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Johtajan katsaus

V

uosi 2010 oli monessa mielessä tavanomaisen aktiivinen ja työntäyteinen vuosi, mutta yllätyksiäkin
kohdattiin matkan varrella. Tavoitteeksi oli asetettu Ikäinstituutin roolin vahvistaminen hyvien toimintatapojen kehittäjänä, levittäjänä ja juurruttajana. Tämä tavoite toteutui ennen kaikkea terveysliikunnan alueella, jossa siirtyminen Voimaa vanhuuteen -ohjelman ensimmäisestä viisivuotiskaudesta toiseen
merkitsi siirtymistä hyvien toimintatapojen tuottamisesta niiden levittämiseen ja juurruttamiseen.

Tavoitteena oli myös viestinnän kehittäminen. Sähköistä viestintää vahvistettiin avaamalla Vapaaehtoisuus, vertaisuus, osallisuus -hankkeen tietopankki vapaaehtoiseksiseniorina.fi ja ikäihmisten voima- ja
tasapainoliikkeiden liikepankki voitas.fi. Uutena verkkoviestintähankkeena alkoi ikäihmisten lähiliikuntapaikkojen kotisivujen rakentaminen (varttuneidenlahiliikuntapaikat.fi). Projekti jatkuu vuonna 2011.
Ikäinstituutin pääsivun ikainstituutti.fi ja Voimaa vanhuuteen -sivujen kehittäminen aloitettiin loppuvuodesta. Vaikka viestinnän vahvistamiseksi tehtiin käytännön tasolla paljon, sitä ei pystytty strategisella tasolla kehittämään tavoitteiden mukaisesti. Syynä tähän oli resurssien puute. Myös yritysyhteistyö kehittyi
hitaammin kuin oli suunniteltu.

Hyviä terveysliikunnan toimintatapoja levitettiin ja juurrutettiin myös yhteistyössä Helsingin kaupungin terveysviraston Lupaava-hankkeessa, jossa Ikäinstituutti toteutti voima- ja tasapainomenetelmien
kouluttajakoulutusta kotihoidon henkilöstölle. Hankkeessa kehitetty innovaatio Liikkumissopimus – arkiliikkumisen tukeminen kotihoidossa sai Helsingin kaupunginjohtajan Vuoden saavutus -palkinnon.

Ikäinstituutin asiantuntijuus välittyi laajasti lukuisten asiantuntija- ja luottamustehtävien sekä verkostotyön kautta. Asiantuntijatehtävien määrä on viime vuosina kasvanut, ja Ikäinstituutin asiantuntijat
toimivat 2010 useissa kolmannen sektorin, ministeriöiden ja tieteellisten yhteisöjen elimissä.

Tietoa välitettiin vilkkaasti koulutuksen sekä julkaisujen avulla. Koulutus sisälsi moniammatillisia, soveltavia terveysliikunnan, muistisairaiden ihmisten kohtaamisen, ikäihmisten toimintakyvyn ja vertaistuen sekä
työyhteisöjä kehittäviä koulutuskokonaisuuksia. Ikäinstituutin koulutukset tavoittivat n. 6 800 osallistujaa,
mikä on n. 1 700 enemmän kuin edellisenä vuonna ja saman verran enemmän kuin toimintavuodelle
asetetut tavoitteet. Suurin osa osallistujista tavoitettiin tilauskoulutuksen kautta (n. 4 300) ja toiseksi suurimman osan hankkeissa toteutetun koulutuksen kautta (n. 2 000). Osallistujat arvioivat Ikäinstituutin
koulutukset laadukkaiksi: annettujen palautearvosanojen keskiarvo asteikolla 4–10 oli 8,8. Parhaan arvosanan sai kurssi Ulkoiluystäväksi iäkkäälle (9,5).

Vuoden suurin yllätys kohdattiin jo vuoden alussa, kun silloinen vuokranantajamme ilmoitti,
että toimitilat on myyty ja meillä on kolme kuukautta aikaa muuttaa. Muutto ei ollut vuoden
toimintasuunnitelmassa eikä talousarviossa. Ryhdyimme kuitenkin ripeästi toimeen ja kaksi
kuukautta myöhemmin muutimme Helsingin keskustasta Kalevankadulta Itä-Pasilaan Asemapäällikönkadulle. Budjetoimaton muutto aiheutti ylimääräisiä taloudellisia paineita, mutta vuoden tulos oli lopulta vähintäänkin kohtuullinen.

Myös julkaisujen määrä ylitti vuodelle asetetut tavoitteet. Vapaaehtoistoiminnan ja ikäihmisten
haavoittuvuuden alueella julkaistiin kolme kirjaa. Tämän lisäksi tuotettiin neljä omaa raporttia, 12
tieteellistä artikkelia ja tutkimusjulkaisua, lähes 40 muuta artikkelia, kolumnia ja mielipidekirjoitusta sekä oppimateriaalia. Alan kongresseissa ja konferensseissa pidettiin 25 esitystä, näistä suurin
osa Gerontologian päivillä Kuopiossa ja XX. Pohjoismaisessa gerontologian kongressissa Reykjavikissa. Syksyllä järjestettiin perinteinen seminaari yhdessä Ikääntyminen, hyvinvointi ja teknologia -tutkijakoulun sekä Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry:n kanssa. Teemana oli Ikääntyminen ja mielen voimavarat.

Syksyllä toteutetun työselvityksen mukaan henkilöstö oli tyytyväinen työoloihin, mutta
tiedonkulkua voisi parantaa ja ajoittaista kiirettä vähentää. Työn tueksi käytiin kehityskeskusteluja ja työhyvinvointia edistettiin tiimityön, liikuntaseteleiden, virkistyspäivien ja
täydennyskoulutuksen keinoin.

Anneli Sarvimäki
Johtaja
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Voimaa vanhuuteen -ohjelman juhlaseminaari

Vuoden saavutus –palkinto

Voimaa vanhuuteen -ohjelman ensimmäistä viisivuotiskautta juhlisti 28.-29.4. 2010
Oopperan Alminsalissa 250 iäkkäiden terveysliikunnan ystävää. Juhlaseminaarissa
kuultiin esimerkkejä iäkkäiden terveysliikunnan hyvistä toimintatavoista, innostavia
asiantuntijaesityksiä, mentoreiden kokemuksia sekä ulkoisen arvioinnin kiittävät tulokset. Myös seminaariyleisö pääsi äänestämään ohjelman ansioista ja haasteista. Parhaita
hankkeita palkittiin pronssisella Hyvä kello kauas kuuluu -palkinnolla. Seminaarin avasi
tohtori Pentti Arajärvi ja ohjelmajohtaja Elina Karvinen esitti koosteen ohjelman tuloksista. Puheenjohtajina toimivat Kuntokallio-Säätiön hallituksen puheenjohtaja Aulikki
Kananoja, Ikäinstituutin johtaja Anneli Sarvimäki ja emeritusprofessori Ilkka Vuori. Tilaisuutta siivitti runsas kulttuuritarjonta.

Ikäinstituutin terveysliikunnan kehittämistyötä palkittiin. Instituutti
oli kumppanina mukana Helsingin kaupunginjohtajan Vuoden saavutus -palkinnon saaneen innovaation kehittämisessä. Palkittu innovaatio oli Liikkumissopimus – arkiliikkumisen tukeminen kotihoidossa. Toimintamallissa tehdään yhdessä kotihoidon asiakkaan kanssa
liikkumissopimus, joka voi sisältää esimerkiksi kotivoimistelua, portaissa kävelyä tai liikunnallisia arkiaskareita. Toimintamalli on levitetty
ja juurrutettu Helsingin kaupungin kotihoitoon Ikäinstituutin ja kaupungin eri sektoreiden yhteistyönä. Ikäinstituutin puolesta palkinnon ottivat vastaan toimialapäällikkö Elina Karvinen ja suunnittelija
Ulla Salminen, jotka seisovat kuvassa eturivin keskellä. He vastasivat
palkitun hankkeen koulutusosiosta.

