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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

Vaala on mukana Voimaa vanhuuteen 
mentorointiohjelmassa 2018-2021



Pohjois-Suomen 
Syöpäyhdistys/ 
Vaalan osasto

Eläkeliiton 
Vaalan yhdistys

Vaalan 
seurakuntaVaalan 

Hyvinvointi-
osasto

Säräisniemen
kyläyhdistys

Säräisniemen
maa- ja 

kotitalousseura 
Säräisniemen museo 
ja kotiseutuyhdistys 

Säräisniemen
Martat 

Neittävän
nuorisoseura

Lions Club Vaala ry

Pelson
Kyläyhdistys ry

Oulujokilaakson 
omaishoitajat ry

Vaala Reuma 
ja Tules ry

Voimistelu- ja 
urheiluseura 

Veneheiton vastus

Vaalan 
Sydänyhdistys ry

Vaalan Eläkeläiset ry

Vaalan Martat ry

Vaalan Voimaa vanhuuteen -yhteistyöverkosto

Julkinen sektori
Aiesopimuksen tehneet järjestöt
Muuten verkostossa mukana 

Oulunkaari

Fysikaalinen 
hoitolaitos

Rokua

Oterman 
nuorisoseura

Kansalaisopisto
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Ikäinstituutti

Iäkkäiden liikuntatoiminta vuonna 2020

• Ikäihmisten liikuntakalenteria jaettiin yli 300 
kappaletta mm. terveyskeskuksessa, apteekissa, 
kunnantalolla, kaupoissa, eläkeyhdistysten 
kokouksissa jne. 

• Kalenterin mukana jaettu tietopaketti 
ikäihmisten ravitsemuksesta ja liikunnasta.

• Normaalit ryhmät käynnissä alkuvuodesta ja 
syksyllä. Korona keskeyttänyt kokoontumiset.

• Vertaisohjaajakoulutus toteutettiin helmikuussa 
yhdessä Utajärven kouluttajien kanssa. Mukaan 
saatiin n. 10 innokasta osallistujaa. 
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Korona-ajan sovelluksia iäkkäiden liikuntaan

• Jumppaohjeita jaettiin ikäihmisille kotiin.

• Ikijumppaa tarjottu Facebookissa. Ohjaus ostettu yksityiseltä fysioterapeutilta.

• Puistojumppia järjestettiin kesällä. Ohjaus ostettu yksityiseltä fysioterapeutilta. 
Suunnattu kaikenikäisille, mutta mukana jopa 90-vuotiaita. 10-20 osallistujaa.

Vaalan Voimaa vanhuuteen – tilannekatsaus 2020



Ikäinstituutti

Tapahtumat

• Vanhustenviikolla luennot kolmena eri 
päivänä Facebookissa ja kunnan 
nettisivuilla. Aiheina aivo- ja 
muistiterveys, ravinto ja liikunta. 
Luento ostettiin fysioterapiayritykseltä. 

• Eläkeliitto järjesti ulkoilutapahtumat 
keväällä ja syksyllä.

• Kehonkoostumismittaukset kahdessa 
tapahtumassa. 
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Vie vanhus ulos -kampanja 
9.9.-9.10.2020

Komiat on maisemat ulkoiluun 😍
Vaalan vanhuspalvelut mukana 
#vievanhusulos kampanjassa. 
#mielekäselämäkotona #vaalankotihoito
#munvaala

Vaalan Voimaa vanhuuteen – tilannekatsaus 2020

https://www.facebook.com/hashtag/vievanhusulos?__eep__=6&fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/mielekäselämäkotona?__eep__=6&fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/vaalankotihoito?__eep__=6&fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/munvaala?__eep__=6&fref=mentions
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Lisää osaamista 
ja ideat kiertoon Vaalan edustajat osallistuivat Ikäinstituutin 

koulutuksiin seuraavasti                      

• Voimaa vanhuuteen -foorumi (3 henkilöä)

• Pohjois-Pohjanmaan Voimaa vanhuuteen -
oppimisverkoston tapaamiset (3 henkilöä)

• Ikäihmisten liikunta ja ravitsemus -koulutus 
(1 henkilö)

Kunnan Voimaa vanhuuteen -verkostoon kuuluvilla 
on mahdollisuus osallistua Ikäinstituutin 
maksuttomiin koulutuksiin toukokuun 2022 loppuun 
saakka. 
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Voimaa vanhuuteen -suunnitelmia vuodelle 2021

• Kehitetään ikäihmisten liikuntakortti, jolla kannustetaan 
liikkeelle. Kortin palauttaneet osallistuvat arvontaan.

• Kunnon eväät -korttien jakaminen ruokapalvelun tai 
kotipalvelun kautta.

• Etäjumpan jatkaminen, kun laitteet kunnossa. 
Mahdollisuus osallistua kylätaloilla.

• Perustetaan Facebook-ryhmä, jossa jaetaan 
liikuntavinkkejä.

• Tehoharjoittelujakso kuntosalilla yhteistyössä 
Oulunkaaren tai yksityisen fysioterapeutin kanssa. 

• Hyvinvointikoordinaattorin elintapaohjaus 
kaikenikäisille kuntalaisille
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Järjestötapaamisessa 4.2.2021 ideoitua

• Luontoelämyspolku käyttöön eri puolilla kuntaa.

• Voimareppu-liikuntavälinekasseja kirjastoon 
lainattavaksi.

• Liikkuva minä -opintopiiri kyliin ja järjestöihin.

• Kävely- ja apuvälinetapahtuma. 

• Yhteistyöllä toteutettava ulkoilutapahtuma, 
tehtävärasteja eri puolilla kirkonkylää.
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Ikäihminen tarvitsee liikuntaa - poikkeusaikanakin

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
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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

Yhden lonkkamurtuman hoito maksaa keskimäärin 30 258 €. THL PERFECT-hanke

V. 2018 Vaalassa todettiin yhteensä 9 lonkkamurtumaa. Sotkanet

Liikuntaharjoittelu kannattaa
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Ohjattu etäjumppa (3 kk) tuottaa tuloksia

• 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)
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https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2020/02/TiiTu_No_1_DigiVV_2020_interactive2.pdf
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Vaalan Voimaa vanhuuteen -yhteyshenkilöt

• Jenna Leinonen, hyvinvointikoordinaattori
jenna.leinonen@vaala.fi

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