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Ikäinstituutti

Kunnat saavat                                                                  
Ikäinstituutilta työnsä 
tueksi materiaalia ja 

maksuttomia 
koulutuksia

Julkisen sektorin ja         
järjestöjen               

poikkisektorisen                      
yhteistyön 
lisääminen

Turku 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

Turun Voimaa vanhuuteen -yhteistyöryhmä

Liikuntatoimi

Lääkinnällinen kuntoutus

Turun Lähimmäispalveluyhdistys

Turun hyvinvointikeskukset: Ruusukortteli, Lehmusvalkama

Perusterveydenhuolto, palveluohjaus

Turun kaupunki, KomPAssin asiakasneuvonta- ja ohjauspalvelu

Vanhusneuvosto

Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen edustaja
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Liikuntaryhmät käynnissä 

Voitas-tehoryhmät (18) keväällä ja syksyllä

- 156 osallistujaa

Seniorien kuntosalivuorot 

Tasapainoryhmät

Ketterä sopeutuminen 
poikkeusaikojen järjestelyihin.

Toiminta uudelleen
käyntiin syksyllä koronaohjeistuksia 

noudattaen.
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Palvelukartta 
ammattilaisten 

käyttöön
- eri  tahojen  

liikuntatoiminta ja 
ryhmät koottu 

yhteen.

Kuva Turun kaupunki
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Tavoitteellinen harjoittelu tuo tuloksia
Liikkumiskyvyn testaus ja kysely Voitas-ryhmissä 2018-2020

SPPB-testi (N=195)
keski-ikä 79,9 vuotta
- naisia 111 (71%)
- miehiä 45 (29%)

SPPB-testin kokonaispistemäärä 
parani 71 %:lla osallistujista

Istumasta seisomaanousu -testi
parani 96 %:lla osallistujista

Koettu vaikutus kuntoon: (N=161)
85% kokee, että fyysinen kunto on parantunut 

jakson seurauksena.

Koettu vaikutus arjessa jaksamiseen: (N=155)
77% kokee, että harjoittelulla on vaikutusta arjessa 

jaksamiseen/toimintakykyyn.
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Lisää liikuntaa poikkeusoloihin 

Ulkoilua ja kotijumppaa kotihoidon asiakkaille kesällä
- palkattiin kuntoutusalan opiskelijoita liikunta-avuksi
- liikuntatoimi teki perehdytysmateriaalia

Lausteen lähiliikuntapaikka käyttöön
- laiteopastusta kesällä

Syksyn uudet +70 liikuntakurssit (15 ryhmää)
- Iäkkäille, joilla koronan aikana liikuntakyky huononi 

tai ei enää uskallusta mennä omaan ryhmään. 
- tekstiviesti tai soitto heille, jotka eivät mahtunet 

kurssille  ohjausta harjoitteluun
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Korona-ajan sovelluksia ikäihmisten liikuntaan

Parvekejumpat tilattavissa eri alueille ja taloyhtiöihin
- yhteistyössä liikuntatoimi ja Lähimmäispalveluyhdistys 
- osallistujille myös jumppaohjeita ja muuta infomateriaalia
- musiikkiakin mukana, lopussa yhteislaulu

Kauppakassien mukana jaettiin jumppaohjeita

520 osallistujaa
20 eri alueella
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Medianäkyvyyttä:
Turun Sanomat, Aamuset, 
TurkuPosti, Yle paikallis-tv, 

Alfa-tv. 

Kuva: Turun kaupunki

Kuva: Turun kaupunki
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Viestintää ja videolinkkejä

• Voimaa vanhuuteen -luennot (3 kertaa) pääkirjastolla, 
osallistujia 240.

• Koko sivun tiedotteet paikallislehdissä ikääntyneiden 
liikkumisen tärkeydestä + vinkkejä.

• Kaupunginjohtajan avoin tiedotustilaisuus, aiheena 
ikääntyneiden toimintakyky, liikkuminen ja sen tukeminen.

• Kannustusvideo liikuntaan ikäihmisille keväällä.

• AMK:n kanssa yhteistyössä parvekejumppavideo 

• Omakirjasto.fi -palveluun vapaa-aikatoimialan sisältöä ja 
liikunta-asiaa.

