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Julkisen sektorin ja         
järjestöjen               

poikkisektorisen                      
yhteistyön lisääminen

Kunnat saavat                                                                  
Ikäinstituutilta työnsä 
tueksi materiaalia ja 

maksuttomia koulutuksia

Kohderyhmänä kotona 
asuvat, 

toimintakyvyltään 
heikentymässä olevat 

ikäihmiset (75+) 

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

Hailuoto on mukana Voimaa vanhuuteen 
mentorointiohjelmassa 2018-2021



IkäinstituuttiHailuodon Voimaa vanhuuteen – tilannekatsaus 2020

Päivittäisen liikkumisen vähentyminen heikentää vääjäämättä lihasvoimaa ja lisää 
riskiä saada monia muitakin sairauksia. 

Jos päivittäinen liikkuminen rajoittuu vain kotipiirin arkiaskareisiin (alle 2000 askelta), 
jo kahden viikon aikana

- lihasmassa voi vähentyä lähes kilon verran (n 1-3 %) 

- ja tämän myötä lihasvoima voi heikentyä jopa 15 %.  

Oikawa SY, Holloway TM and Phillips SM (2019) The Impact of Step Reduction on Muscle Health in Aging: Protein and 
Exercise as Countermeasures. Front. Nutr. 6:75. doi: 10.3389/fnut.2019.00075

Kortebein P, Ferrando AA, Lombeida J,Wolfe RR, EvansWJ. Effect of 10 days of bed rest on skeletal muscle in healthy
older adults. J Am Med Assoc. (2007)297:1769–74. doi: 10.1001/jama.297.16.1772-b

Ikäihminen tarvitsee liikuntaa - poikkeusaikanakin
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Puolen vuoden kuntosaliharjoittelu kahdesti viikossa parantaa iäkkään 
suorituskykyä yhtä paljon kuin ikääntymisen myötä menetetään 
10 vuodessa. Karavirta ym. 2011 MSSE

Liikuntaharjoittelu on tehokkain yksittäinen keino estää iäkkäiden ihmisten 
kaatumisia ja niistä aiheutuvia murtumia. Karinkanta ym. 2010

Liikuntaharjoittelu kannattaa



Ikäinstituutti
Hailuodon Voimaa vanhuuteen – tilannekatsaus 2020

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

• 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.

Ohjattu etäjumppa (3 kk) tuottaa tuloksia

https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2020/02/TiiTu_No_1_DigiVV_2020_interactive2.pdf


IkäinstituuttiHailuodon Voimaa vanhuuteen – tilannekatsaus 2020

Mitä muita tahoja voisi kutsua mukaan yhteistyöhön?

Muut yhteistyötahot:

• Eläkeliitto

• Seurakunta

• 4H-kerho

• MLL

• Kirjasto- ja kulttuuri

• Vanhus- ja vammaisneuvosto

Tiimissä mukana:

• Vapaa-aikasihteeri

• Terveydenhoitaja 

• Seniorineuvolan sairaanhoitaja

• Hammashoitolan väki 

• Hyvinvointi-/liikuntayrittäjä

Hailuodon hyvinvointitiimi suunnittelee ja toteuttaa 
myös Voimaa vanhuuteen -toimintaa
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• Seniorijumpat ja kuntosalivuorot 
pyörivät normaalisti alkuvuonna ja 
uudestaan syksyllä.

• Kuntosalilaitteet uudistettu syksyllä. 
Kaikki iäkkäiden kannalta keskeisimmät 
jalkalaitteet hankittu.

• Kirjaston tuolijumppa käynnissä osan 
vuodesta. 

• Käynnistetty seniorineuvola. 
Sairaanhoitajan vastaanotolla saa 
neuvoja liikuntaan ja hyvinvointiin 
liittyvissä asioissa. Tarvittaessa ohjataan 
ihmisiä liikuntatoimintaan. Käyty 
esimerkiksi  vapaa-aikasihteerin kanssa  
kuntosalilla. 

Iäkkäiden liikuntatoiminta vuonna 2020
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• WhatsAppin seniorijumpparinkki: jumppaohjelmia ja videoita jaossa.

• Kesäjumppa ulkona kesä-elokuussa.

• Kuntosali varattu osaksi aikaa vain ikäihmisten ja riskiryhmäläisten käyttöön.

• Käynnistetty seurakunnan kanssa yhteiskävely kerran viikossa.

Korona-ajan sovelluksia iäkkäiden liikuntaan



IkäinstituuttiHailuodon Voimaa vanhuuteen – tilannekatsaus 2020

• Hyvinvointitapahtumat ja luennot. 
Teemoina mm. uni ja ravinto.

• Syksyinen retki merenrannan 
laavulle ja luontopoluille.

• Kaikenikäisten ulkoilutapahtuma 
lokakuussa. 

• Vanhustenviikon tapahtuma 
Luotosalilla: luentoja ja 
liikuntaharjoituksia.

Tapahtumat
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Tähän mennessä Hailuodon edustajat ovat 
osallistuneet Ikäinstituutin koulutuksiin seuraavasti                      

• Voitas-kouluttajakoulutus (2 henkilöä)

• Hyviä käytäntöjä ikäihmisten liikuntaan 
(2 henkilöä)

• Pohjois-Pohjanmaan Voimaa vanhuuteen -
oppimisverkoston tapaamiset (1-2 henkilöä)

Lisää osaamista 
ja ideat kiertoon
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Kehittämisideoita vuodelle 2021

• Hyvinvointityöryhmä jatkaa 
teemaluentojen järjestämistä.

• Järjestetään liikunta- ja ulkoilutapahtumia 
yhteistyöllä.

• Liikuntaryhmien jatkaminen, toistaiseksi 
Whatsapp ja Emmin Facebook-jumppa. 
Yhteislenkki jatkuu. 

• Vertaisohjaajakoulutuksen järjestäminen, 
kun koronatilanne helpottaa.

• Viedään liikuntaa myös koteihin esim. 
Pirttijumpan muodossa

Hailuodon Voimaa vanhuuteen – tilannekatsaus 2020
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Hailuodon Voimaa vanhuuteen -yhteyshenkilöt

Yhteyshenkilöt

• Petri Partala, vapaa-aikasihteeri
petri.partala@hailuoto.fi

• Heli Starck, Hailuodon mentori
Ikäinstituutti
heli.starck@ikainstituutti.fi
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