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Ikäinstituutti

Kunnat saavat                                                                  
Ikäinstituutilta työnsä 
tueksi materiaalia ja 

maksuttomia 
koulutuksia

Julkisen sektorin ja         
järjestöjen               

poikkisektorisen                      
yhteistyön lisääminen

Lappeenranta on mukana Voimaa vanhuuteen 
mentorointiohjelmassa 2018-2021

Kohderyhmänä kotona 
asuvat, 

toimintakyvyltään 
heikentymässä olevat 

ikäihmiset (75+) 

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

Voimaa vanhuuteen yhteistyöryhmä

- Kulttuuri ja vapaa-aika (liikuntapalvelut)
- Kaupunkikehitys- ja tekniset palvelut
- Asuminen ja ympäristö
- Päätöksenteko ja osallistuminen

Lauritsalan Eläkkeensaajat ry

Lappeenrannan Voimaa vanhuuteen – tilannekatsaus 2020



Ikäinstituutti

Luovuutta Lappeenrannassa 

Uutta liikuntatoimintaa kehitetty monella eri saralla

Vertaisvetureita on aktiivisesti toiminnassa mukana                                                 
ja heitä on koulutettu lisää

Uusia ulkokuntosaleja

Ulkoliikuntatapahtumia

Liikuntavälineiden lainausta

Osaamista lisätty ja verkostoiduttu 
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Ikäinstituutti

Uutta liikuntatoimintaa Lappeenrannassa 2020
Parvekejumpat

Myö liikutaa kotikulmilla, kesäajan toiminta

Vertaisohjaajien ulkoiluryhmä Joutsenossa 
”Iloa kimpassa kävellen”

Vertaisohjattu asukasyhdistyksen ryhmä, 
jossa lihaskunto- ja tasapainoharjoittelua

Voimaa vanhuuteen kuntosaliryhmä 2 kpl  
2x vk ja yksi voima-tasapainoryhmä 
jatkuvakestoisena

Kauppakeskuskävelyt
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Parvekkeella kuntoillen 

kuvapaikka

Ohjattua jumppaa 6 eri kohteessa
• Järjestetty yhteistyössä 

palvelukeskussäätiön kanssa, muutama 
yksityinen talo mainostuksen innoittamana 
mukana

Toistui kerran viikossa 7-10 viikon ajan

Kesto 15- 20 min

Ohjaus 2 tai 3 eri suunnalta talon koosta 
riippuen

Parhaassa kohteessa osallistujia kerrallaan 
paikalla 196. Osallistujia yhteensä 634

Lappeenrannan Voimaa vanhuuteen – tilannekatsaus 2020

uutta



Ikäinstituutti

Myö liikutaa kotikulmilla

Kesäajan toimintaa asuinalueilla       
4 eri kohteessa

Kävelyä, pelailua, 
tasapainoharjoitteita ja ulkoilua

Toistui kerran viikossa 4 viikon ajan

Kesto 60min

Osallistujia 76
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uutta
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”Iloa kimpassa kävellen” Joutsenossa 

Vertaisohjattua ulkoilua

Lihaskunto- ja tasapainoharjoittelua 
ohessa

Ryhmä toimii ns ”jatkuvana”

Kokoontuminen kerran viikossa, kesto 
60min

Osallistujia 10-15
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Asukasyhdistyksen ryhmä

Vertaisveturin ohjaama ryhmä

Lihaskunto- ja tasapainoharjoittelua

Ryhmä toimii ns. ”jatkuvana”

Kokoontuminen kerran viikossa

Kesto 60min

Osallistujia 15

Lappeenrannan Voimaa vanhuuteen – tilannekatsaus 2020
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Voimaa  vanhuuteen -kuntosaliryhmät 

kuvapaikka Kaksi ryhmää, joista toinen keskeytyi 
koronan vuoksi

Jakson pituus 9 viikkoa. 

