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Kiuruvesi valittiin mukaan Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan vuonna 
2016. Ohjelmassa on tällä hetkellä mukana yhteensä 30 kuntaa 
(kuvio1.) Kolmivuotisen kehittämistyön käynnistyessä kuntien 
poikkisektoriset yhteistyöryhmät tekivät alkukartoituksen iäkkäi-
den terveysliikunnan tilasta. Samoja asioita kysyttiin vuoden 2017 
vuosiseurannassa. Tässä koosteessa esitetään yhteenveto kuntan-
ne Voimaa vanhuuteen -työn tähän etenemisestä. 

 

 
1. Yleistä 

  
 Julkinen sektori tukee järjestöjä iäkkäiden liikuntatoiminnan 

järjestämisessä: toiminta-avustukset, edulliset tai maksutto-
mat tilat, kuljetustuki, kouluttaminen, liikuntavälineiden han-
kinta tai lainaaminen, neuvonta ja tuki, tiedottaminen.    

 Iäkkäille on tarjolla senioriliikuntakortti ja erityisuimakortti. 
 Kunnassa on liikuntakalenteriin koottu iäkkäille ja erityis-

ryhmille soveltuvat liikuntapalveluiden, kansalaisopiston ja 
Virranrannan päivätoiminnan ryhmät. Kalenterissa on myös 
järjestöjen ja seurojen yhteystiedot. 

 Kunnassa järjestettiin Ikäihmisten liikuntaraati marraskuussa. 
 

2. Voimaa vanhuuteen -työryhmä 
 
 Kokoontuu 2-3 kertaa lukukaudessa.  
 Työryhmässä on mukana: liikuntatoimi, sosiaali- ja terveys-

toimen edustaja (kotihoidon kuntoutuspalvelut) sekä kansa-
laisopiston edustaja. Järjestöistä on mukana Eläkeliiton pai-
kallisyhdistys, Kiuruveden voimistelijat ja Kiuruveden seura-
kunta. Voimaa vanhuuteen -toiminnassa on mukana myös 
Hengitysyhdistys.   
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Vuosiseuranta 2017 
Kiuruvesi 

Asukasluku: 8444, 75 vuotta täyttäneitä: 1118 (13,2 %), Lähde: Sotkanet 2016 

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 
(oranssi) ja vuonna 2017 valitut kunnat 
(sininen) 
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3. Ohjattu liikuntatoiminta  
 
 
Kotona asuville, toiminta- ja liikkumis-kyvyltään 
heikentyneille iäkkäille (pääsääntöisesti 75+) 
suunnattuja ohjattuja liikuntaryhmiä järjestettiin 
29 ja niihin osallistui 398 henkilöä (taulukko 1.) 
Naisia oli 267 ja miehiä 131. Osallistujista reilu 

neljännes (105) oli vähintään 80-vuotiaita.  
 
 
Alkukartoitukseen (2016) verrattuna ryhmien ja osallistujien lukumäärä on vähentynyt. Työn edetessä 
kohderyhmä on täsmentynyt ja työryhmässä kartoitettiin vuosiseurannassa ryhmät, jotka ovat tälle 
kohderyhmälle soveltuvia. Päivätoiminnan ryhmiä näytti alkukartoituksessa olevan useampi. 
 
 
Eniten oli kuntojumpparyhmiä (6) ja 
voima- ja tasapainoryhmiä (6). Uimahal-
lin remontin ajan kuntalaisille tarjottiin 
kuljetus Pyhäsalmen uimahalliin kerran 
viikossa. 
Joitakin kuntosalilaitteita siirrettiin 
Toiviaiskylän ikäihmisten käyttöön. Edel-
lytyksenä oli, että he järjestävät kahdesti 
viikossa kuntosaliharjoittelua. Liikun-
tasihteeri Lassi Myllylä antoi opastusta 
laitteiden käyttöön ja tavoitteelliseen 
harjoitteluun.  
Testejä tehtiin kolmessa ryhmässä (24 
osallistujaa). Kevään 2018 lopputestien 
mukaan tulokset paranivat testien eri 
osa-alueilla 50-75 %:lla testatuista. 
 

 
4. Ulkoilu      
Ulkoiluapu 
Iäkkäiden ulkoiluapuna eri palvelukeskuksissa ja -taloilla toimivat vapaaehtoiset eri järjestöistä. Toi-
mintaa koordinoi liikuntatoimi, joka yhdessä järjestöjen kanssa on jakanut ulkoiluvuorot eri taloille. 
Kotona asuville, etenkin sivukylillä asuville ei ole vielä tarjolla säännöllistä ulkoiluapua.  
Kiuruvedellä osallistuttiin myös Vie vanhus ulos –kampanjaan.   
 
Kevään ja kesän 2018 ulkoilussa ovat apuna erityisliikunnanohjaajan kokoama tiimi, Sydänyhdistys, 
eläkeläisjärjestöt, Kiuruveden Voimistelijat, Aittojärvi, Latu, LC Helmiinat, seurakunta, SPR ja Nivan kou-
lun 6.luokka. 
 

