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Julkisen sektorin ja         
järjestöjen               

poikkisektorisen                      
yhteistyön lisääminen

Kunnat saavat                                                                  
Ikäinstituutilta työnsä 
tueksi materiaalia ja 

maksuttomia koulutuksia

Kohderyhmänä kotona 
asuvat, 

toimintakyvyltään 
heikentymässä olevat 

ikäihmiset (75+) 

Tavoitteena on lisätä ikäihmisille
• Voima- ja tasapainoharjoittelua
• Liikuntaneuvontaa 
• Ulkoilua

Askola on mukana Voimaa vanhuuteen 
mentorointiohjelmassa 2018-2021



IkäinstituuttiIkäinstituutti

Voimaa vanhuuteen -yhteistyöryhmä
Muuten verkostossa mukana 

Askolan Voimaa vanhuuteen – tilannekatsaus 2020

Kaikkia tarvitaan ikäihmisten liikunnan edistämisessä
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• Ryhmät käynnissä alkuvuodesta 2020. 
Maaliskuussa alkanut koronatauko jatkuu edelleen.

• Syksyllä toiminnassa Eläkeliiton keilailu ja 
ulkoiluryhmä.

• Liikuntatoimen ja fysioterapian järjestämä 
keskiviikkolenkki syksyllä kerran viikossa, 11 kertaa. 

• Seurakunnalla kävelyryhmä kylällä sekä 
soppatiistai kirkkopihalla.

• Vertaisohjaajakoulutukseen saatiin viisi innokasta 
osallistujaa alkuvuodesta 2020. Koulutus vielä 
kesken.

Iäkkäiden liikuntatoiminta Askolassa vuonna 2020
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• Jumppaohjeita jaettiin ikäihmisille kotiin kauppakassipalvelun mukana.
• Etäjumppaa käynnistettiin. Kunta osti fysioterapeutti Neppi Stenbäckiltä 

tuolijumppia Facebookin. Jumppavideot löytyvät myös kunnan nettisivuilta 
Voimaa vanhuuteen -osiosta. 

Korona-ajan sovelluksia iäkkäiden liikuntaan
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• Jumpat järjestettiin neljässä eri pisteessä: 
Monninkylä, Särkijärvi, Tuomiranta, Korttia

• Jumppia yhteensä 16 kesän aikana

• Osallistujia 6-12 henkeä / jumppa

• Osallistujat pääsääntöisesti 70-75 -vuotiaita naisia

• Paikalle tultiin autolla, polkupyörällä tai kävellen

• Osallistujien toimintakyky vaihteli avustettavasta 
hyväkuntoisiin, pääpaino hyväkuntoisissa. 

Puistojumpat
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• Yhteistyössä kunnan, seurakunnan ja Eläkeliiton kanssa

• Toteutus turvallisuus huomioiden: jakautuminen 
pienryhmiin rastiradalle.

• 8 suunnistusrastia, joissa jumppa, luontoelämys ja 
tietovisa

• Naurujooga

• Tarjoilut yksilöpakattuina

• Pohjamateriaalina Ikäinstituutin luontoelämyspolku

• Osallistujia yli 30

Tuomirannan ulkoilupäivä syyskuussa
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• Toimintaa rahoitettu osittain (etäjumppa, ulkoilutapahtuma) 
AVI:n liikunnallisen elämäntavan edistämisen hanketuella 
(Ikiliikkuja-ohjelma).

• Koronan vuoksi osa tuesta siirtyy käytettäväksi vuonna 2021.

• Voimaa vanhuuteen -ohjelma ei anna kunnille rahallista 
tukea, vaan maksutonta koulutusta, materiaalia ja 
mentorointia.

