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Hankelogo



Ikäinstituutti

Kunnat saavat                                                                  
Ikäinstituutilta työnsä 
tueksi materiaalia ja 

maksuttomia 
koulutuksia

Julkisen sektorin ja         
järjestöjen               

poikkisektorinen                      
yhteistyö tuo tulosta!

Lapua 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

Lapuan Voimaa vanhuuteen -yhteistyöryhmässä
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Liikuntatoimi

Sosiaali- ja terveystoimi: Palveluohjaus ja neuvonta

Saarenpääkoti

Eläkeläisjärjestöt (Eläkeliitto, EKL, Kansalliset seniorit)

Kansalaisopisto

Kirjasto



Ikäinstituutti

Kuntosalilta lisää lihasvoimaa Saarenpääkodilla

Saarenpääkodin tehoharjoittelujakso -pilotti lokakuussa

- 8 vko jakso, kaksi kertaa viikossa, 8  osallistujaa aloitti

- alku- ja lopputestaukset tehtiin neljälle: 

Lihasvoimatesti: parani kaikilla

Toimiva-testi: (tehtiin kolmelle): 

- Tuolilta ylösnousu -testi parani kaikilla

- VAS-kipujana ja yhden jalan seisonta: hajontaa

Kuntosaliryhmiä 14 (alkuvuosi 8, syksy 6 ryhmää)

- Osallistujia: alkuvuonna: 80 naista, 10 miestä, syksyllä: 35 naista ja 5 miestä
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Liikuntaryhmät jatkuvat

Eläkeliiton 
- kuntosalivuoro lukion kuntosalilla
- tuolijumppa
- liikuntapäivä ja kuntoportaat
- mukana myös muiden yhdistysten 

jäseniä

Patruuna-areenan ryhmät 2 x /kk 
- osallistujia kevät noin 50 hlö /kerta, 

syksy 15 hlö /kerta
- myös liikkumiskyvyltään 

heikentyneitä saatiin mukaan
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Boccia mestaruusottelu Eläkeliitto
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Kaatumisten ehkäisy

Kaatumisvaaran arviointi -lomaketta jaettu kotikäynneillä 
ja järjestöissä 

Tietyn pistemäärän saaville jaettu liukuesteet ilmaiseksi 
(n. 250)

Toimintamallia kehitetty

- ohjaus liikuntaneuvontaan ja tehoharjoittelujaksolle
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Korona-ajan liikuntaa kohderyhmän iäkkäille

• Kotijumppaohjeita jaettiin  ateriapalvelun kautta ja eri puolilla 
kuntaa 

• Videojumppia kunnan omilla some-kanavilla 

• Lapuan sanomiin liikuntaohjeita iäkkäille

• Palvelutaloilla parveke- ja pihajumppia

• 75+ hyvinvointipäivä peruttiin

-> lähetettiin iäkkäille (160) infokirje, jossa tietoa ja  
Kaatumisvaaran itsearviointi -kyselylomake

• Palvelukoteihin tuolijumpat virtuaalisesti ja 
vuorovaikutteisesti

- Kansalaisopisto ohjeisti palvelukotien henkilökunnan 
tekniikan käyttöön (Google Meet)
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Tapahtumia
Eläkeliiton ulkoilupäivä Simpsiöllä syyskuussa
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Jumppakassi kirjastoon

Vanhuspalvelujen 
fysioterapeutti kokosi 

sopivat välineet

Liikuntatoimi teki 
jumppaohjeet

Kustannukset jaettiin 
puoliksi: vanhuspalvelut 

ja kirjasto

Lainattavaksi  kirjaston 
senioripisteeseen

Kansalaisopiston 
käsityönopettajat ompelivat 

kassit
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Lapualta osallistui

Voimaa vanhuuteen -foorumiin
helmikuu 3 osallistujaa

Voimaa vanhuuteen -oppimisverkostoon
huhtikuu 2 osallistujaa

elokuu 2 osallistujaa

Ikäihmisten liikunta ja ravitsemus -
verkkokurssille, syksy 2020 1 osallistuja

************

Vertaisohjaajien paikalliskoulutus pidettiin
tammikuussa  2020 7 osallistujaa

- uusiakin ohjaajia saatiin mukaan toimintaan

Lisää osaamista 
ja ideat kiertoon
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Voimaa vanhuuteen -suunnitelmia 2021

Yhteistyötä järjestöjen kanssa lisätään ja tiivistetään

- järjestökirjeeseen infoa VV-toiminnasta ja kutsu mukaan

- yhteinen ideapäivän/työpaja eri järjestöjen kanssa

Etäjumpan lisääminen ja kehittäminen, kansalaisopistolla jo hyviä kokemuksia

Tehoharjoittelujaksot jatkuvat Saarenpääkodilla

- ohjautuminen ryhmiin mm. kaatumisvaaran arviointikyselyn perusteella

Liikuntaneuvonta poikkisektorisella yhteistyöllä

- kansalaisopistoon ryhmämuotoinen liikuntaneuvonta vähän liikkuville, 
ryhmään pääsy ammattilaisten ohjauksesta

- terveysasemalle liikuntaneuvontaa myös ikäihmisille
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Tietoa päättäjille
ja toiminnan kehittäjille



IkäinstituuttiIkäinstituutti

• 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

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

Ohjattu etäjumppa (3 kk) tuottaa tuloksia

Etäjumppa onnistuu järjestöiltä 
TiiTu 1/2021 (pdf)

https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2020/02/TiiTu_No_1_DigiVV_2020_interactive2.pdf
https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2021/02/TiiTu_No_1_DigiVV_2021_interactive.pdf
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Yli 65-vuotiaitaa

3 448

Uudet liikunnanharrastajat tuovat säästöjä lonkkamurtumahoitoihin

Mikä tahansa liikunta 
vähentäisi

Lonkkamurtumia kunnassad

Säästöt lonkkamurtumien hoidossa

Tasapaino- ja toiminnalliset 
harjoitteet vähentäisivät

lonkkamurtumaa 
vuodessa**

90 774 €30 258 €

3
lonkkamurtumaa 

vuodessa**

1

34

säästöä vuodessa säästöä vuodessa
1 028 772 €

uusia iäkkäitä liikunnan
harrastajia saataisiin

541
joiden kustannukset noin

joista harrasti liikuntaab

2 707

Jos yli 65-vuotiaiden 
liikkujien määrä kasvaisi

20 %*
Lonkkamurtuman hoito 

maksaa keskimäärinc

30 258 €

Kunnan tilastotietoja

LAPUA

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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Lapuan Voimaa vanhuuteen -yhteyshenkilöt
Niko Savinainen, liikuntatoimenjohtaja
niko.savinainen@lapua.fi

Vesa Perasto, kotihoidon fysioterapeutti
vesa.perasto@lapua.fi

Susanna Nurmi, fysioterapeutti, ikäihmisten asiakasohjausyksikkö 
Susanna.nurmi@lapua.fi

Tarja Palomäki, ikäihmisten palvelujohtaja
Tarja.palomaki@lapua.fi

Kirsti Kallio, Eläkeliiton Lapuan yhdistys
Kirsti.maija.kaarina.kallio@gmail.com

Mari Takamaa, kansalaisopiston rehtori
mari.takamaa@lapua.fi

Minna Säpyskä-Nordberg, Lapuan mentori, Ikäinstituutti, minna.sapyska-nordberg@ikainstituutti.fi
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ikainstituutti.fi

@ikainstituutti

Lapuan mentori Minna Säpyskä-Nordberg
Minna.sapyska-nordberg@ikainstituutti.fi

www.voimaavanhuuteen.fi
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