Kajaanin senioritanssitreffit

Ikäinstituutti oli mukana valtakunnallisessa senioritanssitapahtumassa Senioritanssitreffit Kajaanissa 5.2.2010. Kumppaneina järjestelyissä olivat Suomen
Kansainvälisen Senioritanssin Liitto ry, Kajaanin liikuntatoimi ja Kainuun Liikunta ry sekä Kajaani tanssii –tapahtuma, jonka avajaisjuhlaan senioritanssijat
osallistuivat ja joka puolestaan toi smolenskilaisen tanssiryhmän senioritanssitreffeille. Kajaani-hallissa tanssittiin taukoamatta lähes 300 senioritanssin
harrastajan, ohjaajan ja kouluttajan voimin. Tervehdyspuheen piti toimialapäällikkö Elina Karvinen, joka myös ohjasi suunnittelija Ulla Salmisen kanssa
osan yhteistansseista. Osallistujat olivat tulleet eri puolilta Suomea pääasiassa junilla, joissa tanssittiin konduktöörien luvalla mennen tullen.
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Vapaaehtoiseksi seniorina ja voitas - tietopankit
Ikäinstituutti avasi vuonna 2010 kaksi uutta verkkosivua. Huhtikuussa avattiin voima- ja tasapainosisältöinen jumppasivusto www.voitas.fi, josta löytyy yksittäisiä jumppaliikkeitä ja valmiita ohjelmia
erilaisiin liikuntahetkiin. Verkkosivuilta voi kätevästi koota iäkkäälle sopivan harjoitusohjelman yli 350
liikkeestä, minkä lisäksi sivustoilta löytyy tietoa iäkkäiden liikunnan suunnittelusta ja toteutuksesta.
Jokaisen liikkeen yhteyteen on lisätty perustelut liikkeiden vaikutuksista ja hyödyistä ikäihmisen arkeen. VoiTas -jumppasivusto on tarkoitettu innostavaksi tueksi liikunnan parissa toimiville liikunnan ja
kuntoutuksen ammattilaisille, vanhustyöntekijöille ja vertaisohjaajille sekä iäkkäille itselleen. Sivusto
on toteutettu osana Voimaa vanhuuteen –ohjelmaa (2005-2009).

Kolme kirjaa elämästä
ja vanhenemisesta

Kesäkuussa avattiin verkkosivusto seniorivapaaehtoisuudesta. Tietopankki
löytyy osoitteesta www.vapaaehtoiseksiseniorina.fi. Sivuston tarkoituksena on
kannustaa eläkeikäisiä mukaan vapaaehtoistoimintaan ja tarjota järjestöille
tutkimus- ja kehittämistietoa aiheesta.
Sivusto on toteutettu osana Ikäinstituutin Vavero-hanketta (2007–2010),
jossa seniorivapaaehtoisuutta on tutkittu ja kehitetty sekä iäkkäiden itsensä
että järjestöjen näkökulmasta.

4

Muun runsaan julkaisutoiminnan
ohessa Ikäinstituutin työntekijöiltä ilmestyi kolme
kirjaa. Vapaaehtoisuus, vertaisuus, osallisuus –projektista julkaistiin projektin tutkijan Ilka Haarnin kirja Kolmas elämä, joka kertoo aktiivisista eläkeläisistä
kaupungissa (julkaisija: Gaudeamus). Anneli Sarvimäen, Sirkkaliisa Heimosen ja Anna Mäki-Petäjä-Leinosen toimittama kirja Vanhuus ja haavoittuvuus kiteytti vanhenemisen
haavoittuvuusnäkökulman soveltaen sitä vanhustyön eri kohderyhmille. Kirja sisältää useiden Ikäinstituutin asiantuntijoiden kirjoituksia (julkaisija: Edita). Ikäinstituutin ja Helsingin yliopiston yhteistyönä syntyi kirja Kaksitoista
kertomusta Arabianrannasta, jossa osa senioritalo Loppukirin asukkaista kertoo elämästään ja miten he ovat rantautuneet Arabianrantaan Loppukiriin.
Kirjan toimittivat Antti Karisto, Anja Kuhalampi ja Arto Tiihonen (julkaisija:
Ikäinstituutti).
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Toimialat

ohjaajakoulutukseen sekä liikuntatoiminnan saavutettavuuden parantamiseen. Toimintavuonna ohjelmassa
oli mukana 10 hanketta. Ohjelmassa toteutettiin hanketoiminnan ohella yleistä koulutusta (yhteensä 1830
hengelle) sekä viestintää.
Ohjelman tulokset sekä ulkoisen arvioitsijan (Net Effect Oy) katsaus ohjelman onnistumiseen kiteytyi
juhlaseminaarissa. Tuloksena on valtakunnallinen yhteistyömalli, joka on edistänyt mm. ohjelman asiasisällön sisällyttämistä valtakunnallisiin asiakirjoihin. Tulosalueina ovat myös yleisen toiminnan myötä aiheelle saatu hyvä näkyvyys (2010: 76 lehtiartikkelia), laaja kouluttajakoulutustoiminta (2010: 47 VoiTas
ja Ulkoiluystävä -kouluttajaa), laaja paikallinen koulutus (2010:162 uutta ohjaajaa) ja iäkkäiden kiitettävä
osallistuminen voima- ja tasapainoharjoitteluun (koko hanke 10 000 iäkästä). Tärkeitä tuloksia ovat myös
hankkeita varten kehitetty mentorointimalli sekä uudet liikuntatoiminnat ja niitä tukevat hyvät toimintatavat. Ulkoisen arvioijan mukaan ohjelma oli onnistunut ja sillä on ollut yhteiskunnallista merkitystä. Ohjelmasta julkaistiin seurantaraportti, kaksi julkaisua Hyvät käytännöt -sarjaan ja yksi artikkeli ammattilehteen.. Ohjelman tuloksia esiteltiin juhlaseminaarin lisäksi kahdessa kotimaisessa ja kolmessa ulkomaisessa
tieteellisessä kongressissa.

Ikäihmisten liikunta, toimintakyky ja terveys

T

oimiala jatkoi tiedon tuottamista ikäihmisten liikunnasta ja toimintakyvystä sekä syvensi rooliaan hyvien toimintatapojen tuottajana ja juurruttajana. Huomio
kiinnitettiin erityisesti niiden ihmisten tarpeisiin, joiden
kotona asumista uhkaavat alkavat liikkumisvaikeudet
sekä muut liikkumisen yksilölliset tai ympäristöön kiinnittyvät esteet. Tästä erityisestä haavoittuvuuden alueesta
kirjoitettiin myös artikkeli toisen toimialan toimittamaan
oppikirjaan. Hyvien toimintatapojen juurrutuksessa lisättiin tietoa monisektorisen yhteistyön mahdollisuuksista.

Ohjelman uusi viisivuotiskausi (2010-2014) käynnistyi. Ohjelman valitaan hakemusten perusteella uusia kuntia (yhteensä 30), jotka sitoutuvat iäkkäiden terveysliikunnan hyvien toimintatapojen käyttöönottoon Ikäinstituutin mentoroinnin avulla ja monisektorisella yhteistyöllä. Ensimmäiset 13 kuntaa valittiin
syksyllä. Useat valtakunnalliset järjestöt lupautuivat yhteistyöhön viestinnässä. Terveyttä edistävän liikunnan neuvottelukunta valtuutti Voimaa vanhuuteen -ohjelman ohjausryhmän valmistelemaan ehdotusta
Ikäihmisten kansalliseksi toimenpideohjelmaksi.

Voimaa vanhuuteen -iäkkäiden terveysliikuntaohjelma
julkaisi viisivuotisen ohjelmajaksonsa tulokset sekä aloitti
uuden rahoituksen myötä seuraavan viisivuotiskauden.
Ohjelma tuotti 35 paikallishankkeen kanssa hyviä toimintatapoja liikkumiskyvyltään heikentyneiden, kotona asuvien ikäihmisten liikuntaneuvontaan, voima- ja tasapainosisältöiseen liikuntaharjoitteluun, toimintakyvyn arviointiin,

Iäkkäiden valtakunnallinen ulkoilupäivä järjestettiin neljännen kerran ja valtakunnallinen senioritanssitapahtuma toteutettiin Kajaanissa (Senioritanssitreffit) yhteistyössä Suomen Kansainvälisen Senioritanssin Liiton, Kajaanin kaupungin, Kainuun Liikunnan ja Finlands Seniordansförbundin kanssa. Senioritanssin
koulutusyhteistyötä tehtiin kansainvälisesti eurooppalaisessa kongressissa Ranskassa (International Seni-
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ordance Congress), jossa osallistuttiin yhteiseurooppalaisen tanssiaineiston koostamiseen. Senioritanssiin
koulutettiin kotimaassa yhteensä 14 uutta kouluttajaa.

Toimialalla työskenteli kaksitoista henkilöä: toimialapäällikkö, kaksi tutkijaa, ohjelmakoordinaattori, seitsemän suunnittelijaa ja yksi ohjelma-assistentti. Kolme ja puoli vakanssia on vakituisia ja kahdeksan ja puoli
vakanssia määräaikaisiin projekteihin sidottuja. Toimialan henkilöstö on verkostoitunut eri tahojen kanssa
erityisesti kotimaassa, mutta myös ulkomailla.