5. Liikuntaneuvonta 
Ikääntyneiden liikuntaneuvontaa on tarjolla liikuntatoimessa, mutta kuntalaiset eivät ole sitä vielä 
osanneet hyödyntää. Ammattilaiset ovat vierailleet eläkeläisjärjestöissä, sydänyhdistyksessä, nivelyh-
distyksessä sekä seurakunnan tilaisuudessa puhumassa liikunnan merkityksestä. Osallistujia on ollut 
yhteensä 124. Heitä on kannustettu ottamaan liikunta osaksi yhdistysten kokoontumisia.  

 

 Ryhmiä Osallistujia 
Liikuntatoimi 17 265 
Sosiaali- ja terveys-
toimi 

7 41 

Järjestöt 5 92 
Yhteensä 29 398 

Taulukko 1. Kohderyhmän iäkkäille tarkoitetut liikuntaryh-
mät sektoreittain vuonna 2017. 

Kuvio 2. Kohderyhmän iäkkäille tarkoitettu ohjattu liikuntatoi-
minta vuonna 2016 ja 2017  
  

Kuvio 2. Kohderyhmän iäkkäille tarkoitettu 
 
ohjattu lii-
kuntatoi-
minta 
vuonna 
2016 ja 
2017 
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6. Koulutus 
Kiuruveden edustajat ovat osallistuneet mentorointiohjelman maksuttomilla koulutuksilla jo heti en-
simmäisenä vuonna (2016). Koulutuksiin on osallistuttu huhtikuuhun 2018 mennessä seuraavasti: 

- Voitas -kouluttajakoulutus (2016 -2018) 3 osallistujaa 
- Liikuntaneuvontaa ikäihmisille (2016) 3 osallistujaa 
- Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttajakoulutus (2018) 2 osallistujaa 
- Virikkeitä iäkkäiden liikunnanohjaukseen (2017) 1 osallistuja 
- Voimaa vanhuuteen -verkostopäivät, 2 osallistujaa 

 

7. Tapahtumat 
Ulkoilutapahtumia järjestettiin kaksi yhteistyössä liikuntatoimen, sosiaali- ja terveystoimen ja järjestö-
jen kanssa, osallistujia yhteensä 140.  Mukana olivat myös päiväkodin lapset. Lisäksi Virranrannan pal-
velukodin asukkaille järjestettiin kuusi kertaa päivätanssit, jossa liikuntatoimen vapaaehtoiset ovat 
tanssittajina. Osallistujia tansseissa yleensä 40 henkilöä. 
 
8. Voimaa vanhuuteen -työstä tiedottaminen 
Paikallislehti ollut mukana tiedottamassa toiminnasta. Voimaa vanhuuteen - työtä on esitelty myös Lii-
kunnallisella iltatorilla kesällä.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Yhteyshenkilöt: 

 Lassi Myllylä, liikuntasihteeri, lassi.myllyla@kiuruvesi.fi  yhteistyöryhmän puheenjohtaja 
 Sonja Kärkkäinen, erityisliikunnanohjaaja, sonja.karkkainen@kiuruvesi.fi  sihteeri  
 Marketta Venäläinen, marketta.venalainen@gmail.com Eläkeliiton paikallisyhdistys 
 Anja Huuskonen, anja.huuskonen@kivo.inet.fi Kiuruveden voimistelijat 
 Minna Säpyskä-Nordberg, minna.sapyska-nordberg@ikainstituutti.fi 

Kiuruveden mentori, Ikäinstituutti, 

9. Katsaus Voimaa vanhuuteen -työn etenemiseen ja kehittämiskohteet 
Kiuruveden Voimaa vanhuuteen -työssä kohderyhmän on täsmentynyt ja työtä on tehty, jotta mahdol-
lisimman moni ikäihminen pääsisi osalliseksi liikuntatoiminnasta. 
 
Kuntosaliharjoittelu on tutkitusti tehokas keino liikkumiskyvyn parantamiseen. Kahdesti viikossa 
tapahtuvaa tehoharjoittelua tulisi lisätä erityisesti toimintakyvyltään heikentyneille ikäihmisille. 
Sivukylillä asuville tulisi järjestää kuljetus ryhmään. Myös lisää liikuntaryhmiä järjestöihin voidaan 
saada kouluttamalla vertaisohjaajia. 
 
Kotona asuville ikäihmisille tulisi saada ulkoiluapua. Palvelutaloissa asuvat pääsevät säännöllisesti 
ulkoilemaan vapaaehtoisten kanssa. 
 
Ikäihmiset eivät ole vielä ole löytäneet liikuntatoimen matalan kynnyksen liikuntaneuvontaa.  Vielä 
on tehtävä töitä, jotta iäkkäät löytävät toiminnan ja myös ammattilaiset osaavat ohjata asiakkaitaan 
neuvontaan. Yhteistyötä eri sektoreiden kanssa voisi tältä osin lisätä. 
 
Ulkoiluympäristöjä on kehitetty ja työtä jatketaan. Kiuruveden penkkilenkki otettiin käyttöön. Siitä 
on saatavilla kartta, johon on merkitty penkkien sijainti. Toivottavaa olisi myös talviajan kunnossapito.   
 
Ikäihmisten liikuntaraadissa kuultiin ikäihmisten ääntä liikuntatoiminnan kehittämistä, mm ulkolii-
kuntapuiston rakentamista toivottiin Raivaajapuistoon.  
 
Poikkisektorista yhteistyötä voi vielä tiivistää mm sote-puolen kanssa. Nyt edustajan vaihtuvuus on 
haitannut kehittämistyötä. 
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