Rahoitus
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Askolan edustajat osallistuivat Ikäinstituutin 
tilaisuuksiin seuraavasti                      

• Senioritanssin startti 1 hlö

• Voimaa vanhuuteen - foorumi ( 2 henkilöä)

• Uudenmaan Voimaa vanhuuteen -
oppimisverkoston tapaamiset (2 henkilöä)

Kunnan Voimaa vanhuuteen -verkostoon 
kuuluvilla on mahdollisuus osallistua 
Ikäinstituutin maksuttomiin koulutuksiin 
toukokuun 2022 loppuun saakka. 

Lisää osaamista 
ja ideat kiertoon
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• Käynnistetään normaali ryhmätoiminta heti 
koronatilanteen salliessa.

• Liikuntaneuvonta käyntiin Askola Areenassa 
Avoimet ovet –tapahtumissa. 

• Puistojumpat neljässä eri pisteessä kesäkuun 
alusta elokuun loppuun.

• Vesijumppaa Pukkilassa ja Monninkylässä.

• Kirjastotoimella on keväällä tulossa 
striimauksena mm. konsertteja. 

Voimaa vanhuuteen -suunnitelmia vuodelle 2021
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Päivittäisen liikkumisen vähentyminen heikentää vääjäämättä lihasvoimaa ja lisää 
riskiä saada monia muitakin sairauksia. 

Jos päivittäinen liikkuminen rajoittuu vain kotipiirin arkiaskareisiin (alle 2000 askelta), 
jo kahden viikon aikana

- lihasmassa voi vähentyä lähes kilon verran (n. 1-3 %) 

- ja tämän myötä lihasvoima voi heikentyä jopa 15 %.  

Oikawa SY, Holloway TM and Phillips SM (2019) The Impact of Step Reduction on Muscle Health in Aging: Protein and 
Exercise as Countermeasures. Front. Nutr. 6:75. doi: 10.3389/fnut.2019.00075

Kortebein P, Ferrando AA, Lombeida J,Wolfe RR, EvansWJ. Effect of 10 days of bed rest on skeletal muscle in healthy
older adults. J Am Med Assoc. (2007)297:1769–74. doi: 10.1001/jama.297.16.1772-b

Ikäihminen tarvitsee liikuntaa - poikkeusaikanakin
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Puolen vuoden kuntosaliharjoittelu kahdesti viikossa parantaa iäkkään 
suorituskykyä yhtä paljon kuin ikääntymisen myötä menetetään 
10 vuodessa. Karavirta ym. 2011 MSSE

Liikuntaharjoittelu on tehokkain yksittäinen keino estää iäkkäiden ihmisten 
kaatumisia ja niistä aiheutuvia murtumia. Karinkanta ym. 2010

Yhden lonkkamurtuman hoito maksaa keskimäärin 30 258 €. THL PERFECT-hanke

V. 2018 Askolassa todettiin yhteensä 8 lonkkamurtumaa. Sotkanet

Liikuntaharjoittelu kannattaa
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Lue lisää: 
TiiTu 1/2020: Etäjumppa tuo 
terveysliikunnan lähelle (pdf)

• 1 krt/vko reaaliaikainen ohjattu etäjumppa + 
1–3 x/vko omatoimista harjoittelua videoiden avulla.

• SPPB-testillä mitattu liikkumiskyky parani (kuvio). 

• Testiin osallistuneista 47 henkilöstä 13 henkilöä 
paransi tuloksiaan siten, että heillä on pienempi 
toimintakyvyn heikkenemisen riski tulevaisuudessa.

Ohjattu etäjumppa (3 kk) tuottaa tuloksia

https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2020/02/TiiTu_No_1_DigiVV_2020_interactive2.pdf
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• Henna Nyrhivaara, fysioterapeutti
henna.nyrhivaara@askola.fi

• Mia Stengård, liikunnanohjaaja
mia.stengard@askola.fi

• Heli Starck, Askolan mentori
Ikäinstituutti
heli.starck@ikainstituutti.fi

Askolan Voimaa vanhuuteen -yhteyshenkilöt
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