Huhtikuu 2022

Voimaa vanhuuteen -kooste 2019-2021
Vaala
Asukasluku: 2 673, 75 vuotta täyttäneitä: 473 (17,7 %), Lähde: Sotkanet 2021

Vaala oli mukana Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa vuosina 2019-2021. Ohjelmassa kehitetään liikuntatoimintaa kotona asuville iäkkäille (pääosin 75+), joilla on alkavia toimintakyvyn ongelmia, mutta jotka
eivät ole hoivapalvelujen piirissä. Kunnan yhteistyöryhmä on saanut Ikäinstituutilta maksutonta koulutusta, materiaalia ja mentorointitukea.
Koropandemia vaikutti kehittämistyöhön, mutta siitä huolimatta uutta toimintaa saatiin aikaan.
Onnistumisia olivat etenkin:
• Maksuttomat kuntosalivuorot uudella kuntosalilla.
• Yhteistyöllä toteutetut liikuntatapahtumat.
• Aktiiviset vertaisohjaajat.
Toimintaa on kehitetty yhteistyöllä
• Järjestöistä yhteistyöryhmässä ovat olleet tiiviisti mukana Eläkeliiton Vaalan yhdistyksen sekä Vaalan Reuma
ja Tules ry:n vertaisohjaajat. Lisäksi muiden vaalalaisten seurojen ja yhdistysten kanssa yhteistyötä on tehty
tapahtumia järjestettäessä.
• Kunnan hyvinvointikoordinaattori on koordinoinut
Voimaa vanhuuteen -toimintaa. Kunnan eri hallintokunnat ovat olleet mukana tilanteen mukaan esimerkiksi
tekninen toimi mm. esteettömyysasioiden tiimoilta.
Myös vanhus- ja vammaisneuvosto on ollut mukana.
Työparin tai toisen vastuuhenkilön saaminen mukaan
olisi helpottanut kehittämistyötä.
• Yhteistyötä on tehty myös yksityisen sektorin toimijoiden Rokua Health& Spa ja Vaalan Fysioterapia oy
kanssa.

•

Toimintaan ei ole osoitettu erillistä rahoitusta.

Kaikki kolmen vuoden aikana kehitetyt toimintamallit ovat vakiintuneet. Myös yhteistyö jatkuu, vaikka
mukana olo mentorointiohjelmassa nyt päättyykin.
Voimaa vanhuuteen -työn tuloksista kerrotaan yksityiskohtaisemmin seuraavilla sivuilla.
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1. Ohjattu liikuntatoiminta ja ulkoilu
Kolmen vuoden aikana Vaalassa käynnistettiin uusia liikuntaryhmiä ikäihmisille ja kehitettiin jo aiemmin toimineiden ryhmien sisältöä
Maksuton ohjattu kuntosalivuoro ikäihmisille
• Yksityisellä salilla kerran viikossa
• Osallistujia noin 30
Puistojumppa
• Viikoittainen jumppa kesäaikaan
• Käynnistyi korona-aikana
• Osallistujia noin 12
Etäjumppa
• Vertaisohjaajien vetämää etäjumppaa kokeiltiin ennen korona-aikaa Oulunkaaren laitteilla.
Jumppa lähetettiin yhdistysten ryhmistä ja siihen saattoi osallistua myös kyliltä ja kodeista.
• Koronan alkaessa yksityinen fysioterapeutti alkoi ohjata Ikijumppaa Facebookissa.
Tehoharjoittelu kuntosalilla
• Toteutettiin vuonna 2019
• Ryhmä kokoontui kahdesti viikossa Oulunkaaren fysioterapeuttien ohjaamana
• Osallistujat valittiin yhdessä kotihoidon kanssa
Järjestöjen liikuntaryhmät
• Eläkeliiton Vaalan yhdistyksen ja Vaalan Reuma ja Tules ry:n ryhmät kerran viikossa.
• Tunnin jumppa kerran viikossa ja lyhyempi liikuntatuokio muilla kerroilla.
• Vertaisohjaajat vetävät.
Vesivoimisteluryhmä Rokualla
• Kunta on järjestänyt kyydin, johon pääsee pientä maksua vastaan.
Ulkoilu- ja liikuntatapahtumat
Syksyiseen Vie vanhus ulos -kampanjaan on osallistuttu vuosittain.
Vuonna 2019 järjestettiin yhdessä Utajärven kanssa luontoretki
Rokualle. Tapahtumaan oli järjestetty kuljetus Partioaitan ympäristöbonus-tuella.
Koronan vuoksi useita tapahtumia jouduttiin perumaan, mutta jotakin päästiin järjestämäänkin. Vuonna 2020 toteutui Eläkeliiton
omat ulkoilutapahtumat sekä kehonkoostumusmittaukset.
Keväällä 2021 vertaisohjaajat ja hyvinvointikoordinaattori rakensivat kuntopolun, jonka varrella oli kuvallisia ohjeita. Polulle saattoi lähteä liikkumaan omatoimisesti iästä riippumatta.
Syksyllä 2021 eläkeläisjärjestöt ja hyvinvointiosasto järjestivät
ikäihmisten liikuntatapahtuman. Ohjelmassa oli mm. hulavanne-,
kunto- ja voimajumppaa sekä tietoiskuja mm. ravinnosta ja muistista. Lisäksi järjestettiin testitapahtuma urheilukentällä.
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2. Koulutus
Voimaa vanhuuteen -ohjelman koulutuksia ja tilaisuuksia on hyödynnetty seuraavasti
• Voimaa vanhuuteen starttiseminaari 2019
3 hlö
• Voimaa vanhuuteen -foorumi 2020
3 hlö
• Voimaa vanhuuteen -foorumi 2021 (etä)
1 hlö
• Ikäihmisten liikunta ja ravitsemus
1 hlö
• Voimaa etäjumpasta
1 hlö
Lisäksi yhteistyöryhmän edustajat ovat osallistuneet aktiivisesti Pohjois-Pohjanmaan Voimaa vanhuuteen -oppimisverkoston tapaamisiin.
Paikallisia koulutuksia järjestettiin seuraavasti
• Vertaisohjaajakoulutus vuonna 2020
Toteutettiin yhdessä Utajärven kouluttajien kanssa

