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Enontekiö valittiin mukaan Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan 
vuonna 2017 (kuvio 1). Tässä koosteessa esitetään yhteenveto 
kunnan Voimaa vanhuuteen -työn etenemisestä vuonna 2018 
sekä annetaan joitakin kehittämisehdotuksia. 

 

1. Voimaa vanhuuteen -työryhmä 
• Kokoontuu kahden-kolmen kuukauden välein.  
• Työryhmässä ovat mukana SámiSoster, Kotirinne ry, 

Enontekiön sydänyhdistys, SPR, Revontuliopisto, Vanhus-
neuvosto sekä kunnan eri toimialat.  

• Arvioi oman toimintansa onnistuneen hyvin ja kehittä-
mistyön melko hyvin vuonna 2018. 

 
 

2. Koulutus ja verkostotyö 
Enontekiön edustajat ovat osallistuneet seuraaviin Voimaa van-
huuteen -ohjelman maksuttomiin koulutuksiin ja verkostotilai-
suuksiin.  
• Liikuntaneuvontaa ikäihmisille  4 hlö 
• Senioritanssin startti    5 hlö 
• Lapin VV-oppimisverkosto Muoniossa    2 hlö 

 
Lisäksi Liikkuen läpi elämän -seminaariin Jyväskylässä maalis-
kuussa 2018 osallistui 1 henkilö. 
 
Paikallisia koulutuksia järjestettiin seuraavasti 
• VertaisVeturi-koulutus   9 hlö 

 
 
 
 
 
3. Ohjattu liikuntatoiminta 
 
 

Kuvio 1. Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan 
valitut kunnat (yhteensä 48), vuonna 
2016 (oranssi) ja vuonna 2017 (sininen) 
ja 2018 valitut (punainen). 

Vuosiseuranta 2018 
Enontekiö 
 
Asukasluku: 1852, 75 vuotta täyttäneitä: 175 (9,4 %), Lähde: Sotkanet 2018 

Onnistumisia:  
✓ Työryhmässä monipuolinen edustus eri toimijoista. 
✓ Koulutuksissa ja verkostotilaisuuksissa on vaihdettu aja-

tuksia muiden kuntien kanssa. 
✓ Ensimmäinen VertaisVeturi-koulutus saatiin järjestettyä 

aktiivisen markkinoinnin ansiosta.  
 

Kehittämiskohteita  
✓ Vapaa-aikatoimelta kaivataan vahvempaa panostusta 

VV-toimintaan, jotta toimintaa saadaan juurtumaan.  

Voimaa vanhuuteen -työ kohdenne-
taan kotona tai palveluasunnoissa asu-
ville iäkkäille (pääosin 75+), joilla on 
alkavia toimintakyvyn ongelmia ja 
jotka eivät pääsääntöisesti ole hoiva-
palvelujen piirissä. 
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3. Ohjattu liikuntatoiminta 
Kotona asuville, toiminta- ja liikkumiskyvyltään 
heikentyneille iäkkäille (pääsääntöisesti 75+) 
suunnattuja ohjattuja liikuntaryhmiä oli 13 ja 
osallistujia 132 (taulukko1).  Osallistujista naisia 
oli 92 ja miehiä 40. Noin kolmannes osallistujista 
oli 80 vuotta täyttäneitä. Ryhmien määrä säilyi 
ennallaan vuoteen 2017 verrattuna, mutta sisältö 
hieman muuttui. Tuolijumppaa oli vähemmän ja 
voima-tasapaino- sekä kuntojumppaa enemmän. 
(Kuvio 2). 
 
Järjestöt pitävät suurimman osan liikuntaryh-
mistä, mutta kunta tukee järjestöjä monin ta-
voin: kohdeavustukset, edulliset tai maksutto-
mat tilat, matkakulujen huomiointi, kouluttami-
nen, liikuntavälineiden lainaaminen, neuvonta ja 
tuki, tiedottaminen. 
 
Uutena toimintana käynnistyi Palojoensuun kun-
topiiriryhmä, jota ohjaa vertaisohjaaja. Lisäksi 
tammikuussa 2019 käynnistyi VoiTas-koulutta-
jien vetämä kuntosali- ja liikuntaryhmä, joka ko-
koontuu kaksi kertaa viikossa.  
 

