
Tilannekatsaus vuodesta 2019 

Orivesi



Orivesi on mukana Voimaa vanhuuteen -
mentorointiohjelmassa 2018-2021

Tavoitteena lisätä ikäihmisille

• Voima- ja tasapainoharjoittelua

• Liikuntaneuvontaa

• Ulkoilua 

• Vertaisohjattua liikuntatoimintaa 

Julkisen sektorin ja järjestöjen 
poikkisektorisella yhteistyöllä. 

Kohderyhmänä kotona asuvat, 
toimintakyvyltään 

heikentymässä olevat
ikäihmiset (75+)

Kunnat saavat Ikäinstituutilta 
työnsä tueksi materiaalia ja 

maksuttomia koulutuksia 

Oriveden  Voimaa vanhuuteen -katsaus 2019



Liikuntatoimintaa ikäihmisille

Orivedellä järjestettiin monipuolista liikuntatoimintaa 
kaupungin omana toimintana sekä eri järjestöissä. 

Vuonna 2019 ikäihmisille suunnattuja liikuntaryhmiä oli 
liikuntapalveluissa 22. 

Uutena liikuntatoimintana aloitettiin mm.

- Ohjatut tasapainoradat

- Tasapainojumppa

- Tuolijumppa

- Tehoharjoittelujaksot 

- Senioreiden avoin kuntosalivuoro

Uudet ryhmät ovat yli 75-vuotiaille maksuttomia.
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VoiTas- kuntosaliharjoittelu

Oriveden liikuntapalvelut järjestää pienryhmissä 
toteutettavaa tehoharjoittelua kuntosalissa. 
(yli 75-vuotialle maksutonta, muille 50€)
• Tarkoitettu ikäihmisille, joilla on jo alkavia toimintakyvyn 

ongelmia sekä aloittelijoille, joilla ei ole aikaisempaa 
kokemusta kuntosaliharjoittelusta.

• Tavoitteena on tutustua kuntosaliharjoittelun perusteisiin. 
• Harjoittelu toteutetaan 2 kuukauden jaksoissa, kaksi 

kertaa viikossa, jolloin harjoittelusta saadaan 
nousujohteista.
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Tavoitteellista 
kuntosaliharjoittelua 

tulisi olla tarjolla 
kohderyhmän iäkkäille.  

Tehoharjoittelulla 
voidaan ehkäistä 1/3 

kaatumisista.

Yhden lonkkamurtuman 
hoito maksaa

n. 30 000 € /1. v. 

Vuonna 2018 oli 65-
vuotta täyttäneillä 
lonkkamurtumia

18 kpl (0,7%) 
Valtakunnallinen k.a. 0,7%. 



• Eri yhdistyksillä ulkoliikuntaryhmiä ja SPR:llä ulkoiluystävätoimintaa

• Liikuntapalvelut järjestivät ohjattua jumppaa senioripuistossa
touko- ja kesäkuussa

• 15 henkilöä koulutettiin senioripuiston laitteiden käyttöön

• Sydänyhdistys saanut hankerahoitusta kuntoportaisiin

• Kirjastossa lainattavia ulkoliikuntavälineitä

• Eläkeläisjärjestöt mukana villasukkajuoksu-tapahtumassa

• Aalto -yliopiston opiskelijat tuottaneet Orivedellä
“Mummujen kanssa metsään”  Youtube -videon
https://www.youtube.com/watch?v=t9QB4ITpRbg

Orivedellä ulkoiltiin monipuolisesti
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https://www.youtube.com/watch?v=t9QB4ITpRbg


Kampanjaan kirjattiin
Orivedeltä 65 
ulkoilukertaa
• Vie vanhus ulos -tapahtuma järjestettiin 

Eräpyhän virkistysalueelle valtakunnal-
lisena iäkkäiden ulkoilupäivänä.

• Tapahtumaan oli maksuton kuljetus ja 
retkellä pääsi nauttimaan luontoliikun-
nasta oman kunnon mukaan.

• Retkeen osallistui 65 ikäihmistä.

Hyvä ja haasteellinen tapahtuma jokaiselle 
kykyjensä ja voimiensa mukaan .

Tällaista lisää jatkossakin !!!!

Ensi visiitti Eräpyhälle. Tykkäsin.
Kiitos liikuntapalvelun väki ja Petteri 😊

Loistavaa! Tällaisia retkiä lisää.

Aivan upea päivä, kiitos!

