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Kiuruvesi valittiin mukaan Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan vuonna 
2016. Ohjelmassa on tällä hetkellä mukana yhteensä 48 kuntaa 
(kuvio1). Tässä koosteessa esitetään yhteenveto kuntanne Voimaa 
vanhuuteen -työn etenemisestä ja annetaan kehittämisehdotuksia 
viimeiselle mentorointivuodelle (2019).  

 

1. Voimaa vanhuuteen -työryhmä 
 

• Lassi Myllylä, liikuntasihteeri, yhteistyöryhmän pj. 
lassi.myllyla@kiuruvesi.fi 

• Sonja Kärkkäinen, erityisliikunnanohjaaja, sihteeri 
sonja.karkkainen@kiuruvesi.fi  

• Marketta Venäläinen, Eläkeliiton paikallisyhdistys 
marketta.venalainen@gmail.com 

• Anja Huuskonen, Kiuruveden voimistelijat 
anja.huuskonen@kivo.inet.fi 

• Marjaana Rantala, kuntohoitaja, sote-yhteyshenkilö 
(2018), jatkossa fysioterapeutti Elisa Kangaskokko 

• Raija Hyvärinen (ent. erityisliikunnanohjaaja) 
 

Työryhmä kokoontuu 2-3 kertaa lukukaudessa. Voimaa vanhuu-
teen -toiminnassa, mm. tapahtumissa on ollut muka myös seura-
kunnan ja järjestöjen edustajia (Hengitys- ja Nivelyhdistys). 
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Vuosiseuranta 2018 
Kiuruvesi 

Asukasluku: 8 283, 75 vuotta täyttäneitä: 1092 (13,2 %), Lähde: Sotkanet 2017 

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. 

Onnistumisia:  
✓ Voimaa vanhuuteen -työssä on onnistuttu kehit-

tämään uusia toimintoja poikkisektorisena yh-
teistyönä ja tehostamaan viestintää kohderyh-
mälle suunnatusta terveysliikunnasta. 

Kehittämiskohteita: 
✓ Kuntapäättäjät ja ylimmät virkamiehet tarvitse-

vat entistä enemmän tietoa paikallisesta Voimaa 
vanhuuteen -työstä. 

✓ Yhteistyötä liikuntatoimen ja sosiaali- ja terveys-
toimen kanssa voi vielä tiivistää. 

 
 

Kuvio 1. Voimaa  
vanhuuteen -ohjelmaan valitut kunnat, 
vuonna 2016 (oranssi) ja vuonna 2017 
(sininen) ja 2018 valitut ( punainen). 
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2. Ohjattu liikuntatoiminta  
 
 
Kotona asuville, toiminta- ja liikkumiskyvyltään 
heikentyneille iäkkäille (pääsääntöisesti 75+) 
suunnattuja ohjattuja liikuntaryhmiä järjestettiin 
30 ja niihin osallistui 394 henkilöä (taulukko 1.)  
 
• Miesten osuus on kasvanut, heitä oli 43 % 

osallistujista (vuonna 2017 33 %). 
• Sosiaali- ja terveystoimen ryhmät ovat päi-

vätoiminnan ryhmiä. Terveyskeskuksen 
fysioterapian ryhmistä ei ole saatavilla tietoja. 

• Päivätoiminnan ryhmät (Ylä-Savon sote) ovat 
vähentyneet; alkukartoituksessa oli 14 ryhmää, 
vuonna 2018 kuusi ryhmää.  Suunnitelmissa on 
vähentää niitä entisestään. 

• Ravitsemustietoa ei jaeta systemaattisesti  
liikuntaryhmissä.   

   
 
Liikkumiskyvyn testaukset tehtiin kaikkiaan 12 ryh-
mässä (161 henkilöä). Testitulokset oli saatavilla 9 
ryhmän osalta, testattuja henkilöitä oli yhteensä 123 
(Kuvio 2). Erityisesti 2 krt viikossa kokontuvissa 
ryhmissä tulokset paranivat. Myös sosiaali- ja ter-
veystoimen ryhmissä testitulokset paranivat tai 
pysyivät ennallaan, mikä on kohderyhmän osalta 
hyvä tulos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
3. Ulkoilu      
Ulkoiluapu 
Iäkkäiden ulkoilun tukena eri palvelukeskuksissa ja -taloilla toimivat vapaaehtoiset (30 hlö) eri järjes-
töistä. Toimintaa koordinoi liikuntatoimi, joka yhdessä järjestöjen kanssa on jakanut ulkoiluvuorot eri 
taloille.  Kohderyhmän ikäihmisistä 10 sai säännöllistä ulkoiluapua. 
 

 Ryhmiä Osallistujia 

Liikuntatoimi 19  279 

Sosiaali- ja terveys-
toimi 

6 50 

Järjestöt 5 65 

Yhteensä 30 394 

Kuvio 2. Liikkumiskyvyn testaustulokset 
vuonna 2018 (n=123). 

Taulukko 1. Kohderyhmän iäkkäille tarkoitetut liikun-
taryhmät sektoreittain vuonna 2018. 

Onnistumisia:  
✓ Uusia kuntosaliryhmiä liikkumiskyvyn testauksineen käynnistettiin 4 kpl. Tehoharjoittelujakso 

kahdesti viikossa houkutteli kuntosalille myös uusia kokeilijoita, jotka kuuluvat Voimaa vanhuu-
teen -kohderyhmään. 

