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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

Pello on mukana Voimaa vanhuuteen mentorointiohjelmassa 
2018-2021
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• Ulkoilua
• Vertaisohjattua liikuntatoimintaa 

• Yhteistyötä
• Ammattitaitoa 
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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
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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
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Uudet liikunnanharrastajat toisivat säästöjä Pellon 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

1 343

Lonkkamurtumia 
kunnassad

11

joista harrasti 
liikuntaab

1 037

Kunnan tilastotietoja

Lonkkamurtumien 
kustannukset vuodessa

332 838 €
Lonkkamurtumariskiä voidaan 

vähentää millä tahansa liikunnalla 
27 % ja tasapaino- ja 

toiminnallisilla harjoitteilla 56 %e



Ikäinstituutti

Iäkkäiden 
tavoittaminen ja 

ohjaaminen 
harjoitteluun

- eri tahot tietoisia 
toiminnasta

Kulkeminen 
ryhmään
-kuljetus

- Palvelulinjat
- Kimppakyydit

Tehoharjoittelu 
kuntosalilla

2-3kk, 2x/vko
- Yksilöllinen, 

tavoitteellinen 
harjoitusohjelma

Saattaen vaihto 
jatkoharjoitteluun

- Tutustuminen  
jatkoyhmään /ohjaaja 
vierailee nykyisessä 

ryhmässä
- Harjoitusohjelma 

kotiin

Ylläpitoharjoittelu 
1-2x/vko

- Esim. järjestöjen, 
liikuntatoimen, soten, 
ryhmä vertaisten tai 

ammattilaisten 
ohjaamana

- Omatoimiharjoittelu

Tehoharjoittelu kuntosalilla
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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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Iäkkäiden liikuntatoiminta Pellossa vuonna 2020

Liikuntaryhmät olivat käynnissä alkuvuodesta 2020. 
Maaliskuussa alkoi koronatauko, syksyllä 2020 
aloiteltiin taas liikuntatoimintaa.

Ryhmätoimintaa järjestivät:

• Liikunta- ja nuorisotoimi

• Kansalaisopisto

• Sosiaali- ja terveystoimi

• Järjestöt

Kesällä kevytjumppaa ja kimppakävelyjä

Palvelutalo Kielaksen ryhmät toimineet koko koroan
ajan
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Lisää osaamista ja ideat 
kiertoon

• Pellon edustajat osallistuivat Ikäinstituutin tilaisuuksiin ja
koulutuksiin 2020            

• Voimaa vanhuuteen -foorumi

• Lapin -oppimisverkoston tapaamiset

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

Maksuttomat koulutukset Voimaa vanhuuteen -
mentorointikunnille
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https://www.voimaavanhuuteen.fi/koulutukset-kunnille/
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Mitä muuta
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Seniorisyynit

• Tarjotaan neuvolassa vuorovuosittain 65 ja 70 vuotta täyttäville
• Annetaan tietoa oman  terveyden ja hyvinvoinnin 

ylläpitämiseen, sisältäen terveystarkastuksen ja fysioterapeutin 
vastaanoton. 

• Osallistujille lähetetään kutsukirje, osallistuminen on 
vapaaehtoista ja maksutonta

Ennaltaehkäisevät kotikäynnit

• Tarjotaan vuosittain 75 vuotta täyttäville kotona asuville 
henkilöille, jotka eivät kuulu sosiaali- ja terveyspalveluiden 
piiriin.

• Tavoitteena selvittää ikäihmisten palveluntarvetta ja kotona 
selviytymistä haastattelun ja toimintakykytestien avulla.

• Tietoa saatavilla olevista palveluista. 
• Asiakkaalle vapaaehtoista ja maksutonta.
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Voimaa vanhuuteen -suunnitelmia vuodelle 2021
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• Vertaisohjaajien koulutusta ja toiminnan kehittämistä 
• Taloyhtiö- ja kyläjumpan aloittaminen 

• VoiTas -ryhmään apuohjaaja 

• Yhteisen liikuntatapahtuman järjestäminen

• Ikäihmisten liikuntakalenterin koostaminen ja tiedot kunnan 
Internet-sivuille

• Järjestöjen innostaminen ja saaminen aktiivisemmin
mukaan ikäihmisten liikuntatoiminnan järjestämiseen
• Liikuntaraadin järjestäminen

• Vanhusneuvoston rooli toiminnan kehittämisessä ja
tiedottamisessa

• Voimaa vanhuuteen -ohjelman maksuttomien koulutusten 
hyödyntäminen ja niistä tiedottaminen eri toimijoille 
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Pellon Voimaa vanhuuteen -yhteyshenkilöt
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Tiina Kangas
Vs sivistysjohtaja
tiina.kangas@pello.fi

Pilvi Niemi
palveluohjaaja
pilvi.niemi@pello.fi

Ninja Pekkala
liikunnanohjaaja
ninja.pekkala@pello.fi

Soili Ilmavirta
Pellon Latu&Polku
silmavirta@gmail.com

Jaana Piippola Kuusijärvi
fysioterapeutti
jaana.piippola-kuusijarvi@pello.fi

Pirjo Mantere
terveydenhoitaja
pirjo.mantere@pello.fi

Satu Uusimaa
Länsipohjan omaishoitajat
satu.uusimaa@lansipohjanomaishoitajat.fi

Maarit Maunula
Pellon Latu&Polku
maaritmaunula55@gmail.com

Raija Seurujärvi
Eläkeliiton Pellon yhdistys
rs.jarvi@outlook.com

Jouko Granath
Pellon SPR
jouko.granath@gmail.com

Raija Mäki
Lampsijärven kyläyhdistys
raija.maki@hotmail.com
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