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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 30 kuntaa. Vuonna 2016 
valitut kunnat (oranssi) ja vuonna 
2017 valitut kunnat (sininen). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Utajärvi valittiin mukaan Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan vuonna 2016. 
Kolmivuotinen kehittämistyö on lähtenyt hyvin käyntiin. Tässä koos-
teessa on yhteenveto työn etenemisestä kevääseen 2018 mennessä.   

 

1. Voimaa vanhuuteen -työryhmä 
 Kokoontuu muutaman kerran vuodessa.    
 Työryhmässä on edustajia kunnan hyvinvointisektorilta, liikunta-

toimesta, Oulunkaaren kuntayhtymästä, seurakunnasta sekä nel-
jästä kyläyhdistyksestä, kolmesta eläkeläisjärjestöstä ja kahdesta 
kansanterveysjärjestöstä.  

 Toimintaa, kuten koulutusmatkoja ja liikuntavälineitä, rahoite-
taan hyvinvointipalvelujen budjetista.  

 Työryhmä arvioi kehittämistyön ensimmäisen vuoden onnistu-
neen erittäin hyvin ja yhteistyöryhmän toiminnan onnistuneen 
hyvin. 

 Työryhmän mukaan ylimmät virkamiehet ja luottamushenkilöt 
ovat olleet erittäin kiinnostuneita ohjelmasta.  

 

2. Koulutus  
Utajärven edustajat ovat osallistuneet aktiivisesti Voimaa vanhuuteen -
ohjelman tarjoamiin maksuttomiin koulutuksiin. 
 Voitas-kouluttajakoulutus, 2 osallistujaa 
 Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttajakoulutus, 2 osallistujaa 
 Liikuntaneuvontaa ikäihmisille, 2 osallistujaa 
 Ikäihmisten liikunta ja ravitsemus, 2 osallistujaa 
 Senioritanssin starttikurssi, 27 osallistujaa 
 Virikkeitä iäkkäiden liikunnanohjaukseen, 2 osallistujaa 
 Senioritanssin ohjaus 1, 2 osallistujaa 
 Voimaa vanhuuteen -verkostopäivät, 2 osallistujaa 

 
Paikalliset koulutukset: 
 VertaisVeturi -koulutus, johon osallistui yhteensä 10 henkilöä. Koulu-

tus järjestettiin Oulunkaaren kuntayhtymän ja kunnan yhteistyöllä.
 Vanhuspalvelujen palveluesimies koordinoi jatkossa vertaisohjaaja-

verkoston toimintaa.  
 Koulutukset jatkuvat vuonna 2018. 

Katsaus Voimaa vanhuuteen -työn etenemiseen  
Utajärvi 
 
Asukasluku: 2 768 75 vuotta täyttäneitä: 360 (13,0 %), Lähde: Sotkanet 2017 
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3. Ohjattu liikuntatoiminta 
 
Vuonna 2017 keskityttiin kouluttautumiseen, joten uusia ryhmiä toiminta- ja liikkumiskyvyltään hei-
kentyneille iäkkäille ei vielä perustettu. Jo ennen Voimaa vanhuuteen -ohjelmaa perustetut liikuntaryh-
mät jatkoivat toimintaansa. Liikuntatoimi järjesti kuntosaliryhmiä, voima-tasapainoharjoittelua, vesi-
jumppaa sekä lavis-tanssia. Yhdistyksillä oli kuntojumppaa ja Oulunkaari järjesti liikuntaa päivätoimin-
taan osallistuville. Ryhmät kokoontuivat pääsääntöisesti kerran viikossa.  
 
Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan Eikka-bussi kierteli kylissä syksyllä kolmen päivän ajan. Ohjelmassa oli 
ravitsemus- ja liikuntaneuvontaa, testauksia sekä liikuntaa. Tapahtumiin osallistui 210 henkilöä, joista 
175 oli ikäihmisiä.   
  
Uutta toimintaa vuonna 2018 

- Vertaisohjaajien vetämät ryhmät kolmella kylällä 
- Voimareppujen eli liikuntavälineitä sisältävien kassien (5 kpl) hankkiminen kylille ja kirjastoon. 
- Virtuaalisin keinoin Voimaa vanhuuteen -hankkeen etäjumppa käynnistyi keväällä 2018. Siinä 

sekä ohjaaja että osallistujat jumppaavat omissa kodeissaan, mutta yhdessä etäyhteyden avulla.  

 

4. Ulkoilu 
 
Ulkoiluapu 
Iäkkäiden ulkoilutoimintaa kunnassa koordinoi sosiaali- ja terveystoimi. Vuonna 2017 ulkoiluapua tar-
josi arviolta 12 henkilöä ja sitä sai säännöllisesti 12 kohderyhmään kuuluvaa iäkästä.  
 
