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Puheenjohtajan katsaus: 

Menneestä ja tulevasta

I
käinstituutin toimintaa suuntaa ja valvoo Ikäins-

tituutin säätiön hallitus, jossa on edustajat Hel-

singin ja Jyväskylän yliopistosta, Terveyden ja hy-

vinvoinnin laitoksesta, Folkhälsanista, Vanhus- ja 

lähimmäispalvelun  liitosta sekä kahdesta alan tieteelli-

sestä järjestöstä, Kasvun ja vanhenemisen tutkijoista ja 

Societas Gerontologica Fennicasta. Arvioidessaan vuoden 

2014 toimintaa hallitus saattoi todeta sen olleen – jälleen 

kerran – monipuolista, ulospäin suuntautuvaa ja myös me-

nestyksekästä.

 Toki mennyt vuosi on nostanut esiin myös haasteita. 

Henkilökunnan määrää jouduttiin supistamaan joidenkin 

projektien loppuessa. Rahoituksen saantiin on paneudutta-

va jatkuvasti. Säätiön toiminnan tunnettuuden osalta joudu-

taan edelleen tekemään työtä. Nyt viestintää onkin voitu jo 

vahvistaa. Suuri tehtävä on myös säätiön toiminnan tulevat 

linjaukset ja osaamisemme nivominen uusiin avauksiin. Eri-

tyinen haaste jatkossakin on yhteistyön syventäminen jär-

jestö- ja muiden kumppanuustahojemme kanssa.

 Ikääntymiseen niin yksilö- kuin väestötasolla vaikuttavat 

monet tekijät, joista erittäin merkittäviä ovat yhteiskunnal-

linen päätöksenteko ja sen seuraukset, olivat ne sitten tar-

koitettuja tai tarkoittamattomia. Tulevaisuuden, myös Ikäins-

tituutin ja laajemminkin, ikääntymisen kanssa tekemisissä 

olevien järjestöjen ja muiden tahojen toiminnan kannalta 

on tässä syytä viitata vastikään synnytettyyn maan uuden 

hallituksen ohjelmaan. Siinä puhutaan esimerkiksi terveyslii-

kunnan merkityksestä ja tavoitteesta vähentää yksinäisyyttä. 

Ohjelma sisältää myös ikääntyneisiin kohdistuvia leikkauksia, 

ja normien purkaminen saattaa johtaa liikunnan, ulkoilun ja 

kulttuuritoimintojen osalta kielteisiin seurauksiin, joista kärsi-

vät myös ikääntyneet ihmiset.

 Ikäinstituutti suuntautuu vahvasti eteenpäin. Nyt voi-

massa olevan vuosien 2013–2018 strategiamme otsikko on 

Elämänvoimaa vanhuuteen – elämänvoimaa vanhuudesta. 

Tavoitteena tämä on kestävä, vaikka strategian linjanvetoja 

onkin syytä tilanteiden muuttuessa tarkistaa. Ikäinstituutin 

tehtävänä on luoda edellytyksiä arvokkaalle vanhuudelle, 

vahvistaa monipuolista kuvaa ikääntymisestä soveltaen ge-

rontologista realismia ja mielikuvitusta, tehden eteenpäin ja 

arkeen suuntautuvaa tutkimus- ja kehittämistyötä.

JYRKI JYRKÄMÄ

Ikäinstituutin hallituksen puheenjohtaja

sosiaaligerontologian emeritusprofessori
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I
käinstituutin strategian (2013–2018) ytimenä on elämän-

voimainen vanhuus ja se, että vanhojen ihmisten panos 

omassa lähipiirissään ja laajemmin koko yhteiskunnassa 

tulee paremmin esille.  Toimintaamme ohjaavat ihmis-

arvo ja pyrkimys edistää yhdenvertaisuutta.  Työmme nojaa 

asiantuntemukseen ja avoimiin toiminta tapoihin. Työhyvin-

vointikyselyn mukaan henkilöstö on ylpeä työnsä arvopoh-

jasta ja hyvin motivoitunut työssään. 

 Teemme työtä hyvän ikääntymisen ja vanhuuden edis-

tämiseksi.  Toimintamme kivijalat ovat kehittäminen, tutki-

mus, koulutus, julkaisut ja viestintä sekä asiantuntija- ja 

verkos totyö.  Yhdessä nämä eri toimintamuodot vahvistavat 

toisiaan: kehittämistyön kokemukset avaavat uusia tiedon 

tarpeita tutkimukselle. Tutkimus puolestaan vahvistaa kehit-

tämistyön tuloksellista eteenpäin viemistä ja nostaa esiin 

uudenlaisia näkökulmia. Kehittämistyön ja tutkimuksen 

tulos ten pohjalta kehitetään koulutusmateriaaleja ja niiden 

käyttökelpoisuus punnitaan koulutuksissa. 

 Viestimme työmme tuloksista iäkkäille, heidän paris-

saan työskenteleville sekä järjestöille ja päätöksentekijöille. 

Verkos tojen avulla kehitämme ja levitämme tehokkaasti uu-

sia toimintatapoja.       

Elämänvoima ja vanhuus 2014
Tutkimusta toimintakyvystä sekä 

asuin- ja elinympäristöistä

Toimintakyvyn laaja-alainen tarkastelu on ollut pitkään 

Ikäinstituutin tutkimusta yhteen nivova teema, josta valmis-

tui raportti vuoden alussa. Siinä tarkasteltiin toimintakykyä 

fyysi senä, psyykkisenä ja sosiaalisena ilmiönä, joka konkre-

tisoituu aina jossain ajassa ja paikassa.  Iäkkään ihmisen 

toimintakykyyn liittyy koko elämänkaari jo sikiövaiheesta 

lähtien, elämäntavat sekä historiallinen aika, johon elämäm-

me ajoittuu.  Asuin- ja elinympäristöllä on myös olennainen 

merkitys toimintakykyisyydelle.  Näitä eri teemoja valotettiin 

vuoden aikana tutkimuksen keinoin.  

Kehittämistyötä yhdessä ikäihmisten kanssa

Viime vuoden aikana kehitettiin yhdessä iäkkäiden ihmisten 

kanssa ryhmätoiminnan malli mielen hyvinvoinnin vahvis-

tamiseen ja iäkkäitä omaisiaan hoitavia ihmisiä voimaannu-

tettiin taidepajoissa. Kunnissa järjestetyt liikuntaraadit vah-

vistivat iäkkäiden kuntalaisten yhdenvertaisuutta liikku jina. 

Ulkoliikuntapaikoilla tehdyt iäkkäiden käyttäjäkokemus-

haastattelut välittivät tietoa suunnittelun parantamiseksi.   

 Vuoden aikana kertyneet myönteiset kokemukset ja 

tulok set kertovat sen yksinkertaisen tosiasian, että asianosai-

sia on kuunneltava, jotta päästään yhdessä hyvään loppu-

tulokseen.  

Vaikuttamista ja hyvien toiminta-tapojen 

jakamista verkostoissa

Järjestöjen yhteistyö vahvistaa yhtei stä näkemystä hyvästä 

ikääntymisestä. Ikäinstituutti teki yhdessä valtakunnallisten 

järjestöjen kanssa kansalaisaloitteen ympärivuorokautises-

sa hoidossa olevien oikeudesta ulkoiluun. Valtaa vanhuus 

-liikkeessä haastoimme valtakunnallisten järjestöjen kanssa 

kaikkien puolueiden eurovaaliehdokkaat keskustelemaan 

ikäpolitiikasta sekä nostimme esiin hankintalain soveltami-

sen kohdalla esiin tulleet ongelmat ihmisarvoisen vanhuu-

den toteutumisessa.  

