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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

Lohja on mukana Voimaa vanhuuteen mentorointiohjelmassa 
2018-2021

Lohjan 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
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Ikäihminen tarvitsee liikuntaa -
poikkeusaikanakin

Lohjan 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
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TEA-viisarista poimittua tietoa liikunta-aktiivisuuden 
seurannasta eri ikäryhmissä ja liikuntaneuvonnasta

Lohjan Voimaa vanhuuteen -tilannekatsaus 2020

Kunnassa toimii 
liikuntaneuvonnan palveluketju
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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)

Lohjan Voimaa vanhuuteen -tilannekatsaus 2020

https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2020/02/TiiTu_No_1_DigiVV_2020_interactive2.pdf
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Yli 65-vuotiaitaa

11 055

Uudet liikunnanharrastajat tuovat säästöjä Lohjan lonkkamurtumahoitoihin

Mikä tahansa liikunta 
vähentäisi

Lonkkamurtumia kunnassad

Säästöt lonkkamurtumien hoidossa

Tasapaino- ja toiminnalliset 
harjoitteet vähentäisivät

lonkkamurtumaa 
vuodessa**

211 806 €121 032 €

7
lonkkamurtumaa 

vuodessa**

4

80

säästöä vuodessa säästöä vuodessa
2 420 640 €

uusia iäkkäitä liikunnan
harrastajia saataisiin

1 660
joiden kustannukset noin

joista harrasti liikuntaab

8 302

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.
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• Liikuntakeskuksen
nettisivujen jumppanurkka

• Liikuntakeskuksen YouTube-
kanavan jumpat

• Hiidenomaishoitajat jakoivat
hyvinvointikasseja

• Nummelan päivätoiminnan
ryhmät olleet toiminnassa

Korona-ajan sovelluksia
ohjatussa liikunta-
toiminnassa
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Ikääntyneitä lähestyttiin korona-
aikana eri tavoin

• Seurakunnan soitot yli 90-vuotialle

• Hiiden Omaishoitajat soittivat yli 80-vuotialle 
ja lähettivät materiaalia

• Lohjan kaupungista soitettiin yli 70-vuotaille 
ja lähetettiin kotijumppaohjeita 

• Lohjan liikuntakeskus otti yhteyttä kaikkein 
haavoittuneimmassa asemassa olleille 
ryhmäläisille ja samalla annettiin 
kotijumppaohjeita  

Lohjan Voimaa vanhuuteen -tilannekatsaus 2020



Ikäinstituutti

Ulkoliikuntatoiminta
vuonna 2020

Lohjan Voimaa vanhuuteen -tilannekatsaus 2020

• Maksuttomat senioreiden
ulkoliikuntaryhmät eri puolella kaupunkia

• Saukkolan lähiliikuntapaikan avajaiset

• Hiiden Omaishoitajien kävely- ja
ulkoiluryhmät

• Sammatin kävelyporukka

• Kannustusta lähialueiden ulkoilureittien
hyödyntämiseen

• Hiiden Omaishoitajat osallistuivat
Vie vanhus ulos -kampanjaan lähettämällä
omaishoitoperheille ulkoiluun kannustavia
tsempiviestejä. 
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Tapahtumat

Lohjan Voimaa vanhuuteen -tilannekatsaus 2020

• Keskustelutilaisuudet ulkoiluystävätoiminnasta
Karjalohjalla ja Pusulassa 

• Vertaisohjaajien hyvinvointipäivät
• Senioripäivä Virkkalan kirkossa; Ikääntyneiden 

liikuntamahdollisuuksien ja liikuntaneuvonnan esittely
• Lohjan Marttayhdistyksen tilaisuus; Miten 65+ ikäisen 

tulisi liikkua
• Nummen alueseurakunnan tilaisuus; Arki- ja 

terveysliikunnan vaikutukset toimintakykyyn ja 
terveyteen

• Aivoviikot ja Ahaa-aivotreenit
• Syöpäyhdistyksen järjestämä Hyvä ikääntyminen 

yleisöluento 
• Vartti Vahvuuksille- kampanja
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Koulutukset

• Lohjalle koulutettiin 7 uutta 
vertaisohjaaja

• Ulkoiluystävä-koulutus jouduttiin 
perumaan koronan takia 

• Hiiden omaishoitajat kouluttivat 
neljä uutta ulkoiluystävää 
omaishoitoperheiden avuksi

• Ulkoliikunnan ideapäivät 
• Vapaaehtoisille järjestettiin 

hätäensiapu -koulutus
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Lisää osaamista ja ideat
kiertoon

Lohjan edustajat osallistuivat Ikäinstituutin
tilaisuuksiin ja koulutuksiin 2020            

• Voimaa vanhuuteen -foorumi
• Uudenmaan -oppimisverkoston

tapaamiset

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

Maksuttomat koulutukset Voimaa 
vanhuuteen -mentorointikunnille

Lohjan Voimaa vanhuuteen -tilannekatsaus 2020

https://www.voimaavanhuuteen.fi/koulutukset-kunnille/
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Voimaa vanhuuteen -suunnitelmia vuodelle 2021

Lohjan Voimaa vanhuuteen -tilannekatsaus 2020

• Vertaisohjaajatoiminnan aloittaminen uudelleen 
koronarajoitteiden jälkeen

• Korttelitoiminta

• Perehdyttämispaketti sote-henkilöstölle 

• Ikäihmisten liikuntakalenterin koostaminen

• Ulkoiluystävätoiminnan polkaiseminen käyntiin 
yhteistyössä kunnan ja järjestöjen kanssa

• Liikuntaraadin järjestäminen

• Etäjumppamahdollisuuksien kartoittaminen kaupungin ja 
järjestöjen toimintana

• Ryhmämuotoisen liikuntaneuvonnan kehittäminen



Lohjan Voimaa vanhuuteen -yhteistyöryhmä

www.voimaavanhuuteen.fi

Saila Hänninen
Lohjan kuntamentori

saila.hanninen@ikainstituutti.fi

Mervi Toivanen
Ikääntyneiden palvelut
mervi.toivanen@lohja.fi

Minna Nuppola
Lohjan liikuntakeskus
minna.nuppola@lohja.fi

Johanna Repola
Lohjan Liikuntakeskus Oy
johanna.repola@lohja.fi

Ilona Kauppinen
Hiiden Opisto
ilona.kauppinen@lohja.fi

Eila Sundell
Apuomena
Eila.sundell@apuomena.fi

Suvi Jaunila
Apuomena
suvi.jaunila@apuomena.fi

Minna Varjonen
Sosiaali- ja terveyspalvelut
minna.varjonen@lohja.fi

Tuula Suominen
Palvelualuejohtaja
tuula.m.suominen@lohja.fi

Mari Heikkilä
Kisakallion urheiluopisto
mari.heikkila@kisakallio.fi

Riikka Karinto
Lohjan seurakunta
riikka.karinto@evl.fi

Minna Mäenpää
Hiiden Omaishoitajat
minna.maenpaa@hiidenomaishoitajat.fi
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