Huhtikuu 2022

Kooste Voimaa vanhuuteen -työstä 2019-2021
Outokumpu
Asukasluku: 6552, 75 vuotta täyttäneitä 905 (13,8 %). Lähde: Sotkanet 2020

Outokumpu oli mukana Voimaa vanhuuteen -mentorointiohjelmassa 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. Voimaa vanhuuteen toiminta on mainittu tilinpäätöksessä 2019, talousarviossa 2020 sekä seniorineuvoston pöytäkirjoissa 2019-2021. Tässä koosteessa kerrotaan kolmivuotisen kehittämistyön tuloksista.
Onnistumisia
• Toiminnallinen ja toimiva yhteistyöverkosto. Hankkeen aikana yhteistyö on laajentunut, uusia
toimijoita on tavoitettu ja he ovat mahdollistaneet monipuolisen toiminnan iäkkäiden hyväksi
• Vertaisohjaaja- ja ulkoiluystäväkoulutukset
• Tapahtumat, tempaukset ja liikuntaryhmät. Taito soveltaa ja toteuttaa toimintaa korona-ajan
tuomien edellytysten mukaisesti.
• Näkyvyys paikallislehdessä
Oman toiminnan arviointi
• Kehittämistyö on onnistunut hyvin (4), asteikko 1-5
• Yhteistyöryhmän toiminta onnistunut hyvin (4), asteikko1-5
• Voimaa vanhuuteen -koulutuksia, verkkosivuja sekä
materiaalia on hyödynnetty
” Korona sotki pahoin suunnitelmia, mutta onneksi on saatu
paljon oppeja ja niitä voidaan toteuttaa jatkossa.”
Kehittämisehdotuksia jatkoon
• Kannattaa jatkaa ja tiivistää entisestään poikkisektorista yhteistyötä, jotta tavoitetaan oikeaa kohderyhmää liikuntatoimintaan.
• Iäkkäiden osallisuutta toiminnan suunnitteluun olisi
hyvä lisätä. Liikuntaraati on toimiva malli iäkkäiden ja
päättäjien tapaamiseen.
• Outokumpu voi jatkossakin olla mukana
Pohjois-Karjalan Voimaa vanhuuteen -oppimisverkostossa.
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1. Liikuntatoiminta
Kotona asuville, toiminta- ja liikkumiskyvyltään heikentyneille iäkkäille (pääsääntöisesti 75+)
suunnattuja ohjattuja liikuntaryhmiä järjestettiin 21 ja niihin osallistui 276 henkilöä. (taulukko
1.) Aloitusvuoteen 2018 verrattuna ryhmätarjonta on monipuolistunut. Luonnollisesti syksyn 21 osallistujalukuihin vaikuttaa koronapandemia. Liikuntatoimen osallistujaluvut ovat nousseet 66 -> 235, mutta Siun soten ja järjestöjen ryhmiä oli vähemmän syksyn -21 ajanjaksolla.
Taulukko1. Kohderyhmän iäkkäille tarkoitetut liikuntaryhmät sektoreittain syksyllä 2021.
Liikuntatoimi
o Ulkoratakävely, sisäratakävely, kävelyjalkapallo, seniorikuntosali, etäjumppa, vesivoimistelu
Järjestöt
o Tuolijumppa, tasapainoryhmä, ulkoliikuntaryhmä, kuntojumppa
Siun sote
o Kuntosaliryhmä
Seutuopisto
o Tuolitanssi/tuolijumppa

Ryhmiä
14

Osallistujia
235

4

21

2

10

1

10

21

276

Yhteensä
Liikuntatoiminnan laatu (21 ryhmässä) syksyllä -21
•
•
•
•
•
•
•

Kahdesti viikossa kokoontuvia liikuntaryhmiä oli yksi.
Toimintakyvyn testauksia ei tehty.
Maksuttomia ryhmiä oli kuusi.
Asiakaspalautetta kerättiin neljästä ryhmässä.
Kuljetusta liikuntaryhmiin ei järjestetty.
Ravitsemustietoa annettiin yhdessä ryhmässä.
Liikuntaryhmien ohjaajat olivat liikunnan tai kuntoutuksen ammattilaisia 15 ryhmässä ja vertaisohjaajia kuudessa
ryhmässä