Toimialojen yhteinen Vanhuksen koti keskellä kaupunkia -hanke tuotti tietoa ja paneutui yli 74 -vuotiaiden liikkumisongelmaisten toimintakyvyn laaja- alaiseen arviointiin ja tukemiseen Helsingin keskustassa.
Toimintavuonna vietiin loppuun iäkkäiden ihmisten yksilölliset arviointi- ja tukiprosessit ja kokemukset
koottiin raportointia varten. Hankkeessa toteutettiin iäkkäille uutena innovaationa keskustelu- ja vertaisryhmä, joka pureutui liikkumiskyvyn heikentymisen kokemuksiin. Tutkimusaineistosta julkaistiin kaksi artikkelia ammattilehtiin sekä yksi artikkeli Ikäinstituutin Oraita -sarjaan. Lisäksi hanketta esiteltiin Gerontologia
-päivillä kolmen posterin voimin. Ulkoinen arvioitsija antoi arvokasta tukea hankkeelle sen eri vaiheissa.

Toimialan taloudellinen tulos oli positiivinen.
Elina Karvinen
Toimialapäällikkö

Kotona kunnossa -projekti Käpyrinteen palvelutalon kanssa toteutettiin kuntoutuksen interventio-ohjelma kotihoidossa olevien huonokuntoisten vanhusten tarpeisiin. Hämeenkyrön Tarmoa arkeen -projektissa, jossa selvitettiin liikunnan ja ravitsemuksen yhteyksiä toimintakykyyn, toteutettiin fyysisen ja
psyykkisen toimintakyvyn mittauksia sekä kyseltiin iäkkäiden ravitsemuksesta päiväkirjan avulla. Omana
hankkeenaan perustettiin varttuneidenlahiliikuntapaikat.fi –sivusto Nuori Suomi ry:n sivuston yhteyteen.
Sivusto sai rakenteen ja graafisen ulkoasun ja sen sisältöjä alettiin koota. Sivusto palvelee tahoja, jotka
suunnittelevat lähiliikuntapaikkoja iäkkäiden tarpeisiin.
Toimialalla kertynyttä tietoa ja hyviä käytäntöjä levitettiin Voimaa vanhuuteen –ohjelman lisäksi Ikäinstituutin järjestämissä 1-2 -päiväisissä tai pidempänä prosessina toteutuvissa koulutustilaisuuksissa. Koulutusta toteutettiin myös tilauksesta. Toimialan koulutus tavoitti kaikkiaan noin 4000 osallistujaa. Lisäksi
toimialalla tuotettiin aikaisempiin hankkeisiin liittyen kaksi artikkelia ja yksi kongressiesitys.
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Toimialan tunnettuus vahvistui entisestään niin julkaisu- kuin koulutustoiminnan kautta. Vanhuus ja
haavoittuvuus – kirja ilmestyi Editan julkaisemana elokuussa. Hankeyhteistyön tuloksena syntyi opas
Mahdollisuuksien matka – logoterapeuttinen ajattelu muistisairaan ihmisen hoidossa. Muutoinkin toimialan julkaisutoiminta oli erittäin aktiivista. Toimialan edustajat olivat mukana kirjoittamassa tieteellisiä
artikkeleita, joita julkaistiin toimintavuoden aikana yhteensä kuusi. Esityksiä tieteellisissä konferensseissa oli 12 ja muita artikkeleita julkaistiin kuusi. Toimialan tutkija Eija Kaskiharju väitteli ja kaksi toimialan
jäsentä työsti väitöstutkimustaan.
Toimialalla juurrutettiin etiikka- ja laatuosaamista vanhustyöhön koulutuksen avulla. Aktiivinen koulutustoiminta kiinnittyi teemallisesti haavoittuvuuden eri näkökulmiin ja toteutui prosessikoulutuksinasekä
yksittäisinä kurssipäivinä. Uutuutena toteutettiin laivaseminaari, joka teemaltaan pureutui vanhustyön
arvoihin. Luovien menetelmien käyttöön sekä vanhuuden mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen keskittyvät prosessikoulutukset osoittautuivat erittäin suosituiksi. Toimialan vakiintuneista koulutusteemoista toteutettiin saattohoitoon, yötyöhön ja vanhusten itsemääräämisoikeuteen liittyviä kurssipäiviä. Toimialan
tunnettuuden vahvistuminen näkyi erityisesti tilauskoulutusten määrän kasvuna. Räätälöityjä tilauskoulutuksia sekäyksittäisiä asiantuntijaluentoja toteutettiin mm. muistisairaiden ihmisten hyvään hoitoon,
itsemääräämisen kysymyksiin, hoidon etiikkaan ja arvoihin sekä vanhusten elämänlaatuun liittyen. Syksyllä toteutetussa yhteisseminaarissa (Ikääntyminen, hyvinvointi ja teknologia -tutkijakoulu ja Kasvun ja
vanhenemisen tutkijat ry) Ikääntyminen ja mielenvoimavarat pohdittiin toimialan keskeisiä sisältöjä.

Ikäihmisten
haavoittuvuus ja
hoitamisen haasteet

T

oimiala on tehnyt ydinosaamistaan näkyväksi, tullut asiantuntijatahona entistä
tunnetummaksi ja vahvistanut yhteistyöverkostoja, jotka edistävät toimialan kehittämis- ja tutkimustyön tulosten soveltamista vanhustyöhön. Ikäinstituutti on paikantunut vanhuuden haavoittuvuuden ja vanhustyön eettisten teemojen asiantuntijana.

Tutkimus- ja kehittämistyö toimialalla kiinnittyi kolmeen projektiin. Vanheneminen ja haavoittuvuus projektissa tuotettiin ja levitettiin tietoa ikäihmisten ja vanhustyöntekijöiden haavoittuvuuskokemuksista
ja vanhustyön etiikasta. Tutkimuksessa kerättyjä haastatteluja analysoitiin ja alustavia tuloksia esitettiin
Gerontologian päivillä Kuopiossa. Teoreettisia lähtökohtia ja koulutukseen soveltavaa materiaalia julkaistiin tieteellisessä artikkelissa ja Vanhuus ja haavoittuvuus – kirjassa.

Toimialan keskeisiä teemoja ovat kokemuksellinen vanheneminen, muistisairaiden ihmisten ja heidän omaistensa arjen haasteet sekä päihdekysymykset palveluasumisessa. Nämä teemat avaavat monipuolisia näkökulmia haavoittuvuuteen
vanhuudessa sekä valottavat myös hoitamisen haasteita.
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Vanhuksen koti keskellä kaupunkia – projekti tuotti syvällistä tietoa muistisairaiden ihmisten haavoittuvuudesta, arjen haasteista ja tuen tarpeista sairauden alkuvaiheessa. Projektissa mallinnettiin elämätarinaviitekehykseen rakennettua voimavaralähtöistä vertaisryhmätoimintaa muistisairaille ihmisille.

Ikäihmisten vapaaehtoisuus,
kulttuuri ja hyvinvointi

Päihdepelisäännöt palvelutaloihin – projektissa kerättiin tietoa alkoholiin liittyvistä asenteista ja suhtautumistavoista palveluasumisen piirissä sekä toteutettiin valtakunnallinen kyselytutkimus. Yhteistyötaloille järjestettiin koulutusiltapäiviä eri teemoista tukemaan kehittämistyötä. Pelisääntöjen kehittämistä
edistettiin toimintatutkimuksellisin ja osallistavin menetelmin.

V

uoden tärkeimmät tapahtumat olivat Vapaaehtoisuus, vertaisuus, osallisuus -projektin tietopankkisivuston avaaminen kesäkuussa, loppuseminaari marraskuussa, sekä kahden kirjan julkistamiset.
Merkittävää oli myös se, että syksyksi palkattiin osa-aikainen erikoissuunnittelija rakentamaan kulttuurista
hyvinvointia osaamista ja hanketta. Näin sekä vapaaehtoisuuden että kulttuurin osa-alueet vahvistuivat
merkittävästi Ikäinstituutin osaamisalueina.

Toimialalla työskenteli seitsemän henkilöä: toimialapäällikkö, erikoissuunnittelija ja osa-aikainen suunnittelija sekä projekteissa kaksi tutkijaa ja kaksi suunnittelijaa. Toimialan erikoissuunnittelija siirtyi eläkkeelle syyskuun alusta, ja hänen tilalleen ei loppuvuodeksi rekrytoitu työntekijää.
Toimialan koulutustoiminta oli aktiivista ja erityisesti tilauskoulutusten kysyntä kasvoi. Toimialan tulos
oli positiivinen.