 Ikäinstituutin järjestämissä verkostotapaamisissa ja 

-tapah tumissa järjestöt ja kunnat ovat jakaneet ja oppineet 

toisiltaan hyviä toimintatapoja liikuntaneuvonnasta, ryh-

mäliikunnasta ja ulkoilusta.  Liikkeellä voimaa vuosiin -se-

sia toimintatapoja.       
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minaareissa työs tettiin yhdessä toimen pide-ehdotuksia ja 

valittiin lähivuosien yhteisen tekemisen painopisteet.  Tär-

keää viestin nällistä yhteistyötä tehtiin 23 valtakunnallisen 

järjestökumppanin kanssa. 

Koulutuksella levitetään hyviä toimintatapoja

 Kouluttajaverkostoja on rakennettu Ikäinstituutissa pitkään, 

jotta on voitu levittää liikkumiskyvystä ja liikunnasta tietoa 

ja toimintatapoja laajasti ammattilaisille ja iäkkäille vertais-

ohjaajille. Niiden ohella järjestettiin myös muuta koulutusta 

sosiaali- ja terveysalan sekä liikunnan ammattilaisille ja jär-

jestöille.   Suosittuja koulutusteemoja olivat muisti ja liikun-

ta, hyvä kohtaaminen ja itsemäärääminen.

 Ikäihmisille, seniori- ja vanhustyön sekä liikunta-alan 

ammattilaisille tuotettiin uusia oppimateriaaleja liikunnasta 

ja ravitsemuksesta, matalan kynnyksen liikuntaneuvonnasta, 

mielen hyvinvoinnista ja omaishoitajien hyvinvoinnin tuke-

misesta. 

Ensiaskeleet sosiaalisessa mediassa

Ikäinstituutin viestinnän tavoitteena on osallistua ikäkes-

kusteluun voimavaroja korostavasta näkökulmasta. Samoin 

tavoitteena on tukea hyvää vanhuutta levittämällä hyviä 

käytän töjä muiden järjestöjen käyttöön. Oma ja sidos-

ryhmiemme toiminta on melko hyvin esillä perinteisessä 

medias sa, mutta vuoden alussa tehdyn selvityksen mu-

kaan sosiaa lisessa mediassa näymme selvästi vähemmän. 

Avasimme syksyllä Ikäinstituutin Facebook- ja Twitter-tilit ja 

myönteinen näkyvyys onkin vähitellen kasvanut erityisesti 

ulkoiluun liittyvissä kampanjoissa. 

Kansainvälistä ja kansallista vaikuttamistyötä

Ikäpolitiikan kokonaisuus kattaa toimeentulon, elinolot, 

tervey den, vaikuttamismahdollisuudet, kulttuurisen osalli-

suuden, median ja ikääntymiseen liittyvän tiedon tuotan-

non.   Vaikutimme tähän kokonaisuuteen Maailman terveys-

järjestön ja Euroopan komission verkostoihin osallistumalla, 

asian tuntijoina kansallisissa ohjelmissa sekä kuultavina ja 

lausunnon antajina lakiuudistusten yhteydessä. Teimme 

myös yhteistyötä kuntapäättäjien kanssa ja välitimme heille 

kunta kohtaista tietoa hankekumppanuuksien tuloksista. Li-

säksi tapasimme useita puolueita tulevan hallitusohjelman 

tiimoilta. 

Vahva terveysliikunnan ja mielen 

hyvinvoinnin osaaja

Ikäinstituutti on ikäihmisten hyvinvointia edistävän liikun-

nan valtakunnallinen osaamiskeskus ja mielen hyvinvoinnin 

osaamisen ja edistämisen edelläkävijä. 

 Koordinoimme kahta val ta kunnallista ikäihmisten ter-

veys liikuntaohjelmaa (Voimaa vanhuuteen ja Ikäihmisten 

liikunnan toimenpideohjelma) ja kahta mielen hyvinvoin tia 

ja osallisuutta vahvistavaa hanket ta (Vanhuuden mieli ja Lä-

heisestä omais hoitajaksi -hanke). Lisäksi teimme hanketyö-

tä ulkoliikuntapaikkojen, ylisukupolvisten yhtei söllisyyden 

sekä ikäystävällisen asuinympäristön pa rissa.   

 Seuraavilla sivuilla esitellään lyhy es ti vuoden 2014 

toimin taamme. Kysy mykseen miten Ikäinstituutti onnistui 

toimintavuonna tukemaan osallisuutta ja toimintakykyisyyt-

tä ovat parhaita asiantuntijoita vastaamaan iäkkäät ihmiset.  

Heidän palautteensa on ollut voittopuolisesti myönteistä 

ja eteenpäin kannattelevaa. Ohessa on senioritanssiohjaa-

jan palaute kouluttajakoulutuksesta sekä ryhmätoimintaan 

osallistuneen omaishoitajan kommentti: 

 ”On mahtavaa havaita, kuinka suurimmalta osalta tunte-
maton joukko sulautuu tutuksi ja yhtenäiseksi ryhmäksi hyvän 
kouluttajan myötävaikutuksella. Oivalsin kuinka tärkeää istu-
matansseille on kahden päivän koulutus. On aikaa harjoitella 
ohjausta ja muiden ohjausharjoitukset antavat opin monin-
kertaisena jokaiselle.»
 ”Sain paljon ajattelemisen aihetta, muun muassa kiitolli-
suus elettyä elämää kohtaan lisääntyi.”

                

Päivi Topo 
johtaja

Elina Karvinen
toimialapäällikkö 
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Ikäinstituutin säätiön hallitus (1.4.2010–31.3.2014)

– ylisosiaalineuvos, YTM Aulikki Kananoja 

 (puheenjohtaja, hallituksen kutsuma jäsen)

– professori Jyrki Jyrkämä 

 (varapuheenjohtaja, Jyväskylän yliopisto)

– VTM Anna Ehrnrooth 

 (Samfundet Folkhälsan rf )

– professori Antti Karisto 

 (Helsingin yliopisto)

– toiminnanjohtaja Marja-Liisa Kunnas 

 30.9.2012 saakka ja 1.10.2012 lukien

 toiminnanjohtaja Virpi Dufva 

 (Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry)

– apulaisylilääkäri, LKT Otto Lindberg    

 30.4.2012 saakka ja 1.5.2012 lukien 

 LKT Mikko Björkman 

 (Societas Gerontologica Fennica ry)

– dosentti, VTT Anni Vilkko 

 (Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry)

– erikoistutkija, PsT Minna-Liisa Luoma (THL)

– dosentti Markku T. Hyyppä 

 (hallituksen kutsuma jäsen)

– LKT Ilkka Vuori 

 (hallituksen kutsuma jäsen)

Ikäinstituutin säätiön hallitus (1.4.2014–31.3.2018)

– professori Jyrki Jyrkämä 

 (puheenjohtaja, hallituksen kutsuma jäsen)

– professori Taina Rantanen 

 (Jyväskylän yliopisto)

– johtaja Viveca Hagmark 

 (varapj, Samfundet Folkhälsan rf )

– professori Antti Karisto 

 (Helsingin yliopisto)

– toiminnanjohtaja Virpi Dufva 

 (Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry)

– LKT Mikko Björkman 

 (Societas Gerontologica Fennica ry)

– dosentti, VTT Anni Vilkko 

 (Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry)

– erikoistutkija, PsT Minna-Liisa Luoma (THL)

– LKT Ilkka Vuori (hallituksen kutsuma jäsen)

Ikäinstituutin johtoryhmä

– johtaja, Päivi Topo (dos., VTT) 

– toimialapäällikkö Sirkkaliisa Heimonen (PsT) 

– toimialapäällikkö Elina Karvinen  (TtL, LitM) 

– talouspäällikkö Seija Repo (merkon.) 

