
Pietarsaari
Voimaa vanhuuteen –
katsaus 2020

Hankelogo



Ikäinstituutti

Pietarsaari on mukana Voimaa vanhuuteen -
mentorointiohjelmassa 2019-2021

Tavoitteena lisätä ikäihmisille

• Voima- ja tasapainoharjoittelua

• Liikuntaneuvontaa

• Ulkoilua 

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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Yhteistyöryhmässä mukana

Liikuntatoimi

Sosiaali- ja terveystoimi

Liikuntaseura JKG

Ammattiopisto

Vanhusneuvosto

Heinätorikeskus/HötorgCentret

Folkhälsan
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Liikuntaryhmät ennen koronaa

Liikuntatoimi:
• Vesijumppa 75+
• Lämminvesijumppa
• Vapaa uintivuoro (ma-pe)

• Tellushallin kävelyryhmä
• Kuntopiiri
• Kävelyryhmät neljällä eri asuinalueella

Villa Hannus Kuntosali 75+
- Yksilöllinen ohjaus pienryhmässä
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Tapahtumia ja viestintää

• Voimaa vanhuuteen -infoa JKG-seuralle

• Toiminnan esittelyä voimisteluseura JKG -
verkostopäivillä marraskuu 2020, osallistujia  50

• Pietarsaaren Voimaa vanhuuteen Fb-sivut

• När-TV:ssä uusintana Kotivoimistelu iäkkäille

Mini-senioripäivät, 70 
osallistujaa
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Kävelylaatikot kannustavat ulkoiluun

Voimaa vanhuuteen 75+ -kävelylaatikot 
seitsemällä eri alueella
- laatikon vihkoon sai kirjoittaa nimensä ja 

osallistua arvontaan
- tiedotus: lehtiartikkeli, lehden seurapalsta 

ja uimahallin Fb-sivu
- paikallislehti lahjoitti palkintoja 

Joka laatikkoon 
kertyi useita satoja 

nimiä 
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Syksyn laatikkosuunnistus
- painettu reittikartta opasti laatikoille
- 27 ikäihmistä osallistui



Korona-ajan sovelluksia ikäihmisten liikuntaan

• Puhelinsoitot kaikille yli 70-vuotaille
• Uimahallin Fb-sivuille 

- jumppavideoita, liikuntavinkkejä 
• Kunnon eväät -jumppaohjeita Pietarsaaren Voimaa 

vanhuuteen Fb-sivulla

• Parvekejumpat neljällä alueella, yhdeksän taloa
- 24 osallistujaa

• Luna-luontopolku Tellushallilta, tehtävärasteja 
• Luontopolku-tapahtuma Vanhassa satamassa

- jumppavinkkejä puihin ja penkkeihin. 
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Pietarsaaren edustajia mukana

Voimaa vanhuuteen -foorumi
helmikuu 2020 1 osallistuja

Voimaa vanhuuteen -oppimisverkosto, etätapaamiset 

huhtikuu 3 osallistujaa

elokuu 3 osallistujaa

Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttajakoulutus

Etäkoulutus 1 osallistuja

Lisää osaamista 
ja ideat kiertoon
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Suunnitelmia vuodelle 2021

Testipäivät syksyllä yhteistyössä  
lähihoitajaopiskelijoiden kanssa
- testien perusteella iäkäs ohjataan sopivan 
liikuntaryhmään
- liikuntakalenteriin kootaan ikäihmisten ryhmät

Liikuntaneuvontaa, Hötorgscenter

Vertaisohjaajille koulutusta
Kävelyryhmät jatkuvat, vertaisohjaajia tulossa 
ryhmien vetäjiksi
Luontoliikuntaa

Tukea yhdistyksille, liikuntavälinekasseja ryhmille
Kirjastoon liikuntavälinelainausta

Ikiliikkuja -toiminta käyntiin (kohderyhmä 65+ )
- Ikiliikkuja-ohjelma on osa valtakunnallista 

Liikkuvat-ohjelmaa ja tukee liikunnallisen 
elämäntavan  edistämisen AVI-rahoitusta 
saaneita hankkeita

- lajikokeiluja ohjaajan johdolla

Voimaa vanhuuteen -oppimisverkostotyö jatkuu
Koulutusyhteistyötä ammattiopiston Optiman kanssa
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Tietoa päättäjille
ja toiminnan suunnittelijoille
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• 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

4 957

Uudet liikunnanharrastajat tuovat säästöjä lonkkamurtumahoitoihin

Mikä tahansa liikunta 
vähentäisi

Lonkkamurtumia kunnassad

Säästöt lonkkamurtumien hoidossa

Tasapaino- ja toiminnalliset 
harjoitteet vähentäisivät

lonkkamurtumaa 
vuodessa**

121 032 €60 516 €

4
lonkkamurtumaa 

vuodessa**

2

47

säästöä vuodessa säästöä vuodessa
1 422 126 €

uusia iäkkäitä liikunnan
harrastajia saataisiin

767
joiden kustannukset noin

joista harrasti liikuntaab

3 837

Jos yli 65-vuotiaiden 
liikkujien määrä kasvaisi

20 %*
Lonkkamurtuman hoito 

maksaa keskimäärinc

30 258 €

Kunnan tilastotietoja

PIETARSAARI / JAKOBSTAD

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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Pietarsaaren Voimaa vanhuuteen -yhteyshenkilöt

Tove Jansson, liikuntatoimenjohtaja
tove.jansson@jakobstad.fi

Pia Nyman, koulutussuunnittelija
sosiaali- ja terveystoimi
pia.nyman@jakobstad.fi

Marja Eriksson, erityisliikunnanohjaaja
marja.eriksson@jakobstad.fi

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

@ikainstituutti

www.voimaavanhuuteen.fi

http://www.voimaavanhuuteen.fi/