Sirkkaliisa Heimonen
Toimialapäällikkö

Tietopankin (www.vapaaehtoiseksiseniorina.fi) sisältö sai vuoden aikana vakiintuneita käyttäjiä niin seniorien kuin järjestöjen ja oppilaitosten piiristä. Sisältö
pyrkii antamaan senioreille tutkimuksellisia ja kokemuksellisia perusteita lähteä mukaan vapaaehtoistoimintaan. Järjestöille tietopankki tarjoaa tietoa niin
vapaaehtoisuudesta kuin ikääntymisestäkin helposti
lähestyttävässä muodossa.
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Loppuseminaariin osallistui noin kahdeksankymmentä ikäihmisten vapaaehtoisuudesta kiinnostunutta kuulijaa, jotka saivat kuulla Ikäinstituutin tutkimuksista ja tietopankista.

Verkostoitumista ja vaikuttamista alueen kehitykseen tehtiin taiteen, kulttuurin ja vapaaehtoistoiminnan verkostoissa.

Runsaasti osallistujia oli myös Kolmas elämä ja Rantautumisia – kaksitoista kertomusta Arabianrannasta
-kirjan julkistamistilaisuuksissa. Ikäinstituutin julkaisemassa Rantautumisia -kirjassa esitellään ikääntyville
järjestetyn kirjoittajapiirin tuotoksina pienoiselämäkertoja, joita kirjan toimittajat ja kirjoittajapiirin vetäjät
myös kirjassa tulkitsevat. Gaudeamuksen kustantama Kolmas elämä –kirja esittelee mainiosti eläkeikäisten vapaaehtoistoimintaa ja sen erilaisia merkityksiä.

Toimialalla työskenteli viisi työntekijää: toimialapäällikkö (koulutusvapaalla 3 kk), tutkija/vt. toimialapäällikkö ja osa-aikainen erikoissuunnittelija sekä projektissa suunnittelija (31.5 saakka) ja tutkija.

Toimialan tuottamien tutkimusten, tietopankin, julkaisujen, esitysten ja koulutusten kautta tieto ikäihmisten vapaaehtoisuuden ja kulttuuriharrastamisen erilaisista merkityksistä ja hyvinvointihyödyistä levisivät sekä akateemisen että laajemman yleisön tietoisuuteen. Luentoja ja esityksiä pidettiin mm. järjestötoiminnan tulevaisuudesta, vertaistoiminnasta sekä kulttuurin ja vapaaehtoisuuden erilaisista merkityksistä
ikäihmisille.

Arto Tiihonen
Toimialapäällikkö 2010

Toimialan talous oli lähtökohtaisesti suunniteltu alijäämäiseksi. Alijäämä oli kuitenkin pienempi kuin oli
budjetoitu.

Opetus- ja kulttuuriministeriön Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia toimintaohjelma jalkauttamista
ehdittiin aloittaa jo vuoden 2010 puolella erilaisissa seminaareissa ja yhteistyöverkostoissa. Tätä tiedon levittämistä vahvistavat myös vuoden aikana käsikirjoituksiksi valmistunut opas ja taustamateriaali taiteesta
ja kulttuurista hyvinvointia -ajatteluun ja toimintaan ikäihmisten parissa.
Vuoden 2010 aikana rakennettiin toimialalle perustaa tulevaisuudelle julkaisemalla, soveltamalla ja
juurruttamallakin. Vuoden aikana toimialalta valmistui kaksi kirjaa, viisi tieteellistä artikkelia, viisi esitystä
tieteellisissä kongresseissa, seitsemän muuta artikkelia, yhdeksän seminaariesitystä, neljä koulutustilaisuutta ja lisäksi osallistuttiin kahteen messutilaisuuteen.
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Talous ja hallinto

Kuntokallio-Säätiön hallituksessa toimivat vuonna 2010 (nelivuotiskausi 1.4.2010-31.3.2014):
YTM Aulikki Kananoja (puheenjohtaja, hallituksen valitsema jäsen), professori Jyrki Jyrkämä (varapuheenjohtaja, Jyväskylän yliopisto), VTM Anna Ehrnrooth (Samfundet Folkhälsan rf ), professori Antti Karisto
(Helsingin yliopisto), toiminnanjohtaja Marja-Liisa Kunnas (Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry), apulaisylilääkäri, LKT Otto Lindberg (Societas Gerontologica Fennica ry), erikoistutkija PsT Minna-Liisa Luoma
(THL), VTM Anni Vilkko (Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry), (THL), ylilääkäri, dosentti Markku T. Hyyppä
(hallituksen valitsema jäsen) ja LKT Ilkka Vuori (hallituksen valitsema jäsen).

K

ertomusvuosi oli osoittautua taloudellisesti ennakoitua haasteellisemmaksi, kun vuoden alussa tuli
tieto toimitilojen vuokrasopimuksen irtisanomisesta. Uusien ja aikaisempaa edullisempien toimitilojen pikainen löytyminen Itä-Pasilasta, vuokranantajien kanssa menestyksekkäästi käydyt neuvottelut,
tarkka taloudenpito sekä tavoitellun koulutustuloksen toteutuminen takasivat lopulta kuitenkin varsin
siedettävän taloudellisen tuloksen – poistojen jälkeen kertomusvuoden alijäämä oli 5.418,19 €.

Hallituksen työvaliokuntaan kuuluivat Aulikki Kananoja, Jyrki Jyrkämä, Anna Ehrnrooth ja Anneli Sarvimäki. Hallitus kokoontui kertomusvuonna 4 kertaa. Hallituksen sihteerinä on toiminut talouspäällikkö
Jyrki Pinomaa.

Toiminta-avustuksina Raha-automaattiyhdistykseltä saatu rahoitus luo toiminnalle edelleen vakaan
pohjan. Raha-automaattiyhdistys suoritti Kuntokallio-Säätiössä kertomusvuoden joulukuun alkupäivinä
tarkastuksen, jonka loppulausuntona todettiin säätiön talouden olevan tasapainossa. Koska talous kuitenkin on suurelta osin Ray:n avustuksen varassa, eikä säätiöllä ole sijoituksia eikä muuta omaisuutta,
kehotettiin tarkastuskertomuksessa kiinnittämään erityistä huomiota talouden seurantaan. Toiminnan
tuloksellisuutta onkin seurattu tiiviisti neljännesvuosiraporttien avulla Ikäinstituutin johtoryhmässä.

Jyrki Pinomaa
Talouspäällikkö

Toiminta-avustusten lisäksi kertomusvuonna saatiin raha-automaattiavustuksia myös Voimaa Vanhuuteen -ohjelmalle, Vavero-projektille, Vanhuksen koti keskellä kaupunkia -projektille ja Päihdepelisäännöt
palvelutaloihin -projektille. Kaikkiaan raha-automaattiavustuksia käytettiin kertomusvuonna 1.654.086 €.
Helsingin kaupungin sosiaaliviraston avustus oli 10.000 € ja Ikäinstituutin laskutus 289.264 €.
Voimaa Vanhuuteen -ohjelmaa tuettiin myös Opetus- ja kulttuuriministeriön 50.000 €:n erityisavustuksella sekä Sosiaali- ja terveysministeriön 29.000 €:n avustuksella. Opetus- ja kulttuuriministeriöltä saatiin
15.000 €:n erityisavustus myös Ikäihmisten lähiliikuntapaikat -projektiin.

10

VUOSIKERTOMUS 2010

TASE AJALTA 1.1.2010 - 31.12.2010

TULOSLASKELMA AJALTA 1.1.2010 - 31.12.2010

TUOTOT
* Laskutus yhteensä
* Toiminnan muut tuotot yhteensä
* Toiminta-avustukset yhteensä
**** TUOTOT YHTEENSÄ
KULUT
Henkilöstökulut
** Palkat ja palkkiot yhteensä
** Eläkekulut yhteensä
** Muut henkilöstökulut yhteensä
*** Henkilöstökulut yhteensä
** Poistot yhteensä
Muut kulut
** Toiminta
akul
ulut
ut
** Hallinto- ja ylläpitokulut
*** Muut kulut yhteensä
**** KULU
UT YHTEENSÄ
***** Tuottto- /kulujäämä
Varainhankin
nta
** Varainh
hankinnan tuotot
** Varainh
hankinnan kulut
*** Varainhankinta yhteensä
***** Tuottto- /kulujäämä
Sijoitus- ja ra
ahoitustoiminta
** Tuotot
** Kulut
*** Sijoitus
us- ja rahoitustoiminta yhteensä
Yleisavustuk
ukset
*** Yleisavvustukset yhteensä
***** Tilika
auden tulos

1.1.-31.12.