Ikäinstituutin henkilöstö 2014

Hallinto

– johtaja Päivi Topo (dos., VTT)

– toimistoapulainen Anne Hujanen

– toimistoassistentti Saila Leppinen

– talouspäällikkö Seija Repo (merkon.)

– tutkimussihteeri Ilkka Syren (DKK)

– tutkija Arto Tiihonen (LitT) 28.2. asti

Kohtaaminen, osallisuus ja 

mielen hyvinvointi -toimiala

– toimialapäällikkö Sirkkaliisa Heimonen (PsT) 

– suunnittelija Tamara Björkqvist (KM) 18.8. alkaen

– tutkija Suvi Fried (HM, TtM)

– suunnittelija Minna Laine (logoter. LTI)  

– suunnittelija, Christine Oesch-Börman (MPH, th)

– tutkija Jere Rajaniemi (VTM)

– suunnittelija Taina Stenberg (th)

– suunnittelija Pia Tiilikallio (TtM)

Liikkuen voimaa vanhuuteen -toimiala

– toimialapäällikkö Elina Karvinen  (TtL, LitM) 

– suunnittelija Anu Havas (LitM)

– viestintäkoordinaattori Anne Honkanen (LitM)

– suunnittelija Markku Holmi (TtM, ft) 15.9. alkaen

– ohjelmakoordinaattori Pirjo Kalmari (VTM, ft)

– projektipäällikkö Eija Kaskiharju (YTT)

– vanhempi tutkija Pertti Pohjolainen (LitT, dos.) 30.6. asti

– toimistoassistentti Marita Rajala  (tradenomi) 14.3. asti

– suunnittelija Ulla Salminen (ft)

– suunnittelija Heli Starck (TtM, ft)

– tutkija Tommi Sulander (VTT, dos.) 9.4. asti

– suunnittelija Laura Sormunen (TtM) 30.6. asti 

– suunnittelija Minna Säpyskä-Nordberg (KM, ft)

– suunnittelija Annele Urtamo (TtM, ft)

– suunnittelija Elina Vuorjoki-Andersson (KM, ft)

– toimistosihteeri Emily Wu (tradenomi)

Ikäinstituutin hallitus ja henkilöstö
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Kansalaisaloite ja vetoomus ulkoilusta

Ympärivuorokautisessa hoidossa olevien lakisääteinen 

oikeus ulkoiluun -kansalaisaloite keräsi 16 000 allekirjoitusta 

ja oli kansalaisaloite.fi  -verkkopalvelun kolmanneksi suosi-

tuin aloite. Aloitteessa vaadittiin päivittäistä ulkoiluoikeutta 

kirjat tavaksi tekeillä olevaan itsemääräämislakiin. 

 Ikäinstituutin koordinoimaa kansalaisaloitetta tukivat 

Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto, Kuurojen Liitto, Muisti-

liitto, Hengitysliitto, Eläkeläiset ry, Eläkeliitto, Eläkkeensaajien 

Keskusliitto EKL ry, Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry, Suo-

men Setlementtiliitto sekä Valtaa vanhuus -liike. 

 Ulkoilualoite ei päässyt eduskuntakäsittelyyn, mutta 

järjes töt veivät asiasta vetoomuksen sosiaali- ja terveys-

ministeriöön elokuussa. 

Ulkoilu kuuluu kaikille!

Vie vanhus ulos -kampanja neljännen kerran

Neljäs Vie vanhus ulos -haastekampanja oli käynnissä 

1.12.2014–28.2.2015. Kampanjalla edistetään ikäihmisten 

ulkoilua turvallisessa seurassa säästä ja vuodenajasta riippu-

matta. 

 Kampanja haastoi mukaan yrityksiä, järjestöjä, yhteisöjä 

ja puolueiden eduskuntavaaliehdokkaita. Puolustusminis-

teri Carl Haglund vastasikin haasteeseen ulkoillen Nurmi-

järvellä palvelutalo Nurmilinnun asukkaiden kanssa.  

 Ikäinstituutin henkilökunta järjesti Vie vanhus ulos 

-tapah tuman Kimmonpuistossa 4.12.2014 yhdessä Käpyrin-

ne ry:n kanssa ja Tampereella Viola-kotiyhdistys ry:n kanssa. 

Kansalaisaloite 

ulkoilusta Facebook-sivu 

keräsi 

7 738 tykkäystä.

Voimaa vanhuuteen 

-kunnissa koulutettiin 

toimintavuonna 

130 ulkoiluystävää.
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Verkostot liikuttavat
Verkostotyöllä lisää liikettä

Ikäihmisten liikunnan toimenpideohjelma järjesti aluehal-

lintovirastojen kanssa eri puolilla Suomea kuusi Liikkeellä 

voimaa vuosiin -seminaaria, joihin osallistui yhteensä 640 

toimijaa. Seminaareissa verkostoiduttiin ja ideoitiin työpa-

joissa toimenpide-ehdotusten toteuttamista. Ohjelman oh-

jaus- ja johtoryhmä linjasi alueseminaarien tuotosten poh-

jalta Eläkevuodet edessä, Kotona kiikun kaakun ja Elämää 

hoivan piirissä -verkostotyölle yhteiset valinnat lähivuosien 

tekemiselle (kuvio 1). 

 Toimenpideohjelman avoimeen Liikkeellä voimaa vuo-

siin -verkostoon ilmoittautui vuonna 2014 eri ammattiryh-

mistä ja sektoreilta 240 henkilöä. Toimenpideohjelman vies-

tintää tuki ohjelman 23 valtakunnallista järjestökumppania. 

 Liikkeellä voimaa vuosiin -verkosto tarjoaa tietoa ja 

osaamista, hyvien toimintatapojen jakamista ja uusia 

kontakteja. Verkostotyön tavoitteena on lisätä liian vähän 

liikkuvien ikäihmisten liikkumismahdollisuuksia. 

Yli tuhat kouluttajaa levittää osaamista

Ikäinstituutin liikuntaan, senioritanssiin ja ulkoiluun liittyvä 

kouluttajaverkosto leviää ympäri Suomen. Tällä hetkellä sii-

hen on liittynyt jo yli tuhat kouluttajaa. Kuluneena vuonna 

kouluttajaverkosto kasvoi 68 kouluttajalla, jotka puolestaan 

raportoivat kouluttaneensa akselilla Helsinki-Muonio ja Ke-

miönsaari-Pieksämäki yhteensä 1 354 osaajaa ikäihmisten 

terveysliikuntaan eri sekto reille mm. vertaisohjaajiksi. 

 Keskeisiä koulutusteemoja olivat senioritanssi, ulkoilu, 

voima- ja tasapainoharjoittelu, toimintakyvyn arviointi, toi-

mintakykyä edistävä työote sekä liikunta ja muistisairaudet. 

VoiTas -koulutuksen koulutusmoduleita käytettiin useissa 

ammattikorkeakouluissa sekä ammattiopistoissa. 

 Liikuntaan liittyvällä maksullisella kurssi- ja tilauskoulu-

tuksella tavoitettiin toimintavuonna yhteensä 1 994 henki-

löä. Kaiken kaikkiaan liikuntaan liittyvät eri tilaisuudet tavoit-

tivat 3 862 henkilöä.

Kuvio 1. Toimenpideohjelman 
verkostotyön tavoitteena on lisätä liian vähän liikkuvien 

ikäihmisten liikkumismahdollisuuksia.
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Voimaa vanhuuteen -verkostopäivissä 

vaihdettiin hyviä käytäntöjä

Voimaa vanhuuteen -verkostopäivät pidettiin 19.–20.3.2014 

Helsingin Kulttuuritalolla. Mukana oli 65 osallistujaa, pää-

osin Voimaa vanhuuteen -kuntien sosiaali- ja terveystoimen, 

liikuntatoimen ja järjestösektorin koordinaattoreita. 

