
Tilannekatsaus vuodesta 2019 

Lohja



Lohja on mukana Voimaa vanhuuteen -
mentorointiohjelmassa 2018-2021

Mentorointiohjelmassa jatkuu hallituksen 
Voimaa vanhuuteen -kärkihankkeessa 2017-
2018 alkanut toiminta ikäihmisten 
terveysliikuntamahdollisuuksien 
edistämiseksi. 

Tavoitteena on lisätä ikäihmisille:

• Voima- ja tasapainoharjoittelua

• Liikuntaneuvontaa

• Ulkoilua 

• Vertaisohjattua liikuntatoimintaa

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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• Ikäihmiset hyvinvoivat ja toimintakykyisiä, 
joilla mahdollisuus pärjätä kotona pidempään

• Yhteisöllisyys ja sosiaaliset kontaktit 
lisääntyneet

• Helposti saavutettavat, matalankynnyksen  
liikuntapalvelut ja alueellista liikuntatoimintaa

• Tietoa liikuntamahdollisuuksista  helposti 
saatavilla

• Teknologia on otettu käyttöön osaksi 
liikuntatoimintaa

• Kokemusasiantuntijuus osana liikuntaa

• Lohja tunnetaan ikäystävällisenä ja liikunta-
myönteisenä kuntana

• Resursseja osoitetaan selkeästi terveyttä 
edistävään työhön myös ikääntyvien osalta

• Voimaa vanhuuteen -hyvät käytännöt ovat 
toimivana osana kunnan hyte -työtä

• Monialaisessa päätöksenteossa 
huomioidaan ikäihmisten liikuntanäkökulma

• Palveluliikenne on kehitetty niin, että se 
mahdollistaa ryhmiin osallistumisen ja 
liikuntabussi jalkaantunut eri alueille

• Laaja-alainen ja aktiivisesti toimiva
verkosto,missä yhteistyö on saumatonta eri
toimijoiden välillä

• Hyvä tiedonkulku ja tieto helposti saatavilla eri
toimijoiden liikuntapalveluista

• Toimiva palveluohjaus esim. Ikähelpistä
liikuntapalveluihin

• Järjestöillä mahdollisuus avustuksiin ja 
salivuokrat malitilliset -> järjestöt järjestävät 
monipuolista liikuntaa

• Hyvät käytännöt laitettu kiertoon

• Koordinoitu vapaaehtoistyö

Mitä toiveita ja ajatuksia nousi esille alkutapaamisessa (2019) mentorointiohjelman
jälkeisestä toivotusta tulevasta ja missä mennään nyt?



Liikuntatoimintaa 
ikäihmisille

• Lohjalla järjestettiin ikäihmiselle edellisen 
vuoden tavoin monipuolista liikuntatoimintaa. 
Ohjattuja liikuntaryhmiä tarjosivat;

• Lohjan liikuntakeskus

• Hiiden Opisto

• Sosiaali- ja terveystoimi 

• Järjestöt

• Urheiluseurat 

• Vertaisohjattuja ryhmiä on Lohjan 
liikuntakeskuksella 6, kolme kuntosali- ja 
kolme tulijumpparyhmää, joista yksi aloittanut 
2019.
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VoiTas- kuntosaliharjoittelu

Tavoitteellista 
kuntosaliharjoittelua 

tulisi olla tarjolla 
kohderyhmän iäkkäille.  

Tehoharjoittelulla 
voidaan ehkäistä 1/3 

kaatumisista

Yhden lonkkamurtuman 
hoito maksaa

n. 30 000 € /1. v. 

Sosiaali- ja terveystoimi järjestää Ikäihmisille 
voima- ja tasapainoharjoitteluryhmiä 
palvelukeskuksen kuntosalilla. 

Kuntosaliryhmät on suunnattu:
• Palvelukeskuksen asiakkaille 
• Hoivaosastoilta kotiutuville tai kotona asuville ikäihmisille, 

joiden kotona selviytymisessä tarvitaan tukea 

Harjoittelu on:
• Intensiivistä nousujohteista voima- ja tasapinoharjoittelua

2x/viikossa 2-3 kk:n ajan
• Jokaiselle tehdään yksilöllinen kuntosaliohjelma, jossa on 

alaraajapainotteisia voimaharjoituksia

Myös liikuntakeskuksella on erityisliikunnan 
kuntosaliryhmiä
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Vuonna 2018 oli 65-
vuotta täyttäneillä 
lonkkamurtumia

80 kpl (0,8%) 
Valtakunnallinen k.a. 0,7%. 



Vertaisohjattu liikuntatoiminta

• Lohjalla järjestettiin keväällä vertaisveturi -koulutus, 
mihin osallistui 15 henkilöä sekä seniorikahvilan
vetäjille suunnattu oma kurssi, missä oli 9 
osallistuja. 

• Liikuntakeskuksen ryhmissä toimii 11 koulutettua
vertaisohjaaja
• Kuntosaliryhmissä (3 kpl,) oli 526 käyntiä ja tuolijumpissa 

(3 kpl) 763 käyntiä. Kaikkiaan näissä kävi noin 90 
ikäihmistä.

