
 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan valittiin vuonna 2016 yh-
teensä 18 kuntaa (kuvio1.) Kolmivuotisen kehittämistyön 
käynnistyessä kuntien poikkisektoriset yhteistyöryhmät kar-
toittivat iäkkäiden terveysliikunnan tilaa ja kohderyhmälle 
tarjottua ohjattua liikuntatoimintaa kunnissaan vuonna 
2016. Tässä koosteessa esitetään yhteenveto kuntanne alku-
kartoituksesta. 

 

 
 
1. Yleistä 
 

 Iäkkäiden terveysliikunta on kirjattu kunnan strate-
giakortteihin.  

 Kunnassa on kuultu ikäihmisten mielipiteitä liikunta-
neuvonnan, liikuntatoiminnan ja liikkumisympäristöjen 
kehittämisessä. 

 Julkinen sektori tukee järjestöjä tarjoamalla ilmaisia tilo-
ja, myöntämällä toiminta-avustuksia, antamalla neuvon-
taa, tiedottamalla sekä tukemalla kuljetuksia. 

 Kunnassa ei ole erityisliikunnanohjaajaa. Kunta ostaa lii-
kunnanohjaajan palvelut yksityiseltä yritykseltä. 

 Iäkkäille ei ole tarjolla senioriliikuntakortteja, mutta kai-
killa on mahdollisuus ilmaiseen Inbody-mittaukseen. 

 Kunnasta löytyy seniorikuntosali, uima-allas, lähiliikun-
tapaikka sekä esteetön kävelyreitti. 
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Alkukartoitus 2016 
Utajärvi 
 
Asukasluku: 2 861, 75 vuotta täyttäneitä: 361 (12,6 %) Lähde: Sotkanet 2015 

Voimaa vanhuuteen -työ kohdenne-
taan kotona tai palveluasunnoissa 
asuville iäkkäille (pääosin 75+), 
joilla on alkavia toimintakyvyn on-
gelmia ja jotka eivät pääsääntöisesti 
ole hoivapalvelujen piirissä. 

Kuvio 1. Vuonna 2016 Voimaa  
vanhuuteen -ohjelmaan valitut 
kunnat 
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Kuvio 2. Kohderyhmän iäkkäille tarkoitettu ohjattu 
liikuntatoiminta vuonna 2016 
 

2. Ohjattu liikuntatoiminta 
 
Kotona asuville, toiminta- ja liikkumiskyvyltään 
heikentyneille iäkkäille (pääsääntöisesti 75+) 
suunnattuja ohjattuja liikuntaryhmiä järjestet-
tiin 22 ja niihin osallistui 378 henkilöä. Naisia oli 
250 ja miehiä 128.  
 
Ryhmiä järjestivät järjestöt, liikuntatoimi sekä 
sosiaali- ja terveystoimi (Oulunkaaren kuntayh-
tymä). Lisäksi kunnan hyvinvointipalvelut jär-
jesti 30 kertaa vuodessa uintiretken Rokualle. 
Kirkonkylän hyvinvointitanssit järjestettiin kun-
nan ja vapaaehtoisten yhteistyönä. (Taulukko 1.)  
 

 

Ryhmien sisältö vaihteli, eniten (5) oli kun-
tosaliryhmiä. Luokka ”muu” sisältää mm. päivä-
toiminnan jumppa- ja kuntosaliryhmät sekä 
järjestöjen ryhmiä. Puolet ryhmistä oli määrä-
aikaisia ja puolet jatkuvia. Sokerijussien kun-
tosaliryhmä kokoontui kahdesti viikossa, muut 
ryhmät kerran viikossa. Suurin osa ryhmistä 
(13) oli tunnin mittaisia, pari ryhmää kesti ai-
noastaan 20 minuuttia ja hyvinvointitanssit 
puolestaan kolme tuntia.  
 