Ed. vuosi

Ero

% Ed vsta

289 263,62
968 277,57
472 000,00

298 786,95
900 966,51
479 000,00

9 523,3367 311,06
7 000,00-

96,81 %
107,47 %
98,54 %

1 729 541,19

1 678 753,46

50 787,73

103,03 %

1 109 335,05165 314,9563 526,931 338 176,93-

1 064 199,78164 058,2762 109,371 290 367,42-

45 135,271 256,681 417,5647 809,51-

104,24 %
100,77 %
102,28 %
103,71 %

5 700,58-

14 511,20-

8 810,62

39,28 %

4 3 2 0 0 7 ,8 2 246 953,90678 961,72-

4 6 7 9 2 3 ,3 6 191 234,76659 158,12-

3 5 9 1 5 ,5 4
55 719,1419 803,60-

9 2 ,3 2 %
129,14 %
103,00 %

2 022 839,23293 298,04-

1 964 036,74285 283,28-

58 802,498 014,76

102,99 %
102,81 %

0,00
0,00
0,00
293 298,04-

0,00
0,00
0,00
285 283,28-

0,00
0,00
0,00
8 014,76

102,81 %

1 739,16
859,31879,85

723,26
54,20669,06

1 015,90
805,11210,79

240,46 %
1 585,44 %
131,51 %

287 000,00

287 000,00

5 418,19-

2 385,78

Tili Nimi
VASTAAVAA

31.12.2009

31.12.2010

9 689,92

12 353,32

9 689,92

12 353,32

4 271,26
4 271,26

4 271,26
4 271,26

13 961,18

16 624,58

Vaihto-omaisuus
* Aineet ja tarvikkeet
** Vaihto-omaisuus yht

26 769,50
26 769,50

36 163,60
36 163,60

Lyhytaikaiset saamiset
* Myyntisaamiset
* Lainasaamiset
* Ennakkomaksut
* Muut saamiset
* Siirtosaamiset
** Lyhytaik.saamiset yht

17 850,36
0,00
53,64
16 330,26
27 447,63
61 681,89

47 537,18
946,00
589,30
89 144,19
24 212,03
162 428,70

0,00
0,00

24 363,51
24 363,51

195 909,72

140 367,36

**** VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT

284 361,11

363 323,17

***** VASTAAVAA YHT

298 322,29

379 947,75

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet
* Koneet ja kalusto
keskeneräiset hankinnat
** Aineelliset hyödykkeet yht
Sijoitukset
* Osakkeet ja osuudet
** Sijoitukset yht
**** PYSYVÄT VASTAAVAT YHT
VAIHTUVAT VASTAAVAT

Rahoitusarvopaperit
* Muut arvopaperit
** Rahoitusarvopaperit yht
Rahat ja pankkisaamiset
* Rahat ja ps yht
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TASE AJALTA 1.1.2010 - 31.12.2010
ECONET PRO VER. 6.60
Tili Nimi

Tilikausi: 1.1.2011 - 31.12.2011

31.12.2009

31.12.2010

5 045,64
68 888,18
26 664,730,00

5 045,64
68 888,18
26 664,735 418,19-

47 269,09

41 850,90

40 222,69
42 381,9
95
168 448,56
251 053,20

59 924,91
80 074,3
30
198 097,64
338 096,85

**** VIERAS PÄÄOMA YHT

251 053,20

338 096,85

***** VASTATTAVAA YHT

298 322,29

379 947,75

0,00

0,00

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
* Säätiöpääoma
* Rahastot
* Ed.tilik.voitto(tappio)
* Tilik.voitto(tappio)
**** OMA PÄÄOMA YHT
VIERAS PÄÄOMA
Lyhytaikainen vieras pääoma
* Ostovelat
* M uut v e l a t
* Siirtovelat
** Lyhytaikainen vpo yht

****** EROTTAA
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Sammanfattning

Äldreinstitutets experter användes i allt större omfattning av aktörer på olika nivåer inom området. Institutets forskare och planerare medverkade i ministeriernas arbetsgrupper, kommunernas och föreningarnas projekt samt de vetenskapliga samfundens verksamhet. Årets största överraskning mötte vi redan
i början av året, då vår hyresvärd meddelade att utrymmena hade sålts och vi hade tre månader på oss att
hitta nya utrymmen och flytta. Efter en livlig aktivitet flyttade vi från Kalevagatan i centrala Helsingfors till
Stinsgatan Östra Böle. Trots den obudgeterade flyttningen var årets ekonomiska resultat tillfredsställande.

Ett centralt mål för år 2010 var att stärka Äldreinstitutets roll när det gäller att utveckla, sprida och rotfästa goda verksamhetsformer inom seniorarbete och äldreomsorg. Detta mål förverkligades framför allt
inom hälsomotionens område. Programmet Kraft i åren avslutade sin första femårsperiod och på hösten valdes de 13 första kommunerna till den andra perioden, som har som syfte att sprida och rota de
verksamhetsformer som utvecklades under den första perioden. Hälsomotion fördes också ut i Helsingfors stads hemvård i samarbete med stadens hälsocentral. Vidare spreds kunskap livligt via fortbildning
och publikationer. Fortbildningen innehöll mångprofessionella och tillämpande helheter omfattande
hälsofrämjande motion, bemötande av personer med minnessjukdom, främjande av äldres funktionsförmåga, socialt stöd och utvecklande av arbetssamfund. Skolningsverksamhetens kvantitativa mål
överskreds, skolningen nådde ca 6 800 deltagare, vilket var 1 700 fler än året innan. Också målet för
publikationsverksamheten överskreds. Tre böcker publicerades. Därtill publicerades fyra rapporter i de
egna publikationsserierna, 12 vetenskapliga artiklar och andra forskningspublikationer, nästan 40 andra
typers artiklar, kolumner och debattinlägg samt skolningsmaterial. På kongresser och konferenser hölls
25 presentationer.

Summary
A central aim in 2010 was to strengthen the Age Institute’s role in developing, disseminating and implementing good practices in the fields of elder care and senior activities. Above all this aim was realized in
the field of health exercise. The Strength in Old Age programme completed its first five years and, in the
autumn of 2010, 13 new municipalities were chosen for the second stage which aims to disseminate and
implement the results produced in the first stage. Health exercise was also promoted in the City of Helsinki with the city health care centre. Knowledge was disseminated in further training and publications. The
training included multi-professional and applied courses concerning health promotion exercise, meeting
of persons with mental illness, promotion of older adults’ functional capacity and social support, and development of social relations in a work place. The quantitative objectives of training were exceeded: the
training reached 6.800 participants, which was 1.700 more than in the previous year. Also, the publication
aims were exceeded: in addition to three books, four reports in the Institute’s own publication series were
published, plus 12 academic and other research articles, almost 40 other types of articles and columns as
well as teaching materials were published. 25 presentations were held in various congresses.

Ett annat viktigt mål var att utveckla informations- och kommunikationsverksamheten. Den elektroniska kommunikationen stärktes med två nya hemsidor, vapaaehtoiseksiseniorina.fi och voitas.fi. Den förstnämnda förmedlar kunskap om frivilligverksamhet medan andra är en ”rörelsebank” med träningstips för
att öka styrkan och balansen. Uppbyggandet av en ny sida innehållande ställen för närmotion startades
och förnyandet av Kraft i åren –programmets och Äldreinstitutets hemsidor inleddes i slutet av året. Trots
att verksamheten utvecklades på praktisk nivå, nåddes inte de strategiska informationsmålen, vilket berodde på resursbrist. Samarbetet med företagsvärlden utvecklades inte heller i önskad omfattning.
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Liitteet

Another key aim was to develop information and communication activities. Electronic communication
was consolidated with two new websites: vapaaehtoiseksiseniorina.fi and voitas.fi. The first one distributed information on older adults’ voluntary action, whereas the latter one was a databank with training
advice on strength and balance. The construction of a new site containing exercise environments in
communities was launched, and the renovation of the Institute’s and Strength in Old Age programme’s
websites was started at the end of the year. Although the activities continued to improve, some of the
strategic information objectives were not reached due to the lack of resources. Cooperation with businesses did not materialize as expected.

Projektit

The experts at the Age Institute were used by many actors on various levels. Researchers and planners
took part in the work groups of various ministries, contributed in the projects of municipalities and associations, and participated in academic societies. The biggest surprise of the year was dealt early on when
our landlord informed us that the premises had been sold and we had three months to find a new location. After some hectic arrangements, we moved from downtown Kalevankatu to Asemapäällikönkatu in
Pasila. In spite of the unbudgeted move, the economic result of the year was satisfactory.