•
•
•
•
•
•
•

Onnistumisia
Yhteistyöllä on saatu aikaan uutta ja vakiintunutta toimintaa.
Vertaisohjattuja ryhmiä ei ollut alkutilanteessa ollenkaan, nyt kuusi.
Etäjumppa, sisä- ja ulkoratakävelyt sekä kävelyjalkapallo on aloitettu uutena toimintamuotona.
Kehittämiskohde
Ryhmien laatua voidaan parantaa tekemällä toimintakyvyn testausta. Tulokset helpottavat henkilökohtaisen nousujohteisen harjoitusohjelman laadinnassa ja antavat tietoa
harjoittelun vaikutuksista sekä ryhmäläisille, että ohjaajalle.
Etäjumppaa verkossa kannattaa kehittää eteenpäin, jotta tavoitettaisiin laajasti kotona
asuvia iäkkäitä. Katso myös video Etäjumppaa Kolarin perukoilta
Vertaisohjaajien jatkokouluttaminen, osaamisen vahvistaminen sekä kannustaminen on
tärkeää.
Tietoa ravitsemuksesta harjoittelun tukena kannattaa lisätä. Oikea ravitsemus ja riittävä
proteiinin saanti tukee harjoittelun vaikutuksia. Voimaa treenistä ja ruuasta -video ja
Gerontologinen ravitsemus ry www.gery.fi
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2. Ulkoilu
Ulkoiluolosuhteet
Outokummussa on luonnonkaunis ympäristö, joka
houkuttaa ulkoilemaan sekä kesällä- että talvella.

Ulkoiluystävätoiminta ja ulkoiluryhmät
Ikäihmisten ulkoilutoimintaa koordinoivat liikuntatoimi ja Via Dian Senioritalohanke yhteistyössä. Siun
soten kanssa tehdään yhteistyötä avustetun ulkoilun
osalta. Avustetun ulkoilutoiminnan Ulkoiluystävät
ulkoilevat ulkoilukaveria tarvitsevien kanssa yleensä
kerran viikossa tai he ohjaavat ulkoliikuntaryhmiä.

Ulkoilutapahtumat
•

•

•

Vie vanhus ulos - yhdessä askeltaen kampanjassa olivat mukana ulkoiluystävät, Voimaa vanhuuteen -toimijat,
Via Dia, Ovela sekä kolmas sektori
Vie vanhus ulos -kampanjaan on osallistuttu joka vuosi. Kampanjan avulla
viestitään ikäihmisten tarpeesta päästä
ulos, vaikka pieneksi hetkeksi.
Ulkoilutapahtumat ovat keränneet paljon väkeä yhdelle koolle ja niissä on
järjestetty monipuolista ohjelmaa,
jumppaa ja kahvittelua.

Onnistumisia
• Erilaisia ulkoiluun liittyviä tapahtumia on monipuolisesti ja niitä järjestetään laajasti yhteistyötä tekemällä
Kehittämiskohteita
• Yhteistyötä eri toimijoiden kanssa kannattaa jatkaa ja käynnistää esimerkiksi säännöllisiä ulkoiluryhmiä lisää.
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3. Liikuntaneuvonta
•
•

Outokummussa liikuntaneuvontaa voi saada terveyskeskuksessa tai liikuntahallilla. Neuvonta
on liikunnan- tai kuntoutuksen ammattilaisen ohjaamaa. Käynnit toteutetaan yksilöneuvontana ja ovat yleensä kertaluonteisia. Tarvittaessa käyntikertoja voi olla useampia.
Liikuntaneuvonnan pohjalta asiakas voidaan ohjata hänelle sopivaan ryhmään tai antaa kuntosaliopastusta. Neuvonta voi sisältää myös ravitsemusohjausta ja toimintakyvyn testauksen.

Onnistumisia
• Ammattilaisen ohjaamaan liikuntaneuvontaan on mahdollista päästä terveyskeskuksessa ja
liikuntahallilla.
Kehittämiskohteita
• Liikuntaneuvonnassa käyneiden asiakkaiden liikuntatottumuksia ja neuvonnan vaikutuksia
olisi hyvä seurata ja päivittää hänelle tehtyä suunnitelmaa.
• Matalankynnyksen liikuntaneuvontaa olisi hyvä olla tarjolla paikoissa, missä ikäihmiset liikkuvat, esim. kirjasto, kaupat, järjestöjen tapaamiset, srk.
• Ryhmämuotoinen liikuntaneuvonta voisi olla kiinnostava kokeilu. Liikkuva minä -opintopiiri.

