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Puheenjohtajan katsaus: 

Liikkuvaa mieltä ja hyvinvointia

P erustehtäväkseen Ikäinstituutti näkee hyvän vanhe-

nemisen edistämisen tukemalla ikäihmisten toimin-

takykyisyyttä ja osallisuutta omassa arkiympäristös-

sään kuin myös koko yhteiskunnassa.

 Toiminnan perusta nousee ihmisarvon kunnioittamises-

ta sekä vanhuuden erityisyyden tunnistamisesta ja arvos-

tamisesta. Ikäinstituutin toiminnan lähtökohtia ovat myös 

sen avoimuus sekä vanhenemiseen liittyvän monipuolisen 

asiantuntijuuden kehittäminen ja soveltaminen.

 Vuonna 2015 toiminnan keskeiset painopisteet ovat 

yhtääl tä edelleen olleet ikääntyneiden liikunnassa ja sen 

edistämisessä monin tavoin ja monilla alueilla. Tämä jatkuu 

edelleen monien yhteistyötahojen kanssa, uusimpana vaik-

kapa Pyörä liitto. 

  Toisaalta painopiste on ollut mielen hyvinvoinnissa, 

sen edistämisessä, siihen kohdistuvassa kehittämistyössä, 

hyvien käytäntöjen rakentamisessa ja levittämisessä. Mainio 

esimerkki tältä alueelta on julkaisu Vanhuuden mieli, jonka 

toivoisi leviävän mahdollisimman laajalle lukija- ja käyttäjä-

kunnalle. Hyvää vertaisarkikäytäntöä edistää myös Mielen 

hyvinvoinnin silta -opaskirja ikäihmisten keskusteluryhmien 

ohjaajille. 

   Liikunta terveysliikuntana ja mielen hyvinvointi ei-

vät ole toisis taan irrallisia asioita. Tätä Ikäinstituutin perus-

näkemystä kuvaa hyvin vanha sanonta Terve sielu terveessä 

ruumiissa. Liikunnan ja mielen hyvinvoinnin yhteys tulee 

edelleen korostumaan instituutin tutkimus- ja kehittämis-

toiminnassa. Terveysliikunnalla on monia vaikutuksia niin 

ruumiiseen kuin mieleenkin. Mielen hyvinvointi puolestaan 

motivoi useinkin liikuntaan ja vilkkaaseen sosiaaliseen elä-

mään. Toki on myös muistettava, että kaikki eivät välttämät-

tä innostu tai kykene liikkumaan. Tärkeää on myös uusien 

liikunta muotojen ja -mahdollisuuksien kehittäminen tällai-

siin tilanteisiin erilaisissa ympäristöissä.

 Vuoden 2015 aikana Ikäinstituutin toiminta on ollut 

varsin vakiintunutta huolimatta yhteiskunnassa meneillään 

olevista säästöistä ja supistamisista. Myönteistä on esimer-

kiksi Voimaa vanhuuteen -toiminnan varmistuminen osaksi 

instituutin perusrahoi tusta. Ongelmiakin ilman muuta on: 

uudesta rahoi tuksesta joudutaan kilpailemaan aina enem-

män, esimerkiksi päättyvien projektien sijaan on vaikeata 

saada uusia. Tässä suhteessa instituutti elää samanlaisessa 

tilanteessa kuin muutkin sosiaali- ja terveysalan järjestöt. 

 Mutta Ikäinstituutin toiminta menee eteenpäin. Tätä 

ilmen tää hyvin nyt keväällä alkava Elämäntaidot esiin -kam-

panja!

JYRKI JYRKÄMÄ

Ikäinstituutin hallituksen puheenjohtaja

sosiaaligerontologian emeritusprofessori
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Iäkkäiden terveyden edistäminen kannattaa

Päivi Topo 
johtaja

S uomalaiset elävät yhä pidempään ja entistäkin ter-

veempinä. Silti terveyserot koskettavat myös iäkkäitä 

ja hyvinvoinnin ongelmat kasaantuvat usein kaikkein 

pienituloisimmille. Mielen hyvinvoinnin, toimintakykyisyy-

den ja osallistumismahdollisuuksien vaaliminen on kan-

nattava investointi iäkkäille itselleen ja yhteiskunnalle. Tässä 

Ikäinstituutti on tukena.    

 Ikäinstituutti on ollut edelläkävijä iäkkäiden ihmisten 

toimintakykyisyyden edistäjänä. Instituutti koulutti voima- 

ja tasapainoharjoitteluun jo silloin, kun moni epäili sellai-

sen toiminnan olevan turhaa tai vahingollista. Tutkimukset 

osoittavat, että koskaan ei ole liian myöhäistä lähteä liikkeel-

le. Eniten liikunnasta hyötyvätkin ne, joiden elämään liikunta 

ei ole aikaisemmin kuulunut ja hyötyjä saadaan pian. Viime 

vuosina on osoitettu liikkumisen ja liikunnan merkitys muis-

titoimintojen säilymiselle ja muistisairauksien etenemiselle.   

 Myös iäkkäiden ihmisten mielenterveyden ja mielen 

hyvinvoinnin edistämisen puolella Ikäinstituutti on ollut 

pioneeri. Pitkä elämänkokemus ja vanhuuteen liittyvä haa-

voittuvuus muokkaavat iäkkäiden mielen maisemaa. Ikäins-

tituutti on etsinyt mielen hyvinvoinnin ja vanhuuden erityi-

syyden kuvaamiseen sanastoa iäkkäiden ihmisten kanssa. 

