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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kolari valittiin mukaan Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan vuonna 
2016. Tässä koosteessa on yhteenveto työn etenemisestä  
vuonna 2018.   

 

1. Voimaa vanhuuteen -työryhmä 
• Kokoontuu muutaman kerran vuodessa.    
• Yhteistyössä ovat mukana liikuntatoimen ja fysioterapian li-

säksi Kolarin eläkeläiset sekä Kolarin Palvelutaloyhdistys.  
 

2. Koulutus ja verkostot 
Kolarin edustajat osallistuivat aktiivisesti Voimaa vanhuuteen -
ohjelman maksuttomiin koulutuksiin ja verkostotilaisuuksiin. 

• Liikuntaneuvontaa ikäihmisille  4 hlö 
• Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttajakoulutus 2 hlö 
• Senioritanssin starttikurssi  2 hlö 
• Virikkeitä iäkkäiden liikunnanohjaukseen 3 hlö 
• Pohjois-Suomen VV-työpaja Oulussa 1 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 talvella 2018 8 hlö 
• VertaisVeturi -koulutus syksyllä 2018 15 hlö 

Fysioterapeutti ja liikunnanohjaaja järjestävät vertaisohjaajille 
myös virkistäytymistä ja jatkokoulutusta. 

 
 
 
 
 
 
 

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

Katsaus Kolarin Voimaa vanhuuteen -työn etenemiseen  
 
Asukasluku: 3834, 75 vuotta täyttäneitä: 422 (11 %), Lähde: Sotkanet 2018 

Onnistumisia:  
• Koulutuksista on saatu monipuolista osaamista ja samalla saa-

tu muilta kunnilta ideoita toiminnan järjestämiseen. 
• Vertaiset ja vapaaehtoiset on innostettu mukaan ja heidän 

jaksamisestaan myös huolehditaan järjestämällä tapaamisia, 
koulutuksia ja muuta tukea. 

Kehittämiskohteita: 
• Päättäjille viestiminen Voimaa vanhuuteen -työn etenemisestä.  
• Uusien työntekijöiden sitouttaminen Voimaa vanhuuteen -

työhön. 



 

  
Voimaa vanhuuteen -ohjelmaa koordinoi Ikäinstituutti STM:n ja OKM:n tuella •  www.voimaavanhuuteen.fi 

 

3. Ohjattu liikuntatoiminta 
Kolarissa järjestettiin vuonna 2018 neljä liikuntaryhmää Voimaa vanhuuteen -kohderyhmälle.  Ryhmiin 
osallistui yhteensä 67 henkilöä. Näistä naisia oli 51 ja miehiä 16. Yli kolmannes osallistujista oli 80 vuot-
ta täyttäneitä.   
 
VoiTas-ryhmässä harjoitellaan tehokkaasti voimaa ja tasapainoa. Ryhmään on löydetty erityisesti niitä 
henkilöitä, joiden liikkumiskyky on jo heikentynyt. Toimintaa on ympäri vuoden kerran viikossa. 
 
Uutena toimintana käynnistyi Äkäslompolon koululta lähetetty etäjumppa, johon osallistui koululla 
olleiden lisäksi ikäihmisiä kotoa käsin. Kotijumppaajien liikkumiskyky mitattiin ennen ja jälkeen harjoit-
telujakson ja tulokset osoittivat liikkumiskyvyn parantuneen lähes kaikilla osallistujilla. Etäjumppaan 
on osallistuttu myös muilta kyliltä. Nuottavaaran kylässä on lisäksi ollut oma etäjumppa. 
 
Uutta toimintaa on myös VertaisVeturien oma kuntosaliryhmä. Osallistujat ovat saaneet edullisen 
kortin yksityiseltä kuntosalilta. Liikunnanohjaaja käy välillä antamassa vinkkejä harjoitteluun. 
 

4. Ulkoilu 

Vapaaehtoiset ulkoiluystävät käyvät ulkoilemassa sekä kotona että hoivalaitoksissa asuvien ikäihmisten 
kanssa. Säännöllisiä ulkoiluryhmiä ei ole. Kunnassa osallistuttiin myös syksyiseen Vie vanhus ulos -
kampanjaan. Silloin vapaaehtoisten lisäksi myös kunnan johtoryhmä ja kunnanhallituksen jäsenet ulkoi-
livat vanhusten kanssa. 
 

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

• Leena Palovaara-Pelttari, fysioterapeutti, leena.palovaara-pelttari@kolari.fi 
• Eeva-Liisa Lompolojärvi, nuoriso- ja liikuntatoimenjohtaja, eeva-liisa.lompolojarvi@kolari.fi 
• Heli Starck, Ikäinstituutti, heli.starck@ikainstituutti.fi, Kolarin mentori  

 
 
 
 

Onnistumisia:  
• Etäjumppa mahdollistaa osallistumisen liikuntaryhmään kotoa käsin tai omalla kylällä. 
• Yksityisen kuntosalin kanssa tehty yhteistyö ja uusi ryhmä. 
• Ulkoiluystävätoimintaa on käynnistelty. 
 
Kehittämiskohteita: 
• Liikuntaryhmiä on varsin vähän. Laajan vertaisohjaajajoukon avulla ryhmiä voitaisiin perustaa 

eri puolille kuntaa. 
• Kunnasta puuttuu kunnollinen, ikäihmisille soveltuva kuntosali. 
• Liikuntapalveluketju kuntoon: fysioterapeutin ohjaamasta tehoharjoittelujaksosta siirrytään 

liikunnanohjaajan tai vertaisohjaajien vetämiin jatkoryhmiin. 
• Liikuntaneuvonnan voisi käynnistää ryhmämuotoisella neuvonnalla. Pienryhmässä osallistujat 

saisivat myös toisiltaan tukea liikunnan lisäämiseen.  


