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Utajärvi valittiin mukaan Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan 
vuonna 2016 (kuvio 1). Tässä koosteessa esitetään yhteenveto 
kunnan Voimaa vanhuuteen -työn etenemisestä vuonna 2018 
sekä annetaan joitakin kehittämisehdotuksia. 

 

1. Yleistä 
• Kunta tukee järjestöjä monin tavoin iäkkäiden liikunta-

toiminnan järjestämisessä: toiminta-avustukset, edulliset 
tai maksuttomat tilat, kuljetustuki, kouluttaminen, liikunta-
välineiden hankinta ja lainaaminen, neuvonta ja tuki, tiedot-
taminen.  

• Voimaa vanhuuteen -toimintaa rahoitetaan hyvinvointipal-
veluiden budjetista.  

• Ikäihmisten liikuntaraati järjestettiin tammikuussa 2018.  
Lisäksi ikäihmisten näkemyksiä on kuultu esteettömyys-
kierroksella, järjestöpalavereissa sekä muissa kokoontumi-
sissa.  
 

2. Voimaa vanhuuteen -työryhmä 
• Kokoontuu kahden-kolmen kuukauden välein.  
• Työryhmässä on edustus liikuntatoimesta, hyvinvointipal-

veluista, Oulunkaaresta sekä useista eri yhdistyksistä.  
• Arvioi oman toimintansa ja kehittämistyön onnistuneen 

erittäin hyvin vuonna 2018. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Vuosiseuranta 2018 
Utajärvi 
 
Asukasluku: 2702, 75 vuotta täyttäneitä: 355 (13,1 %), Lähde: Sotkanet 2018 

Onnistumisia:  
✓ Monisektorinen työryhmä, jossa myös järjestöt hyvin 

edustettuina.   
✓ Voimaa vanhuuteen -työ on tullut tutuksi koko kunnalle 

päättäjistä kuntalaisiin. Työ on juurrutettu osaksi kun-
nan toimintaa ja se on mainittu myös Oulunkaaren toi-
mintastrategiassa. 

 

Voimaa vanhuuteen -työ kohdenne-
taan kotona tai palveluasunnoissa asu-
ville iäkkäille (pääosin 75+), joilla on 
alkavia toimintakyvyn ongelmia ja 
jotka eivät pääsääntöisesti ole hoiva-
palvelujen piirissä. 
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3. Ohjattu liikuntatoiminta 
 
Kotona asuville, toiminta- ja liikkumiskyvyltään hei-
kentyneille iäkkäille (pääsääntöisesti 75+) suunnat-
tuja ohjattuja liikuntaryhmiä oli 14 ja osallistujia 
177 (taulukko1).  Osallistujista naisia oli 128 ja mie-
hiä 49. Noin kuudennes osallistujista oli 80 vuotta 
täyttäneitä. Ryhmien määrä lisääntyi kahdella vuo-
teen 2017 verrattuna. Eniten järjestettiin kunto-
sali- ja voima-tasapainoryhmiä (kuvio 2). 
 
Uutta toimintaa 

• Vertaisohjaajan vetämä etäjumppa, johon 
ikäihmiset osallistuivat kotona.  

• Vertaisohjaajien ryhmät sivukylillä.  
• Voima-tasapainoryhmä liikuntasalissa. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
4. Ulkoilu 

• Iäkkäiden ulkoiluystävätoimintaa on käynnistelty. Syksyllä 2018 pidettiin yhteinen koulutus 
Muhoksen kanssa ja ensimmäiset ulkoiluystävät aloittivat loppuvuodesta. Toimintaa koordinoi 
liikuntatoimi ja sosiaali- ja terveystoimi. Porukkalenkit aloitettiin tammikuussa 2019 

• Utajärven eläkeläiset, reumayhdistys ja lukion vanhuskummit ulkoilevat säännöllisesti palvelu-
talon asukkaiden kanssa.  

• Utajärvellä osallistuttiin Vie vanhus ulos -kampanjaan järjestämällä ulkoilutapahtuma vanhus-
tenviikolla.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sektori Ryhmiä Osallistujia 

Sosiaali- ja terveystoimi 1 7 

Järjestöt 6 87 

Liikuntatoimi 7 83 

Yhteensä 14 177 

Taulukko 1. Kohderyhmän iäkkäille tarkoitetut liikunta-
ryhmät sektoreittain vuonna 2018. 

