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Ikäinstituutti

Kunnat saavat                                                                  
Ikäinstituutilta työnsä 
tueksi materiaalia ja 

maksuttomia 
koulutuksia

Julkisen sektorin ja         
järjestöjen               

poikkisektorisella                      
yhteistyöllä lisää 

liikuntaa ikäihmisille 

Rauma on mukana
Voimaa vanhuuteen - mentorointiohjelmassa 2018-2021

Kohderyhmänä kotona 
asuvat, toimintakyvyltään 

heikentymässä olevat 
ikäihmiset (75+) 

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



Ikäinstituutti

Rauman Voimaa vanhuuteen -yhteistyöryhmä

Liikuntatoimi

Vanhuspalvelut

Eläkeläisjärjestöt (EKL, Eläkeläiset, Kansalliset seniorit)

Järjestötalo  (Tules ry hallinnoi)

Järjestöjä

- Sydänyhdistys

- Mielenterveysyhdistys

- Rauman Latu

- Siskot ja Simot

- Kyläyhdistykset

Rauman Voimaa vanhuuteen -katsaus 2020

Viestintää verkostolle
Esite Rauman Voimaa vanhuuteen -toiminnoista  
yhdistyksille, ammattilaisille ja päättäjille.

Laaja sähköpostijakelu kunnan eri sektoreille ja 
yhdistyksille: Voimaa vanhuuteen –infoa.
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Ikäihmiset liikkuvat Raumalla

Tasapainoryhmä uimahallilla 20 osallistujaa

Talvihallin perjantaikävelyt  n. 50 osallistujaa

Järjestötalo Tule-talo ryhmissä yli 100 osallistujaa

- Tuolijumppaa

- Sisäcurling

- Tanssiksi -ryhmä

- Kuntotanssit

Seniorikortti otettu käyttöön 44 € /6 kk
-> senioriranneke Lions-klubi lahjoitti rollaattorin

hallin kävelijöille.
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Pilottiryhmä kuntosalilla 

Pysy pystys - klinikalta ohjattiin ikäihmisiä kuntosaliryhmään

- 2 kertaa viikossa, 8 viikon jakso (syksy)

- osallistujia 8 hlö toiminta koronaohjeiden mukaan (1 keskeytti)

- alku- ja lopputestaukset (SPPB ja lihasvoimatesti)

SPPB testi: 1 parani, 4 pysyi ennallaan, 2 huononi
Lihasvoimatesti: 6 parani, 1 säilyi ennallaan

Osallistujien valintaan kannattaa kiinnittää jatkossa huomiota, jotta 
ryhmään saadaan oikeaa kohderyhmää.

Kannustus jatkoharjoitteluun omatoimisesti tai vertaisohjaajan 
ryhmässä
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Korona-ajan sovelluksia ikäihmisille

Jumppaohjeita jaettiin ikäihmisille

Parveke- ja pihajumpat 11 eri alueella, osallistujia noin 130 

Jumppavideot +livestriimaus kunnan some-kanavissa

Rauman Voimaa vanhuuteen -tilannekatsaus 2020
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Liikuntaneuvontaa ja liikkumaan ohjausta

Pysy pystys -klinikalta  saa liikuntainfoa, ohjausta ja tietoa 
liikuntaryhmistä, 22 ikäihmistä ollut neuvonnassa

- Tehoharjoitteluryhmään ohjattu  8 hlö

Sosiaali- ja terveystoimen hyte -valmentaja ohjaa saattaen 
asiakkaan sopivaan liikuntaryhmään (arviolta 10 ikäihmistä)

Hyvinvointi- ja terveysvalmennus-ryhmä
- ravinto, liikunta ja elintapaohjausta
- muutamia ikäihmisiä ollut mukana, pääosin työikäisille 

suunnattu

Liikunta-infotilaisuudet
- Martat ja Tiilivuoren kylätalo,  

58  osallistujaa
- luento, liikkumiskyvyn 

testausta, jumppa
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Talviurheiluhallissa 
tavoitettiin satoja 
ikäihmisiä

Järjestäjänä: Pallo-Iirot, SPR, 
liikunta- ja vanhuspalvelut,
ikäihmisten neuvosto, 
eläkeläisjärjestöt

Neljä eri tapahtumaa tammi-
maaliskuussa keräsi yli 700 
iäkästä

- liukuesteiden (500 kpl) jako 
kannusti liikkeelle

- tasapainotehtäviä, 
jumppaa, kahvitarjoilua

”Liikkumine on luanikast
nasumannist vaarihi mukulast

mummuhu”! 
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Tapahtumia yhteistyöllä
- liikunta- ja vanhuspalvelut sekä järjestöt 