10 hlö

3. Liikuntaneuvonta, viestintä ja osallisuus
Kaikenikäisten kuntalaisten liikuntaneuvonnan palveluketju on tehty näkyväksi ja kirjaamisoikeudet
sote-puolen tietojärjestelmään on saatu käyttöön. Ikäihmiset ovat toistaiseksi hyödyntäneet ohjausta ja
neuvontaa varsin vähän. Tietoa liikunta-asioista on kuitenkin jaettu eri tapahtumien yhteydessä. Lisäksi
on järjestetty etäluentoja aivo- ja muistiterveydestä, ravinnosta ja liikunnasta. Luennot piti yksityinen
fysioterapiayritys.
Liikuntatoiminnasta on tiedotettu sosiaalisessa mediassa, kunnan verkkosivuilla sekä sähköpostitse.
Vertaisohjaajien kanssa tehdyt Jumppa luonnossa -videot ovat näkyneet kunnan some-kanavissa ja
verkkosivuilla. Ennen koronaa eri tahojen järjestämät ikäihmisten liikuntaryhmät oli koottu liikuntakalenteriin, jota jaettiin terveyskeskuksessa, apteekissa, kunnantalolla, kaupoissa sekä eläkeyhdistysten
kokouksissa. Koronan alkaessa ikäihmisille jaettiin kotiin jumppaohjeita. Hyvinvointikoordinaattori on
myös koonnut ikäihmisille kirjeen, joka sisältää tietoa liikunnan ja ravinnon merkityksestä sekä kunnan
liikuntamahdollisuuksista.
Ikäihmisten toiveita liikuntatoiminnasta kerättiin kyläkierroksilla vuonna 2019. Suunnitelmissa oli pitää myös liikuntaraati, mutta se jäi koronan jalkoihin. Järjestöjen ideoita ja ajatuksia kuultiin järjestöillassa helmikuussa 2020.
Onnistumisia:
 Yhteistyö vertaisohjaajien kanssa on poikinut paljon uusia kokeiluja etäjumpasta luontoliikuntapolkuihin ja vinkkivideoihin.
 Yhteistyö yksityisen fysioterapiayrityksen kanssa on tarjonnut uusia mahdollisuuksia
ikäihmisten liikuntatoiminnan järjestämiseen.
 Utajärven kanssa on järjestetty tapahtuma ja koulutettu vertaisohjaajia. Yhteistyö yli kuntarajojen kannattaa.
Kehittämisehdotuksia:
 Koronan jalkoihin jääneitä toimintoja kannattaa ottaa uudelleen käyttöön. Esimerkiksi Oulunkaaren kanssa toteutettu tehoharjoitteluryhmä kuntosalilla paransi monen iäkkään liikkumiskykyä.
 Monen ikäihmisen liikunta on jäänyt vähiin viime aikoina. Matalan kynnyksen tapahtumilla, tehokkaalla viestinnällä ja puskaradiolla voidaan saada heidät taas liikkeelle.
Yhteyshenkilöt:
Jenna Leinonen, hyvinvointikoordinaattori jenna.leinonen@vaala.fi
Heli Starck, Vaalan mentori, Ikäinstituutti, heli.starck@ikainstituutti.fi
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