
Tilannekatsaus vuodesta 2019 

Siilinjärvi



Voimaa vanhuuteen -kärkihankkeessa 2017-2018 alkanut työ jatkuu

Hyödynnetty ohjelman maksuttomia koulutuksia (2019)

• Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttajakoulutus 2 hlö

• Liikuntaneuvontaa ikäihmisille 2 hlö

• Virikkeitä iäkkäiden liikunnanohjaukseen 4 hlö

• Voimaa vanhuuteen -verkostopäivät, Helsinki 1 hlö

• Voimaa vanhuuteen -oppimisverkosto, Kuopio 1 hlö

Koulutettu vertaisohjaajia

Käynnistetty uutta toimintaa

Rakennettu poikkisektorista yhteistyötä, julkinen sektori ja järjestöt

Lisää osaamista ammattilaisille ja vertaisille



Iäkkäät liikkeelle – uutta toimintaa

• Kaksi tehokuntosaliryhmää

- liikuntatoimen ja terveystoimen 
yhteistyönä 

- 10 vko jakso 2 kertaa viikossa.

• Tehojakson jatkoryhmä ja 
omatoimiharjoittelu

• Kolme taloyhtiöjumpparyhmää  
koulutettujen vertaisohjaajien johdolla. 

• Senioritanssikokeilu Vuokulla.
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Testaustulokset 
rohkaisevia



Lisää ulkoilua vertaisohjaajavoimin

Ulkoiluryhmiä

• Siälenkki Mummonkammarilla, säällä kuin 
säällä

• Pysäkkilenkki Vuorelassa, liikuntatoimi ja 
Invalidit ry

• Yhteislenkki Leppäkaarteessa 

Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -koulutukset

- 35 osallistujaa, heistä 20 aktiivisesti mukana toiminnassa

- 15 ikäihmistä saa säännöllistä ulkoiluapua



Voimaa vanhuuteen -tapahtumia

• Ikääntyneiden ja päättäjien yhteiskävelyt (5)

- iäkkäiden toiveet ja tarpeet esiin

• Hyvinvointia edistävä luento 75-vuotiaille

• Liisan liukkaat, Kaisan kaljamat –
tapahtumassa tasapainotestausta.

• Sydänviikon tapahtumat

Tavoitettu satoja 
ikäihmisiä!



Voimaa vanhuuteen -tekoja  

• Vertaisohjaajien virkistyspäivä, joulukahvit

• Mummon kammarin avajaiset 

• Liikuntaraati syksy 2019

• Vanhustenviikon tapahtuma 
seurakuntatalolla: Iloa toiminnallisuudesta

• PALI- aikatauluja uudistettu -> huomioidaan 
paremmin ikäihmisten asiointimatkat ja 
toiveet.



Luontoretki Laturastin majalle

Tapahtuma osana Vie vanhus ulos -kampanjaa 
- alkujumppa
- ohjattua metsäkävely
- mehua ja makkaraa
- haitarimusiikki ja yhteislaulu tahditti menoa
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140 ikäihmistä mukana



Liikuntaneuvontaa ikäihmisille

• Neuvontavastaanoton pilotti aloitettiin 
syksyllä 2019 liikuntatoimen ja soten 
yhteistyönä. 

Edellytykset

- riittävä ja kattava tiedotus toiminnasta 
ammattilaisille ja ikäihmisille. 

- asiakkaiden ohjautuminen neuvontaan 
terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotolta 
tai omatoimisesti.

- Kehittämistyö jatkuu 2020.



Viestinnällä tieto leviää

• Voimaa vanhuuteen -yhteistyöryhmä tiedottanut 
laajasti ja säännöllisesti iäkkäiden liikuntatoiminnasta.

• Paikallislehdet ovat tuoneet hyvin esiin Voimaa 
vanhuuteen -aiheita:

- Aloitustapahtuma

- Päättäjäkävelyt

- Vertaisohjaajat

- Kaatumisten ehkäisy

• Kunnan omat Voimaa vanhuuteen Facebook -sivut



Ideoita ja suunnitelmia vuodelle 2020

• Liikuntaneuvontavastaanoton kehittäminen jatkuu
- tiedottamista eri kohderyhmille

• Tehoharjoittelujaksot jatkuvat
- oikean kohderyhmän löytäminen

• Ryhmämuotoinen kuntotestauspäivä ikäihmisille

• Hyvinvointitapahtuma 75+ ikäihmisille

• Penkkilenkin suunnittelu ja rakentaminen
- erityisesti liikkumiskyvyltään heikentyneille

• Vapaaehtoisten ja vertaisohjaajien täydennyskoulutus

• Osaamisen lisääminen: täydennyskoulutusta toimintakyvyn tukemisesta 
ikäihmisten parissa työskenteleville.

• Poikkisektorisen yhteistyön lisääminen

• Liikunnan palvelupolun rakentaminen
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Siilinjärvi on mukana Voimaa vanhuuteen 
-mentorointiohjelmassa 2019-2021

Yhteyshenkilöt

Tanja Tilles-Tirkkonen, hyvinvointisuunnittelija
tanja.tilles-tirkkonen@siilinjarvi.fi

Tanja Korhonen, erityisryhmien liikunnanohjaaja
tanja.korhonen@siilinjarvi.fi

Päivi Jalkanen, fysioterapeutti, sosiaali- ja terveyspalvelut
paivi.jalkanen@siilinjarvi.fi

Katariina Hirvonen, järjestöedustaja, Vuorelan kunto
katariina.hirvonen@hotmail.com

Minna Säpyskä-Nordberg, Siilinjärven mentori, Ikäinstituutti, minna.sapyska-nordberg@ikainstituutti.fi
www.voimaavanhuuteen.fi
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