 Asiantuntijaluennoilla kuultiin mm. onnistuneesta ver-

kostoyhteistyöstä, kuntatoimijoiden ja järjestöjen yhteis-

työstä sekä ikäihmisten liikunnasta ja ravitsemuksesta.  Li-

säksi ohjelmassa oli työpajatyöskentelyä hyvien toimintata-

pojen parissa. 

 Osallistujat jakaantuivat sektoreittain pohtimaan yhteis-

työtä, liikuntaneuvontaa, voima- ja tasapainosisältöistä ryh-

mätoimintaa sekä ulkoilua.  Ideapajoissa tutustuttiin uusiin 

materiaaleihin ja saatiin vinkkejä niiden käyttöön. 

 Palautteiden perusteella osallistujat kokivat, että verkos-

topäivät antoivat eväitä toimijoiden yhteistyön edistämi-

seen ja iäkkäiden terveysliikunnan toteuttamiseen.

Työ senioritanssin ja muun ryhmäliikunnan 

parissa palkittiin

Ikäinstituutin toimialapäällikkö ja ohjelmajohtaja Elina Karvi-

nen kutsuttiin Suomen Kansainvälisen Senioritanssin Liitto 

ry:n kunniapuheenjohtajaksi syyskuun Senioritanssiristei-

lyllä. Elina Karvinen on yksi liiton perustajajäsenistä ja hän 

on luotsannut liittoa 17 vuotta. Liiton pitkäaikainen sihteeri 

Ulla Salminen nimettiin liiton kunniajäseneksi. Lisäksi Karvi-

selle myönnettiin Tampereen Hyvä ikä -messuilla Hyvän Iän 

Hyväksi -kunniamaininta valtakunnallisesta työstä Voimaa 

vanhuuteen -ohjelmassa ja senioritanssissa. 
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Laaja-alainen toimintakyky 

uudistaa kuvaa ikääntymisestä

”Toimintakyky on suhteellinen ilmiö, joka eri olosuhteissa on erilainen. 
Sitä voidaan korjata ja korvata erilaisin keinoin. Kysymys on paljolti 
siitä, miten hyvin yksilö suoriutuu omien odotustensa ja yhteisön tai 
ympäristön asettamista vaatimuksista”, toteaa vanhempi tutkija 
Pertti Pohjolainen.

Laaja-alaisen toimintakyvyn arviointi

Ikäinstituutin ja Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry:n maa-

liskuun seminaari kokosi vilkkaasti keskustelevan joukon 

pohtimaan toimintakykyä iäkkäiden ihmisten elämän ja pal-

veluiden näkökulmista. Tilaisuudessa julkistettiin Ikäinstituu-

tin julkaisu toimintakyvyn arvioinnista ja tukemisesta. 

 Samalla juhlistettiin alan pitkän linjan tutkijan ja Kasvun 

ja vanhenemisen tutkijat ry:n kunniajäsenen dosentti Pertti 

Pohjolaisen siirtymistä eläkkeelle Ikäinstituutista.     

Mielen hyvinvoinnin perusta on 

päivittäisessä elämässä

Vanhuuden Mieli -hankkeen (RAY 2011–2015) keskeisenä 

lähtökohtana oli ikääntyvien omien voimavarojen ja mielen 

hyvinvoinnin kokemusten sisällyttäminen mielen hyvin-

vointia vahvistavien välineiden kehittämiseen.

 Ikääntyvien kokemusten ja mielen hyvinvoinnin kirjal-

lisuuden vuoropuheluna Vanhuuden Mielessä kehitettiin 

Mielen hyvinvoinnin silta -keskusteluryhmämalli. Ryhmä-

mallissa sovelletaan elämän tarkoituksellisuuden kokemus-

ta vahvistavaa elämänasennetta logoterapeuttisen ajattelun 

avulla. Elämän tarkoituksellisuuden teemat yhdistyvät ryh-

mämallissa positiivisen psykologian ja monialaisen geronto-

logian tietopohjaan.

 Mielen hyvinvoinnin sillassa syvennytään mielen hy-

vinvoinnin vahvistamisen mahdollisuuksiin keskustelujen 

ja harjoitusten kautta 10 tapaamisen prosessina. Ryhmän 

tavoitteena on osallistujien kannustaminen omien voima-

varojen tunnistamiseen ja oman mielen hyvinvoinnin vah-

vistamiseen. 
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Osallisuus ja taide voimaannuttavat 

Läheisestä omaishoitajaksi – tukea hyvinvointiin, toiminta-

kykyyn ja arkiselviytymiseen (2012–2014) -hankkeen verkos-

tot vahvistuivat ja yhteistyö tiivistyi Omaishoitajat ja läheiset 

liitto ry:n, Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n 

(Polli), Helsingin kaupungin, Muistiluotsin ja omaishoidon 

verkoston kanssa. Omaishoidon työntekijöiden ja vapaaeh-

toisten koulutuksissa otettiin käyttöön uusi Elämysmatkoja 

arjen yläpuolelle – Matalan kynnyksen toiminnan mahdolli-

suuksia ja taidelähtöisiä menetelmiä omaishoitajien ryhmä-

toiminnassa -opas. 

 Matalan kynnyksen toiminta jatkui Musiikkitalon Café 

Extempore ja ruotsinkielisten omaishoitajien Café Marocco 

-kuukausitapaamisissa. Sen lisäksi tehtiin Mitä sinulle kuuluu 

-soittokierroksia, järjestettiin ryhmäliikuntaa ja Elämystä ja 

elinvoimaa -taidepajoja sekä aloitettiin luovan kirjoittamisen 

Kirjoittamisen taika -ryhmän toiminta.

Ikäystävällistä asumista kunnissa ja 

kaupunkien lähiöissä

Suomessa ympäristöministeriö on tarttunut ikäystävällisyy-

den kysymyksiin osana Ikääntyneiden asumisen kehittämis-

ohjelmaa 2013–2017 ja Asuin alueiden kehittämisohjelmaa 

2013–2015. Näihin ohjelmiin liittyen Ikäinstituutti teki ym-

päristöministeriön toimeksiannosta selvityksen, jossa tar-

kasteltiin suomalaisten kasvukeskuskaupunkien ja niiden 

asuinalueiden ikäystävällisyyttä.  

 Selvitys toteutettiin vuonna 2014 ja siinä tarkasteltiin 

mm. sitä, miten WHO:n ikäystävällisyyden teemat tulevat 

esille 13 suomalaisen kaupungin asunto- ja ikääntymispo-

liittisissa asiakirjoissa ja millä tavoin ikäystävällisyys on otettu 

huomioon neljällä Asuinalueiden kehittämisohjelmaan kuu-

luvalla asuinalueella.  Selvityksen tulokset on koottu ohei-

seen julkaisuun.
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Itsemäärääminen toteutuu hyvässä kohtaamisessa

Itsemääräämisen kysymykset korostuvat silloin, kun ihmisen 

omat kyvyt päättää asioistaan heikkenevät ja hän on paljolti 

riippuvainen muiden avusta ja palveluista. Miten tukea itse-

määräämisen toteutumista ja miten tulisi toimia, jos itse-

määräämistä joudutaan rajoittamaan? 

 Ikäinstituutin koulutuksissa sekä itsemääräämisen että 

kohtaamisen kysymykset ovat olleet vahvasti esillä. Hyvän ja 

arvostavan kohtaamisen merkitystä itsemääräämisen vah-

vistamisessa on käsitelty koulutusteemoissa monipuolisesti 

sekä ikäihmisen että muistisairaan ihmisen kohtaamisen nä-

kökulmista.  Hyvän kohtaamisen ja itsemääräämisen teemat 

ovat olleet esillä Ikäinstituutin omissa koulutuksissa sekä 

muiden järjestämissä tilaisuuksissa tavoittaen yhteensä yli 

2 500 osallistujaa. 