4. Ulkoilu 
Enontekiössä osallistuttiin aktiivisesti Vie vanhus ulos -kampanjaan. Kampanjaa markkinoitiin laajasti 
eri välineillä ja ulkoiluasia otettiin esiin monissa kokouksissa. Kuntapäättäjät haastettiin mukaan ulkoi-
lemaan ja vanhusneuvosto haastoi kaikki kuntalaiset mukaan. Ulkoilukertoja kirjattiin yhteensä 51, 
mutta kaikkia ulkoilukertoja ei kirjattu.  
 
Ulkoilutoimintaa ei muuten varsinaisesti koordinoida. Vapaaehtoiset käyvät auttamassa vanhainkodin 
ja kotipalvelun asiakkaita erilaisten tilaisuuksien yhteydessä. 
 

5. Liikuntaneuvonta 
Liikuntaneuvontaa oli edellisen vuoden tavoin mahdollisuus saada fysioterapeutilta joko terveyskes-
kuksessa tai kotona. Terveyskeskuksessa kaikille 70-vuotiaille tehtiin Toimiva-testi. Liikuntaneuvontaa 
sai vuoden aikana yhteensä 46 henkilöä, joista 28 oli naisia ja 18 miehiä. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sektori Ryhmiä Osallistujia 

Sosiaali- ja terveystoimi 2 12 

Järjestöt 8 83 

Sivistystoimi 3 37 

Yhteensä 13 132 

Taulukko 1. Kohderyhmän iäkkäille tarkoitetut liikuntaryh-
mät sektoreittain vuonna 2018. 

Onnistumisia:  
✓ Uusia liikuntaryhmiä on käynnistetty. 
✓ Liikuntatoimintaa on eri kylillä. 
✓ Ulkoilu sai näkyvyyttä Vie vanhus ulos -kampanjan aikana ja ikäihmiset pääsivät ulkoilemaan. 
✓ Yksilöllistä liikuntaneuvontaa on tarjolla. 

 
Kehittämiskohteita: 
✓ Koulutettujen vertaisohjaajien saaminen liikuntaryhmiä ohjaamaan. 
✓ Kuntaan tarvitaan ympäri vuoden auki oleva, ikäihmisille soveltuva kuntosali.  
✓ Ulkoiluystävätoiminnan käynnistäminen 

Kuvio 2. Kohderyhmän iäkkäiden liikuntaryhmien harjoi-
tusmuodot 2016-2018. 
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6. Tapahtumat 
Ikäihmisten liikuntaan liittyviä tapahtumia järjestettiin yhteensä viisi ja niihin osallistui yli 200 ihmistä. 
Suurin osa heistä oli ikäihmisiä. Eri toimijoiden yhteistyöllä järjestettiin hyvinvointitapahtumat Pelto-
vuomassa ja Palojoensuussa, ulkoilutapahtuma Unelmien liikuntapäivänä sekä kesäretki. Vanhustenvii-
kon päätapahtumassa oli asiantuntijaluento liikunnan terveysvaikutuksista ja liikunnallisia toimintapis-
teitä.      
 

7. Voimaa vanhuuteen -viestintä 
Voimaa vanhuuteen -toimintaa on esitelty monipuolisesti eri viestintävälineissä. Paikallaislehdessä on 
julkaistu Kunnon eväät -kortteja sekä artikkeleita esim. VertaisVeturi-koulutuksista ja hyvinvointipäi-
vistä. Tiedotusta tehdään myös sosiaalisessa mediassa, kunnan verkkosivuilla, kuntatiedotuksissa, il-
moituksilla sekä sähköpostilla. 
 

8. Osallisuus 
Ikäihmisten liikuntaraati järjestettiin helmikuussa 2018. Raadissa kuultiin ikäihmisten näkemyksiä ja 
ideoita liikuntatoiminnasta.  
 
Voimaa vanhuuteen -hanketta on esitelty kuntalaisfoorumissa ja vanhusneuvoston kokouksissa. Lisäksi 
kuntalaisille on tehty kysely liikunnalliseen ja aktiivisen arkeen liittyen.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miia Ahlholm, Vanhustenhuollon palvelupäällikkö miia.ahlholm@enontekio.fi 
Heli Starck, Enontekiön mentori, Ikäinstituutti, heli.starck@ikainstituutti.fi 
 
 
 

Onnistumisia: 
✓ Tapahtumia on järjestetty eri puolilla kuntaa ja monen toimijan yhteistyöllä 
✓ Voimaa vanhuuteen -toiminta on näkyvästi esillä paikallislehdessä.  
✓ Ikäihmisten osallisuus liikuntatoiminnan kehittämisessä on huomioitu. 
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