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Ikäinstituutti

Kunnat saavat                                                                  
Ikäinstituutilta työnsä 
tueksi materiaalia ja 

maksuttomia 
koulutuksia

Julkisen sektorin ja         
järjestöjen               

poikkisektorisen                      
yhteistyön lisääminen

Imatra 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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Ikäinstituutti

”Imatralla innostuttiin”

Uusista liikuntaryhmistä

Parvekejumpista

Ulkoilusta

Palkituista vertaisohjaajista

Liikuntaraadista

Osaamisen lisäämisestä ja verkostoitumisesta 

Uusia suunnitelmia ja kehittämisideoita on lisää tulossa!
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Voima- ja tasapainoryhmä 2x vk
”Uudet liikuntaryhmät ja oivallukset”

kuvapaikka

2 ryhmää, 75+ (liikuntarajoitteita, muistisairauksia ja 
tukea tarvitsevia)

Ohjaajina 1-2 liikunnan ohjaajaa ja opiskelija

Lyhyt fyysisen toimintakyvyn testi (SPPB) alussa ja 
lopussa -> henkilökohtainen ohjelma

Kertaluonteisesti järjestettiin liikunta- ja 
ravitsemusluento, ravitsemusterapeutin ohjeistama 
välipala sekä terveellinen lounas ravintolassa

Maksuton proteiinijuoma ryhmän aikana ja 
jumppakuminauhat jaettu kotiharjoitteluun

Kyytimahdollisuus 2€ /kerta, kyytiä tarvitsi 4 henkilöä  
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Liikunnallisen elämäntavan Ikiliikkuja-hankkeesta 
edellisiin avustus



Ikäinstituutti

Jatkoryhmä kuntosalilla 1x vk
”Uudet liikuntaryhmät ja oivallukset”

kuvapaikka 2 x viikossa kokoontuneen Voima- ja 
tasapainoryhmän jälkeen ohjataan 
ylläpitävään 1x viikossa kokoontuvaan 
jatkoryhmään

Ryhmä kokoontuu samoihin tiloihin, 
kuin aiemmin

Tutut harjoittelukaverit siirtyvät 
samaan ryhmään

Hankittu iPadeja 15 kpl iäkkäiden 
käyttöön. Jatkoryhmän harjoittelua 
pilotoidaan etäyhteyksin koteihin 
keväällä 2021
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Ikäinstituutti

Rollarallista parvekeralliksi
”Uudet liikuntaryhmät ja oivallukset”

kuvapaikka
Toteutui huhtikuusta elokuun loppuun pienellä 
kesätauolla

Kaikille asukkaille jaettiin mainos ja jumppaohje kotiin

8 taloyhtiötä,  560 osallistujaa ja 46 jumppakertaa

3 liikunnanohjaajaa, jotta hyvä näkyvyys

Hyvät äänentoistolaitteet -> ohjaus ja musiikki 
kuuluivat hyvin

Ohikulkijatkin houkuteltiin mukaan

Hyvän mielen ulkoilutoimintaa
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Tuolijumpasta puistojumpaksi
”Uudet liikuntaryhmät ja oivallukset”

Syksyllä aloitettiin uusi tuolijumpparyhmä. 
Ryhmä ei saanut tuulta alleen, joten se 
vaihdettiin ulkoliikuntapuiston laitteiden 
esittelyksi.

Puistoon saatiin 6 uutta kuntoilulaitetta.

Osallistujille opastettiin laitteiden 
käyttöä  ja harjoiteltiin yhdessä.
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Ulkoiluystävätoiminta
• Ulkoilustävätoimintaa koordinoi

Eksote.

• Ulkoiluystävinä toimii 16 henkilöä.

• Ystävät mahdollistavat ulkoilun
onnistumisen kotona asuvien luona.

• Ulkoiluystäviä on mukana myös
puhelinpalvelutoiminnassa, joista voi
poikia ulkoilua ja kuntosaleille
tutustumisia.
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Vie vanhus ulos -kampanja

kuvapaikka
Kokoontumisten koordinoinnista vastasi 
liikuntapalvelut. Järjestelyihin osallistuivat: 
Eksote, Imatran seurakunta, Attendo, SPR –
piristäjät ja Ammattiopisto Sampo

Ulkoiluystävät mahdollistivat tapahtuman 
kahdella palvelutalolla ja seurakunnan 
toimitilojen piha-alueella.

Sampon lähihoitajaopiskelijat toimivat yhdellä 
hoivakodilla ulkoilukavereina.

Tapahtuma mahdollisti noin 35 iäkkään ulkoilun. 