 Tekeillä oleva itsemääräämislaki on herättänyt koulut-

tautumisen tarpeita laajemminkin ja Ikäinstituutin asian-

tuntijat kouluttivat aiheesta vuoden aikana useissa muiden 

järjestämissä tilaisuuksissa. 

Hyvän kohtaamisen taito 

Voimaa vanhuuteen -kunnat kaksinkertaistaneet 

iäkkäiden liikkujien määrän
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Mentoreiden

tehtävänä on olla

rinnalla kulkija ja

kannustaja.

Mentori on käytännön toiminnan kumppani

Ikäinstituutin suunnittelijat ovat mentoroineet 38 Voimaa 

vanhuuteen -kunnassa poikkihallinnollisia yhteistyöryhmiä, 

joissa sosiaali-, terveys- ja liikuntatoimi sekä järjestöt ja yri-

tykset ovat koordinoineet ja suunnitelleet kotona asuvien 

(75+) toimintakyvyltään heikentyneiden iäkkäiden liikunta-

toimintaa. 

 Kunnat ovat ottaneet käyttöön ohjelmassa aikaisemmin 

kehitettyjä toimintamalleja liikuntaneuvonnasta, ryhmä-

liikunnasta ja ulkoilusta. Kuntiin on koulutettu kouluttajia, 

jotka ovat kouluttaneet paikallisia toimijoita voima- ja tasa-

painoharjoittelusta, ulkoilusta ja senioritanssista. Paikallista 

ohjelmatyötä tuettiin seminaareilla, valtuustoinfoilla, päättä-

jä kirjeillä ja lehdistötiedotteilla.
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Liikuntaraadeissa kuuluu iäkkäiden kuntalaisten ääni

Voimaa vanhuuteen -kuntien ikäihmiset ovat päässeet vai-

kuttamaan kuntansa liikuntatoimintojen ja liikkumisympä-

ristöjen kehittämiseen. Heitä on ollut kuulemassa joukko 

päättäjiä ja virkamiehiä, jotka ovat saaneet ryhmäkeskuste-

lussa välitöntä palautetta ja kehittämisideoita. 

 Liikuntaraateja on järjestetty vuosina 2012–2014  paikal-

lisen yhteistyöryhmän ja Ikäinstituutin yhteistyönä 33 kun-

nassa. Kerätyn palautteen perusteella Liikuntaraati koettiin 

hyödylliseksi vaikuttamisen kanavaksi. Syntyneitä ideoita ja 

ehdotuksia on toteutettu käytännössä ja huomioitu toimin-

tasuunnitelmissa ja kuntastrategioissa. 

Ikäihmiset toivovat:

–  Liikuntaneuvontaa eri yhdistysten tapaamisiin

–  Koteihin jaettavaa liikuntakalenteria

–  Ulkoiluystäviä

–  Penkkejä kävelyreittien varsille 

–  Lisää liikuntaryhmiä heikkokuntoisille

– Ohjattua toimintaa liikuntapuistoihin 

Muisti ja liikunta

Ikäinstituutti järjesti kaksi koulutusta muistisairaan ihmisen 

toimintakyvyn tukemisesta. Toinen koulutuksista oli suun-

nattu liikunnan ja kuntoutuksen ammattilaisille painopis-

teenä muistisairaan ihmisen kohtaaminen sekä liikunnan 

ohjauk sen erityispiirteet. 

 Toinen koulutus suunnattiin hoitotyössä toimiville van-

hustyön ammattilaisille. Koulutuksessa käsiteltiin tarkoituk-

sellisen arjen kysymyksiä eri näkökulmista. 

 Molemmat koulutukset sisälsivät paljon käytännön esi-

merkkejä, joita voi suoraan soveltaa omaan työhön ja toi-

mintaan muistisairaiden ihmisten parissa.  

 Koulutukset herättivät paljon keskustelua ja eri sessiot 

innoittivat osallistujia jakamaan kokemuksiaan. Aihe koettiin 

tärkeäksi ja ajankohtaiseksi.

” Jossakin oikeasti toimitaan 

myös muistisairaan ehdoilla!”

”Koulutus vahvisti omia, kokemuksen 

mukanaan tuomia käsityksiä, 

mutta nyt niille on faktapohjaa. 

Eli pystyn paremmin jakamaan tietoa 

ja ohjaamaan henkilökuntaa 

eri työyksiköissä”

”Voimaantumista tapahtui. 

Käytännönläheisyys koulutuksessa 

on tärkeää.”
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I
käinstituutin säätiön päärahoitus on Raha-automaat-

tiyhdistyksen vuo sittainen toiminta-avustus. Toiminta-

avustus jakautuu säätiön toimintaa varten myönnet-

tyyn yleisavustukseen (Ay) sekä tutkimus- ja kehittämis-

toimintaa varten myönnettyyn kohdennettuun toiminta-

avustukseen (Ak).

 Lisäksi Raha-automaattiyhdistys, sosiaali- ja terveys-

ministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä ympäristö-

ministeriö antoivat hankekohtaisia avustuksia eri projekteille 

ja ohjelmille. Osa henkilöstön palkoista ja myös toimintaku-

luista rahoitettiin asiantuntijatyön laskutuksella sekä mate-

riaalimyynnillä.

Toimialojen tulokset vuonna 2014

–  Liikkuen voimaa vanhuuteen -toimiala 

 + 11 393 euroa

–  Kohtaaminen, osallisuus ja mielen hyvinvointi -toimiala  

 + 9 448 euroa 

–  Koko talon budjetin loppusumma oli 2,2 milj. euroa 

 ja tilinpäätöksen tulos + 3 928 euroa.

Tilintarkastajat

Tilintarkastajina ovat toimineet HTM, JHTT Kari Roine (varalla 

HTM, JHTT Vesa Ikäheimo) ja valvontatilintarkastajana JHTT 

Jari Ritari.

 

Talous

37 %

6 %

5,7 %

15,3 %

36 %

RAY Ay- ja Ak-avustus

RAY Projektiavustus

OKM

STM

Oma tuotto
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Ikäinstituutin säätiö

TULOSLASKELMA 1.12.2014–31.12.2014

TUOTOT 2014 Edellinen vuosi Ero Ero %
     Laskutus yhteensä 328 104,96 575 493,99 247 389,03- 42,99- %

     Toiminnan muut tuotot yhteensä 1 029 953,41 1 075 689,02 45 735,61- 4,25- %

     Toiminta-avustukset yhteensä 307 000,00 307 000,00 0,00 0,00 %

 

TUOTOT YHTEENSÄ 1 665 058,37 1 958 183,01 293 124,64- 14,97- %
 

 KULUT
 Henkilöstökulut

     Palkat ja palkkiot yhteensä 1 217 731,98- 1 374 175,50- 156 443,52 11,38- %

     Eläkekulut yhteensä 211 435,46- 217 231,13- 5 795,67 2,67- %

     Muut henkilöstökulut yhteensä 82 084,54- 96 867,35- 14 782,81 15,26- %

     Henkilöstökulut yhteensä 1 511 251,98- 1 688 273,98- 177 022,00 10,49- %

 

 Poistot yhteensä 4 083,07- 4 366,36- 283,29 6,49- %

 

 Muut kulut

     Toimintakulut 471 536,79- 579 618,26- 108 081,47 18,65- %

     Hallinto- ja ylläpitokulut 163 690,78- 169 550,74- 5 859,96 3,46- %

     Muut kulut yhteensä 635 227,57- 749 169,00- 113 941,43 15,21- %

 

KULUT YHTEENSÄ 2 150 562,62- 2 441 809,34- 291 246,72 11,93- %
Tuotto- /kulujäämä 485 504,25- 483 626,33- 1 877,92- 0,39 %
 