Liikuntatoimintaan tultiin usein Oulunkaaren 
kuntayhtymän palveluohjauksen, senioripisteen 
tai 75-vuotiaiden terveystarkastusten kautta. 
Toimintaan ohjattiin myös Utajärven kunnan 
palveluohjauksen kautta, liikuntatoimen koh-
taamisissa sekä järjestöjen tilaisuuksissa ja 
kampanjoissa. 

 
 
Liikuntatoiminnan laatu (22 ryhmässä) 
 Liikkumiskykyä testattiin kuudessa ryhmässä.  
 Henkilökohtaisia harjoitusohjelmia tehtiin kahdessa ryhmässä.  
 Ravitsemustietoa annettiin kahdeksassa ryhmässä.  
 Maksuttomia ryhmiä oli 16.  
 Kuljetus järjestettiin yhdeksälle ryhmälle: päivätoiminnan ja kuntoutuksen ryhmiin, uinti-

retkelle sekä yhdistysten ryhmiin kimppakyydit  
 Jatkoharjoitteluun ohjattiin 12 ryhmässä. 
 Asiakaspalautetta kerättiin kuudessa ryhmässä.  
 Liikuntaryhmiä ohjasivat liikunnan ja kuntoutuksen ammattilaiset (6), vertaisohjaajat (5), 

hoitotyön ammattilaiset (4) tai eri toimijat yhdessä (6).  
 Vertaisia ja vapaaehtoisia oli yhteensä 57, mutta kunnassa ei ole koordinoitua iäkkäiden 

terveysliikunnan vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden verkostoa.  
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3. Ulkoilu 
 
Ulkoiluapu 
Sosiaali- ja terveystoimi koordinoi ulkoilutoimintaa. Vuonna 2016 viikoittaista ulkoiluapua sai 
8 kohderyhmän ihmistä. Ulkoiluapua tarjosi 55 henkilöä.   
 
Ulkoliikuntaryhmät 
Kunnassa oli kaksi ulkoliikuntaryhmää vuonna 2016. Utajärven reumayhdistyksen ryhmä ko-
koontuu joka toinen viikko ulkoilemaan ja jumppaamaan. Ryhmään osallistui 30 henkilöä. Ah-
maksen Kyläseuran kuntokampanjoihin osallistui 63 henkilöä.   
 
 

4. Liikuntaneuvonta 
 
Kuntalaisille ilmainen liikuntaneuvontavastaanotto nuoriso- ja liikuntatalolla on aloitettu ke-
väällä 2016. Liikunnanohjaajan antamaan neuvontaan tullaan lähetteellä, liikkumisreseptillä tai 
ammattilaisen ohjaamana.  Alkuhaastattelun jälkeen asiakkaalle annetaan ohjeita liikunnan 
toteuttamiseen ja hänen toimintakykyä mitataan aina kun on tarvetta. Seurantakäyntejä on 1-6 
tai tarpeen mukaan. Neuvontaan osallistui yhteensä 12 ikäihmistä, kahdeksan naista ja neljä 
miestä.  
 
Liikunnanohjaaja antoi liikuntaneuvontaa myös omissa liikuntaryhmissä tai vierailemalla elä-
keläisjärjestöjen ryhmissä. Lisäksi järjestettiin kaikille avoimia luentoja. Näihin osallistui 101 
ikäihmistä, 80 naista ja 21 miestä. 
 
Lisäksi kuntalaisille tarjotaan kaksi kertaa vuodessa mahdollisuus ilmaiseen Inbody–
kehonkoostumusmittaukseen. Asiakkaille annetaan henkilökohtainen palaute ja samalla liikun-
taneuvontaa. Ikääntyviä kuntalaisia käy mittauksissa säännöllisesti. Mittauksen toteutuksesta 
ja kustannuksista vastaa liikuntatoimi ja mittauksiin osallistuu liikuntatoimen ja sosiaali- ja 
terveyspalveluiden työntekijät. Hyvinvointipalvelut ovat tukemassa palvelua. 
 
