
 

 

   

               Toukokuu  2019 

Voimaa vanhuuteen -työ kohden-
netaan kotona asuville iäkkäille 
(pääosin 75+), joilla on alkavia 
toimintakyvyn ongelmia, mutta 
eivät ole hoivapalvelujen piirissä. 

Onnistumisia:  
• Liikuntaneuvonta ja liikkumista estävien tekijöiden 

kartoittaminen kotikäynnein 75 vuotta täyttäviltä. 
• Toiminta on ollut aktiivista Värtsilässä.  
• Yhteistyön lisääntyminen Attendon kanssa. Atten-

don henkilökuntaa koulutettiin voima- ja tasapai-
noharjoittelusta. 

• Ikäihmisten mielipiteitä liikuntatarjonnasta kuul-
tiin marraskuussa 2017 pidetyssä liikuntaraadissa. 

 
Kehittämiskohteita: 

• Terveytensä kannalta liian vähän liikkuvien ikäih-
misten löytäminen ja liikkumaan kannustaminen. 

• Liikuntatarjonnan levittäminen myös sivukylille. 
• Ikäihmisten tarpeisiin vastaavan kuntosalin raken-

taminen.  
• Määräaikaiset tehoharjoittelujaksot kuntosalilla. 
• Osa liikuntaraadin toiveista odottaa vielä täytty-

mistä. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tohmajärvi valittiin mukaan Voimaa vanhuuteen -iäkkäiden 
terveysliikuntaohjelmaan vuonna 2017. Ohjelmassa on tällä 
hetkellä 48 kuntaa (Kuvio 1). Tässä koosteessa esitetään yh-
teenveto Tohmajärven Voimaa vanhuuteen -työn etenemi-
sestä vuonna 2018. 

 

1. Yleistä 
  
Voimaa vanhuuteen -työtä on viety Tohmajärvellä eteenpäin 
AVI:lta saadun Liikettä vanhuuteen -rahoituksen avulla. 
AVI:n tuki mahdollisti yhden osa-aikaisen työntekijän palk-
kaamisen liikuntaneuvonnan kotikäynteihin ja info -
tilaisuuksiin sekä vapaaehtoisten Ulkoiluystävien koulutta-
misen.  
 

 

 
o

 

Vuosiseuranta 2018 
Tohmajärvi 
 
Asukasluku: 4 482, joista 75 vuotta täyttäneitä 606 (13,5 %), Lähde: Sotkanet 2018 
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2. Ohjattu liikuntatoiminta 
 
Senioreille suunnattuja liikuntaryhmiä oli tarjolla 21 ja toiminta tavoitti viikoittain noin 260 
osallistujaa. Tämä vastaa vuoden 2017 tasoa. Uusia liikuntaryhmiä ei perustettu. Tarjolla oleva 
toiminta keskittyy syksyyn ja kevääseen, kesätauko on pitkä. 
 
Lukumääräisesti liikuntaryhmiä on tarjolla melko hyvin, mutta toimintaan osallistuvat ovat 
todennäköisesti aktiiviliikkujia. Liikuntatarjontaa tulisikin kohdentaa suoraan myös toiminta-
kyvyltään heikentyneille ikäihmisille, jotka eivät ole tottuneet liikuntaharjoitteluun. Tutkimus-
ten mukaan juuri he hyötyvät harjoittelusta eniten. Maksuton toiminta madaltaisi osallistumis-
kynnystä. 
 
Voimaa vanhuuteen -kunnista on vahvaa näyttöä kuntosalilla toteutettavien lihasvoima- ja ta-
sapainoharjoittelun tehojaksojen tuloksellisuudesta. Määräaikainen ryhmä varmistaa sen, että 
ammattilaisen ohjaukseen pääsee uusia kohderyhmään kuuluvia iäkkäitä. Ylläpitoharjoittelun 
avulla tehojaksolla hankittu lihasvoima säilyy vuoden. Kaatumisten ehkäisyssä liikuntaharjoit-
telu on tärkein yksittäinen tekijä. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Ulkoilu 
 

Kotona asuvien ikäihmisten ulkoilun tueksi koulutettiin joulukuussa neljä vapaaehtoista ulkoi-
luystävää. Varsinainen ulkoiluystävätoiminta käynnistyy vuoden 2019 aikana, jolloin tulee 
ajankohtaiseksi miettiä myös toiminnan koordinointitahoa. Tarvetta ulkoilukavereille on ym-
päri Tohmajärveä. 
 