Mahtavaa!
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Kunnan ammattilaiset sekä 
vertaisohjaajat osallistuivat 
koulutuksiin

VoiTas -kouluttajakoulutus

Liikuntaneuvontaa 
ikäihmisille 

Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -
kouluttajakoulutus
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Liikuntaneuvonta

• Maksuton liikuntaneuvonnan
pilottikokeilu käynnistyi liikuntapalveluissa
alkuvuodesta.

• Liikuntaneuvonta oli kaikille avointa ja
liikunnanohjaaja oli paikalla liikuntahallilla
ma-to. 



Mitä muuta 
2019

• Oriveden seudun kansalaisopiston kuntalaisfoorumissa tutustuttiin 
Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan. Tilaisuudessa oli mahdollisuus kuulla, 
mitä uusia toimintatapoja ohjelma mahdollistaa ja kertoa omia toiveita. 

• Kunnassa järjestettiin erilaisia tapahtumia, joissa Ikäihmisten liikunta ja 
Voimaa vanhuuteen -ohjelma oli esillä mm.
- Jumppailta
- Vanhusten viikko
- Kynttiläuinnit
- Tanssinpäivän näytös
- Oriveden 150v juhlavuoden muut tapahtumat Oriveden Voimaa vanhuuteen -katsaus 2019



KAUPUNKI

•Liikuntapalvelut

•Terveyden 
edistämisen työryhmä

•Työllisyyspalvelut

•Hyvinvointipalvelut

•Tilapalvelut

• Tekninen toimi

JÄRJESTÖT

• Eläkeläisyhdistykset 
(senioriopettajat, 
eläkkeensaajat)

• Mielenterveysyhdistys

• Reumayhdistys

• Hengitysyhdistys

• Sydänyhdistys

• Urheiluseurat

MUUT PAIKALLISET 
TOIMIJAT

• Paikalliset yritykset

• Yksittäiset henkilöt

• Tähtiniemen 
vanhainkoti

• Kuntokeskus 
Kuntokuume

MUITA MAHDOLLISIA 
TOIMIJOITA

• Sosiaali- ja 
terveystoimi

• Kyläyhdistykset

• Seurakunta

• Muut järjestöt 
(Eläkeläiset, SPR, 
Eläkkeensaajat, 
Diabetesyhdistys, 
Lions, Martat jne.)  

Alkutapaamisessa (2019) kartoitettiin Oriveden
yhteistyökumppaneita eri toimijoiden näkökulmasta

- Ovatko yhteistyökumppanit tietoisia Voimaa vanhuuteen ohjelmasta?
- Mitä muita mahdollisia tahoja olisi tarpeellista ottaa mukaan toiminnan 

kehittämiseen? 



Ideoita ja suunnitelmia
vuodelle 2020

• Yhteistyöryhmän toiminnan tiivistäminen ja 
aktivointi sekä uusien toimijoiden mukaan 
saaminen (sote, seurakunta, järjestöt jne.)

• Liikuntaneuvonnan kehittäminen yhteistyössä 
sosiaali- ja terveystoimen kanssa.

• Mahdollisen AVI-hankerahoituksen turvin 
liikuntatoiminnan kehittäminen kyliin.

• Aktiivinen tiedottaminen ja markkinointi. 
Kansalaisopiston oppaaseen oma aukeama 
Voimaa vanhuuteen -kohderyhmän 
toiminnoista (eri toimijat).

• Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan kehittäminen.
• koordinointi
• vapaaehtoisten tukeminen
• koulutuksen järjestäminen Oriveden Voimaa vanhuuteen -katsaus 2019



Oriveden Voimaa vanhuuteen -
yhteistyöryhmä

www.voimaavanhuuteen.fi
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Saila Hänninen
Oriveden kuntamentori

saila.hanninen@ikainstituutti.fi

Roope Marski
Liikuntapäällikkö
roope.marski@orivesi.fi

Pia-Maria Ahonen
Kulttuurijohtaja-kansalaisopiston rehtori
pia-maria.ahonen@orivesi.fi

Peurala Tuija
Hyvinvointijohtaja
tuija.peurala@orivesi.fi

Seija Käkelä
Oriveden Seudun Senioriopettajat 
seija.kakela@hotmail.com

Ulla Reini
Eläkeliiton Oriveden yhdistys
ulla.reini@saunalahti.fi

Salla-Mari Myllykoski
Vastaava liikunnanohjaaja
salla-mari.myllykoski@orivesi.fi

Ulla Eronen
Oriveden Sydänyhdistys
ulla.eronen@elisanet.fi
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