 

5. Koulutus 
 
Iäkkäiden terveysliikuntaan liittyviä koulutuksia ei järjestetty vuonna 2016. Aiemmin kunnassa 
on järjestetty VertaisVeturi -koulutus, johon osallistui 10 henkilöä.  

 
6. Iäkkäiden terveysliikunnasta tiedottaminen 
 
Liikuntatoiminnasta tiedotetaan paikallislehdessä, kunnan internet-sivuilla, Facebook-sivuilla 
ja sähköisillä info-tauluilla. Jokainen järjestäjä tiedottaa omasta toiminnastaan.  
 
Iäkkäiden liikuntatoiminta on koottu kunnan verkkosivuilta löytyvään harrastusten viikkoka-
lenteriin.  
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Yhteyshenkilöt: 

 Pentti Räisänen, ikäihmisten valmistelutoimikunnan pj, pentti.raisanen@utajarvi.fi 
Voimaa vanhuuteen -yhteistyöryhmän puheenjohtaja 

 Hannele Karhu, hyvinvointivastaava, hannele.karhu@utajarvi.fi  
Voimaa vanhuuteen -yhteistyöryhmän sihteeri 

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

 
 
 

7. Kehittämiskohteet Voimaa vanhuuteen -työlle 
 
Utajärvellä on hyvät lähtökohdat kolmivuotiselle Voimaa vanhuuteen -työlle. Ikäihmisten 
liikuntaryhmiä järjestävät eri yhdistykset sekä julkinen sektori. Ryhmätoiminta on monipuo-
lista ja myös liikkumiskyvyn kannalta keskeistä kuntosaliharjoittelua järjestetään.  
 
Liikuntaryhmien sisältöä kannattaa kehittää edelleen.  
 Liikkumiskyvyn testausta ja henkilökohtaisen harjoitusohjelman tekemistä tulisi lisätä. 
 Ravitsemustietoutta tulisi jakaa laajemmin eri ryhmissä.   
 Asiakaspalautetta on hyvä kerätä systemaattisemmin. 

 
Monessa ryhmässä toimii vertaisohjaajia, mutta varsinaista koordinoitua vertais- ja vapaaeh-
toistoimijoiden verkostoa ei ole. Sellainen kannattaa perustaa ja järjestää vertaisille täyden-
nyskoulutusta ja yhteisiä tapaamisia, jotta into vapaaehtoistyöhön säilyy.  
 
Uusia vertaisohjaajia kouluttamalla saadaan liikuntatoimintaa lisättyä myös sivukylillä. Uta-
järvellä on jo yksi iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelun kouluttaja (VoiTas), mutta mui-
denkin ammattilaisten kannattaa hyödyntää Ikäinstituutin ilmainen kouluttajakoulutus. 
Myös erilaisia ohjaajakoulutuksia on tarjolla sekä ammattilaisille että vertaisille. 
 
Ulkoiluapua on kunnassa tarjolla sitä tarvitseville. Ohjattuja ulkoiluryhmiä lähelle ikäihmis-
ten asuinpaikkaa olisi tärkeää lisätä, sillä ulkoilun terveysvaikutukset ovat kiistattomat. Kir-
konkylällä olevia ulkoilulaitteita kannattaa kehittää ikäihmisille sopiviksi ja ottaa ne sitten 
käyttöön porukalla. 
 
Liikuntaneuvontaa on jo varsin hyvin saatavilla. Jatkossa kannattaa huolehtia, että neuvon-
nan pariin ohjataan ne ikäihmiset, jotka tarvitsevat tukea liikunnan aloittamiseen tai lisäämi-
seen.  
 
Ikäihmisten osallisuutta liikuntatoiminnan kehittämisessä voidaan lisätä ikäihmisten ja päät-
täjien yhteisien liikuntaraatien avulla.  
 
 
 
 
 
 