Varainhankinta

     Varainhankinnan tuotot 0,00 1 065,00 1 065,00- 100,00- %

     Varainhankinnan kulut 0,00 0,00 0,00 

     Varainhankinta yhteensä 0,00 1 065,00 1 065,00- 100,00- %

     Tuotto- /kulujäämä 485 504,25- 482 561,33- 2 942,92- 0,61 %

 

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

     Tuotot 1 231,43 1 243,53 12,10- 0,97- %

     Kulut 799,14- 892,92- 93,78 10,50- %

     Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 432,29 350,61 81,68 23,30 %

 

Satunnaiset erät

     Satunnaiset tuotot 0,00 0,00 0,00 

 

Yleisavustukset

     Yleisavustukset yhteensä 489 000,00 489 000,00 0,00 0,00 %

 

Investointiavustukset

Vapaaehtoisten varausten muutos

 

TILIKAUDEN TULOS 3 928,04 6 789,28 2 861,24- 42,14- %
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VASTAAVAA 31.12.2014 31.12.2013
PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineelliset hyödykkeet

     Koneet ja kalusto 12 249,21 13 099,07 

     keskeneräiset hankinnat

     Aineelliset hyödykkeet yht. 12 249,21 13 099,07 

Sijoitukset

     Osakkeet ja osuudet 4 271,26 4 271,26 

     Sijoitukset yht 4 271,26 4 271,26 

Pysyvät vastaavat yhteensä 16 520,47 17 370,33 

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus

    Aineet ja tarvikkeet 39 322,88 66 463,18 

Vaihto-omaisuus yhteensä 39 322,88 66 463,18 

Lyhytaikaiset saamiset

    Myyntisaamiset 14 033,38 20 777,65 

    Lainasaamiset 946,00 946,00 

    Ennakkomaksut 22 396,22 22 074,82 

    Muut saamiset 163 988,32 129 237,79 

Lyhytaikaiset saamiset yhteensä 201 363,92 173 036,26 

Rahoitusarvopaperit

    Muut arvopaperit 24 645,07 24 583,64 

    Rahoitusarvopaperit yhteensä 24 645,07 24 583,64 

Rahat ja pankkisaamiset

Rahat ja pankkisaamiset yhteensä 36 514,05 90 359,65 

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 301 845,92 354 442,73 

VASTAAVAA YHTEENSÄ 318 366,39 371 813,06 

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA

     Säätiöpääoma 5 045,64 5 045,64 

     Rahastot 3 583,01 3 583,01 

     Ed.tilik.voitto(tappio) 57 144,99 50 355,71 

     Tilik.voitto(tappio) 3 928,04 6 789,28 

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 69 701,68 65 773,64 

VIERAS PÄÄOMA  

Lyhytaikainen vieras pääoma

2700 Ostovelat 41 793,97 57 362,69 

   Ostovelat 41 793,97 57 362,69 

2915 Verotili 29 501,89 30 067,33 

2945 Muut velat 1 750,00 5 277,80 

    Muut velat 31 251,89 35 345,13 

2950 Työnantajan muut vak.varaukset 1 288,66- 2 629,57 

2980 Lomapalkka- ja sosiaalikuluvelka 154 622,91 183 997,63 

2990 Siirtovelat 22 284,60 26 704,40 

    Siirtovelat 175 618,85 213 331,60 

    Lyhytaikainen vpo yhteensä 248 664,71 306 039,42 

VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ 248 664,71 306 039,42 

VASTATTAVAA YHTEENSÄ 318 366,39 371 813,06 
 

Ikäinstituutin säätiö

TASE 1.12.2014–31.12.2014
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tasapainoharjoittelu. Voimaa vanhuuteen -esite. Helsinki: Ikäinsti-

tuutti.

Porukalla lenkille – ohjatut ulkoiluryhmät. Ulkoilu. Voimaa vanhuu-

teen -esite. Helsinki: Ikäinstituutti.

Tehoharjoittelujakso kuntosalilla - voimaa ja tasapainoa nousujoh-

teisesti. Voima- ja tasapainoharjoittelu. Voimaa vanhuuteen -esite. 

Helsinki: Ikäinstituutti.

Tuutorin tuella nousujohteista kotijumppaa ikäihmisille. Voima- ja 

tasapainoharjoittelu. Voimaa vanhuuteen -esite. Helsinki: Ikäinsti-

tuutti.

Sukupolvet kohtaavat kuntosalilla. Voima- ja tasapainoharjoittelu. 

Voimaa vanhuuteen -esite. Helsinki: Ikäinstituutti.

Ulkoiluystäväksi iäkkäälle – vapaaehtoinen ulkoilun tukena. Ulkoi-

lu. Voimaa vanhuuteen -esite. Helsinki: Ikäinstituutti.

Yhdessä ulkoillen. Ulkoilu. Voimaa vanhuuteen -esite. Helsinki: 

Ikäinstituutti.

Yleistajuiset artikkelit ja mielipidekirjoitukset

Fried S. 

–  Osallisuuden ydin kumpuaa osallistumisesta ja kuulumisen  

 tunteesta. Hoivapalvelut 2/2014, 36–37.

–  Mielen hyvinvointi on tahtoa, taitoja ja tunteita. Pirkanmaan  

 Pääasiat 2/14, 8–12.

–  Mielen hyvinvointiin liittyy kasvu läpi elämän. Kuuloset 34:2,  

 19–21.

Heimonen S.

–  Elämänvoimaa vanhuuteen ja vanhuudesta. Terveydenhoitaja  

 2 s. 32–33.

Honkanen A. 

–  Lihasten käyttö on välttämätöntä ikäihmisille. Luustotieto 1,  

 s.10-11.

Kalmari P. 

–  (2014) Liikunnalla voimaa vuosiin. Vieraskynäkirjoitus. 

 Sotainvalidi 1/2014, s. 9.

Karvinen E.

–  Lihasten käyttö on välttämätöntä ikäihmisille. 

 Pro Terveys -lehti.
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Karvinen E. ja Kalmari P.

–  Vanhakin vetreytyy. Tietoplus kirjoitus. 

 Kuntalehti 6/2014, s. 46–47.

Kaskiharju E. ja Hyvärinen S.

–  Läheisen ihmisen hoitaminen on maailman luonnollisin asia. 

 Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja Läheiset ry:n jäsenlehti 1. 
 

Kaskiharju E., Oesch-Börman C, Heimonen S.

–  Se tärkein ihminen maailmassa. Ketju nro 6. Tutkimuksessa  

 tapahtuu. Kehitysvammaliitto, s. 38-39. 

Salminen U. ja Kalmari P.

–  Ikäihmisten liikunnalle on yhteiskunnallinen tilaus! 8. 

 Erityisliikunnan päivät -blogi.

Tiihonen A.

–  Ikäpolvikäsitteitä ja yleisurheilijoiden ikäpolvikokemusten  

 tulkintaa. Ikiliikkuja 1/14, 18-20. 

–  Respekti lisääntyy -asennepäivitysten aika. 

 Helsingin Sanomat, 4.2.2014.

Topo P.

–  Kansalaisaloite ympärivuorokautisessa hoidossa olevien 

 ihmisten ulkoiluoikeudesta. Memo 1/2014 s. 12-14

–  Allekirjoita kansalaisaloite hoidossa olevien ihmisten ulkoilu-

 oikeudesta. Seniorilehti 1/2014

–  Kansalaisaloite avattu: ulkoiluoikeus myös laitoksissa asuville! 

 Eläkkeensaaja-lehti 1/2014

–  Allekirjoita kansalaisaloite ympärivuorokautisessa hoidossa  

 olevien oikeudesta ulkoilla. Synapsi 1/2014 

–  Vetoomus iäkkäiden ulkoiluoikeuden sisällyttämisestä itse-

 määräämislain säädöksiin. Suomen seniorilehti 2/2014

Esitykset tieteellisissä kongresseissa

Fried S. ja Heimonen SL. Supporting mental well-being in old 

age by structured discussion groups. 22 NKG Gothenburg 25.–

28.5.2014 (posteri).