Kokoontuminen  2x vk, kesto 75-90min

Osallistujia 7

Lyhyt fyysisen toimintakyvyn testaus 
(SPPB) ryhmän alussa ja lopussa
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uutta
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Kauppakeskuskävelyt

kuvapaikka
Liikuntapalveluiden ohjaama

Kävelyn ohessa lihaskunto- ja 
tasapainoharjoittelua

Ryhmä toimii ns jatkuvana

Kokoontuminen kerran viikossa, 
kesto 60min

Osallistujia yleensä 13
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uutta
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Yli 65-vuotiaitaa

17 234

Uudet liikunnanharrastajat tuovat säästöjä lonkkamurtumahoitoihin

Mikä tahansa liikunta 
vähentäisi

Lonkkamurtumia kunnassad

Säästöt lonkkamurtumien hoidossa

Tasapaino- ja toiminnalliset 
harjoitteet vähentäisivät

lonkkamurtumaa 
vuodessa**

363 096 €181 548 €

12
lonkkamurtumaa 

vuodessa**

6

127

säästöä vuodessa säästöä vuodessa
3 842 766 €

uusia iäkkäitä liikunnan
harrastajia saataisiin

2 657
joiden kustannukset noin

joista harrasti liikuntaab

13 287

Jos yli 65-vuotiaiden 
liikkujien määrä kasvaisi

20 %*
Lonkkamurtuman hoito 

maksaa keskimäärinc

30 258 €

Kunnan tilastotietoja

LAPPEENRANTA

Huom. Laskurissa hyödynnetään erilaisia valtakunnallisia ja alueellisia tilastotietoja, ja se on laskennallinen.
LÄHTEET: a) Sotkanet.fi (THL). 65 vuotta täyttäneiden lukumäärä kunnassa vuonna 2019, b) Sotkanet.fi (THL). Vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien osuus 65 vuotta täyttäneistä vuonna 
2018; laskettu maakuntatasoisesta tilastosta, c) Terveytemme.fi (THL). PERFECT-hankkeen tuloksia: Lonkkamurtumapotilaiden 365 päivän hoitokustannukset Suomessa 2011–2013, 
vakioitu (eur/potilas), d) Sotkanet.fi (THL). Lonkkamurtumien lukumäärä 65 vuotta täyttäneillä vuonna 2018
*tyypillinen liikunnan lisääntyminen VV-ohjelmakaudella
**Lonkkamurtumariskiä voidaan vähentää millä tahansa liikunnalla 27 % ja tasapaino- ja toiminnallisilla harjoitteilla 56 %, ks. Sherrington ym. 2019,
doi: 10.1002/14651858.CD012424.pub2. Lisäksi oletuksena, että lonkkamurtumien ilmaantuvuus on vuoden 2018 tasolla; pyöristetty kokonaisluvuiksi.
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Lisää vertaisvetureita
• Koulutettu 8 uutta vertaisveturia 

• Viimeisellä koulutuskerralla oli yhteinen virkistystapahtuma, johon kutsuttiin 
mukaan jo aiemmin koulutettuja vertaisohjaajia. Ohjelmassa oli  yhdessäolon lisäksi 
verkostoitumista ja kirkkovenesoutua.
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Vertaisohjaajien kanssa 
liikunnasta iloa

kuvapaikka Muutamia esimerkkejä toiminnasta:

”Iloa kimpassa kävellen”                      
-vertaisohjatut kävelyt keskustassa 
ja Joutsenossa

Vertaisohjaaja opastaa ja neuvoo 
Lappeenrannan uimahallin 
kuntosalilla

Vesijuoksua ryhmässä Lauritsalan 
uimahallilla vertaisvoimin

Mukana ulkoiluystävätoiminnassa ja 
puhelinystävätoiminnassa

Vertaisohjaajia toimii erilaisissa 
tehtävissä 72
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Uusien ulkokuntosalien
avajaiset 10.9.2020

Huhtiniemi ja urheilutalo 
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Lappeenrannan alueella jo 8 ulkokuntosalia