Onnistumisia: 
✓ Uusia ryhmiä on perustettu ja viety niitä myös sivukylille. 
✓ Jo aiemmin pyörineisiin ryhmiin on saatu mukaan aiempaa iäkkäämpiä osallistujia. 
✓ Etäjumppaa kokeiltiin onnistuneesti keväällä. Testit osoittivat liikkumiskyvyn parantuneen 

jakson aikana. Toimintaa jatketaan edelleen. 
Kehittämiskohteita:  

✓ Varmistetaan, että yhä useampi kohderyhmän iäkäs osallistuu ryhmiin. Heille olisi tärkeää 
järjestää tehoharjoittelujaksoja uudella kuntosalilla.  

✓ Lisätään liikkumiskyvyn testauksia ryhmissä. 
 

Onnistumisia:  
✓ Ensimmäiset ulkoiluystävät koulutettu 
✓ Liikuntatoimi hankki kaksi potkuria ja kunta yhden pyörätuolin ulkoiluystävätoimintaan. 

Kehittämiskohteita: 
✓ Ulkoiluystävätoiminnan koordinoinnin ja vakuutusasioiden selkeyttäminen.  
✓ Kimppakävelyitä tai muita ulkoiluryhmiä kannattaa käynnistää keskustaan ja sivukylille.  

Kuvio 2. Kohderyhmän iäkkäiden liikuntaryhmien harjoi-
tusmuodot 2016-2018. 
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5. Liikuntaneuvonta  
Liikuntaneuvontaa on ollut tarjolla jo ennen Voimaa vanhuuteen -hanketta. Liikunnanohjaajalta voi va-
rata ajan yksilölliseen neuvontaan. Myös liikuntatoimen järjestämien kehonkoostumusmittausten yh-
teydessä annetaan neuvontaa. Silloin keskustellaan liikunnasta ja ravinnosta sekä annetaan ohjeita 
omatoimiseen liikkumiseen. Mittauksiin on osallistunut yhteensä 142 henkilöä, joista 22 on 80 vuotta 
täyttäneitä. Liikuntaneuvontaa on annettu myös elintapaohjausryhmässä sekä Hyvinvointitalon ker-
hossa.  
 
 
 
 

 
 
6. Koulutus ja verkostotyö 
Utajärven edustajat osallistuivat aktiivisesti Voimaa vanhuuteen -ohjelman maksuttomiin koulutuksiin 
ja verkostotilaisuuksiin.  

• Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttajakoulutus 2 hlö 
• Virikkeitä iäkkäiden liikunnanohjaukseen  1 hlö 
• Pohjois-Suomen VV-työpaja Oulussa  2 hlö 
• Pohjois-Pohjanmaan VV-oppimisverkosto Kuusamossa  1 hlö 

 
Lisäksi Liikkuen läpi elämän -seminaariin Jyväskylässä maaliskuussa 2018 osallistui 2 henkilöä. 
 
Paikallisia koulutuksia järjestettiin seuraavasti 

• Kunnon Hoitaja     48 hlö 
• Ulkoiluystäväksi iäkkäälle     9 hlö 

  
 

 
 
 
7. Tapahtumat 
Ikäihmisille suunnattu tapahtumia järjestettiin useita ja niihin osallistui noin 670 henkilöä. Ikäihmisiä 
heistä oli noin 580. Tapahtumat on toteutettu tiiviillä yhteistyöllä ja uutta toimintaa innovoiden, esi-
merkkinä järjestöjen yhdessä järjestämä Laidunkauden avaus -ulkoilutapahtuma.   

 
8. Voimaa vanhuuteen -viestintä 
Voimaa vanhuuteen -toimintaa on esitelty paikallislehdessä, sosiaalisessa mediassa sekä päättäjätapaa-
misissa. Yhteistyö toimii VV-työryhmässä ja työnjako on sovittu.  
 
 
 
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 
 
 
 

Kehittämiskohde: 
✓ Kannattaa miettiä, miten liikuntaneuvonnan eri tasot voitaisiin toteuttaa. Tarvitaan yleistä tie-

don jakamista, liikunnan puheeksi ottamista ikäihmisiä kohdatessa sekä yksilöllistä neuvontaa. 

Onnistumisia 
✓ Kouluttajat pitävät vertaisista ja vapaaehtoisista hyvää huolta. Tapaamisia on pari kertaa 

vuodessa. Niissä jaetaan kokemuksia ja ideoita, mutta myös virkistäydytään.  
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