Muu ulkoilutoiminta  
Kunnassa ei ole säännöllisesti kokoontuvia ulkoliikuntaryhmiä.  
 
Vie vanhus ulos -kampanjaan osallistuttiin järjestöjen, seurakunnan ja Oulunkaaren kuntayhtymän jär-
jestämällä tapahtumalla, jossa oli ohjelmassa rollaattorimarssia ja yhteislaulua. Tilaisuuteen osallistui 
60 henkilöä, joista puolet ikäihmisiä.  
 

5. Liikuntaneuvonta 
Liikuntatoimi tarjoaa liikuntaneuvontaa kaikenikäisille kuntalaisille. Neuvontaa annetaan ryhmässä, 
mutta tarpeen mukaan myös yksilöllisesti. Neuvontaan osallistui vuonna 2017 yhteensä 75 henkilöä, 
joista 15 oli yli 80-vuotiasta. 

 
 

6. Voimaa vanhuuteen -työstä tiedottaminen 
Tiedottamisessa on käytössä monipuolisesti eri viestintävälineitä. Voimaa vanhuuteen -työstä on ker-
rottu paikallislehdessä, kunnan sosiaalisen median kanavissa sekä verkkojulkaisuissa.   
Kunnassa on myös asukkaille jaettava liikuntakalenteri iäkkäiden liikuntatoiminnasta. 

 

7. Yleistä 
 Iäkkäiden terveysliikuntaa on mainittu Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi -asiakirjassa. 
 Kunta tukee järjestöjä iäkkäiden liikuntatoiminnan järjestämisessä monin tavoin: toiminta-

avustukset, edulliset tai maksuttomat tilat, kuljetustuki, kouluttaminen, liikuntavälineiden hankinta 
tai lainaaminen, neuvonta ja tuki, tiedottaminen.   Lisäksi järjestöt voivat maksutta ilmoittaa toi-
minnastaan sähköisillä info-tauluilla.  

 Iäkkäille ei ole tarjolla senioriliikuntakortteja, mutta heille on tarjolla ilmaisia palveluja, ryhmiä se-
kä 50 %:n alennus kuntosalikortista.  

 Kunnassa on seniorikuntosali palvelutalossa, uima-allas sekä lähiliikuntapaikka.  
 Kunnan ikäihmiset kertoivat kehittämisideoitaan tammikuussa 2018 pidetyssä liikuntaraadissa.  
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Yhteyshenkilöt: 

 Pentti Räisänen, hyvinvointivaliokunnan puheenjohtaja, 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 

 
 
 
 

8. Katsaus Voimaa vanhuuteen -työn etenemiseen 
 
Utajärven Voimaa vanhuuteen -työ on lähtenyt hyvin käyntiin. Yhteistyö toimii ja siinä ovat mukana 
monipuolisesti eri järjestöt, seurakunta, kunnan eri sektorit sekä Oulunkaari. 
 
Ikäinstituutin maksuttomia koulutuksia on hyödynnetty ja saatu siten lisää osaamista iäkkäiden lii-
kuntatoiminnan ohjaamiseen. Samalla on saatu valmiudet vertaisohjaajien kouluttamiseen. Ensim-
mäinen vertaisohjaajakoulutus järjestettiin syksyllä 2017, jonka jälkeen vertaiset ovat mm. perus-
taneet ryhmiä sivukylille. Myös keväällä 2018 käynnistynyttä etäjumppaa ohjaa vertaisohjaaja kotoaan 
käsin.  
 
Liikuntaneuvontaa on tarjolla ja myös ikäihmiset ovat löytäneet sen pariin. 
 
Kehittämiskohteet 

 Kuntosaliharjoittelu on tehokkain tapa voiman lisäämiseen. Kunnassa on jo kuntosaliryhmiä. 
Olisi tärkeää saada harjoittelun pariin myös niitä henkilöitä, joiden toimintakyky on jo heiken-
tynyt, mutta jotka vielä asuvat kotona. Hyviä tuloksia saadaan aikaan järjestämällä tehohar-
joittelua kuntosalilla. Jo muutaman kuukauden, kaksi kertaa viikossa tapahtuva harjoittelu li-
sää liikkumiskykyä huomattavasti. 

 Kotona asuville, toimintakyvyltään heikentyneille ikäihmisille olisi hyvä saada lisää tukea ul-
koiluun ja ohjattuja porukkalenkkejä. Tämä varmasti toteutuu, kun kuntaan saatiin kaksi 
ulkoiluystävien kouluttajaa huhtikuussa 2018. 