Onnistumisia:  
✓ Liikuntatarjonnassa on huomioitu ikämiehet, joiden liikkeelle saaminen on perintei-

sesti ollut haastavaa. 
✓ Liikuntatarjonta keskittyy kuntosaliharjoitteluun, joka tutkitusti kehittää tehok-

kaimmin lihasvoimaa ja edistää itsenäistä kotona asumista. 
 
Kehittämiskohteita:  

✓ Liikuntatoimintaan osallistuminen on maksullista, mikä heikentää pienituloisten 
osallistumismahdollisuuksia. 

✓ Liikunnan pariin tulisi löytää uusia harrastajia kotona asuvista toimintakyvyltään 
heikentyneistä ikäihmisistä, jotka eivät ole aktiiviliikkujia. 

✓ Tällä hetkellä käytössä oleva liikuntahallin kuntosali ei sovellu mm. apuvälineen 
kanssa liikkuvien harjoittelupaikaksi. 

✓ Voimaa vanhuuteen -mallin mukaiset tehoharjoittelujaksot kuntosalilla. 
✓ Liikuntaryhmissä ei tällä hetkellä testata eikä osallistujille tehdä henkilökohtaisia 

harjoitteluohjelmia. Testaamalla osallistujien toimintakykyä ja lihasvoimaa, voidaan 
heille määritellä yksilöllinen nousujohteinen harjoitusohjelma. Testaaminen antaa 
tietoa harjoittelun vaikutuksista sekä ikäihmiselle että ohjaajalle. Myös liikuntaraa-
dissa toivottiin kunto- ja toimintakykytestejä. 
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Valtakunnallisen iäkkäiden ulkoilupäivän tapahtuma Vanhustenviikolla keräsi 60 osallistujaa. 
Säpinää seniorit -tapahtumasarjan tempausta olivat järjestämässä vapaa-aikatoimi, Attendo, 
seurakunta ja Riverian lähihoitajaopiskelijat. Syksyllä Sydänyhdistyksen jäsenille järjestettiin 
tutustuminen senioripuiston ulkokuntoilulaitteisiin ja kuntoportaisiin. Laitteiden esittelyn 
avulla osallistujia kannustettiin ottamaan ulkoliikuntapaikat käyttöön. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Liikuntaneuvonta 
 
Vuoden 2017 lopulla pidetyssä liikuntaraadissa nousi esiin toive liikuntaneuvonnan kotikäyn-
neistä. Hanketyöntekijän lisäresurssi on mahdollistanut kotikäyntien tekemisen kyseisenä 
vuonna 75 vuotta täyttäville. Kotikäynnin halusi 39 henkilöä. Tapaamisessa kartoitettiin syitä, 
jotka rajoittavat liikkumista sekä pyydettiin ideoita, miten liikunnallisempaa elämäntapaa voi-
taisiin tukea. Halukkaille annettiin neuvoja liikkumisen lisäämiseksi. Osallistujat kutsuttiin 
avoimiin liikuntaneuvonnan info -tilaisuuksiin, joita pidettiin tapahtumasarjana Värtsilän kylä-
talolla sekä Kaivo ry:n tiloissa Tohmajärven keskustassa. Tilaisuuksissa oli aluksi pieni alustus 
hyvinvointiin (liikkumiseen, ravintoon, uneen) liittyen. Tämän jälkeen aiheesta keskusteltiin 
yhdessä. Osallistujille jaettiin materiaaleja, kuten kotivoimisteluvinkkejä ja halukkaat saivat 
liukuesteet talveksi. Tilaisuuksia pidettiin yhdeksän ja niihin osallistui yhteensä yli 50 ikäihmis-
tä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onnistuminen:  
✓ Ulkoiluystävätoiminta saatettiin alkuun kouluttamalla vapaaehtoisia ulkoiluystäviä 

iäkkäiden ulkoilun tueksi.  
 
Kehittämiskohteita: 

✓ Ulkoilutoiminnan vakiinnuttaminen ja lisääminen. Senioripuistossa järjestettävä oh-
jattu toiminta voisi houkutella laitteiden aktiivisempaan käyttöön. Ohjaajana voivat 
toimia myös koulutetut vertaiset. Kimppakävelyt ovat helppo tapa laajentaa ulkoilu-
toimintaa myös sivukylille. Ulkoiluapua tarvitsevia ikäihmisiä asuu eri puolilla Toh-
majärveä, joten henkilökohtaisia ulkoiluystäviä tarvitaan lisää.  
 