14

1. Voimaa vanhuuteen 2 - kohti toimintakykyä
edistäviä toimintatapoja

2. Päihdepelisäännöt palvelutaloihin – neuvotellen ja
oppien yhteisymmärrykseen

Projektin tarkoitus
Voimaa vanhuuteen 2 on jatkoa Voimaa vanhuuteen 1 ohjelmalle (2005-2009). Kyseessä on ohjelmakokonaisuus,
jossa kehitys- ja vakiinnuttamistyötä tehdään järjestösektorin lisäksi kuntien sosiaali- ja terveys- sekä liikuntatoimissa.
Ohjelmaan kuuluu ns. yleistä toimintaa (mm. viestintä ja
seminaarit) sekä erityistoimintana intensiivistä kehitystyötä 30 (10+10+10) valitussa kunnassa. Ikäinstituutti koordinoi yleistä toimintaa ja ohjaa kuntien juurrutusprosesseja
Voimaa vanhuuteen -ohjelman ensimmäisessä vaiheessa
kehittyneen mentorointimallin mukaisesti. Paikallistyön
tavoitteena on vakiinnuttaa hyvät iäkkäiden liikunnan ja
eri sektoreiden yhteistyön tekemisen tavat toimintakyvyltään heikentyneiden kotona asuvien iäkkäiden hyväksi.
RAY myönsi joulukuun 2009 avustusehdotuksessaan VV 2
-ohjelmalle viiden vuoden rahoituksen, joka vahvistetaan
helmikuussa 2010. Ohjelma odottaa STM:n ja OKM:n rahoituspäätöksiä.
Aikataulu
2010-2014
Rahoitus
RAY, STM ja OKM
Yhteyshenkilöt
Elina Karvinen ja Pirjo Kalmari

Projektin tarkoitus
Hankkeen päämääränä on kehittää toimintatutkimuksen kautta
malli, jonka avulla palvelutaloihin voidaan rakentaa yhteiset päihdepelisäännöt. Projektissa hyödynnetään Sininauhaliiton koordinoiman Liika on aina liikaa – ikääntyminen ja alkoholi (2005-2008)
palvelutalojen osahankeen tuloksia. Projektin päätavoitteena
on lisätä eri määrin alkoholia käyttävien ikääntyneiden omaa
elämänhallintaa, toimintakykyä ja elämänlaatua. Näin voidaan
ennaltaehkäistä alkoholihaittojen syntymistä ja tukea ikääntyneiden itsenäistä ja turvallista elämää palvelutaloympäristössä.
Aikataulu
2009-2011
Rahoitus
RAY
Yhteyshenkilöt
Sirkkaliisa Heimonen, Eija Kaskiharju ja Anne-Katri Kemppainen
3. Varttuneiden lähiliikuntapaikat
Projektin tarkoitus
Hankkeen päämääränä on toimintakykyinen vanhuus edistämällä palvelutalojen piha-alueiden sekä lähipuistojen ja reittien
suunnittelua ja rakentamista iäkkäiden lähiliikuntapaikoiksi.
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Hankkeen tavoitteena on koota tietoa erilaisista iäkkäille
ja liikkumisrajoitteisille toteutetuista lähiliikuntapaikoista,
puistoista ja reiteistä sekä jakaa edellä mainittua tietoa
siitä hyötyville tahoille, erityisesti ympäristönsuunnittelijoille, verkkosivujen avulla. Tietoa jaetaan Nuori Suomi ry:
n hallinnoiman www.lahiliikuntapaikat.fi -sivuston kautta työstäen teemasta omat www.varttuneidenlahiliikuntapaikat.fi -sivut.
Aikataulu
2011-2013
Rahoitus
OKM
Yhteyshenkilöt
Elina Karvinen ja Minna Malin
4. Vanhuksen koti keskellä kaupunkia
Projektin tarkoitus
Projektin päämääränä on luoda edellytyksiä liikuntakyvyltään heikentyneiden ja muistisairauden alkuvaiheessa
olevien vanhusten osallistumiselle, toiminnalle ja toimijuudelle kaupunkiolosuhteissa sekä tukea heidän kotona asumistaan. Tavoitteena on kehittää toimintatapoja
ja välineitä, joilla voidaan arvioida laaja-alaisesti näiden
kohderyhmien toimintakykyä sekä laatia monipuoliseen
arviointitietoon perustuva tukiohjelman malli.
Tutkimuksen aikataulu
2008-2010/2011
Tutkimuksen rahoitus
RAY
Yhteyshenkilöt
Sirkkaliisa Heimonen ja Pertti Pohjolainen
5. Vavero - Vapaaehtoisuus, vertaisuus, osallisuus

Yhteistyöprojektit

lytyksiä vapaaehtoistoiminnan lisäämiseksi eri järjestöissä. Päämääränä on myös aktivoida ikäihmisiä monenlaisina vapaaehtoistoimijoina. Projektissa tutkitaan ikääntyneiden vapaaehtoistoimintaa
sekä rakennetaan järjestöjä, muita toimijoita ja ikäihmisiä palveleva
tietopankki. Tavoitteena on tuottaa tietoa vapaaehtois- ja vertaistoiminnasta niin osallistujien itsensä kuin myös kansalaisjärjestöjen
näkökulmasta. Internet-pohjaisen tietopankin avulla toimijat saavat sekä tutkimus- että käytännön tietoa vapaaehtoistoiminnasta
ja -toimijoista. Projektin avulla tarjotaan tietoa jo olemassa olevista
toimivista käytännöistä sekä kootaan ja levitetään ikääntymistä ja
vapaaehtoisuutta koskevaa tietoa.
Projektin aikataulu
2007-2010
Projektin rahoitus
RAY
Yhteyshenkilöt
Arto Tiihonen ja Ilka Haarni

1. Elintavat ja toimintakyvyn moniulotteisuus ikääntyvien ihmisten terveyden ennustajina (Helsingin
yliopisto). Hankkeessa tuotetaan tietoa elintapojen (tupakointi, alkoholinkäyttö, ruokailutottumukset, liikunta)
vaikutuksesta myöhempään fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn sekä sosiaalisen aktiivisuuden tasoon. Lisäksi
tarkastellaan toimintakyvyn eri osa-alueiden yhdistelmien
vaikutusta terveyteen. Hankkeessa ollaan myös kiinnostuneita siitä millaisia terveyteen liittyviä elintapamuutoksia
ihmiset tekevät ikääntymisen myötä. Seuranta-aineistona
käytetään Ikihyvä Päijät-Häme tutkimus- ja kehittämishankkeen postikyselyaineistoja vuosilta 2002 ja 2008, jotka
on toteutettu samoille vuosina 1926-1930, 1936-1940 ja
1946-1950 syntyneille päijäthämäläisille henkilöille. Projektia hallinnoi Helsingin yliopisto. Ikäinstituutti on projektin
yksi yhteistyökumppani.
Yhteyshenkilöt: Tommi Sulander ja Pertti Pohjolainen

6. Vanheneminen ja haavoittuvuus – kokemuksia fyysisestä,
psyykkisestä ja sosiaalisesta vanhenemisesta

2. Measures for Inclusion of the Elderly
Hankkeessa selvitetään ja vertaillaan vapaaehtoistyön käyttämistä osallisuuden välineenä syrjäytymisvaarassa olevien
ikäihmisten joukossa eri EU-maissa. Hanketta rahoittaa European Foundation ja sitä koordinoi Dortmundin teknisen
korkeakoulun Gerontologian instituutti. Projektin tavoitteena on tuoda esiin ikäihmisten vapaaehtoistyön mahdollisuuksia syrjäytymisen ehkäisyssä. Maaraporteissa kuvataan
kunkin maan osallisuutta koskevat politiikat vanhuspolitiikan näkökulmasta sekä vapaaehtoisuutta – erityisesti
ikäihmisten tekemää vapaaehtoistyötä - koskeva tilanne ja
olosuhteet. Lisäksi esitellään kolme esimerkkiä sellaisesta
vapaaehtoistyöstä, jota tarjotaan syrjäytymisvaarassa olevien ikäihmisten tehtäväksi syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja
osallisuuden lisäämiseksi.
Yhteyshenkilö: Ilka Haarni

Tutkimuksen tarkoitus
Tutkimuksen tavoitteena on syventää ymmärrystä kokemuksellisesta vanhenemisesta haavoittuvuusnäkökulmasta. Projektissa on
haastateltu ikäihmisiä heidän kokemuksistaan vanhenemisesta.
Haastattelut analysoidaan kvalitatiivisin menetelmin ja aineistosta
julkaistaan artikkeleita. Yhteistyökumppanina on ammattikorkeakoulu Arcada.
Tutkimuksen aikataulu
2007-2010
Rahoitus
Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö, Professori Jan-Magnus Jansson
geriatrian ja vanhustyön tutkimuksen rahasto
Yhteyshenkilö
Anneli Sarvimäki ja Bettina Stenbock-Hult (Arcada)

