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Kiuruvesi oli mukana Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa vuosina 2016-2019. Ohjelmassa kehite-
tään liikuntatoimintaa kotona asuville iäkkäille (pääosin 75+), joilla on alkavia toimintakyvyn 
ongelmia, mutta jotka eivät ole hoivapalvelujen piirissä. Kunnan yhteistyöryhmä on saanut 
Ikäinstituutilta maksutonta koulutusta, materiaalia ja mentorointitukea. Voimaa vanhuuteen -
toimintaa Kiuruvedellä on koordinoinut liikuntatoimi yhdessä Ylä-Savon soten edustajan ja 
järjestöjen kanssa.   
  
Kiuruveden kehittämistyön tulokset 
 

• Liikuntatoimessa on lisätty hienosti tavoitteellista harjoittelua kuntosalilla. Syksyllä 
2019 alkaneet kuntosaliharjoittelun 10 viikon tehojaksot saavuttivat suuren suosion. 
Mukaan saatiin myös heitä, jotka eivät ole aiemmin olleet innostuneita kuntosalista tai 
liikuntaharjoittelusta. Toimintaa kehitettään edelleen. 

 
• Liikuntaneuvontaa on tarjolla liikuntatoimessa ja siitä on tiedotettu sinnikkäästi eri ka-

navia pitkin: sosiaali- ja terveystoimeen, seurakuntaan, kunnan verkkosivuilla ja eri jär-
jestöjen ja yhdistysten kokoontumisissa. 
 

• Ikäihmisten ulkoilua ja ulkoilun olosuhteita on kehitetty. Penkkilenkkiä laajennettiin 
hautausmaalle ja penkkejä lisättiin reitin varrelle. Ulkoliikuntapuiston rakentaminen on 
edennyt. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kooste Voimaa vanhuuteen -työstä 2016-2019 
Kiuruvesi 

Asukasluku 7998, 75 vuotta täyttäneitä: 1108 (13,9 %), Lähde: Sotkanet 2019 
 

Vaikka osallisuus Voimaa vanhuuteen -mentorointiohjelmassa päättyykin, kannustan 
Kiuruveden toimijoita jatkamaan poikkisektorista yhteistyötä ikäihmisten terveyslii-
kunnan parissa. 
 
Voimaa vanhuuteen -oppimisverkostoissa, erityisesti Pohjois-Savon alueellisessa ver-
kostossa on edelleen mahdollisuus saada ideoita ja vertaistukea paikalliseen kehittä-
mistyöhön. 
  
Kunnan liikuntatoimella on myös edelleen mahdollisuus hyödyntää Ikäinstituutin 
koordinoiman Kultaa kouluttajille -hankkeen (2019-2021) maksuttomia koulutuksia. 

https://www.voimaavanhuuteen.fi/kultaa-kouluttajille/
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Taulukko 1. Liikuntaryhmät sektoreittain vuonna 2016 ja 2019 
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Kehittämiskohde: Kuljetusten järjestäminen 
kuntosalille olisi tärkeää, sillä toimintakyvyltään 
heikentymässä olevat iäkkäät hyötyvät harjoitte-
lusta. 

1. Ohjattu liikuntatoiminta  
 
Vuonna 2019 kotona asuville, 
toiminta- ja liikkumiskyvyltään 
heikentyneille iäkkäille (pää-
sääntöisesti 75+) suunnattuja 
liikuntaryhmiä järjestettiin 40 ja 
niihin osallistui 493 henkilöä.   
Alkukartoitukseen (2016) 
verrattuna ryhmien kokonais-
määrä vähentyi, mutta  
liikuntatoimessa ryhmien määrä 
lisääntyi (13 ryhmää), kun uudet kuntosalijaksot käynnistyivät syksyllä 2019. Sosiaali- ja ter-
veystoimen, pääosin päivätoiminnan liikuntaryhmät vähentyivät merkittävästi. Niihin ei ole 
osoitettu liikunnan tai kuntoutuksen ammattilaisten työpanosta. Järjestöjen ryhmistä ei ole 
saatavilla kattavia seurantatietoja vuodesta 2019. (Taulukko 1). 
Kiuruveden omalla ns. ”aktiivimallilla” tarjottiin ikäihmisille mahdollisuus osallistua 10 viikon 
maksuttomalle kuntosalijaksolle, jonka jälkeen sai lunastaa seniorikortin seuraavaksi vuodeksi 
edullisempaan hintaan (40€, normaalisti 160 €). 
 