Lisäksi kuntalaisia kannustettiin ulkoilemaan 
iäkkäiden kanssa
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Urheilugaalassa
palkitut kullanarvoiset
vertaisohjaajat:

- Kerttu Muukkonen
- Ilkka Huikka
- Arja Leinikka
- Sirkka Kauppinen
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Liikuntaraadista 
toiveita toiminnalle

kuvapaikka Toteutettiin 27.11.2020 osin 
etäyhteydellä. Osallistujina raadissa 4 
iäkästä, 5 päättäjää, 3 yhteistyöryhmän 
jäsentä, 2 liikuntapalveluiden edustajaa 
ja 2 Ikäinstituutin edustajaa

Teemana raadissa: kokemukset korona-
ajan liikunnasta ja liikkumisesta sekä 
toiveet liikunnan järjestämisestä tällä 
hetkellä.

Toiveet: liikuntapalveluketjun sujuvuus, 
ohjatut ulkoiluryhmät, tilojen 
saatavuus, Vuoksenniskan kuntosalin ja 
piha-alueiden uudistaminen sekä 
opiskelijayhteistyön tiivistäminen
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Osaamisen lisääminen ja verkostotyö

kuvapaikka
Ikäinstituutin koulutuksiin osallistuttu:                      

Liikuntaneuvontaa ikäihmisille                             
- koulutus (2 henkilöä)

Liikunta ja ravitsemus      
- verkkokoulutus (2 henkilöä)

Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson Voimaa 
vanhuuteen -oppimisverkostojen tapaamiset   
2 kertaa (4+2 henkilöä)

Voimaa vanhuuteen –foorumi (3 henkilöä)

Mukana kotona asuvien ikäihmisten 
terveysliikunnan ja hyvinvoinnin edistäjiä 
ympäri Suomea.
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Liikunnallisen elämäntavan 
kehittäminen Imatralla / Ikiliikkuja

Ikiliikkuja-ohjelma on osa valtakunnallista Liikkuvat-ohjelmaa ja 
tukee liikunnallisen elämäntavan  edistämisen AVI-rahoitusta 
saaneita hankkeita

Hankkeen avulla kehitetään ja juurrutetaan ikäihmisten 
terveysliikunnan hyviä käytäntöjä sekä laajennetaan 
toimenpiteitä.

Ikiliikkujassa yhdessä VV-toiminnan kanssa saavutettu:

• Taksikuljetukset ryhmiin

• Tehoharjoittelujaksot (2-3 kk) ja jatkoryhmät jatkuvat

• Ravitsemus-tietoisku, proteiinijuoma, terveellinen välipala-
ja ruokailukerta ravintolassa

• Edullinen osallistumismaksu ryhmään, kuminauhojen jako 
osallistujille

• Liikuntaraati järjestetty 27.11.2020

Hankkeelle haettu ensi vuodelle jatkorahoitusta
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Yli 65-vuotiaitaa

8 080

Uudet liikunnanharrastajat tuovat säästöjä lonkkamurtumahoitoihin

Mikä tahansa liikunta 
vähentäisi

Lonkkamurtumia kunnassad

Säästöt lonkkamurtumien hoidossa

Tasapaino- ja toiminnalliset 
harjoitteet vähentäisivät

lonkkamurtumaa 
vuodessa**

181 548 €90 774 €

6
lonkkamurtumaa 

vuodessa**

3

62

säästöä vuodessa säästöä vuodessa
1 875 996 €

uusia iäkkäitä liikunnan
harrastajia saataisiin

1 246
joiden kustannukset noin

joista harrasti liikuntaab

6 230

Jos yli 65-vuotiaiden 
liikkujien määrä kasvaisi

20 %*
Lonkkamurtuman hoito 

maksaa keskimäärinc

30 258 €

Kunnan tilastotietoja

IMATRA

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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Kehittämisideoita vuodelle 2021
Voima- ja tasapainoryhmien sekä jatkoryhmien toiminnan  vakiinnuttaminen

Ryhmäliikuntaneuvonnan tai Liikkuva minä -opintopiirin käynnistäminen

Etäjumppatoiminnan aloittaminen ja ottaminen osaksi pysyvää toimintaa

Parvekejumppien vakiinnuttaminen kevät- ja kesäkaudelle
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Yhteyshenkilöt:

Riitta Pellinen, Suvi Seppänen ja
Kirsi Mäyrä

Liikuntapalvelut, Imatran kaupunki
riitta.pellinen@imatra.fi
suvi.seppanen@imatra.fi

kirsi.mayra@imatra.fi

Ritva-Liisa Salonen
Imatran mentori, Ikäinstituutti

ritva-liisa.salonen@ikainstituutti.fi

www.voimaavanhuuteen.fi
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