Onnistumisia: 
✓ Liikuntatoiminnan kehittämisen näkökulmasta on poikkeuksellisen hienoa, että 75-

vuotiaiden ajatuksia ja toiveita on pystytty kartoittamaan kotikäynnein. Näin ajatuk-
sia on todennäköisesti saatu myös sellaisilta henkilöiltä, jotka eivät ole järjestettyyn 
toimintaan osallistuneet. 

✓ Liikuntaraadin toiveisiin vastattiin jakamalla kotiharjoitteluvinkkejä liikuntaneu-
vonnan info-tilaisuuksissa. 

 
Kehittämiskohteita:  

✓ Tietoa liikkumisen hyödyistä ja vinkkejä harjoitteluun tulisi viedä sinne, missä 
ikäihmiset asioivat. 

✓ Yhteistyön tiivistäminen terveyskeskuksen kanssa. VV-kohderyhmän tunnistaminen, 
liikunnan puheeksi ottaminen ja kotiharjoitteluvinkkien jakaminen tai liikuntaryh-
mään ohjaaminen. 

✓ Vastaanottotyyppinen toiminta mahdollistaisi yksilöllisten liikuntaneuvojen antami-
sen ja henkilökohtaisen liikkumissuunnitelman tekemisen. Mahdollisuus seuranta-
käynteihin tukisi liikuntakipinän pysyvyyttä. 

✓ Liikuntaneuvonnan saaminen pysyväksi toimintamuodoksi hankerahoituksen jäl-
keen. 
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5. Koulutus ja verkostotyö 
 
Ohjelmakauden aikana on hyödynnetty Ikäinstituutin maksutonta koulutustarjontaa. Virikkeitä 
iäkkäiden liikunnanohjaukseen -koulutuksen on käynyt kolme henkilöä. Voima- ja tasapaino-
harjoitteluun keskittyvään Voitas-kouluttajakoulutukseen sekä Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -
kouluttajakoulutukseen on molempiin osallistunut yksi henkilö. 
 
Kouluttajakoulutusten jatkoksi järjestettiin paikallisia koulutuksia. Hoitohenkilökunnalle jär-
jestettyyn voima- ja tasapainoharjoittelun koulutukseen osallistui kahdeksan henkilöä.  Koulu-
tus toteutettiin yhdessä kotihoidon fysioterapeutin kanssa. Paikalliseen Ulkoiluystäväksi iäk-
käälle -koulutukseen osallistui neljä henkilöä, joista kaksi oli Tohmajärveltä.  
 
Yhteistyötä Pohjois-Karjalan kuntien kanssa tiivistettiin Voimaa vanhuuteen –
oppimisverkostossa. Polvijärven tapaamiseen osallistui kaksi henkilöä vapaa-aikatoimesta.  
 

6. Tapahtumat, yleisöluennot 
 
Tohmajärvi osallistui Pohjois-Karjalan kuntien yhteiseen Säpinää Seniorit –kampanjaan, joka 
sisälsi neljä erilaista tapahtumaa: voima-, tanssi-, terveys- ja ulkoilupäivät. Voima- ja tanssipäi-
vät keräsivät 40 osallistujaa. Liikuntatoimen ja seurakunnan yhteistyönä järjestetty Vie vanhus 
kirkkoon -tapahtuma keräsi kirkon täyteen ikäihmisiä ja heidän saattajiaan. Onnistuneen ta-
pahtuman suuri osallistujamäärä oli yksi kehittämisvuoden kohokohdista. 
 
 

7. Voimaa vanhuuteen –viestintä 
 
Viestinnästä ei ole sovittu erikseen työnjakoa, jokainen taho tiedottaa omista tapahtumistaan. 
Vanhusneuvosto toimii viestinviejänä eläkeläisyhdistyksille. Tieto Tohmajärven liikuntaryh-
mistä on koottu Keski-Karjalan soveltavan liikunnan oppaaseen. Säpinää seniorit – tapahtumis-
ta kirjoitettiin paikallislehti Keski-Karjalassa. 

 
 

8. Voimaa vanhuuteen -työryhmä 
 
Voimaa vanhuuteen -työn on pitkälti liikuntatoimen suunnittelemaa ja koordinoimaa. Yhteis-
työtä tehdään Attendon, seurakunnan sekä vanhusneuvoston kanssa.  
 
Voimaa vanhuuteen -työstä vastaavat: 
Arja Pirhonen, liikunnanohjaaja 
Virpi Koistinen, vapaa-ajanohjaaja 
Katri Hirvonen, hanketyöntekijä 
 
 
Kunnan mentori 
Eveliina Hovinen, suunnittelija, Ikäinstituutti 
eveliina.hovinen@ikainstituutti.fi  
040 505 2321 

 