Fried S. Ikäihmisen osallisuus ja asuinympäristö. Suullinen esitys. 

Vanhustyön vastuunkantajat 16.5.2014, Helsinki.

Heimonen S., Laine M. (2014) Logoterapeuttista ajattelua muisti-

sairaiden hoitoon. Vanhustyön vastuunkantajat 

15.–16.5. (posteri)

Heimonen S., Fried S., Laine M., Tiilikallio P (2014) Defi ning mental 

well-being and meaning in life – notions from old people and pro-

fessionals. 22 NKG Gothenburg 25.–28.5.2014 (posteri).

Kalmari P., Honkanen A. & Karvinen E. Ikäihmisten liikunnan kan-

sallinen toimenpideohjelma. 8. Erityisliikunnan päivät Jyväskylä 

26.–27.8.2014 (posteri)

Kalmari P. & Salminen U. Liikkeellä voimaa vuosiin. Kaikki mukaan 

Ikäihmisten liikunnan kansalliseen toimenpideohjelmaan! 8: Eri-

tyisliikunnan päivät Jyväskylä 27.8.2014. (suullinen esitys)

Karvinen E., Kalmari P., Sormunen L. ja Honkanen A. Ikäihmisten 

liikunnan kansallinen toimenpideohjelma. Vanhustyön vastuun-

kantajat 15.–16.5. (posteri)

Karvinen E., Kalmari P., Starck H., Urtamo A., Säpyskä-Nordberg M., 

Havas A., Farin V. Strength in old age – Health exercise programme 

for older adults (2005–2015). 22 NKG Gothenburg 25.–28.5.2014 

(posteri).

Karvinen E., Kalmari P., Sormunen L. & Honkanen A. The National 

Policy Programme for Older People’s Physical Activity. 22 NKG Got-

henburg 25.–28.5.2014 (posteri).

Kaskiharju E., Oesch-Börman C. & Heimonen S. Arts-Based Met-

hods and Agency of Aged Family Caregivers.  8th International 

Conference of Cultural Gerontology Galway 10–12 April 2014 

(posteri)

Mäki-Petäjä-Leinonen A. & Heimonen S. Counselling and Later Life 

Planning for Persons with Dementia. 24th Alzheimer Europe Con-

ference, Glasgow, 20-22 October 2014 (posteri) 

Pohjolainen P., Simonen M., Eriksson J., Penttinen L. Birth Size, 

Self-rated Health and Education as Determinants of Physical 

Functional Capacity among Elderly People. 22 NKG Gothenburg 

25.–28.5.2014 (posteri).

Starck H., Säpyskä-Nordberg M. ja Karvinen E. Iäkkäiden ulkoilu 

lisääntyy Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa. Vanhustyön vastuun-

kantajat 15.–16.5. (posteri)

Starck H., Säpyskä-Nordberg M. ja Karvinen E. Older people’s out-

door exercise increases in the Strength in Old Age programme. 22 

NKG Gothenburg 25.–28.5.2014 (suullinen esitys)

Säpyskä-Nordberg M., Havas A., Karvinen E. Exercise councils – a 

new channel for older adults. 22 NKG Gothenburg 25.-28.5.2014 

(posteri).

Lehdet ja uutiskirjeet

Ikäinstituutti-tiedottaa 

1/2014 Muisti, aivoterveys ja muistisairautta sairastavien ihmisten 

hyvinvoinnin tukeminen.

2/2014 Omaishoidolla suuri inhimillinen ja yhteiskunnallinen 

merkitys

Voimasanomat-lehti 1/2014. Ikäihmisten liikkumisen ja 

hyvinvoinnin tiedotuslehti.

Voimameili -sähköinen uutiskirje 1–4/2014 
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Suvi Fried

–  GeroCenter-säätiö, valtuuskunnan jäsen

–  Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry, hallituksen jäsen 6/2013-

Anu Havas

–  Väli-Suomen Ikäkaste, ohjausryhmän varajäsen

–  Hämeen liikunta ja urheilu, koulutustyöryhmän jäsen

Sirkkaliisa Heimonen

–  Vanhusten Palvelutaloyhdistys (VPTY), hallituksen varajäsen

–  Suomen Psykologiliitto, geropsykologian toimikunnan jäsen

–  Väli-Suomen Ikäkaste II/Ikälain pilotointi -osahanke, 

 ohjausryhmän jäsen

Markku Holmi

–  Valtion liikuntaneuvoston jäsen

Anne Honkanen

–  Suomen Luustoliitto, Luustopiiri-hankkeen viestinnän 

 asiantuntijaryhmän jäsen

Pirjo Kalmari

–  Setlementtiliitto ry, Seniori- ja vanhustyöntoimikunnan jäsen

–  Setlementti ry, Yhdessä mukana -projektin ohjausryhmän jäsen

–  UKK-instituutti, Kaatumisseula-hankkeen ohjausryhmän jäsen

Elina Karvinen

–  Valtion liikuntaneuvoston erityisliikunnan jaos (OKM), jäsen

–  Kunnossa kaiken ikää -ohjelma, ohjausryhmän jäsen

–  Suomen Kansainvälisen Senioritanssin Liitto ry, puheenjohtaja  

 ja Senioritanssi-lehden päätoimittaja

–  International Seniordance Committee, jäsen

–  Health Enhancing Physical Activity -verkosto (Hepa), 

 Ikäinstituutin edustaja

–  Health Enhancing Physical Activity -verkoston (Hepa), 

 Active Aging -työryhmän jäsen

–  Liikunnan olosuhdetyöryhmä, (KKI-ohjelma), jäsen

–  Asko-hanke, Luustoliitto, arviointiryhmän jäsen

–  SOSTE arviointiverkoston jäsen

Eija Kaskiharju

–  Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry, 

 Gerontologia-lehden toimituskunnan jäsen 

–  Gerontologia-lehti, referee 

Minna Laine

–  Suomen Muistiasiantuntijat ry, hallituksen jäsen

Pertti Pohjolainen

–  Tampereen yliopisto, gerontologian dosentti

–  Suomen dosenttiliitto ry, hallituksen jäsen

–  Tampereen dosenttiyhdistys ry, hallituksen varapuheenjohtaja

–  GeroCenter-säätiö, hallituksen jäsen

–  Aktiivinen ikääntyminen Euroopassa -projekti (TAMK), 

 ohjausryhmän puheenjohtaja

Jere Rajaniemi

–  Muistiliitto ry, Asiakaslähtöinen palvelujärjestelmä -projektin 

 ohjausryhmän jäsen

–  Taiteen edistämiskeskus, Lounais-Suomen toimipisteen 

 Rakenteita ratkomassa -selvityshankkeen ohjausryhmän jäsen

–  SOSTE tutkimusverkoston jäsen 

Ulla Salminen

–  Suomen Kansainvälisen Senioritanssin Liitto ry, sihteeri

–  Senioritanssilehden toimituskunnan jäsen

Heli Starck

–  Vanhusten Palvelutaloyhdistys (VPTY), Etsiväpiirit-projektin 

 ohjausryhmä

–  Helsingin Alzheimer-yhdistys, Liikunnan iloa -projektin 

 ohjausryhmä

Tommi Sulander

–  Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitos, 

 sosiaaligerontologian dosentti 

–  Helsingin yliopisto, Oulun yliopisto, Aalto yliopisto, 

 Geodeettinen laitos  (Academy of Finland CoE 2014–2019), 

–  Center of Excellence in Laser Scanning Research tutkijajäsen

–  Helsingin yliopisto (4D Geoscientists), tutkijayhteisön jäsen

Ilkka Syrén

–  Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry, varatilintarkastaja  

Arto Tiihonen

–  Haaga-Helia AMK, opinnäytetöiden ohjauksia ja tarkastuksia 

Luottamus- ja asiantuntijatehtävät 2014
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Päivi Topo 

