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Voimaa vanhuuteen -tilannekatsaus 
vuodesta 2020

Hankelogo



Ikäinstituutti

Kunnat saavat                                                                  
Ikäinstituutilta työnsä 
tueksi materiaalia ja 

maksuttomia 
koulutuksia

Julkisen sektorin ja         
järjestöjen               

poikkisektorisen                      
yhteistyön lisääminen

Polvijärvi 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
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Ruvaslahden kyläyhdistys ry



Ikäinstituutti

”Polvijärvellä ponnisteltiin”
Uusia liikuntaryhmiä

Penkkilenkki- tapahtuma, samalla tutustuminen ulkokuntoilulaitteisiin ja kuntoportaisiin    

Vie vanhus ulos- kampanja

Liikkuva Minä -opintopiiri

Säpinää seniorit – kaatumiset kuriin –kampanja

Vertaisvetureiden ”voimalla”

Varhaiskasvatuksen ”Iloitaan yhdessä” -tempaus

Osaamisen lisäämistä ja verkostoitumista
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Ikäinstituutti

Uudet liikuntaryhmät
Vertaisohjaajat
• Vapaa-aikapalvelut, kuntosaliryhmä
• Ruvaslahden kyläyhdistys, tuolijumppa
• Martovaaran kyläyhdistys, tuolijumppa
• Jumppis, tanssiryhmä
• Saanko luvan -lavatanssiryhmä
• Eläkkeensaajat, Boccia
• Eläkeliitto, Boccia

SiunSote
• 2 uutta kuntosaliryhmää ja päiväkuntoutusryhmä

Joensuun seutuopisto
• Seniorikuntosali
• Liikkuva Minä -opintopiiri (+ Vapaa-aikapalvelut)

Vapaa-aikapalvelut
• Facebookissa live- jumppaa keväällä
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Ikäinstituutti

Yli 65-vuotiaitaa

1 395

Uudet liikunnanharrastajat tuovat säästöjä lonkkamurtumahoitoihin

Lonkkamurtumia kunnassad

Säästöt lonkkamurtumien hoidossa

15

453 870 €

uusia iäkkäitä liikunnan
harrastajia saataisiin

213
joiden kustannukset noin

joista harrasti liikuntaab

1 067

Jos yli 65-vuotiaiden 
liikkujien määrä kasvaisi

20 %*
Lonkkamurtuman hoito 

maksaa keskimäärinc

30 258 €

Kunnan tilastotietoja

POLVIJÄRVI

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.

Mikä tahansa liikunta tai tasapaino- ja 
toiminnalliset harjoitteet vähentäisivät

lonkkamurtuman vuodessa**

30 258 €

1

säästöä vuodessa



Ikäinstituutti

Penkkilenkki -tapahtuma

kuvapaikka Vanhus- ja vammaisneuvosto järjesti tapahtuman 
yhdessä verkostokumppaneiden kanssa

Osallistujia noin 50

Alkuverryttely, kävelymatka noin 700m, matkan 
varrella tutustuminen uusiin ulkokuntoilulaitteisiin 
ja kuntoportaisiin. Lopuksi eväät
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Ikäinstituutti

…Tutustuminen uusiin ulkokuntoilulaitteisiin
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Ikäinstituutti

…Tutustuminen uusiin kuntoportaisiin

kuvapaikka Kuntoportaat ovat 1,5 metriä 
leveät. Portaissa on yhteensä 42 
porrasta, toisella rinteellä 19 ja 23 
toisella puolella. Portaat ovat 
asukkaiden ja liikkujien vapaassa 
käytössä.

Ylätasanteelle on tulossa 
myöhemmin huilauspenkki ja 
rinteeseen istutukset.

