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Utajärvi oli mukana Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa vuosina 2016-2019. Ohjelmassa kehitetään liikun-
tatoimintaa 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. 
 
Utajärvellä kehittämistyö on onnistunut erinomaisesti.  
• Työryhmässä on ollut edustajia monipuolisesti eri 

sektoreilta. Järjestöt ovat olleet todella innostuneesti 
mukana ja käynnistäneet myös yhteisiä toimintoja.  

• Voimaa vanhuuteen -työtä on rahoitettu kunnan hy-
vinvoinnin ja liikuntatoimen budjeteista.  

• Ikäihmisiä on kuultu liikuntaraadeissa vuonna 2018 
ja 2019.  Raadeissa on sovittu, miten ehdotetut asiat 
toteutetaan.  

• Kunnan päättäjien kiinnostus Voimaa vanhuuteen -
työhön on vaihdellut. Ikäihmisten liikunta on kirjattu 
kunnan hyvinvointisuunnitelmaan, hyte-kortteihin ja 
ikääntyvien suunnitelmaan.  

 
Kolmen vuoden aikana on saatu paljon aikaan. 
• Ikäihmisten liikuntaan liittyvä osaaminen on lisään-

tynyt ja vertaisohjaajia sekä ulkoiluystäviä on koulu-
tettu.  

• Vertaisohjaajia tuetaan ja heille järjestetään yhteisiä 
tapaamisia pari kertaa vuodessa. 

• Uutta toimintaa ovat tehoharjoittelujaksot kuntosa-
lilla, etäjumppa, vertaisohjatut liikuntaryhmät sekä 
järjestöjen yhteinen kuntosaliryhmä.  

 
Kaikki uudet toimintamallit ovat vakiintuneet ja myös yhteistyöryhmä jatkaa kokoontumisiaan.  
Haasteena on yhteistyön jatkaminen Oulunkaaren kanssa. Ikäihmisten liikunta katsotaan kunnan tehtä-
väksi eikä vanhuspalveluiden työntekijöiden anneta käyttää työaikaa siihen.  
 
Voimaa vanhuuteen -työn tuloksista kerrotaan yksityiskohtaisemmin seuraavilla sivuilla.  
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Utajärvi 

 
Asukasluku: 2676, 75 vuotta täyttäneitä: 352 (13,2 %), Lähde: Sotkanet 2019 
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1. Ohjattu liikuntatoiminta 
 
Vuonna 2019 kotona asuville, toiminta- ja liikku-
miskyvyltään heikentyneille iäkkäille (pääsään-
töisesti 75+) suunnattuja ohjattuja liikuntaryhmiä 
oli 22 ja osallistujia 245 (taulukko1).  Osallistu-
jista naisia oli 165 ja miehiä 80. Vajaa kolmannes 
osallistujista oli 80 vuotta täyttäneitä.  
 
Ryhmien määrä on pysynyt samana vuoden 2016 
alkutilanteeseen verrattuna (22 ryhmää), mutta 
toimintaa on muutettu ja kehitetty. Etenkin 
voima-tasapainoryhmiä on saatu lisää. (Kuvio 1). 
Myös liikuntaryhmien laatu on parantunut. Eten-
kin testaaminen sekä ravitsemustiedon antami-
nen on lisääntynyt. (Taulukko 2).   
 
Voimaan vanhuuteen -osallistujakyselyn vastasi 
55, pääasiassa kuntosaliryhmän osallistunutta 
henkilöä. Kyselyn perusteella harjoittelu on lisän-
nyt fyysistä kuntoa, tarmokkuutta ja mielialaa. 

 
 
 
Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa kehitettyä uutta toimintaa 

• Tehoharjoitteluryhmät kuntosalilla 11 viikon ajan.  
• Etäohjattu digijumppa. 
• Koulutettujen vertaisohjaajien vetämät liikuntaryhmät. 
• Kolmen järjestön yhteinen kuntosalivuoro. 
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Kuntojumpparyhmä