• Luontoliikuntavideo eri alueiden reiteistä

• Verkkoluento ikäihmisille yhteistyössä
UKK-instituutin kanssa, syksy.
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Mukaan kampanjaan ilmoittautui

Turun kaupunki / Voimaa vanhuuteen
Turun Lähimmäispalveluyhdistys
Turun Kaupunki / Lehmusvalkaman ja Ruusukorttelin hyvinvointikeskukset
Turun Seudun Vanhustuki ry

Saga Care Finland Oy/ Saga Kaskenpuisto
Margit
Esperi Hoivakoti Pikisaari
Josefiina Koti Oy

"Tää on tämmöstä hauskanpitoa, sen takia määkin täällä 
käyn. Ei mulla ole mitään väliä osunko, kunhan saan olla 

täällä teidän kanssa.” 
Ruusukorttelin mölkkypelaaja

Lähimmäispalveluyhdistys 
ja Hali-koira
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Lisää osaamista 
ja ideat 
kiertoon

Turun Voimaa vanhuuteen -ryhmästä osallistui

Voimaa vanhuuteen -foorumiin
helmikuu 2020 4  osallistujaa

Oppimisverkoston etätapaamiseen
toukokuu 3 osallistujaa 

lokakuu 6 osallistujaa

VertaisVeturikoulutus
helmikuu 17 osallistujaa

VanhusValmentaja-koulutus 
helmi-maaliskuu 7 osallistujaa

Tiina Pitkänen ja Saija Kultala Ikäinstituutin 
aluekouluttajina Voitas-kouluttajakoulutuksissa.
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Ikäihmisten testauspäivä -
toimintamalli levinnyt muihinkin 

kuntiin
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Voimaa vanhuuteen -suunnitelmia 2021

Testipäivät ja sen yhteydessä liikuntaraati järjestetään 
suunnitelmien mukaan kun korona sallii.

Täydennyskoulutus VoitasValmentajille
- Ideoita ja osaamista voitas-jatkoryhmien 

ohjaajille, kuva- ja videomateriaalin tuottaminen 
koulutetuille

Koulutusta ammattilaisille
- Liikuntaharjoittelu kaatumisten ehkäisemisessä -

verkkokoulutus yhteistyössä UKK:n kanssa 
- Liikuntaneuvonnan verkkokoulutus 

hyvinvointitoimialan ammattilaisille 

Haastekampanja eläkeläisyhdistyksille: ”Ikäihmiset 
liikkeelle kampanja”, vanhusneuvosto ja VTNK 
vastaavat suunnittelusta

Postikorttikampanja jatkuu
- liikuntasuositukset ja videolinkki, postikortteja 

jakoon terveydenhuollossa, liikuntapaikoilla ja 
yhteistyökumppanien toiminnoissa. 

Palvelurakenteen uudistus ja ryhmäliikuntatarjonnan 
kehittäminen erityisesti VV-kohderyhmälle
- KuntoVoitas-ryhmätoiminnan kehittäminen

Digipilotti, kevät 2021
- 3 kk  kokeilujakso treenaakotona.com palvelun 

kanssa. Maksutta yli 500 iäkkäälle

Yksityissektorin kanssa markkinavuoropuhelu voitas-
tehoryhmien järjestämisestä ja laajentamisesta.

Järjestökenttää, erityisesti  kansanterveysjärjestöjä 
kutsutaan mukaan VV-toimintaan.

Kuntoilukummitoimintaa kehitetään
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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

40 041

Uudet liikunnanharrastajat tuovat säästöjä lonkkamurtumahoitoihin

Mikä tahansa liikunta 
vähentäisi

Lonkkamurtumia kunnassad

Säästöt lonkkamurtumien hoidossa

Tasapaino- ja toiminnalliset 
harjoitteet vähentäisivät

lonkkamurtumaa 
vuodessa**

695 934 €332 838 €

23
lonkkamurtumaa 

vuodessa**

11

263

säästöä vuodessa säästöä vuodessa
7 957 854 €

uusia iäkkäitä liikunnan
harrastajia saataisiin

5 894
joiden kustannukset noin

joista harrasti liikuntaab

29 470

Jos yli 65-vuotiaiden 
liikkujien määrä kasvaisi

20 %*
Lonkkamurtuman hoito 

maksaa keskimäärinc

30 258 €

Kunnan tilastotietoja

TURKU

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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Turun Voimaa vanhuuteen yhteistyöryhmä

Yhteyshenkilöt

Saija Kultala, projektipäällikkö
saija.kultala@turku.fi

Tiina Pitkänen, lääkinnällinen kuntoutus
Tiina.pitkanen@turku.fi

Soili Raitanen, vanhustyön neuvottelukunnan pj.
soili.raitanen@pp.nic.fi

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

@ikainstituutti

www.voimaavanhuuteen.fi

http://www.voimaavanhuuteen.fi/