✓ Miehiä on saatu mukaan liikuntaryhmiin. 
✓ Kuntosaliharjoittelun osallistujien valintaa on kehitetty alun jälkeen. On perustettu tasoryhmiä 

aloittelijoille ja edistyneemmille. 
Kehittämiskohteita: 

✓ Erityisesti kuntosaliharjoitteluun liittyen ikäihmisille tulisi antaa myös ravitsemusohjausta mm 
riittävästä proteiinin saannista.  

✓ Kuljetusten järjestäminen kuntosaliharjoitteluun kohderyhmään kuuluville ikäihmisille, jotka ei-
vät muutoin pääse osallistumaan harjoitteluun. 

✓ Kotona asuvien, päivätoiminnassa käyvien ikäihmisten kuntosaliharjoittelu tulisi varmistaa riit-
tävin resurssein. Tämä kohderyhmä hyötyy erityisesti tavoitteellisesta harjoittelusta.  
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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.  Kevään 2019 ulkoilutoiminta käynnistyy ja ulkoiluvuorot on jaettu yhdistysten kesken. 
 

4. Liikuntaneuvonta 
Ikääntyneiden yksilöllistä liikuntaneuvontaa on kehitetty liikuntatoimessa: Toiminnasta on tiedotettu 
laajasti eri kanavia pitkin (seurakunta, Ohjuri). Myös ryhmämuotoista liikuntaneuvontaa on ollut tarjol-
la senioriliikuntailtapäivien yhteydessä.   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
5. Koulutus ja oppimisverkostot 
Kiuruvesi on hyödyntänyt VV -ohjelman koulutuksia ja oppimisverkostoja  2016-2018: 

- VoiTas -kouluttajakoulutus, 2 hlö 
- Liikuntaneuvontaa ikäihmisille, 3 hlö 
- Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttajakoulutus, 3 hlö 
- Ikäihmisten liikunta ja ravitsemus, 3 hlö 
- Virikkeitä iäkkäiden liikunnanohjaukseen, 2 hlö 
- Maakunnallinen VV -työpaja ja oppimisverkosto, 2 hlö 

Pohjois-Savon Voimaa vanhuuteen -oppimisverkosto kokoontui Siilinjärvellä toukokuussa 2018. 
Kukin kunta valitsi oman toimintakokeilun, jota lähdettiin kehittämään. Kokeilujen raportointi 
ja vertaissparraus tapahtui verkkoympäristössä Moodle -alustalla. Verkostotyö jatkuu 2019. 

Paikallisia koulutuksia on pidetty vuonna 2018 seuraavasti: 
- Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -koulutus: neljä (4) vertaisohjaajaa/vapaaehtoista. 
- VanhusValmentaja -koulutus: neljä (4) liikunnanohjaajaa sai valmiudet tehoharjoittelun ohjaa-

miseen. 
 

6. Tapahtumat 
• Liikuntatoimen, sosiaali- ja terveystoimen sekä seurakunnan yhteistyönä järjestettiin leiripäiviä 

omaishoitajille, kehitysvammaisille ja mielenterveyskuntoutujille ja ikäihmisille. Erilaisia liikun-
ta- ja toimintatapahtumia järjestettiin kaikkiaan seitsemän (7). Osallistujia oli yhteensä 265, 
joista ikäihmisiä 162. 

• Vammaisryhmien ulkoilupäivän järjestelyissä olivat mukana myös kansanterveysjärjestöt sekä 
liikunta- ja urheiluseurat. 

• Virranrannassa järjestettiin 8 kertaa tanssitapahtumia, osallistujia kerrallaan 35 ikäihmistä. 

 
7. Voimaa vanhuuteen -työstä tiedottaminen 

• Paikallislehti on ollut aktiivisesti mukana tiedottamisessa. Artikkeleita on ollut mm. uudesta te-
hoharjoittelujaksosta kuntosalilla. 

• Oppimisverkoston kokeiluksi Kiuruvesi valitsi liikuntaneuvonnasta tiedottamisen. Palve-
lusta tehtiin esite ja sitä jaettiin mm. seurakunnan tilaisuudessa ja sosiaali- ja terveys-
toimeen Ohjuriin. 
Kiuruveden mentori Minna Säpyskä-Nordberg, Ikäinstituutti 
 

Onnistumisia:  
✓ Toimintaa markkinoitiin sinnikkäästi ja sitä jatketaan edelleen. Yksilöllisen neuvonnan seu-

ranta ja kannustus toteutui liikuntaryhmissä, joissa ikäihmiset jatkoivat harjoittelua. 
Kehittämiskohteita: 

✓ Yksilöllistä liikuntaneuvontaa voi vielä entisestään lisätä. 
✓ Yhteistyötä ja työnjakoa Ylä-Savon soten ja liikuntatoimen kanssa kannattaa lisätä, jotta 

ikäihmisille olisi tarjolla asiantuntijan ohjausta ja tukea liikkumisen lisäämiseen. Terveyden-
hoitajat, lääkärit ja fysioterapeutit  tapaavat vastaanotolla asiakkaita, jotka hyötyisivät yksi-
löllisestä liikuntaneuvonnasta. 

 