• Avainsanoja esteettömyys ja senioreille soveltuvat laitteet, jotka soveltuvat myös muille käyttäjille

• Ulkokuntosalit eivät ole olleet tyhjillään

• Liikuntapaikkoina ovat edullisia
• Käyttökustannukset ovat nolla, kun vertaa moneen muuhun liikuntapaikkaan

Etelä-Saimaa lehdestä otteita 15.10.2020
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Liikuntatapahtumat 2020
kuvapaikka

Parvekejumpat keväällä ja kesällä. 
Tavoitettu 634 osallistujaa (dia 6)

Syyssäpinä- tapahtumia (6kpl) järjestetty 
lokakuussa kaupungin eri puolilla, lähinnä 
liikuntapuistoissa ja ulkokuntosaleilla. 
Tavoitettu yli 100 henkilöä

Liikutaan yhdessä kotikulmilla 
tapahtumia (3kpl) järjestetty 
marraskuussa. Tapahtumat ulkoilun 
merkeissä lihaskuntoa unohtamatta. 
Tavoitettu 11 henkilöä
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Liikuntavälineiden lainaus
kuvapaikka

Lappeenrannan 
kaupunginkirjastossa kattavasti 
laitattavia liikuntavälineitä

Välineiden mukana kirjalliset 
harjoitteluohjeet

Laina-aika yksi viikko

Samat käyttösäännöt, kuin kirjaston 
muitakin aineistoja lainattaessa
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Osaamisen lisääminen ja verkostotyö

kuvapaikka
Ikäinstituutin koulutuksissa mukana:                     

Liikuntaneuvontaa ikäihmisille                             
- koulutus (4 henkilöä)
Ulkoiluystäväksi iäkkäälle                              
-kouluttajakoululutus parhaillaan 
käynnissä verkkokoulutuksena 
(5henkilöä)

Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson Voimaa 
vanhuuteen -oppimisverkostojen                                                                      
etätapaamiset 2 kertaa (6 henkilöä)

Voimaa vanhuuteen -foorumi (2 henkilöä)

Mukana kotona asuvien ikäihmisten 
terveysliikunnan ja hyvinvoinnin 
edistäjiä ympäri Suomea
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Myö liikutaan/ Ikiliikkuja-hanke

Ikiliikkuja-ohjelma on osa valtakunnallista Liikkuvat-
ohjelmaa. Ikiliikkuja tukee liikunnallisen elämäntavan  
edistämisen AVI-rahoitusta saaneita hankkeita.

Myö liikutaa! - hankkeessa toteutetaan 
Lappeenrannan liikkumisohjelman tavoitteisiin 
tähtääviä toimintoja niin työikäisten, kuin 
senioreidenkin parissa.

Ikiliikkuja-hankkeessa yhdessä VV-toiminnan kanssa 
saavutettu:

Uutta liikuntatoimintaa koronaturvallisesti; mm. 
ulkoliikuntaa ja parvekejumppia

Myö liikutaan kotikulmilla- tapahtumat

Vertaisohjaajia aktiivisesti toiminnassa mukana ja 
heitä on koulutettu lisää.

Suunnitelmissa jatkossa mm. kehittää ikäihmisten 
liikuntapalveluketjua ja etäjumppaa
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Kehittämisideoita 
vuodelle 2021
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Liikuntaraati 2021 alkuvuodesta

Lähiliikunnan kehittäminen

Palveluiden tuominen asiakkaan     
lähelle

Mielenhyvinvoinnin tukeminen ja 
yksinäisyyden ehkäisy
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Yhteistyöryhmä:

Ulla Pyysalo
Liikuntapalvelut, Lappeenrannan kaupunki

ulla.pyysalo@lappeenranta.fi

Ritva-Liisa Salonen
Lappeenrannan mentori, Ikäinstituutti

ritva-liisa.salonen@ikainstituutti.fi

www.voimaavanhuuteen.fi
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