Vesivoimisteluryhmä

Muu

Kuntosaliryhmä

Voima-tasapainoryhmä

Ulkoliikuntaryhmä

Tanssiryhmä 2016 2017 2018 2019

Sektori Ryhmiä Osallistujia 

Järjestöt 7 100 

Liikuntatoimi 5 72 

Sosiaali- ja terveystoimi 7 37 

Liikuntatoimi ja sote 2 10 

Hyvinvointitoimi 1 26 

Yhteensä 22 245 

  2016 2019 

Liikkumiskyvyn testaus 6 8 

Henkilökohtainen harjoitusohjelma 2 3 

Ravitsemustiedon antaminen 8 10 

Maksuton ryhmä 16 16 

Kuljetus ryhmään 9 9 

Jatkoharjoitteluun ohjaus 12 9 

Asiakaspalautteen kerääminen 6 8 

Onnistumisia: 
✓ Tehoharjoitteluryhmä toteutettiin liikuntatoimen ja Oulunkaaren fysioterapian yhteistyönä.  
✓ Koulutettujen vertaisohjaajien ansiosta kylillä on käynnistetty liikuntatoimintaa. 
✓ Harjoittelu tuottaa tuloksia. Kaikkien etäjumppaan ja tehoharjoitteluun osallistuneiden liik-

kumiskyky parani.  
✓ Kaikkien järjestöjen toimintaan on otettu mukaan liikuntaa. 

Kehittämiskohteita:  
✓ Suurin osa osallistujista on alle 80-vuotiaita. Kannattaa miettiä, miten myös iäkkäämpiä ja 

liikkumiskyvyltään heikentyneitä saataisiin enemmän mukaan.  
 

Taulukko 1. Kohderyhmän iäkkäille tarkoitetut liikuntaryh-
mät sektoreittain vuonna 2019. 

Kuvio 1. Kohderyhmän iäkkäiden liikuntaryhmien harjoitusmuodot 2016-2019. 

Taulukko 2. Liikuntaryhmien laatu vuonna 2016 ja 2019. 
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2. Ulkoilu 
• Syksyllä 2018 pidettiin yhteinen ulkoiluystäväkoulutus Muhoksen kanssa ja ensimmäiset ulkoi-

luystävät aloittivat loppuvuodesta. Vakuutusasioiden epäselvyyden vuoksi toiminta kuitenkin 
keskeytyi vuonna 2019. Nyt kunta ja järjestöt ovat sopineet ulkoilusta ja toiminta jatkuu.  

• Porukkalenkit aloitettiin tammikuussa 2019, mutta osallistujia oli varsin vähän. 
• Järjestöt ja lukiolaiset käyvät ulkoilemassa palvelutalon asukkaiden kanssa.  
• Liikuntatoimi hankki yhteisiin ulkoiluhetkiin lainattavaksi kaksi potkuria ja hyvinvointipalvelut 

pyörätuolin. 
• Vie vanhus ulos -kampanjaan on osallistuttu vuosittain. Vuonna 2019 järjestettiin yhdessä Vaa-

lan kanssa luontoretki Rokualle, johon osallistui yhteensä 50 toimintakyvyltään heikentynyttä 
ikäihmistä.  Kuljetus mahdollistui Ympäristöbonus-tuen ansiosta. Tapahtuma oli todella onnistu-
nut. Ikäihmiset nauttivat ulkoilmasta ja juttuseurasta. Monella oli toiveena päästä jatkossakin 
ulos säännöllisesti jonkun kaverin kanssa. Ikäihmisten toiveet ja terveiset ovat erillisenä liit-
teenä. 

 

 
 

3. Liikuntaneuvonta 
Liikuntaneuvontaa on ollut tarjolla jo ennen Voimaa vanhuuteen -hanketta. Neuvontaa annetaan esim. 
inbody-mittausten yhteydessä, ryhmissä ja yksilöllisesti. Liikunnanohjaajan antamaan yksilölliseen neu-
vontaa tullaan ammattilaisen ohjaamana tai varaamalla itse aika. Neuvontaa on saanut yhteensä 70 hen-
kilöä, joista 10 oli täyttänyt 80 vuotta. 
 

 
 

4. Koulutus ja verkostotyö  
Utajärvellä on hyödynnetty kolmen vuoden aikana Voimaa vanhuuteen -ohjelman maksuttomia koulu-
tuksia seuraavasti  

• Voitas-kouluttajakoulutus   2 hlö 
• Liikuntaneuvontaa ikäihmisille   1 hlö 
• Liikunta ja ravitsemus    2 hlö 
• Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttajakoulutus 2 hlö 
• Virikkeitä iäkkäiden liikunnanohjaukseen   3 hlö 
• Senioritanssin starttikurssi   27 hlö 
• Senioritanssin ohjaus I   2 hlö 
• Kunnon Hoitaja -kouluttajakoulutus (maksullinen) 2 hlö 

 
Lisäksi yhteistyöryhmän edustajat ovat osallistuneet aktiivisesti valtakunnallisiin ja alueellisiin semi-
naareihin ja verkostotilaisuuksiin.  
 