Hyvinvointikurssi uusille 
eläkeläisille, 12  osallistujaa

Tutustuminen 
talviliikuntahalliin,  

senioriliikuntapuistoon ja 
luontoliikuntaan Nasulammella

-vanhuspalvelut 

Sauvakävely- ja porrasharjoitus Martoille 
28 osallistujaa 
- liikuntatoimi

Senioriviikon tapahtuma, 
40 osallistujaa
- Liikuntatoimi, 

vanhuspalvelut ja järjestöt

Porrasharjoittelun ohjaus Lapin 
uudet kuntoportaat, 35 osallistujaa

- liikuntatoimi
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Ulkoilukin kuuluu hyvään vanhuuteen 

Vie vanhus ulos -kampanjassa mukana liikuntapalvelut, vanhuspalvelut ja 
Attendo Metsohovi,  60 osallistujaa

- Luontoelämysbingoa, kävelytreffejä ja parvekejumppaa

- Ulkoilupäivänä eri pituisia reittejä ryhmille

Säännöllistä ulkoilua ikäihmisille kotona ja palvelukodeissa

- 4 ikäihmistä saa säännöllistä ulkoiluapua

- Rauman Latu (15 hlö) käy ulkoilemassa palvelukodeissa

Siskot ja Simot mukana ulkoilutapahtumissa

Rauman Voimaa vanhuuteen -katsaus 2020
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Ulkoliikuntaa kylillä

Ulkoliikuntaryhmiä asukastoiminnassa

Ota

Merikoulumäki

Merirauma

Kourujärvi

Kourujärveläiset
Äyhöjärvellä

Kourujärvellä 
tutustuttiin 
ulkoliikuntapuistoon

Rauman Voimaa vanhuuteen -katsaus 2020

Asukastoiminnan penkkikävelyt
- kerätty ikäihmisten ideoita ja 

toiveita mm. penkkien tarpeesta.
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Lisää osaamista ja 
ideat kiertoon

Raumalta osallistui

Voimaa vanhuuteen -foorumiin
helmikuu 2020 2 osallistujaa

Voimaa vanhuuteen -oppimisverkoston
etätapaamiseen, 

marraskuu 2020 2 osallistujaa

Paikallinen ulkoiluystäväkoulutus

syyskuussa 2020 3 osallistujaa

Rauman Voimaa vanhuuteen -katsaus 2020
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Suunnitelmia vuodelle 2021
Liikuntaneuvonta 
- liikuntapalveluketjun rakentaminen yhteistyössä Pysy pystys-poliklinikan, 
muut terveydenhuollon ammattilaisten ja liikuntatoimen kanssa

Tehoharjoittelujakson jatkuminen
- osallistujien valinta ja ohjautuminen ryhmään
- jatkoharjoitteluun ohjaaminen

Liikuntavälinekasseja hankitaan vertaisohjaajille ja yhdistyksille

Vertaisohjaajien ja ulkoiluystävien koulutusta jatketaan

Koulutusta kotipalvelun työntekijöille iäkkäiden liikkumisen tukemiseksi

Terveysliikuntamessut syksyllä 2021

Etäjumpan kehittäminen

- laitehankintoja tehty, Satakunta-kanava 33 hyödyntäminen

Rauman Voimaa vanhuuteen -katsaus 2020



Ikäinstituutti

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

10 108

Uudet liikunnanharrastajat tuovat säästöjä lonkkamurtumahoitoihin

Mikä tahansa liikunta 
vähentäisi

Lonkkamurtumia kunnassad

Säästöt lonkkamurtumien hoidossa

Tasapaino- ja toiminnalliset 
harjoitteet vähentäisivät

lonkkamurtumaa 
vuodessa**

211 806 €90 774 €

7
lonkkamurtumaa 

vuodessa**

3

75

säästöä vuodessa säästöä vuodessa
2 269 350 €

uusia iäkkäitä liikunnan
harrastajia saataisiin

1 522
joiden kustannukset noin

joista harrasti liikuntaab

7 611

Jos yli 65-vuotiaiden 
liikkujien määrä kasvaisi

20 %*
Lonkkamurtuman hoito 

maksaa keskimäärinc

30 258 €

Kunnan tilastotietoja

RAUMA

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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Rauman Voimaa vanhuuteen -yhteistyöryhmä

Yhteyshenkilöt

Kimmo Kouru, liikuntatoimen päällikkö
kimmo.kouru@rauma.fi

Tanja Hakulinen, palveluvastaava
tanja.hakulinen@rauma.fi

Oili Kangasmäki, lääkinnällinen kuntoutus
oili.kangasmaki@rauma.fi

Erkki Keskiväli, Sydänyhdistys

Erkki.keskivali@gmail.com

Juhani Leino, Lapin Ylisenpään kylä
juhani.leino10@outlook.com
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ikainstituutti.fi

@ikainstituutti

Rauman mentori Minna Säpyskä-Nordberg, Minna.sapyska-nordberg@ikainstituutti.fi
www.voimaavanhuuteen.fi

mailto:ritva-liisa.salonen@ikainstituutti.fi
http://www.voimaavanhuuteen.fi/

