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Kolari oli mukana Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa vuosina 2016-2019. Ohjelmassa kehitetään liikunta-
toimintaa kotona asuville iäkkäille (pääosin 75+), joilla on alkavia toimintakyvyn ongelmia, mutta jotka 
eivät ole hoivapalvelujen piirissä. Kunnan yhteistyöryhmä on saanut Ikäinstituutilta maksutonta koulu-
tusta, materiaalia ja mentorointitukea. 
 
Kolarissa kehittämistyö on onnistunut hyvin.  
• Työryhmässä on ollut edustajia monipuolisesti eri 

sektoreilta. Järjestöistä mukana ovat olleet eläkeläis-
järjestöt, palvelukotiyhdistys sekä seurakunta. Koti-
palvelu on tullut aktiivisesti mukaan suunnittele-
maan ja toteuttamaan ikäihmisten liikuntatoimintaa. 

• Voimaa vanhuuteen -työtä on rahoitettu osittain lii-
kuntatoimen AVI-hankerahoituksella.  

• Ikäihmisten kehittämisehdotuksia on kuultu vieraile-
malla vanhusneuvoston kokouksissa, ja ideoita on 
myös pyritty viemään käytäntöön.  

• Kunnan päättäjien kiinnostus Voimaa vanhuuteen -
työhön on vaihdellut. Ikäihmisten liikunta on kirjattu 
vanhus- ja vammaispalvelusuunnitelmaan ja suunnit-
teilla on asian kirjaaminen Mean rategiaan.  

 
Kolmen vuoden aikana on saatu paljon aikaan. 
• Yhteistyö ja innostus aiheeseen on lisääntynyt.  
• Ikäihmisten liikuntaan liittyvä osaaminen on lisään-

tynyt ja vertaisohjaajia on koulutettu.  
• Vertaisohjaajia tuetaan ja heille järjestetään yhteisiä 

tapaamisia vuosittain. 
• Uutta toimintaa ovat voima-tasapainoryhmät, etä-

jumppa kodeissa, vertaisohjaajien kuntosaliryhmä 
sekä ulkoiluryhmä.  
 

Kaikki uudet toimintamallit ovat vakiintuneet ja myös poikkisektorinen yhteistyö jatkuu. Uuttakin toi-
mintaa suunnitellaan.   
 
Haasteena on ollut työntekijöiden vaihtuvuus sekä pitkät välimatkat haja-asutusalueella.  
 
Voimaa vanhuuteen -työn tuloksista kerrotaan yksityiskohtaisemmin seuraavilla sivuilla.  

 

Voimaa vanhuuteen -kooste 2016-2019 

Kolari 

 
Asukasluku: 3846, 75 vuotta täyttäneitä: 424 (11,0 %), Lähde: Sotkanet 2019 
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1. Ohjattu liikuntatoiminta ja ulkoilu 
 
Vuonna 2019 kotona asuville, toiminta- ja liikku-
miskyvyltään heikentyneille iäkkäille (pääsään-
töisesti 75+) suunnattuja ohjattuja liikuntaryhmiä 
oli 6 ja osallistujia 82 (taulukko1).  Osallistujista 
naisia oli 61 ja miehiä 21. Yli kolmannes osallistu-
jista oli 80 vuotta täyttäneitä.  
 
Liikuntaryhmiä on saatu lisää vuoden 2016 alku-
tilanteeseen verrattuna. Tuolloin oli etäjumppaa 
kolmella kylällä. Nyt etäjumppa on laajentunut 
myös yksityiskoteihin. Lisäksi fysioterapiayk-
sikkö on perustanut voima-tasapainoryhmiä ja lii-
kuntatoimi ja kotihoito Pappilantien ulkoiluryh-
män. Vertaisohjaajille on järjestetty oma kuntosa-
liryhmä.  
 
Myös liikuntaryhmien laatu on parantunut. Lii-
kuntakykyä testataan voima-tasapaino- ja kunto-
saliryhmissä. Tarvittaessa osallistujia ohjataan 
jatkoharjoitteluun toisiin ryhmiin (Taulukko 2).   
 
Vertaisohjaajat ovat olleet apuna etäjumpassa sekä toimineet henkilökohtaisina liikuntakavereina tai 
ulkoiluystävinä. Vuonna 2019 viikoittaista ulkoiluapua sai 40 toimintakyvyltään heikentynyttä iäkästä 
 
Vie vanhus ulos -kampanjaan on osallistuttu vuosittain pääasiassa vapaaehtoisten ja eläkeläisjärjestöjen 
voimin.  
 

 

 
 
2. Liikuntaneuvonta  
Kolarissa ei ole ollut tarjolla varsinaista liikuntaneuvontaa ikäihmisille. Liikuntatietoutta jaetaan ryh-
missä ja liikuntakalenteri on esillä kokoontumispaikoissa.  
 