Kuntoportaat valmistuivat täysin 
kunnan omana käsityönä. 
Polvijärven Paja Breikin työntekijät 
tekivät porrasaskelmia ja teknisen 
toimen työntekijät rakensivat 
portaat.
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Ikäinstituutti

Vie vanhus ulos -kampanjan ja valtakunnallisen 
iäkkäiden ulkoilupäivän tapahtuma

Metsäretki -rastirata yhteistyössä 
Koivikonpirtin kanssa

Ulkoilun lisäksi oli myös aivojumppaa

Osallistujia noin 30
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Ikäinstituutti

Liikkuva minä -opintopiiri

Polvijärven Voimaa vanhuuteen –tilannekatsaus 2020

Opintopiiriläiset metsälenkki- rastiradan jälkeisellä ”huilitauolla” 
Koivikonpirtin kodalla

• Vapaa-aikapalvelut ja Joensuun 
seutuopisto järjestivät yhteistyössä

• 15 osallistujaa
• Kaikille tehtiin lyhyt fyysisen 

suorituskyvyn testi, SPPB



Ikäinstituutti

Säpinää seniorit - Kaatumiset kuriin -kampanja

kuvapaikka

Kampanjan päätteeksi lahjoitettu 
Koivikonpirtin kuntotuvalle Voimareppu

Reppu otettiin heti käyttöön ja harjoiteltiin 
ohjeiden mukaisesti
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Ikäinstituutti

Vertaisveturitoiminta

Erilaisten liikuntaryhmien ohjaajana 
toimii 10-15 vertaisveturia

Kuntosali/kotijumppakaverina 
ahkeroi 1-5 vertaisveturia

Ulkoiluystävänä/ohjatuissa 
ulkoliikuntaryhmissä ulkoilun 
mahdollistaa 10-15 vertaisveturia

Ulkoilu- ja vertaisohjaajia kiitettiin 
lounaslahjakortilla kullan arvoisesta 
vapaaehtoistyöstä vuodelta 2020
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Ikäinstituutti

Varhaiskasvatus mukana Voimaa vanhuuteen -työssä

kuvapaikka
Vapaa-aikakoordinaattori Sirpa Halonen 
ideoi Voimaa vanhuuteen -hankkeen kautta 
ilahduttavansa ikäihmisiä joulukorttien 
avulla ja pyysi apuun Vaparin eskarilaisia ja 
iltapäiväkerholaisia.

Varhaiskasvatuksen kuluvan vuoden teema 
oli ”iloitaan yhdessä”

Lasten tekemiä joulukortteja jaettiin 
Polvijärven ikäihmisille –tarkoituksena iloita 
yhdessä ja jakaa hyvää mieltä

Kortteja valmistui 300 uniikkia kappaletta 
jaettavaksi
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Ikäinstituutti

Osaamisen lisääminen ja verkostotyö

kuvapaikka Ikäinstituutin koulutuksessa mukana                     
Liikunta ja ravitsemus      
- verkkokoulutus (1 henkilöä)

Pohjois-Karjalan Voimaa vanhuuteen                                                                           
-oppimisverkostojen tapaamiset 2 kertaa     
(9 henkilöä)

Voimaa vanhuuteen -foorumi (2 henkilöä)

Mukana kotona asuvien ikäihmisten 
terveysliikunnan ja hyvinvoinnin 
edistäjiä ympäri Suomea.
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Ikäinstituutti

Koetut onnistumiset 

Uudet ulkokuntosalilaitteet

Liikkuva minä -opintopiiri

Lehtijutut paikallislehdessä ja Outokummun 
Seutu- lehdessä

Yhteistyö kirjaston kanssa
• Kaatumiset kuriin  ja ulkoilun tärkeys

-kirjanäyttely
• Kirjastokävelyt
• Jumppaohjeiden jakaminen kirjastokassin 

mukana koteihin
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Ikäinstituutti

Kehittämisideoita 
vuodelle 2021

• Ikäihmisten liikuntakalenterin 
kokoaminen

• Kuljetusvaihtoehtojen kartoittaminen 
ja organisointi liikuntaryhmiin

• Etäjumpat osaksi iäkkään arkea

• Liikuntaraadin järjestäminen vuoden 
2021 alkupuolella
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Ikäinstituutti

Yhteyshenkilöt:

Sirpa Halonen
Vapaa-aikakoordinaattori

sirpa.halonen@polvijarvi.fi

Janne Häikiö
Fysioterapeutti, Siun sote
janne.haikio@siunsote.fi

Helena Kaasinen
Kuntakoordinaattori

helena.kaasinen@polvijarvi.fi

Ritva-Liisa Salonen
Imatran mentori, Ikäinstituutti 

ritva-liisa.salonen@ikainstituutti.fi

www.voimaavanhuuteen.fi
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