Lisää laatua harjoitteluun 
 
Liikuntatoimessa lähdettiin määrätietoisesti kehittämään tavoitteellista kuntosaliharjoittelua. 
Liikunnanohjaajat kävivät paikallisten kouluttajien pitämän voima- ja tasapainoharjoittelun 
VanhusValmentaja -kurssin.   
 
Myös ryhmätoiminnan sisältöä ja 
laatua kehitettiin. Kaikkiin ryh-
miin kuuluu liikkumiskyvyn tes-
taus. Ravitsemusohjeiden jakami-
nen otettiin osaksi harjoitteluoh-
jelmaa ja osallistujilta kerättiin 
asiakaspalautetta. (Taulukko 2). 
 
Tulokset kannustavat jatkamaan 
 
Liikkumiskyvyn testitulokset osoittivat, että harjoitte-
lu kannattaa. Liikkumiskykyä testattiin 15 ryhmässä.  
Alku- ja loppumittaustulokset olivat saatavilla 85 
ikäihmiseltä. Lähes kaikilla testitulos parani ja 
8 %:lla tulos pysyi ennallaan (Kuvio 1). Liikunta-
toimen tekemässä osallistujakyselyssä (n= 60) 43 
henkilöä (72%) ilmoitti voima ja tasapainonsa kehit-
tyneen. Kaikki ilmoittivat saaneensa valmiuksia 
myös itsenäiseen harjoitteluun. 

 

 

 2016 2019 
 

Ryhmiä Osallistujia Ryhmiä Osallistujia 

Liikuntatoimi 21 307 34 441 

Sote 15 60 1 10 

Järjestöt 10 122 5 42 

Yhteensä 46 489 40 493 

Liikuntaryhmien laatu  2016 2019 
Liikkumiskyvyn testaus ei ollut 15 ryhmässä 
Ravitsemusohjeiden antaminen ei ollut 12 ryhmässä 
Asiakaspalautteen kerääminen 9 ryhmässä 20 ryhmässä 

Kuvio 1. Liikkumiskyvyn testitulokset liikunta-
toimen kuntosaliryhmissä 2019. 

Taulukko 2. Liikuntatoimen ryhmätoiminnan kehittäminen Voimaa 
vanhuuteen -työn aikana 
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Kehittämiskohde: 
• Sosiaali- ja terveystoimen ja liikuntatoimen kannattaa jatkossa sopia yhteisistä 

toimintakäytännöistä ja työnjaoista yksilöllisen tai ryhmämuotoisen neuvonnan 
järjestämisessä ja asiakkaiden ohjaamisessa liikuntaneuvontaan. 
 

• Liikuntaneuvontaa kehitetään valtakunnallisestikin yhteistyössä eri toimijoiden 
kanssa ja tulossa on yhteinen verkkosivusto (liikunaneuvonta.fi).  Sitä kannattaa 
hyödyntää toiminnan kehittämisessä ja palveluketjun rakentamisessa. 

2. Liikuntaneuvonta ja liikkuman ohjaus 
 
Ikääntyneiden yksilöllistä liikuntaneuvontaa on tarjottu liikuntatoimessa jo vuodesta 2018. 
Toiminnasta on tiedotettu laajasti eri kanavia pitkin (seurakunta, terveysasema, Ohjuri). Haas-
teena on ollut ikäihmisten ohjautuminen neuvontaan, esimerkiksi terveyskeskuksen vastaan-
otoilta. Yksilöllistä neuvontaa vuonna 2019 sai muutama ikäihminen. 
 
Liikuntatoimi piti kehittämistyönsä aikana useita infotilaisuuksia eläkeläis- ja kansanterveys-
yhdistyksissä.  Vuonna 2019 tilaisuuksia oli kolme ja niissä tavoitettiin 50 ikäihmistä. Aiheina 
olivat liikunnan merkitys, liikuntasuositukset ja ravitsemus.  
 

