veystoimesta, perusturvapalveluista, kansalaisopistosta sekä 
Kolarin palvelutaloyhdistyksestä ja Kolarin vanhustenyhdis-
tyksestä. 

 Yhteistyössä ovat mukana myös sydänyhdistys ja eläkeläisjär-
jestöt, joiden kanssa järjestetään yhteisiä tapahtumia ja tie-
toiskuja. 

 Työhön on käytettävissä Hyvinvoiva Kolari -hankerahoitusta, 
josta puolet on kunnan omaa rahoitusta.  

 Työryhmä arvioi kehittämistyön ensimmäisen vuoden ja yh-
teistyöryhmän toiminnan onnistuneen hyvin. 

 Ylimmiltä virkamiehiltä ja luottamushenkilöiltä kaivataan 
enemmän kiinnostusta asiaan.  

 
 

2. Koulutus 
Kolarin edustajat osallistuivat aktiivisesti Voimaa vanhuuteen -
ohjelman tarjoamiin maksuttomiin koulutuksiin vuonna 2017. 

- Voitas-kouluttajakoulutus, 3 osallistujaa 
- Ikäihmisten liikunta ja ravitsemus, 2 osallistujaa 
- Virikkeitä iäkkäiden liikunnanohjaukseen, 1 osallistuja 
- Voimaa vanhuuteen -verkostopäivät, 2 osallistujaa 

 
Paikallisia koulutuksia järjestettiin seuraavasti: 

- VertaisVeturi -koulutus, johon osallistui yhteensä 10 hen-
kilöä. Koulutus järjestettiin terveyskeskuksen ja liikunta-
toimen yhteistyöllä. 

- Samat tahot myös huolehtivat vertaisohjaajaverkostosta 
järjestämällä heille tapaamisia ja jatkokoulutusta. 
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- Koulutukset ovat jatkuneet vuonna 2018. 

Vuosiseuranta 2017 
Kolari 
 
Asukasluku: 3 287, 75 vuotta täyttäneitä: 425 (11 %), Lähde: Sotkanet 2016 

Voimaa vanhuuteen -ohjelma 
Työ kohdennetaan kotona tai palve-
luasunnoissa asuville iäkkäille 
(pääosin 75+), joilla on alkavia toi-
mintakyvyn ongelmia ja jotka eivät 
pääsääntöisesti ole hoivapalvelujen 
piirissä. 
 
Kunnat saavat Ikäinstituutilta mak-
sutonta mentorointitukea ottaak-
seen käyttöön liikuntaneuvonnan, 
voima- ja tasapainoharjoittelun ja 
ulkoilun hyviä toimintatapoja.  
 
Mukana on tällä hetkellä 30 kuntaa. 
Vuonna 2016 valitut kunnat (orans-
si) ja vuonna 2017 valitut kunnat 
(sininen). 
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3. Ohjattu liikuntatoiminta 
 
Kotona asuville, toiminta- ja liikkumiskyvyltään heikentyneille iäkkäille suunnattuja ohjattuja liikunta-
ryhmiä järjestettiin kolme ja niihin osallistui 27 henkilöä. Naisia oli 24 ja miehiä 3. Kaksi ryhmistä oli jo 
aiemmin perustettuja etäjumpparyhmiä, jotka kokoontuvat Sieppijärvellä ja Nuottavaarassa jumppaa-
maan fysioterapeutin ohjaamana.   
 
Uutta toimintaa 
Uutena ryhmänä käynnistyi sosiaali- ja terveystoimen järjestämä VoiTas-ryhmä, jossa harjoitellaan nou-
sujohteisesti voimaa ja tasapainoa.  Palvelutaloon saadut kuntosalilaitteet mahdollistivat ryhmän perus-
tamisen. Ryhmän osallistujille tehdään liikkumiskykytestit, joiden pohjalta heille laaditaan henkilökoh-
tainen harjoitusohjelma. Kuljetusta ei ole järjestetty, mikä rajaa osallistumismahdollisuutta. Osa kulkee 
KELA:n kuntoutuskyydeillä.  
 
Virtuaalisin keinoin Voimaa vanhuuteen -hankkeen etäjumppia suunniteltiin vuonna 2017 ja ne ovat 
käynnistyneet kuluvana vuonna. 

 

4. Ulkoilu 
 
Ulkoiluapu 
Iäkkäiden ulkoilutoimintaa kunnassa koordinoi kotipalvelu. Vuonna 2017 ulkoiluapua tarjosi seitsemän 
henkilöä ja sitä sai säännöllisesti 12 kohderyhmään kuuluvaa iäkästä.  
 
Muu ulkoilutoiminta  
Kolarissa osallistuttiin Vie vanhus ulos -kampanjaan eläkeläisjärjestöjen organisoimana.  
Suomi 100 – Kolari 150 -ulkoilutapahtumassa ikäihmisille ja liikuntarajoitteisille oli oma opastettu reit-
ti. Kunnassa ei ole säännöllisesti kokoontuvia ulkoliikuntaryhmiä 
 

5. Liikuntaneuvonta 
 
Kolarissa ei ole tarjolla yksilöllistä liikuntaneuvontaa. Liikuntatietoutta jaetaan ryhmien yhteydessä.  