4. Koulutus
Outokumpu on hyödyntänyt Voimaa vanhuuteen -ohjelman maksuttomia koulutuksia 2019-2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voitas -kouluttajakoulutus, iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelu, 2kpl
Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttajakoulutus, 4kpl
Iloa istumatanssista -tukea tuolista, 1kpl
Virikkeitä iäkkäiden liikunnanohjaukseen, 2kpl
Voimaa etäjumpasta -kouluttajakoulutus, 2kpl
Kultaa kouluttajille täydennyskoulutus, 2kpl
Pohjois-Karjalan oppimisverkosto, Polvijärvi (2018) 1kpl
Pohjois-Karjalan oppimisverkosto, Tohmajärvi ja Outokumpu
(2019) 5kpl
Pohjois-Karjalan oppimisverkosto, 2x etätapaaminen (2020) 5kpl
Pohjois-Karjalan oppimisverkosto, 2x etätapaaminen (2021) 4kpl
Starttiseminaari (2019) 3kpl
Voimaa vanhuuteen -foorumi (2020) 3kpl
Voimaa vanhuuteen -foorumi (2021) 3kpl

Ikäinstituutin kouluttajakoulutuksissa käyneet ovat kouluttaneet Outokummussa 16 vertaisohjaajaa ja 13 ulkoiluystävää. 2021 aiemmin koulutetuille vertaisohjaajille järjestettiin täydennyskoulutuksena etäjumpan ohjauskoulutus. Koronan vuoksi 2020-2021 muita koulutuksia ei järjestetty. Kouluttamiset jatkuvat jälleen tilanteen salliessa.
Tukea koulutukseen ja kehittämistyöhön
• Maksuttomia koulutuksia voi hyödyntää vielä kevään 2022 ajan. Koulutuskalenteri
• Kehittämistyötä voi jatkaa Pohjois-Karjalan Voimaa vanhuuteen -oppimisverkostossa.
4

5. Voimaa vanhuuteen viestintä
Voimaa vanhuuteen -yhteistyöryhmä on järjestänyt
erilaisia tapahtumia, joissa iäkkäiden liikunta ja Voimaa vanhuuteen -työ on ollut hyvin esillä. Tapahtumissa on tavoitettu sellaisiakin ikäihmisiä, jotka eivät ole aiemmin olleet toiminnoissa mukana.
•
•
•

•
•

Outokummun Seutu julkaisi 10.6.2021 lehtijutun
etäjumpan testaamisesta.
Outokummun Seudussa oli 21.10.2021 Ikäinstituutin Kotoisa kuntoilua- jumppa- ja ravitsemusvinkkejä -ohje koko sivun kokoisena.
Facebookin Voimaa vanhuuteen, Outokumpu tilin kautta viestittiin kunnan iäkkäiden liikuntaan liittyvistä asioista, tapahtumista ja mm.
vertaisohjaajakoulutuksista.
Iäkkäiden liikuntakalenteriin on koottu kattavasti Outokummussa toimivien ryhmien tiedot.
Voimaa vanhuuteen -toiminnasta viestittiin
säännöllisesti kunnan eri toimielimille. Etenkin
seniorineuvosto sekä osallisuus- ja yhteistoimikunta toivoivat vuosittaista toimintakatsausta.
Outokummun Seutu 26.8.2021

Outokummun Seutu 21.10.2021
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Outokummun Voimaa vanhuuteen yhteistyöryhmässä on ollut mukana:
Jonna Nissinen, liikunnanohjaaja
Kirsi Vänskä-Partanen, fysioterapeutti, Siun sote
Pia Sormunen, Outokummun Voimistelu ja Liikunta ry
Helka Ratilainen, Outokummun Sydänyhdistys ry
Liisa Hiltunen, Rikkaveen kyläyhdistys ry
Lea Tolonen, Eläkeliiton Outokummun yhdistys ry
Kari Tahvanainen, Outokummun karjalaiset ry

Outokummun mentori Ritva-Liisa Salonen, Ikäinstituutti, ritva-liisa.salonen@ikainstituutti.fi

Etäjumppaa perhekodilla
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