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Ikäinstituutti

Tavoitteena on lisätä:

• Voima- ja tasapainoharjoittelua
• Liikuntaneuvontaa 

Kunnat saavat                                                                  
Ikäinstituutilta työnsä 
tueksi materiaalia ja 

maksuttomia 
koulutuksia

Kohderyhmänä kotona 
asuvat, 

toimintakyvyltään 
heikentymässä olevat 

ikäihmiset (75+) 

Julkisen sektorin ja         
järjestöjen               

poikkisektorisen                      
yhteistyön lisääminen

Jyväskylä on mukana Voimaa vanhuuteen 
mentorointiohjelmassa 2018-2021

Jyväskylän Voimaa vanhuuteen -tilannekatsaus 2020

• Ulkoilua
• Vertaisohjattua liikuntatoimintaa 

• Yhteistyötä
• Ammattitaitoa 



Ikäinstituutti

Liikuntaharjoittelu kannattaa

• 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

Jyväskylän Voimaa vanhuuteen -tilannekatsaus 2020



Ikäinstituutti

Ikäihminen tarvitsee liikuntaa -
poikkeusaikanakin

Jyväskylän 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



Ikäinstituutti

TEA-viisarista poimittua tietoa liikunta-aktiivisuuden 
seurannasta eri ikäryhmissä sekä liikuntaneuvonnasta

Kunnassa toimii 
liikuntaneuvonnan palveluketju



Ikäinstituutti

Yli 65-vuotiaitaa

26 080

Uudet liikunnanharrastajat tuovat säästöjä Jyväskylän lonkkamurtumahoitoihin

Mikä tahansa liikunta 
vähentäisi

Lonkkamurtumia kunnassad

Säästöt lonkkamurtumien hoidossa

Tasapaino- ja toiminnalliset 
harjoitteet vähentäisivät

lonkkamurtumaa 
vuodessa**

484 128 €242 064 €

16
lonkkamurtumaa 

vuodessa**

8

165

säästöä vuodessa säästöä vuodessa
4 992 570 €

uusia iäkkäitä liikunnan
harrastajia saataisiin

4 032
joiden kustannukset noin

joista harrasti liikuntaab

20 160

Jos yli 65-vuotiaiden 
liikkujien määrä kasvaisi

20 %*
Lonkkamurtuman hoito 

maksaa keskimäärinc

30 258 €

Kunnan tilastotietoja

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.



Ikäinstituutti

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)

Jyväskylän Voimaa vanhuuteen -tilannekatsaus 2020

https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2020/02/TiiTu_No_1_DigiVV_2020_interactive2.pdf
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Jyväskylän korona-ajan sovelluksia
ohjatussa liikuntatoiminnassa
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• Liikuntapalvelujen Facebook ja YouTube -kanavan jumpat

• Verkkosivuilla ohjeita ulkokuntosaliharjoitteluun

• Riskiryhmäläisten omat kuntosaliharjoitteluvuorot kesäkuussa
kahdesti viikossa

• Syksyllä käynnistettiin senioreiden kuntosaliharjoittelun
starttikurssit pieniryhmissä

• Viiden kerran kurssi, mikä on tarkoitettu aloittelijoille

• Perehdytystä kuntosaliharjoitteluun ja kuntosalilaitteiden käyttöön
-> tavoitteena itsenäinen harjoittelu

• Muu syksyn ryhmätoiminta aloitettiin ulkona

• Jyväskylän uimahalleissa käytössä Hydrohexi omatoimiseen
vesijumppaharjoitteluun

• harjoitusohjelmia kevyistä raskaampiin



Ikäinstituutti

Ikääntyneiden palveluissa

- Kotikäyntejä omaishoidon asiakkaille, joissa mm. ulkoiltiin
omaishoidettavien kanssa.

- Kaikille päivätoiminnan asiakkaille soitettiin ja tarjottiin viisi
fyysistä toimintakykyä tukevaa kotikäyntiä tunti viikossa
mm. jumppaa, ulkoilua, muistikuntoutusta. 

- Oiva-keskuksen palveluohjaajat myöntävät viiden kerran
jakson, missä maksullinen käynti (10€) kerran viikossa. 

- Tarvittaessa mahdollisuus toiseen jaksoon Kuntouttavan
päivätoiminnan kotikäynnit jatkuvat koko poikkeusajan. 

Terveystoimessa

- Kuntoutuksen asiakkaille jaettu jumppaohjeita ja lähetetty
tekstiviestillä linkki, minkä avulla oli pääsy Internet-sivujen
liikuntaohjeisiin. Postitettu ohjekirje myös kotiin.

- Ryhmätoiminnan tilalla etävastaanottoja sekä
yksilöasiakkaita ja kotikäyntejä.

Jyväskylän Voimaa vanhuuteen -tilannekatsaus 2020

Korona-ajan sovelluksia ohjatussa
liikuntatoiminnassa



Ikäinstituutti

Vuoden 2020 aikana testattiin 
ikäihmisten toimintakykyä

Jyväskylän Voimaa vanhuuteen -tilannekatsaus 2020

TASAPAINO- JA LIHASKUNTOTESTIT

• Toteutettiin Palokassa, Hippoksella ja 
Vaajakoskella. Koronarajoitusten 
vuoksi jouduttiin perumaan 
Tikkakosken, Huhtasuon, Kuokkalan, 
Keltinmäen ja Korpilahden testit. 

• Testit sisälsivät;  kaatumisseulan, 
puristusvoimatestin, tuolista
ylösnousu- ja tasapainotestit.