 

6. Voimaa vanhuuteen -työstä tiedottaminen 
 
Tiedottamisessa on käytössä monipuolisesti eri viestintävälineitä. Voimaa vanhuuteen –työstä on ker-
rottu etenkin paikallislehdessä ja kunnan sosiaalisen median kanavissa. Lisäksi tietoa on jaettu kunnan 
verkkosivuilla ja sähköpostilla.  Tukea on saatu kunnan viestintävastaavalta.  
 
Kunnassa ei ole asukkaille jaettava liikuntakalenteri iäkkäiden liikuntatoiminnasta. 

 

7. Yleistä 
 Iäkkäiden terveysliikuntaa on mainittu kunnan hyvinvointisuunnitelmassa.  
 Kunta tukee järjestöjä iäkkäiden liikuntatoiminnan järjestämisessä: edulliset tai maksuttomat ti-

lat, ilmaiset kuljetukset ja tarjoilut tapahtumissa, kouluttaminen, liikuntavälineiden hankinta tai 
lainaaminen, neuvonta ja tuki, tiedottaminen.    

 Iäkkäille ei ole tarjolla senioriliikuntakortteja eikä muita etuuksia terveysliikuntaan.  
 Kunnassa on seniorikuntosali palvelutalossa, osan vuodesta avoinna oleva uima-allas kylpyläho-

tellissa sekä esteetön kävelyreitti.  Lähiliikuntapaikkaa ei ole.  
 Kunnassa ei ole järjestetty Ikäihmisten liikuntaraatia. Ikäihmisten osallisuus liikuntaan liittyvien 

asioiden kehittämisessä tapahtuu vanhus- ja vammaisneuvostossa. 
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Yhteyshenkilöt: 

 Leena Palovaara-Pelttari, fysioterapeutti, leena.palovaara-pelttari@kolari.fi 
Voimaa vanhuuteen -yhteistyöryhmän sosiaali- ja terveystoimen koordinaattori 

 Tero Räisänen, liikunnanohjaaja, tero.raisanen@kolari.fi 
Voimaa vanhuuteen -yhteistyöryhmän liikuntatoimen koordinaattori 

 Eeva-Liisa Lompolojärvi, Nuoriso- ja liikuntatoimenjohtaja,  
eeva-liisa.lompolojarvi@kolari.fi 
Voimaa vanhuuteen -yhteistyöryhmän puheenjohtaja 

 Heli Starck, Kolarin mentori, Ikäinstituutti, heli.starck@ikainstituutti.fi 

 
 
 
 

8. Katsaus Voimaa vanhuuteen -työn etenemiseen 
 
Kolarin Voimaa vanhuuteen -työ on lähtenyt hyvin käyntiin. Ikäinstituutin maksuttomia koulutuksia 
on hyödynnetty ja saatu siten lisää osaamista iäkkäiden liikuntatoiminnan ohjaamiseen. Samalla on 
saatu valmiudet vertaisohjaajien kouluttamiseen. Ensimmäinen vertaisohjaajakoulutus järjestettiin 
syksyllä 2017, jonka jälkeen vertaiset ovat mm. olleet avustajina VoiTas -ryhmässä sekä alkuvuodesta 
2018 lähtien uudessa Äkäslompolon ryhmässä ja kotijumppakaverina.  
 
Uutena ryhmänä käynnistynyt VoiTas eli voima-ja tasapainoryhmä on tullut tarpeeseen. Ryhmään 
on saatu juuri sellaisia henkilöitä, jotka hyötyvät eniten nousujohteisesta harjoittelusta.  

 
Liikuntatoiminnasta on tiedotettu näkyvästi paikallisessa mediassa. Tiedotusapua on saatu kunnan 
viestintävastaavalta.  
 
Kehittämiskohteet 

 Kohderyhmälle suunnattuja liikuntaryhmiä on vielä kovin vähän. Myös järjestöt kannattaa in-
nostaa mukaan järjestämään säännöllisesti kokoontuvia liikuntaryhmiä ja ottamaan liikunta 
mukaan muihinkin tapaamisiin. 

 Liikuntaneuvontaa ei vielä ole tarjolla ikäihmisille. Neuvonnalla voidaan edistää ja tukea liik-
kumiskyvyn säilymistä sekä itsenäistä selviytymistä kotona mahdollisimman pitkään. Neuvon-
nan voi toteuttaa yksilöllisesti tai pienryhmässä. Ikäinstituutti järjestää syyskuussa Kittilässä 
aiheeseen liittyvän koulutuksen. Siihen kannattaa osallistua. 

 Kaikki eri tahojen järjestämä ikäihmisten liikuntatoiminta olisi hyvä koota yhteen, esimerkiksi 
kotiin jaettavaan liikuntakalenteriin.  

 Kotona asuville, toimintakyvyltään heikentyneille ikäihmisille olisi hyvä saada lisää tukea ul-
koiluun ja ohjattuja porukkalenkkejä. 