 
3. Ulkoilu 
 
Vapaaehtoiset eri järjestöistä ovat mukana keväällä ja kesällä järjestettävässä ikäihmisten 
ryhmämuotoisessa ulkoilussa. Vapaaehtoisia on ollut mukana noin 50 henkilöä ja ulkoiluapua 
saaneita iäkkäitä arviolta 70. Toimintaa koordinoi erityisliikunnanohjaaja. 
 
Ulkoiluolosuhteet: 

• Penkkilenkki laajennettiin myös hautausmaalle ja penkkejä saatiin lisää reitin varrelle. 
Penkkilenkistä on saatavilla myös kartta. Toivottavasti jatkossa myös talvikunnossapito 
järjestyy.  

• Senioripuistohanke on edennyt kehittämistyön aikana ja sen rakentamisesta on saatu 
tehtyä päätökset. 

 
 

4. Tapahtumat ja viestintä 
 
Yhdessä liikuntatoimen, sosiaali- ja terveystoimen, urheilu- ja liikuntaseurojen, kansanterveys-
järjestöjen ja seurakunnan kanssa on järjestetty runsaasti erilaisia liikunta- ja ulkoilutapahtu-
mia, leiripäiviä sekä Virranrannan päivätansseja. Tilaisuuksissa on ollut mukana vuosittain yh-
teensä 70-200 ikäihmistä sekä muita kuntalaisia. Vuoden 2019 aikana tapahtumissa oli noin 
250 ikäihmistä. Aiempina vuosina on toteutettu myös yhteisiä tapahtumia päiväkodin kanssa. 
Järjestöt ovat aktiivisesti mukana tapahtumien järjestämisessä. 
 
Ikäihmisten osallisuutta liikuntatoiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen on edistetty. Liikun-
taraati pidettiin Kiuruvedellä 2017. Tilaisuudessa oli mukana ikäihmisiä ja päättäjiä. Osa 
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toiveista on jo edennyt, mm senioripuistohanke. Liikuntaneuvontaa toivottiin myös lisää 
sosiaali- ja terveystoimen vastaanotolla sekä Ohjurissa.  
 
Paikallislehti on viestinyt säännöllisesti Kiuruveden Voima vanhuuteen -toiminnasta, erityisesti 
syksyllä 2019 alkaneesta kuntosaliharjoittelusta oli kannustava kirjoitus. 
Valtuustolle on esitelty säännöllisesti Voimaa vanhuuteen -työtä. Viimeksi marraskuussa 2019 
pidettiin infotilaisuus ikäihmisten liikunta-asioista ja kuntosaliharjoittelun testien ja kyselyn 
tuloksista.  Toivomme hyviä päätöksiä kiuruvetisten ikäihmisten hyväksi jatkossakin. 
 
Kiuruveden Voimaa vanhuuteen -työtä on esitelty Ikäinstituutin Voimasanomat -julkaisussa, 
somekanavissa sekä Voimaa vanhuuteen -oppimisverkostossa 2018-2019 sekä VV-foorumissa 
helmikuussa 2020.  
 
 

5. Koulutus ja verkostotyö 
 
Kiuruvesi on hyödyntänyt Voimaa vanhuuteen -ohjelman maksuttomia koulutuksia ja oppimis-
verkostoja 2016-2019: 

- Liikuntaneuvontaa ikäihmisille  (2016)   3 hlö 
- VoiTas -kouluttajakoulutus (2017, 2018)   2 hlö 
- Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttajakoulutus (2018)  3 hlö 
- Ikäihmisten liikunta ja ravitsemus (2018)   3 hlö 
- Virikkeitä iäkkäiden liikunnanohjaukseen (2017, 2019)  5 hlö 
- VV-oppimisverkostotapaamiset (2018 ja 2019)  2 hlö 
- Voimaa vanhuuteen -foorumi (2020)   1 hlö 

 
 

Voimaa vanhuuteen -yhteistyöryhmän yhteyshenkilöt 
 

• 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 

• Raija Hyvärinen (ent. erityisliikunnanohjaaja) 
• Ylä-Savon sote:n yhdyshenkilönä Elisa Kangaskokko 

Marjaana Rantalan siirryttyä eläkkeelle.  
 
 

 
 
Kiuruveden mentori  
Minna Säpyskä-Nordberg 
Ikäinstituutti/Voimaa vanhuuteen -ohjelma 
minna.sapyska-nordberg@ikainstituutti.fi  
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