
Tilannekatsaus vuodesta 2019 

Rovaniemi



Rovaniemi on mukana Voimaa vanhuuteen -
mentorointiohjelmassa 2017-2020

Tavoitteena on lisätä ikäihmisille:

• Voima- ja tasapainoharjoittelua

• Liikuntaneuvontaa

• Ulkoilua 

• Vertaisohjattua liikuntatoimintaa

Rovaniemellä ohjelma toteutetaan poikkisektorisena 
yhteistyönä, missä on mukana; vapaa-ajan palvelualue, 
perusturva ja ikäihmisten palvelut, Rovaniemen seurakunta, 
REY ry., Rovaniemen Seudun Mielenterveysseura ry., 
Rovaniemen Neuvokas sekä kansalaisopisto. 

• Yhteistyön koetaan olleen tiivistä erityisesti erilaisissa 
tapahtumissa sekä liikuntaneuvonnan ja palveluohjauksen 
osalta

Julkisen sektorin ja järjestöjen 
poikkisektorisella yhteistyöllä. 

Kohderyhmänä kotona asuvat, 
toimintakyvyltään heikentymässä 

olevat ikäihmiset (75+)

Kunnat saavat Ikäinstituutilta 
työnsä tueksi materiaalia ja 

maksuttomia koulutuksia 
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Liikuntatoimintaa
ikäihmisille
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2019 2018

Ohjatut 
tunnit

Käyntikerrat Ohjatut 
tunnit

Käyntikerrat

Liikuntapalvelut 1284 21 072 990 18 289

Liikunnallinen 
vanhustyö

168 1533 44 774

• Kaupungin eri toimijat sekä yhdistykset järjesivät
ikäihmiselle edellisen vuoden tavoin monipuolista
liikuntatoimintaa

• Kaupungin terveysliikuntatoiminta on lisääntynyt; 

• Uutta toimintaa 2019: 
o Voimavalmennusryhmät (2)

o Tasapainoryhmät (3), joista yksi yhteistyössä
HopLop/Rollohallin kanssa

o Avoimet vesijumpparyhmät (2)



Voima- ja tasapainoharjoittelu 

Liikuntapalvelut ovat aloittaneet Ikäihmisille 2019
1) voimavalmennusryhmät 
• Intensiivistä nousujohteista voima- ja tasapinoharjoittelua  

2x/viikossa 3 kk:n ajan
• Jokaiselle tehdään yksilöllinen kuntosaliohjelma, annetaan 

ravitsemustietoa ja ohjataan jatkoharjoitteluun. 
• Maksutonta

2) Tasapainoryhmät
• Ryhmissä kehitetään tasapainoa ja jalkalihasten voimaa erilaisten 

liikkeiden, harjoitteiden sekä tasapainoratojen avulla.
• Kokoontuminen 1-2 kertaa viikossa, 1tunti kerrallaan, 3kk ajan
• Osallistujille tehtiin alku ja loppumittaukset (SBPP, Berg-

tasapainotesti), joiden perustella tasapaino kehittyi kaikilla 
osallistujilla. 
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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 

Rovaniemellä 
88 kpl (0,7%) 

Valtakunnallinen k.a. 0,7%. 



Vertaisohjattu
liikuntatoiminta

• Rovaniemellä on koulutettu 15 
vertaisohjaajaa, mutta oma verkosto
vielä puuttuu. Yleisesti
vapaaehtoistoimintaa koordinoi
Neuvokas. 

• Järjestöissä toimii useita
vertaisohjaajavetoisia liikuntaryhmiä
(tuolijumppaa, tanssiryhmiä, boccia, 
kuntosaliharjoittelua, vesijuoksua ym.). 

• Yhdistysten viikkokerhojen yhteyteen
on saatu sisällytettyä liikuntatoimintaa.  Rovaniemen Voimaa vanhuuteen -katsaus 2019



Kunnan ammattilaiset 
sekä vertaisohjaajat 
osallistuivat koulutuksiin 
sekä yhteisiin 
verkostotapaamisiin

• Lapin maakunnallinen 
oppimisverkosto
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Rovaniemellä
ulkoiltiin
monipuolisesti

• Kuntokierrokset keskuskentällä 
ja  Saarenkylässä. Osallistujia 
noin 430, kierroksia 1915 ja 
yhtensä 766 km. Toimintaa 
myös ulkokuntolaitteilla.

• Toteutettiin vanhus- ja 
vammaisneuvostojen 
esteettömyyskävely

• Kokeiltiin Voimaa vanhuuteen 
hiihtokuntokierrosta, missä 
mahdollisuus omatoimiseen 
hiihtoon tasaisella alustalla. 
Maksutonta toimintaa, missä 
ohjaaja paikalla ja yhteinen 
ohjattu loppuvenyttely..
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• Rovaniemen Voimaa vanhuuteen Luontoretki toteutettiin Napapiirin 
retkeilyalueella Vaattunkikönkään -Könkäänsaaren esteettömällä luontopolulla.