Projektin tarkoitus
Projektin tarkoituksena on lisätä ja syventää tietoa ikäihmisten vapaaehtoistoiminnasta ja tarjota sen avulla edel-

15

3 Tarmoa arkeen – Hämeenkyrön liikunta- ja ravintoprojekti. Tutkimuksessa selvitetään voidaanko huonokuntoisten
hämeenkyröläisten kotipalvelun asiakkaiden fyysiseen ja psyykkiseen vaikuttaa pitkäkestoisella (6 kk) ja intensiivisellä (2 kertaa
viikossa) kuntoutuksella. Tavoitteena on myös tutkia, voidaanko
koti- ja laitoshoidon rajamailla olevien laitoshoitoon joutumista ehkäistä tai siirtää myöhemmäksi ja tällä tavoin saada aikaan
kustannussäästöjä.
Yhteyshenkilö: Pertti Pohjolainen.
4. Ikääntyneiden ihmisten ja heidän omaishoitajiensa
psyykkinen hyvinvointi ja kokemus elämän mielekkyydestä. Tutkimus on osa ammattikorkeakoulu Arcadan EU/Interregin kautta rahoitettua projektia, jossa kehitetään kotona asuville ikääntyneille ja heidän omaisilleen tukimuotoja (Supporting
family caregivers and receivers in Estonia and Finland – developing policies and practices).
Yhteyshenkilöt: Anneli Sarvimäki ja Bettina Stenbock-Hult (Arcada)
5. Sosiaalisen toimintakyvyn arvioinnin mallintaminen.
Tutkimuksessa tarkastellaan sosiaalisen toimintakyvyn arviointihaastattelun toteutumista arvioijan ja arvioitavan välisessä vuorovaikutuksessa. Tavoitteena on selvittää, millaisten käytäntöjen
kautta sosiaalisen toimintakyvyn arviointi toteutuu ja onko sosiaalisen toimintakyvyn arvioinnin tutkimushaastattelussa sille erityisiä käytäntöjä. Tutkimus toteutetaan yhteistyöhankkeena Helsingin yliopiston kanssa ja siinä käytetään Ikäinstituutin muiden
hankkeiden aineistoja. Tutkimuksessa on valmisteilla väitöskirja.
Yhteyshenkilöt: Pertti Pohjolainen ja Mika Simonen (HY)
6. Pitkäikäisyyden ennakointi -tutkimuksessa aineistona ovat
vuosina 1905-06 ja 1909-10 syntyneet jyväskyläläiset (yhteensä
550 henkilöä). Tarkoituksena on ns. baseline-haastattelujen pohjalta arvioida eliniän pituutta ennustavia tekijöitä. Tutkimuksessa
selvitetään sosioekonomiseen asemaan, terveyteen ja elämäntyyliin liittyvien tekijöiden yhteyttä eliniän eroihin. Tutkimuksessa on valmisteilla väitöskirja.
Yhteyshenkilöt: Pertti Pohjolainen ja Tapani Sihvola (JY)
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7. Moraalinen herkkyys ja omatunto: henkilökunnan kokemukset työstään dementoituvien asiakkaiden kanssa Yhteistyötä tehdään Oulun yliopiston
kanssa tutkimushankkeessa, jossa tarkastellaan henkilökunnan kokemuksia työstään dementoituvien asiakkaiden kanssa. Henkilöstön moraalinen stressi ja omatunto ovat yhtenä kiinnostuksen kohteena. Tutkimuksessa
käytetään Ruotsissa kehitettyjä ja suomeksi käännettyjä
moraalisen herkkyyden ja omantunnon mittareita.
Yhteyshenkilö: Anneli Sarvimäki
8. Senioritanssi tutuksi ja tavaksi on Suomen Kansainvälisen Senioritanssiliiton hanke, joka saa rahoituksensa opetusministeriön kehittämisrahoista. Hankkeen
tavoitteena on juurruttaa senioritanssitoimintaa sellaisiin
valittuihin Suomen kuntiin, jossa sitä ei vielä ole. Ikäinstituutti tukee hankkeen toteutumista viestintä- ja koulutusmateriaalilla ja omilla verkostoillaan.
Yhteyshenkilö: Elina Karvinen

Julkaisut

9. Kotona kunnossa -projekti toteutetaan yhteistyössä Käpyrinteen palvelutalon kanssa. Siinä kohderyhmänä ovat kotona asuvat,
huonokuntoiset ikäihmiset, joille laaditaan toimintakyvyn tukiohjelmia. Ikäinstituutti vastaa hankkeeseen liittyvästä laaja-alaisen toimintakyvyn arvioinnista.
Yhteyshenkilöt: Arto Tiihonen ja Pertti Pohjolainen

Ikäinstituutin julkaisusarjat

10. Tukimies -projekti (VPTY) on Vanhusten Palvelutaloyhdistyksen hanke, jonka tarkoituksena on aktivoida Länsi-Vantaalla asuvia
ikämiehiä vapaaehtoistoimintaan joko osallistujiksi tai ohjaajiksi. Ikäinstituutti toimii hankkeessa asiantuntijana ja kouluttajana
ikääntymiseen, miehisyyteen ja vapaaehtoisuuteen liittyvissä kysymyksissä.
Yhteyshenkilö: Arto Tiihonen

Säpyskä-Nordberg M, Starck H, Kalmari P, Karvinen E (2010) Liikuntatekoja iäkkään hyväksi 2 – hyviä toimintatapoja voima- ja tasapainoharjoitteluun. Hyvät käytännöt 1/2010. Helsinki: Ikäinstituutti.

Oraita
Sarvimäki A & Syrén I (toim.) (2010) Ikääntyminen ja ruumiillisuus. Seminaariesityksiä 30.11–1.12.2009. Oraita 1/2010.
Helsinki: Ikäinstituutti.
Pohjolainen P (2010) Pitkäaikaistyöttömien toimintakyky ja sitä
määrittävät tekijät. Teoksessa: Sarvimäki A & Syrén I (toim.). Ikääntyminen ja ruumiillisuus. Seminaariesityksiä 30.11–1.12.2009.
Oraita 1/2010. Helsinki: Ikäinstituutti, 23 – 31.
Sulander T (2010) Iäkkäiden ihmisten liikkuminen Helsingin
keskustassa: haasteet ja toiveet. Teoksessa: Sarvimäki A &
Syrén I (toim.). Ikääntyminen ja ruumiillisuus. Seminaariesityksiä 30.11–1.12.2009. Oraita 1/2010. Helsinki: Ikäinstituutti, 32–40.
Tiihonen A (2010) Kokemuksesta tulkintaan, tulkinnasta
käytäntöön. Teoksessa: Sarvimäki A & Syrén I (toim.). Ikääntyminen ja ruumiillisuus. Seminaariesityksiä 30.11–1.12.2009.
Oraita 1/2010. Helsinki: Ikäinstituutti, 41-47.

Voimaa vanhuuteen –ohjelman julkaisusarjat
Kalmari P, Simonen M, Starck H, Elina Karvinen E (2010) Voimaa
vanhuuteen -ohjelman seurantaraportti 2009-2010. Voimaa
vanhuuteen -julkaisuja 6. Helsinki: Ikäinstituutti.
Viesti voimaa vanhuuteen. Uutiskirje 1/2010. Helsinki: Ikäinstituutti.
Voimaa vanhuuteen – Iäkkäiden terveysliikuntaohjelma. Uutiskirje 2/2010. Helsinki: Ikäinstituutti.
Suositukset iäkkäiden turvallisen ja säännöllisen ulkona liikkumisen edistämiseksi. Helsinki: Ikäinstituutti.

Tutkimusraportit ja -artikkelit
Aira M, Haarni I (2010) Iäkkäiden suhtautuminen alkoholin käytöstä kysymiseen. ”Niitten kuuluu kysyä myös siitä viinasta, jos
on aihetta”. Suomen Lääkärilehti 65: 579-585.

Hyvät käytännöt
Starck H, Säpyskä-Nordberg M, Kalmari P & Karvinen E (2010)
Liikuntatekoja iäkkään hyväksi 3 - hyviä toimintatapoja voima- ja tasapainoharjoitteluun. Hyvät käytännöt 2/2010. Helsinki: Ikäinstituutti.