 
 
 

Onnistumisia:  
✓ Vapaaehtoisten ulkoiluystävien vakuutusasiat on saatu kuntoon. 
✓ Luontoretki Rokualle oli todella onnistunut ja se toteutettiin eri toimijoiden tiiviillä yhteis-

työllä. 
Kehittämiskohteita: 

✓ Ulkoiluystävätoiminnan koordinoijaa ei vielä ole sovittu. Tarvitaan taho, joka tuo kotona asu-
vat ikäihmiset ja ulkoiluystävät yhteen. 

Kehittämiskohde:  
Yksilöllisen liikuntaneuvonnan osalta on keskeistä miettiä, miten neuvontaan ohjaudutaan. Näin 
myös iäkkäät kuntalaiset saadaan neuvonnan pariin.  
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Paikallisia koulutuksia järjestettiin seuraavasti 
• VertaisVeturi-koulutus (2 krt)   18 hlö 
• Ulkoiluystäväksi iäkkäälle (1 krt)    9 hlö 
• Kunnon Hoitaja -koulutus (5 krt)  80 hlö  

 

  
 
5. Tapahtumat ja viestintä 
Vuonna 2019 Utajärvellä järjestettiin yhteensä viisi ikäihmisten liikuntaan liittyvää tapahtumaa. Niihin 
osallistui 235 ikäihmistä.  Maaliskuussa oli retrohiihdot ja toukokuussa Unelmien liikuntapäivänä ohjel-
massa oli ensiksi ikäihmisten liikuntaraati ja sen jälkeen ulkojumppaa. Lokakuussa järjestettiin yhdessä 
Vaalan kanssa luontoretki Rokualle. Marraskuussa juhlittiin onnistunutta kehittämistyötä Voimaa van-
huuteen gaalassa. Vuosien 2016-2019 aikana järjestettiin yhteensä 11 tapahtumaa, joihin osallistui yli 
1000 ikäihmistä.  

 
Voimaa vanhuuteen -toiminnasta tiedotetaan päättäjätapaamisissa, kunnan verkkosivuilla, sosiaalisessa 
mediassa sekä sähköpostitse. Ikäihmisten liikuntakalenteria ei ole, mutta kunnan nettisivuilla on har-
rastusten viikkokalenteri. Liikuntatoimen järjestämistä ryhmistä on tehty ja jaettu paperiversioita eri 
työpisteisiin, ryhmiin ja ne ovat olleet myös ilmoitustauluilla nähtävillä. Toiminnoista on myös ilmoituk-
set paikalislehdessä, infotauluilla ja tiedotettu järjestöjen keskuudessa. 
 

 
 
 
Yhteyshenkilöt: 
Minna Huuhtanen, hyvinvointikoordinaattori, minna.huuhtanen@utajarvi.fi  
Ritva Leinonen, palveluohjaaja, ritva.leinonen@oulunkaari.com 
Kaino Rajala, liikunnanohjaaja, kaino.rajala@utajarvi.fi  
Heli Starck, Utajärven mentori, Ikäinstituutti, heli.starck@ikainstituutti.fi  
 
 
 

Onnistumisia: 
✓ Vertaisia ja vapaaehtoisia on saatu mukaan ja heille järjestetään yhteisiä tapaamisia 1-2 

kertaa vuodessa. Niissä jaetaan ideoita ryhmien vetämisestä ja uusista jumppaohjelmista 
sekä virkistytään.   

Kehittämiskohteita 
✓ Paikallisia VertaisVeturi- ja Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -koulutuksia kannattaa järjestää so-

pivin väliajoin, jotta saadaan uusia vapaaehtoisia mukaan. 
✓ Kannattaa hyödyntää Ikäinstituutin järjestämiä kouluttajien täydennyskoulutuksia.  

Onnistumisia: 
✓ Tapahtumien järjestelyissä on mukana useat eri tahot.  
✓ Yhteistyötä tehdään yli kuntarajojen.  
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