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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

Orivesi on mukana Voimaa vanhuuteen mentorointiohjelmassa 
2018-2021

Oriveden 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

Oriveden 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

Oriveden 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)

Oriveden Voimaa vanhuuteen -tilannekatsaus 2020

https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2020/02/TiiTu_No_1_DigiVV_2020_interactive2.pdf
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Uudet liikunnanharrastajat toisivat säästöjä Oriveden lonkkamurtumahoitoihin

Huom. Kuviossa hyödynnetään erilaisia valtakunnallisia ja alueellisia tilastotietoja, ja se on laskennallinen.
LÄHTEET: a) Sotkanet.fi (THL). 65 vuotta täyttäneiden lukumäärä kunnassa vuonna 2020, 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 2019. e) Sherrington ym. 2019, 
doi: 10.1002/14651858.CD012424.pub2.
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Lonkkamurtuman 
hoito maksaa 
keskimäärinc

30 258 €

Yli 65-vuotiaitaa

2 711

Lonkkamurtumia 
kunnassad

21

joista harrasti 
liikuntaab

1 891

Kunnan tilastotietoja

Lonkkamurtumien 
kustannukset vuodessa

638 129 €
Lonkkamurtumariskiä voidaan 

vähentää millä tahansa liikunnalla 
27 % ja tasapaino- ja 

toiminnallisilla harjoitteilla 56 %e
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Ohjattu liikuntatoiminta
Toimintaa järjestivät:

• liikuntapalvelut

• kansalaisopisto

• yhdistykset

Uutta mm:

• Kansalaisopiston esitteeseen sisällytetty
kaikille avoin yhdistys- ja seuratoiminta

• Uimahallin “virtuaalivesijumpat”  ja 
kansalaisopiston “videojumpat”

• Ikääntyneiden omat liikuntaryhmät
kesällä mm.

• Kiertoharjoittelu ja venyttely

• Sauvakävely / rollaattorikävelyt

• Palloilua

• Liikunnanohjaajien vinkit Facebook:ssa Oriveden Voimaa vanhuuteen -tilannekatsaus 2020
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• Liikutaan yhdessä -retki Siikanevalle

• Liikuntaohjeet liikuntapuistossa

• Sauva- ja apuvälinekävelyryhmät

• Sydänyhdistyksen ulkoliikuntaryhmät

• Kannustusta lähialueiden
ulkoilureittien hyödyntämiseen

Oriveden Voimaa vanhuuteen -tilannekatsaus 2020

Ulkoliikunta-
toimintaa
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Tapahtumia

• Liikutaan yhdessä -tapahtumat

• Voimaa vanhuuteen -toiminta
esillä kylien kumppanuus-
pöydissä ja yhdistysrehveillä

• Elämysportaiden avajaiset

• Sydänviikon tapahtumat

• Vanhusten viikon tapahtuma

Oriveden Voimaa vanhuuteen -tilannekatsaus 2020
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• Syksyllä 2020 käynnisty liikuntaneuvonta, 
johon voi hakeutua työterveyshuollon, 
aikuisneuvolan tai terveyskeskuksen
antamalla lähetteellä

• Maksuton, 6kk prosessi, sisältää seurannan

• Asiakkasta tuetaan löytämään motivaatio
liikkumiseen, kokeillaan erilaisia
liikkumismuotoja, keskustellan
ravitsemuksesta, unesta ja hyvinvointiin
vaikuttavista tekijöistä

• Liikuntaneuvonnan tavoitteena on 
kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin
lisääntyminen arjessa.

Liikuntaneuvonta
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Lisää osaamista ja ideat kiertoon

Oriveden edustajat osallistuivat Ikäinstituutin
tilaisuuksiin ja koulutuksiin

• Voimaa vanhuuteen -foorumi

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

Maksuttomat koulutukset Voimaa vanhuuteen 
-mentorointikunnille

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

Oriveden Voimaa vanhuuteen -tilannekatsaus 2020

• Ulkoiluystävätoiminnan mahdollistaminen yhteistyössä 
kunnan ja järjestöjen kanssa

• Vertais- ja vapaaehtoistoiminnan kehittäminen

• koordinointi 

• vapaaehtoisten tukeminen

• Liikuntaraadin järjestäminen

• Etäjumppamahdollisuuksien kartoittaminen kaupungin
tai järjestöjen toimintana

• Liikuntaneuvonnasta tiedottaminen

• Voimaa vanhuuteen- ohjelman koulutusten hyödyntäminen 
ja niistä tiedottaminen kunnan eri toimijoille



Oriveden Voimaa vanhuuteen -yhteistyöryhmä

www.voimaavanhuuteen.fi
Oriveden Voimaa vanhuuteen -katsaus 2020

Saila Hänninen
Oriveden kuntamentori

saila.hanninen@ikainstituutti.fi

Roope Marski
Liikuntapäällikkö
roope.marski@orivesi.fi

Pia-Maria Ahonen
Kulttuurijohtaja-kansalaisopiston rehtori
pia-maria.ahonen@orivesi.fi

Peurala Tuija
Hyvinvointijohtaja
tuija.peurala@orivesi.fi

Seija Käkelä
Oriveden Seudun Senioriopettajat 
seija.kakela@hotmail.com

Ulla Reini
Eläkeliiton Oriveden yhdistys
ulla.reini@saunalahti.fi

Salla-Mari Myllykoski
Vastaava liikunnanohjaaja
salla-mari.myllykoski@orivesi.fi

Ulla Eronen
Oriveden Sydänyhdistys
ulla.eronen@elisanet.fi

Laura Koivula
Hankekoordinaattori
laura.koivula@orivesi.fi
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