• Ulkoilutapahtumassa oli mukana parikymmentä ikäihmistä nauttimassa 
kauniista luonnosta, ruskasta, nokipannukahveista.

• Päivän koettiin olleen onnistunut ja antoisa, mukavia keskusteluja luonnosta ja 
luontokokemuksista.

• Ikäihmisten toiveina ja terveisinä päättäjille;  samanlaisia retkiä toivottiin 
järjestettävän jatkossakin Voimaa vanhuuteen kohderyhmälle.

Vie vanhus ulos -
kampanjaan
kirjattiin
Rovaniemeltä 54 
ulkoilukertaa



Liikuntaneuvonta ja 
liikkumaan ohjaus

• Liikuntapalvelut tarjosivat liikuntaneuvontaa 
ja hyvinvoinnin palveluohjausta yhteistyössä 
sosiaali- ja terveystoimen kanssa hyvinvointi-
ja palvelupiste Olkkarissa. 

• Toiminta on kertaluonteista ja maksutonta.

• Ikäihmisillä on mahdollisuus saada 
neuvontaa myös puhelimitse.

• Rovaniemellä käytössä Voimaa vanhuuteen-
liikuntakalenteri.  
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Mitä muuta 2019

• Rovaniemen Voimaa Vanhuuteen -ohjelma oli
mukana Sykettä syksyyn -tarinoita talveen
ikäihmisten liikuntatapahtumassa Santasportilla
sekä Mielenterveysviikon tapahtumissa.

• Elokuussa järjestettiin yhdistyksille ja järjestöille
suunnattu liikuntaraati.

• Vanhustenviikolla maksutonta toimintaa ja 
lajikokeuluja esim. Crosfit- harjoittelua.

• Hyvinvointipiste Olkkarissa toteutettiin PoPUp-
tapahtumia. 

• Kunnassa järjestettiin Voimaa vanhuuteen-infoja. 

Vuoden 2019

Onnistumiseksi koettiin voimavalmennus- ja 
tasapainoryhmien juurruttaminen sekä asiakkaiden
ryhmiin saaminen.

Haastavinta oli viestintä ja tiedottaminen sekä
senioriliikunnan kokonaisuuteen riittävät
työresurssit. Rovaniemen Voimaa vanhuuteen -katsaus 2019



Ideoita ja suunnitelmia
vuodelle 2020

• Vertaisohjattuun liikuntatoimintaan panostaminen; uusien vertaisten 
kouluttaminen ja koordinointi sekä taloyhtiöjumppien lisääminen

• Etäohjatun liikuntatoiminnan suunnittelun aloittaminen yhdessä 
kansalaisopiston ja liikuntapalvelujen kesken

• Voimaa vanhuuteen toiminnasta tiedottamisen ja viestinnän 
tehostaminen; 
• miten tavoittaa Voimaa vanhuuteen -kohderyhmäläiset

• sekä kaupungin että järjestöjen toiminta näkyväksi

• uusien järjestöjen ja myös urheiluseurojen houkuttelu toimintaan 
mukaan  

• Ulkoilun tehostaminen 
• vertaisohjatut ulkoiluryhmät

• kulttuurikävelyt

• puistojumpat

• Nykyisten toimintojen juurruttaminen pysyviksi toimintatavoiksi 
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Rovaniemen  Voimaa vanhuuteen -yhteistyöryhmä

Pekka Hämäläinen
liikuntajohtaja
pekka.o.hamalainen@rovaniemi.fi

Tommi Kanala
liikuntakoordinaattori
tommi.kanala@rovaniemi.fi

Merja Tervo
palvelualuepäällikkö
merja.tervo@rovaniemi.fi

Tuulikki Louet-Lehtoniemi
kehittämispäällikkö
tuulikki.louet-lehtoniemi@rovaniemi.fi

Kaarina Kapraali
vanhusneuvosto
kapraalikaarina@gmail.com

Arja Rissanen
Rovaniemen seurakunta
arja.rissanen@evl.fi

Henna Saarela
palveluvastaava
henna.saarela@rovaniemi.fi

Mette Javarus
xxxxx
mette.javarus@rovaniemi.fi

Johanna Lohtander
Palvelualuepäällikkö
johanna.lohtander@rovaniemi.fi

Suvimaria Saarenpää
Rovaniemen neuvokas
suvimaria.saarenpaa@rovaniemi.fi

Paula Frantti-Niemelä
va. rehtori, Rovaniemen kansalaisopisto
paula.frantti-niemela@rovaniemi.fi

Anneli Ylitalo
palveluesimies
anneli.ylitalo@rovaniemi.fi

Saila Hänninen
Rovaniemen kuntamentori

saila.hanninen@ikainstituutti.fi

www.voimaavanhuuteen.fi
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