Berg G, Sarvimäki A, Hedelin B. (2010) The diversity and complexity in health promotion and empowerment related to older
hospital patients – exploring nurses’ reflections. Vård i Norden/
Nursing Research in the Nordic Countries 30(1): 9 – 13.
Björklund M, Sarvimäki A, Berg A. (2010) Living with head and

16

VUOSIKERTOMUS 2010

neck cancer; a profile of captivity. Journal of Nursing and
Healthcare of Chronic Illness 2: 22 – 31.
Haarni I (2010) Eläkeikäisten kohtaamispaikat tekemisen
ja tapaamisen yhteisöinä. Gerontologia 24: 3-13.
Haarni I, Hautamäki L (2010) Life experience and alcohol:
60-75-year-olds’ relationship to alcohol in theme interviews. Nordic Studies on Alcohol and Drugs 27: 241-258.
(Translated with the permission of Gerontologia)
Kaskiharju E (2010) Koteja ja kodinomaisuutta. Tutkimus
vanhenemisen paikoista valtiopäiväpuheissa. Jyväskylä
Studies in Education, Psychology and Social Research.
Jyväskylän yliopisto. Väitöskirja.
Korkeamäki J, Haarni I, Seppälä UM (2010) Aikuisten oppimisvaikeuksien ja tarkkaavuushäiriöiden diagnosointi
sosiaalisena toimintana. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti 47: 109-120.
Kulla G, Ekman S-L, Heikkilä K, Sarvimäki A. (2010) Differences in self-rated health among older immigrants – a comparison between older Finland-Swedes and Finns in Sweden. Scandinavian Journal of Public Health 38: 25 – 31.
Kulla G, Ekman S-L, Sarvimäki A. (2010) Experiential health
from an ageing and migration perspective: the case of
older Finland-Swedes. Journal of Immigrant and Minority
Health 12(1): 93 – 99.
Mahler M, Sarvimäki A. (2010) Indispensable chairs and
comforting cushions – falls and the meaning of falls in six
older persons’ lives. Journal of Aging Studies 24: 88 – 95
Pirnes E, Tiihonen A (2010) Hyvinvointia liikunnasta ja
kulttuurista, Käsitteiden, kokemusten ja vastuiden uusia
tulkintoja. Kasvatus & Aika 4(2) 2010, 203-235. (http://
www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=275)

Rajaniemi J, Haarni I (2010) Järjestöt ja suuret ikäluokat – Vaverohankkeen sähköpostikysely järjestöille syksyllä 2010. www.vapaaehtoiseksiseniorina.fi/tutkimusta (pdf ).

Sulander T, Nisén J, Heinonen S, Pohjolainen P, Virkola E, Karvinen E, Koivula R (2010) Koti keskellä kaupunkia. Vanhustyö
4, 34–35.

Karvinen E (2010) Liikkumiskyvyltään heikentyneet vanhukset.
Teoksessa: Sarvimäki A, Heimonen S, Mäki-Petäjä-Leinonen A
(toim.) Vanhuus ja haavoittuvuus. Edita, Helsinki, 126-155.

Sarvimäki A, Stenbock-Hult B, Heimonen S. (2010) Ikääntyminen ja
mielen haavoittuvuus – haavoittuvuus riskinä ja voimavarana. Gerontologia 24: 169 – 178.

Tiihonen A (2010) Vapaaehtoisuus ja järjestöt lähimmäisvastuussa. Julkaisussa Lähimmäisvastuu Suomessa – ketä
kiinnostaa? Etene-julkaisuja 28/2010 (http://www.etene.
fi/c/document_library/get_file?folderId=41970&name=DL
FE-1001.pdf )

Sarvimäki A, Heimonen S (2010) Ikääntymisen, vanhuuden ja
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Asiantuntijatehtävät mm.

Yhteistyö ja asiantuntijatehtävät

Tehtävät kolmannella sektorilla

Kuntokallio-Säätiön jäsenyys
muissa järjestöissä
Terveyden edistämisen keskus ry
Vanhusten palvelutaloyhdistys ry
Vanhustyön keskusliitto ry
Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry
Veronmaksajain keskusliitto ry
Elinkeinoelämän keskusliitto ry (Sosiaalialan työnantaja- ja
toimialaliitto ry)
Suomen Kansainvälisen Senioritanssin Liitto ry

Kotimaiset yhteistyökumppanit, mm.
Arcada, Nylands svenska yrkeshögskola
Eläkeliitto
Eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunta
Finlands seniordansförbund rf
Finlands svenska pensionärsförbund rf
Folkhälsan
GeroCentersäätiö
Helsingin kaupunki, liikuntavirasto, sosiaalivirasto ja terveyskeskus
Helsingin yliopisto, sosiologian laitos ja yhteiskuntapolitiikan laitos
Hengitysliitto Heli ry
Hämeenkyrön kunta
IKÄ-KASTE
Jyväskylän yliopisto, Suomen gerontologian tutkimuskeskus
Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry
Kunnossa kaiken ikää –ohjelma
Kunto ry

Eläkeliitto ry, hyvinvointityöryhmän jäsen
Espoon ja Kauniaisten dementiayhdistys ry, puheenjohtajuus
GeroCentersäätiö, Hallituksen jäsen, valtuuskunnan jäsen
Hedvig Sofiahemmet –säätiö, isännistön puheenjohtaja
Keski-Uudenmaan Sopimuskoti ry, hallituksen jäsen
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry, liittohallituksen puheenjohtaja
Kunnossa kaiken ikää ohjelma, neuvottelukunnan jäsen
Omaisena edelleen ry:n Oras-projektin ohjausryhmä, jäsen
Oriveden hoivapalveluyhdistys ry, Logos –projektin asiantuntijaryhmän jäsen
Sosiaalipedagogiikan säätiö, hallituksen jäsen, varapuheenjohtaja
Suomen Kansainvälisen Senioritanssin liitto ry, puheenjohtaja
ja sihteeri, tilintarkastaja, Senioritanssilehden päätoimittaja
Suomen Muistiasiantuntijat ry, hallituksen varajäsen
Vanhusten palvelutaloyhdistys ry, hallituksen varapuheenjohtajuus
Vanhustyön keskusliitto ry, Ystäväpiiri-hankkeen ohjausryhmän jäsen

Käpyrinne ry
Kuntaliitto
Liikuntatieteellinen seura
Nuori Suomi ry
Opetus- ja kulttuuriministeriö
Oriveden hoivapalveluyhdistys ry
Oulun yliopisto, Hoitotieteen ja terveydenhuollon hallinnon laitos
Reumaliitto ry
Sininauhaliitto
Sosiaali- ja terveysministeriö
Suomen kansainvälisen senioritanssin liitto ry
Suomen liikunta ja urheilu
Suomen Muistiasiantuntijat
Suomen psykologiliitto, geropsykologian toimikunta
Suomen Voimisteluliitto ry
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
UKK-instituutti
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto
Vanhustyön Keskusliitto
Voimaa vanhuuteen -iäkkäiden terveysliikuntaohjelman hankeorganisaatiot (35 kpl, ks. www. voimaavanhuuteen.fi)
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Opetusministeriön Kulttuurin hyvinvointivaikutusten toimintaohjelman asiantuntijaryhmä, jäsen
Sosiaali- ja terveysministeriön Ikäverkko
Työ- ja elinkeinoministeriön ikääntymisen aiheuttamien vaikutusten arviointia suunntteleva työryhmä, jäsen
Valtakunnallinen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta
(ETENE), jäsen
Valtion liikuntaneuvoston erityisliikunnan jaos, jäsen, koulutuskoordinointiryhmän jäsen
Valtion liikuntaneuvoston arvioinnin ohjausryhmä, jäsen
Valtakunnallinen vammaisneuvosto (VANE), varajäsen
Tehtävät tutkimusorganisaatioissa
VII Erityisliikunnan päivät, järjestelytoimikunnan jäsen
VII Gerontologian päivien järjestelytoimikunta
Gerontologia-lehti, päätoimittaja ja varapäätoimittaja
Helsingin yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos, opinnäytetöiden ohjaus
Ikääntyminen, hyvinvointi ja teknologia –tutkijakoulun johtoryhmän jäsen
Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry, hallituksen jäsen, sihteeri,
varatilintarkastaja
Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, Göteborg, väitöskirjojen tarkastus ja ohjaus
Nursing Philosophy –lehti, toimituskunnan jäsen
Scandinavian Journal of Caring Sciences, referee
Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, referee
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Tehtävät ministeriöiden työryhmissä
Hyvinvointia edistävät kotikäynnit ja iäkkäiden neuvonta,
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Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma, työryhmän jäsen
Ikäneuvotyöryhmä (STM), kuultavana

19

Lausunnot
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