• Tavoitteena oli kartoittaa senioreiden
kaatumisriskiä ja helpottaa oikean
liikuntatavan sekä -ryhmän valintaa.

PURISTUSVOIMAMITTAUKSET

• Järjestettiin Jyväskylän, Hankasalmen
ja Uuraisten terveyspalveluissa.

• Influenssarokotusten yhteydessä
olevissa Terve-tapahtumissa. 

• Samalla annettiin vinkkejä oman
terveyden ja hyvinvoinnin
lisäämiseksi.
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Etäjumppakokeilu Gradiassa ja virtuaaliakierroksia
Nyrölän polulla

Jyväskylän Voimaa vanhuuteen -tilannekatsaus 2020

Etäjumppa
• Yhteistyössä kotihoidon fysioterapian ja

Gradian opiskelijoiden kanssa
• Kotihoidon fysioterapeutit valitsivat asiakkaat

(7 osallistujaa) 
• Etäohjaus sisällytettiin lähihoitajaopiskelijoiden 

voima- tasapainokurssiin 
• Asiakkaille hankittiin tabletit ja annettiin kirjalliset 

ohjeet niiden käytöstä
• Puolen tunnin jumppa Teams -lähetyksenä 2 krt 

viikossa
• Ikäihmiset sekä opiskelijat olleet tyytyväisiä 

toimintaan ja molemmat osapuolet oppineet uutta



Ikäinstituutti

Tapahtumia ja muuta toimintaa

• Senioreiden liikuntalajit tutuksi -tapahtuma

• Vapaaehtoismessut

• Liikuntaluotsi -koulutusta

• Liikuntaneuvontaa etäyhteydellä

• Kauppaketju Lidl- lahjoitti 600 tulppaanikimppua
ikäihmisille Jyväskylässä. Liikunta- ja ikääntyneiden
palvelut apuna jakelussa

Jyväskylän Voimaa vanhuuteen -tilannekatsaus 2020
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Lisää osaamista ja ideat
kiertoon

Jyväskylän edustajat osallistuivat Ikäinstituutin
tilaisuuksiin ja koulutuksiin 2020            

• Voimaa vanhuuteen -foorumi

• Ikäihmisten liikunta ja ravitsemus -
verkkokoulutus

• Keski-Suomen oppimisverkoston tapaamiset

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

Maksuttomat koulutukset Voimaa vanhuuteen -
mentorointikunnille

Jyväskylän Voimaa vanhuuteen -tilannekatsaus 2020

https://www.voimaavanhuuteen.fi/koulutukset-kunnille/


IkäinstituuttiIkäinstituutti

Voimaa vanhuuteen -suunnitelmia vuodelle 2021
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• Ikääntyneiden kortteliliikuntatoiminta

• Etäjumpan kehittäminen

• Senioreiden ulkoliikunta

• Yhteistyön tiivistäminen järjestöjen kanssa

• Liikuntapolku-työkalun työstäminen eteenpäin

• Ikäinstituutin maksuttomista  koulutuksista 
tiedottaminen laajasti eri toimijoille

• järjestöt

• urheiluseurat

• kylä- ja kaupunginosayhdistykset 



IkäinstituuttiIkäinstituutti

Jyväskylän Voimaa vanhuuteen -yhteistyöryhmä

Saila Hänninen
Jyväskylän kuntamentori

saila.hanninen@ikainstituutti.fi

www.voimaavanhuuteen.fi

LIIKUNTAPALVELUT
Kirsi Pelo-Arkko
kirsi.pelo-arkko@jyvaskyla.fi
Lotta Lepoaho
lotta.lepoaho@jyvaskyla.fi

TERVEYSPALVELUT
Kari Mastokangas
kari.mastokangas@jyvaskyla.fi 
Marja Lehtoranta
marja.lehtoranta@jyvaskyla.fi 
Kata Isotalo
kata.isotalo@jyvaskyla.fi 

KESKI-SUOMEN 
SAIRAANHOITOPIIRI
Liisa Lumiaho
liisa.lumiaho@ksshp.fi

KESKI-SUOMEN LIIKUNTA
Jyrki Saarela
Jyrki.saarela@kesli.fi

IKÄÄNTYNEIDEN PALVELUT
Eila Ahvenainen
eila.ahvenainen@jyvaskyla.fi 
Maarit Raappana
maarit.raappana@jyvaskyla.fi
Sari Antila
sari.h.antila@jyvaskyla.fi
Pauliina Tammi
Pauliina.tammi@jyvaskyla.fi

SPR YSTÄVÄTOIMINTA
Päivi Polvi
ystava.jkl@punainenristi.fi

KESKI-SUOMEN OMAISHOITAJAT
Pirjo Isännäinen
p.isannainen@gmail.com
Elina Sironen
keskisuomenoh.elina@gmail.com

KESKI-SUOMEN MUISTIYHDISTYS
Minna Wacker
minna.wacker@ksmuisti.fi
Marianna Ikonen
marianna.ikonen@ksmuisti.fi

ELÄKELÄISJÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖVERKOSTO
Sirpa Teräväinen
sirpateravainen15@gmail.com

MONIKKO RY
Alina Ahtamo
monikko.ry@gmail.com

POHJOISEN KORPILAHDEN
YHTEISTYÖYHDISTYS RY
Paula Määttä
pamaatta@gmail.com
Anneli Kuusinen-Laukkala
kuusianne@gmail.com

VARTTUNEIDEN ASUMISOIKEUSYHDISTYS JASO 
Susanna Turkkila
susanna.turkkila@jasoasunnot.com
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