• Apuomenan seniorikahvilan ryhmissä, toimii myös
useita vertaisohjaajaa, jotka ohjaavat muun
ryhmätoiminnan ohessa liikuntatuokioita.  



Kunnan ammattilaiset sekä 
vertaisohjaajat osallistuivat 
koulutuksiin sekä yhteisiin 
verkostotapaamisiin

• Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -
kouluttajakoulutus

• Voimaa ja tasapainoa vedestä 
vanhuksille

• Uudenmaan maakunnallinen 
oppimisverkosto
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Vie vanhus ulos -
Kampanjaan kirjattiin
Lohjalta 20 ulkoilukertaa

• Vie vanhus -ulos luontoretki järjestettiin Porlan virkistysalueella yhteistyössä  
Lohjan kaupungin, Lohjan Liikuntakeskus Oy:n, Kisakallion urheiluopiston, 
Lohjan Marttojen, Menumat:n ja Apuomenan kanssa. 

• Tapahtumassa oli mahdollisuus päästä veneretkelle TheraFish -lautan
kyydissä. Muuta ohjelmaa mm. yhteislaulua, makkaranpaistoa, jutustelua
kuntapäättäjien kanssa sekä virkistysalueeseen tutustumista. 

• Tapahtumaan osallistui noin 70 ikäihmistä ja 30 vapaaehtoista tai muuta
toimijaa. 



Terveiset kuntapäättäjille retkeltä
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Liikuntaneuvonta

• Liikuntaneuvonta on tarkoitettu kaiken ikäisille
lohjalaisille, jotka liikkuvat terveytensä kannalta
liian vähän.

• Tukea liikunnan aloittamiseen, tietoa erilaisista
liikuntamahdollisuuksista sekä liikunnan
merkityksestä oman terveyden ylläpitämisessä ja 
yksilöllistä ohjausta erilaisiin liikuntamuotoihin.

• Liikuntaneuvontaan pääsee liikkumislähetteellä, 
tai ottamalla itse yhteyttä liikuntaneuvojaan. 

• Tapaamisia on 1-3 ja se on maksutonta.

• Vuonna 2019 liikuntaneuvonnassa kävi
6 ikäihmistä.
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Mitä muuta 2019

• Lohjalla järjestettiin useita tapahtumia, joissa 
Ikäihmisten liikunta ja Voimaa vanhuuteen -ohjelma 
oli esillä mm.
• Palvelutoripäivät
• Rantatapahtuma
• Yhteistyössä tulevaisuuteen tapahtuma
• Kisakallion opiskelijoiden järjestämä ikääntyneiden 

liikuntatapahtuma
• Vanhustenviikon tapahtumat
• Muistiviikon tapahtumat
• Voimaa ruoasta -viikko

Vuoden 2019

• Onnistumisena koettiin yhteistyöryhmän toiminta ja 
toiminnan tavoitteiden selkiytyminen.

• Haasteena vähäiset resurssit, ajankäyttö sekä 
järjestöjen aktivointi ja innostaminen mukaan 
toiminnan kehittämiseen. 

Lohjan Voimaa vanhuuteen -katsaus 2019



Ideoita ja suunnitelmia
vuodelle 2020

• Ulkoiluystävätoiminnan kehittäminen esim. jo olemassa 
olevaan vapaaehtois- ja ystävätoiminnan yhteyteen

• Kortteliliikuntaa ja toimintaa keskusta-alueen 
ulkopuolelle.

• Ikäihmisten liikuntakalenterin koostaminen ja 
liikuntapalveluketjun rakentaminen. 
- > kirjaus hyvinvointistrategiaan tms.

• Järjestöjen ja liikuntaseurojen innostaminen ja saaminen 
laajemmin mukaan ikäihmisten liikuntatoiminnan 
järjestämiseen.
- > liikuntaraati järjestötoimijoille

• Voimaa vanhuuteen -ohjelman maksuttomista 
koulutuksista tiedottaminen aktiivisesti eri toimijoille 
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Lohjan Voimaa vanhuuteen -yhteistyöryhmä

www.voimaavanhuuteen.fi

Saila Hänninen
Lohjan kuntamentori

saila.hanninen@ikainstituutti.fi

Mervi Toivanen
Erityisasiantuntija
mervi.toivanen@lohja.fi

Johanna Repola
Lohjan liikutakeskus, Johdon assistentti
johanna.repola@lohja.fi

Ilona Kauppinen
Hiiden Opisto, suunnittelijaopetta 
ilona.kauppinen@lohja.fi

Eila Sundell
Apuomena, Vapaaehtoistoiminnan vastaava
Eila.sundell@apuomena.fi

Minna Mäenpää
Hiiden seudun omaishoitajat
minna.maenpaa@hiiden-seudunomaishoitajat.fi

Raimo Friberg
Lohjan Sydän
raimo.friberg@saunalahti.fi

Ari Pitkämäki
Jumppajussit
ari.pitkamaki@gmail.com

Tuula Suominen
Palvelualuejohtaja
tuula.m.suominen@lohja.fi

Mari Heikkilä
Kisakallion urheiluopisto
mari.heikkila@kisakallio.fi

Riikka Karinto
Lohjan seurakunta
riikka.karinto@evl.fi
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