 
 

 
 

Sektori Ryhmiä Osallistujia 

Sosiaali- ja terveystoimi 2 9 

Liikuntatoimi 1 8 

Yhteistyöllä toteutetut 3 65 

Yhteensä 6 82 

  2016 2019 

Liikkumiskyvyn testaus 0 3 

Henkilökohtainen harjoitusohjelma 0 1 

Ravitsemustiedon antaminen 0 0 

Maksuton ryhmä 3 4 

Kuljetus ryhmään 0 0 

Jatkoharjoitteluun ohjaus 0 4 

Asiakaspalautteen kerääminen 0 0 

Onnistumisia: 
✓ Voima-tasapainoryhmissä harjoitellaan nousujohteisesti. Syksyllä 2019 kokeiltiin yhden 

ryhmän kanssa harjoittelua kahdesti viikossa, hyvin tuloksin.  
✓ Etäjumppa on laajentunut yksityiskoteihin. 
✓ Koulutettujen vertaisohjaajien ansiosta ikäihmiset ovat saaneet liikuntakavereita ja  

ulkoiluystäviä. 
✓ Ulkoilutoiminta on saatu käyntiin. 

Kehittämiskohteita:  
✓ Vertaisohjaajien kannustaminen myös ryhmiä ohjaamaan.  

Kehittämiskohde:  
✓ Liikunta olisi tärkeä ottaa puheeksi myös muualla kuin liikuntaryhmissä. Kannattaa miet-

tiä, miten esim. terveydenhuollossa voidaan kannustaa ja ohjata ikäihmisiä liikunnan pa-
riin ja tarvittaessa saamaan myös henkilökohtaista ohjausta. 

 

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

 
Taulukko 2. Liikuntaryhmien laatu vuonna 2016 ja 2019. 
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3. Koulutus ja verkostotyö  
Kolarissa on hyödynnetty kolmen vuoden aikana Voimaa vanhuuteen -ohjelman maksuttomia koulutuk-
sia seuraavasti  

• Voitas-kouluttajakoulutus   4 hlö 
• Liikuntaneuvontaa ikäihmisille   4 hlö 
• Liikunta ja ravitsemus    2 hlö 
• Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttajakoulutus 2 hlö 
• Virikkeitä iäkkäiden liikunnanohjaukseen   4 hlö 
• Senioritanssin starttikurssi   2 hlö 

 
Lisäksi yhteistyöryhmän edustajat ovat osallistuneet aktiivisesti valtakunnallisiin ja alueellisiin semi-
naareihin ja verkostotilaisuuksiin.  
 
Paikallisia koulutuksia järjestettiin seuraavasti  

• VertaisVeturi-koulutus (4 krt)   39 hlö  
 

  
 
4. Tapahtumat ja viestintä  
Vuonna 2019 Kolarissa järjestettiin yhteensä neljä ikäihmisten liikuntaan liittyvää tapahtumaa. Niihin 
osallistui 161 ikäihmistä.  Yhdessä Lapin liikunnan kanssa järjestetyssä Kunnon Mummola -tapahtu-
massa oli liikuntatuokio ja toimintakyvyn mittausta. Lisäksi liikuntaryhmäläisille ja vertaisohjaajille 
kolme yhteistä tapahtumaa: kevätkauden avaus, syyskauden avaus sekä pikkujoulut. Ohjelmassa oli 
mm. liikuntaa, tietovisoja sekä ruokailu. Tapahtumiin oli järjestetty kuljetus kyliltä.  

 
Voimaa vanhuuteen -toiminnasta tiedotetaan päättäjätapaamisissa, kunnan verkkosivuilla, sosiaalisessa 
mediassa, esitteillä sekä sähköpostitse. Kokoontumispaikoille on laadittu liikuntakalenteri. Pienessä 
kunnassa myös puskaradio toimii hyvin. 
 

 
 
 
Yhteyshenkilöt: 
Eeva-Liisa Lompolojärvi, nuoriso- ja liikuntatoimenjohtaja, eeva-liisa.lompolojarvi@kolari.fi   
Auli Korhonen, fysioterapeutti, auli.korhonen@kolari.fi  
Eeva-Maria Pudas, fysioterapeutti, eeva-maria.pudas@kolari.fi  
Heli Starck, Kolarin mentori, Ikäinstituutti, heli.starck@ikainstituutti.fi  
 
 
 

Onnistumisia: 
✓ Vertaisia ja vapaaehtoisia on koulutettu ja heille järjestetään yhteisiä tapaamisia vuosit-

tain. Toimintaa koordinoivat fysioterapeutti ja liikunnanohjaaja.  
Kehittämiskohteita 

✓ Kannattaa hyödyntää Ikäinstituutin järjestämiä kouluttajien täydennyskoulutuksia.  

Onnistumisia: 
✓ Tapahtumien järjestelyissä on mukana useat eri tahot.  
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