–  Jyväskylän yliopisto, yleisen sosiologian ja 

 sosiaaligerontologian dosentti, 

–  Jyväskylän yliopisto, lausuntoja dosentin arvon myöntämisestä 

–  Helsingin yliopisto, lääketieteellisen sosiologian dosentti

–  Aalto yliopisto, vastaväitös

–  Sosiaali- ja terveysministeriö, Itsemääräämisoikeuden 

 rajoittaminen ja vahvistaminen ympärivuorokautisessa 

 hoidossa lainvalmistelutyöryhmän jäsen 

–  Tampereen kaupunki, Hyvinvointia ja laatua KASTE-hanke, 

 ohjausryhmän jäsen

–  Valtakunnallinen sosiaali- ja terveysalan eettinen 

 neuvottelukunta ETENE, jäsen

–  Sosiaali- ja terveysministeriö, palvelurakenteen muuttaminen  

 vanhuspalveluissa, kuuleminen

–  Vanhusten Palvelutaloyhdistys (VPTY), hallituksen jäsen

–  Gero Center säätiö, hallituksen jäsen 

–  Helsingin yliopiston täydennyskoulutuskeskus Palmenia, 

 TIKUTUS – innovatiivisia, aktivoivia palvelusisältöjä ikääntyville,  

 ohjausryhmän jäsen 

–  EU Joint Programme - Neurodegenerative Disease 

 Research (JPND), JPND Advis ory Board on Patient and Public  

 Involvement (PPI) -ryhmän jäsen

–  Swedish Research Council for Health,  Working Life and 

 Welfare, FORTE panel member in Ageing and Health

–  23. Pohjoismainen gerontologiakongressi 2016 (NKG2016), 

 järjestelytoimikunnan jäsen

–  Suomen Muistiasiantuntijat ry, Memo -lehden 

 toimituskunnan jäsen

–  Suomen Muistiasiantuntijat ry, Muistisairaan ihmisen 

 edunvalvonta -hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja

–  Referee tieteellisissä aikakauslehdissä 

 (Gerontechnology, Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, 

 Gerontologia, Scandinavian Journal of Occupational therapy)

–  INTERDEM kansainvälisen tutkijaverkoston jäsen

–  SOSTE vanhusverkoston jäsen

 

Annele Urtamo

–  Aivoliitto ry, Aivovoimaa! – liikuntaneuvonnan työkaluja 

 -hankkeen projektiryhmän jäsen

–  Gery ry, Voimaa ruuasta -hankkeen ohjausryhmän jäsen

Elina Vuorjoki-Andersson

–  Valtion liikuntaneuvosto, Erityisliikunnan jaoston 

 koulutustyöryhmä
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Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden terveysliikuntaohjelma

Edistää kotona asuvien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) itsenäistä selviyty-

mistä ja elämänlaatua terveysliikunnan avulla. Voimaa vanhuuteen -kunnissa otetaan käyttöön ja 

kehitetään hyviä toimintatapoja liikuntaneuvonnasta, ryhmäliikunnasta ja ulkoilusta. 

Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma  

Edistää verkostomaisella työtavalla liian vähän liikkuvien ikäihmisten tasa-arvoisia mahdollisuuksia 

liikkua suositusten mukaisesti. Kohderyhmänä eläkkeelle siirtyvät (60+), itsenäisesti asuvat, joilla 

on alkavia toimintakyvyn ongelmia sekä kotihoidon (75+) sekä palveluasumisen ja pitkäaikaisen 

laitoshoidon piirissä olevat ikäihmiset (85+).  

Varttuneiden lähiliikuntapaikat -hanke

Varttuneidenlahiliikuntapaikat.fi -sivusto esittelee suomalaisia ja ulkomaisia esimerkkikohteita seni-

oreiden liikuntapuistoista sekä iäkkäiden käyttäjäkokemuksia.

Läheisestä omaishoitajaksi – tukea hyvinvointiin, toimintakykyyn ja arkiselviytymiseen -hanke 

Kehitettiin ja kokeiltiin taidelähtöisiä menetelmiä yhteistyössä omaishoitajien kanssa. Tavoitteena 

oli tukea omaishoitajien hyvinvointia ja jaksamista.

Vanhuuden Mieli -hanke

Edistää ikäihmisten mielen hyvinvointia. Hankkeessa nostettiin esiin iäkkäiden ihmisten oma ääni 

ja kokemukset. Ikäihmisiä rohkaistiin tunnistamaan voimavaroja ja elämän tarkoituksellisuuden 

kokemusta vahvistavia tekijöitä sekä löytämään valmiuksia elämänmuutosten ja arjen haasteiden 

kohtaamiseen.

Toimintakyvyn laaja-alainen arviointi- ja tukiohjelma

Ikäihmisten fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja kokemuksellisen toimintakyvyn teoreettisten käsit-

teiden, arviointimenetelmien ja tukiohjelmien kehittäminen.

Idefi x-toimintakykyprojekti (IDentifying Early Factors In syndrome X)

Helsingin yliopiston ja Folkhälsanin hankkeen osahankkeessa selvitettiin sikiökauden ja lapsuuden 

kehityksen vaikutusta ikääntymisprosesseihin ja toimintakykyyn vanhuudessa.

Vanhustyön keskusliiton ja Ikäinstituutin yhteistyöprojekti Elämänkulku ja ikäpolvet

Psykososiaalisen hyvinvoinnin ja osallisuuden edistäminen sekä ikäihmisten syrjäytymisen vähen-

täminen lisäämällä ja tiivistämällä sukupolvien välistä dialogia.

Keski-Uudenmaan Muistiyhdistys ry:n Rinnalla Kulkija

Hyvä sosiaalinen arki muistisairaille ja heidän omaisilleen. Muistisairaille vapaaehtoisvoimin toteu-

tettu palvelu tukemaan arkea ja yksilöllistä elämää.

IkäAske, y mpäristöministeriö 

Ikäinstituutti oli mukana tekemässä ympäristöministeriön raporttia Palvelualueen ja ikäystävällisen 

asuinalueen kehittäminen: Ikäystävällinen asuinalue – WHO:n ikäystävällisyyden teemat kuntata-

solla. 

Osuus sisältää aiheet: 1) Asuinympäristöjen ikäystävällisyys, 2) Ikäystävällisyys kaupunkien strategi-

oissa ja asuinalueiden kehittämisohjelman suunnitelmissa, 3) Asuinalueohjelman tapausesimerkit, 

4) Suosituksia ikäystävälliseen kaupunkisuunnitteluun. 

Lisäksi Ikäinstituutti toteutti Mainio Vire Oy:lle laajan koulutus- ja kehittämiskokonaisuuden, jossa 

juurrutettiin logoterapeuttista ajattelua yrityksen palvelufi losofi aan.

Projektit 2014



23



www.ikainstituutti.fi 

Ikäinstituutti toimii hyvän vanhenemisen puolesta edistämällä toimintakykyisyyttä ja osalli-

suutta. Ikäinstituutti tuottaa ja välittää tietoa ikääntymisestä ja ikäihmisten elämästä, kehittää 

ja juurruttaa hyviä toimintatapoja ikäihmisten hyväksi, antaa asiantuntemusta ikäpolitiikan 

suunnitteluun ja osallistuu yhteiskunnalliseen ikäkeskusteluun. 

Elämänvoimaa vanhuuteen – elämänvoimaa vanhuudesta

Ikäinstituutti

Jämsänkatu 2

00520 Helsinki

Puh. 09-6122 160