Karttuva sanasto ja hyvinvoinnin vahvistamisen menetel-

mät ovat vakuuttaneet aiheen merkityksestä iäkkäille ihmi-

sille ja monipuolistaneet vanhuuden kuvaa.    

   Liikunnan ja liikkumismahdollisuuksien sekä mielen 

hyvinvoinnin vahvistaminen ovat Ikäinstituutin toiminnan 

ydin. Vuoden aikana näitä tarkasteltiin erityisesti omaistaan 

hoitavien sekä palveluja tuekseen tarvitsevien iäkkäiden 

kohdalla. Mielen hyvinvoinnin vahvistamista ja liikuntaa 

viedään eteenpäin kehittämisen ja tutkimuksen sekä koulu-

tusten, hyvien toimintatapojen käyttöönoton ja viestinnän 

avulla. Ilman lukuisia kumppaneita järjestöissä, kunnissa, 

oppilaitoksissa ja yrityksissä tämä ei onnistuisi. Keskeisintä 

on kuitenkin se, että iäkkäät ihmiset ovat kiinnostuneita tie-

dosta ja toiminnasta, jota Ikäinstituutti tarjoaa. Sen vuoksi 

iäkkäiden ihmisten näkemyksien ja toiveiden kuuleminen 

on aivan välttämätöntä.

 Vuosikertomuksen sivuilla on nostoja toiminnastamme 

vuonna 2015. Ikäinstituutin toimintaa kuvaavat seuraavat 

tiedot:  

• Kaksi liikunnan kansallista kehittämisohjelmaa, 
 mukana 38 kuntaa ja useita kymmeniä 
 valtakunnallisia järjestöjä 
• Kaksi kehittämishanketta iäkkäiden mielen 
 hyvinvoinnista
• Kouluttajakoulutukset, muut koulutustilaisuudet 
 ja seminaarit tavoittivat yli 5 000 ihmistä
• Aluekouluttajia yli 1 000
• Lähes 30 mediaesiintymistä tavoittivat 
 yli miljoona ihmistä
• Kuudella verkkosivustolla yhteensä 
 yli 97 000 kävijää
• Facebook-tykkääjiä lähes 800
• Työntekijöitä 27, kokonaisbudjetti 
 2,1 miljoonaa euroa
• Päärahoittaja Raha-automaattiyhdistys 

Jokainen kohtaaminen iäkkäiden ihmisten ja heidän paris-

saan työskentelevien ihmisten kanssa on meille arvokas ja 

erilainen. Siksi yllämainitut luvut eivät kerro siitä, miten ko-

emme työmme ja arvioimme sen onnistumista. Mieleeni 

on jäänyt erityisesti palaute yhteiskunnallisesti aktiiviselta 

iäkkäältä naiselta: ”Te teette juuri oikeita asioita ja teillä on 

oikea ote. Tehkää sitä kaikkea enemmän.” 
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Elina Karvinen
toimialapäällikkö 

Hyviä uutisia ikäihmisten liikunnasta ja mielen hyvinvoinnista

I käihmisen arjessa liikkumisella ja mielen hyvinvoinnilla 

on tärkeä merkitys. Olemme vakuuttuneita tästä vuosi-

en työn myötä sekä lukuisten ikäihmisiltä ja eri toimijoil-

ta saatujen palautteiden perusteella. Uskomme yhteistyön 

ja sitoutuneen tekemisen voimaan. Järjestöt ovat meille 

arvokas kumppani, ja olemme paneutuneet erityisesti jär-

jestöjen ja kuntien yhteistyön vahvistamiseen. 

 Työtämme on viety juuri sinne, missä siitä on eniten 

hyötyä eli lähelle ikäihmisiä. Toimintakykyiset ikäihmiset 

ovat antaneet yhteistyöhön oman panoksensa vertais-

ohjaajina ja viestinviejinä heikompikuntoisille ikäihmisille. 

 Ikäinstituutin lippulaivana purjehtinut Voimaa vanhuu-

teen – iäkkäiden terveysliikuntaohjelma saapui vuoden 

lopulla välisatamaan kahden viisivuotiskauden jälkeen. 

Toimin ta on ollut menestyksekästä, kun kunnat ja järjestöt 

ovat yhteistyössä ja Ikäinstituutin mentoroinnin tuella lisän-

neet kotona asuvien, toimintakyvyltään jossain määrin hei-

kentyneiden ikäihmisten liikkumismahdollisuuksia 38 kun-

nassa. Vuoden lopussa saimme iloita siitä, että Raha-auto-

maattiyhdistys esitti Voimaa vanhuuteen ohjelmalle jatku-

vaa rahoitusta. Tavoitteemme, saada Voimaa vanhuuteen 

-toiminta kaikkiin kuntiin, on lähempänä toteutumistaan. 

 ”Hyvä kunto – parempi päivä” on motto, jolla toinen 

Ikäinstituutin koordinoima liikuntaohjelma kannusti iäkkäitä 

ihmisiä liikkeelle ja ulos liikuntapuistoihin. Liikkeellä voimaa 

vuosiin eli valtakunnallinen ikäihmisten liikunnan toimenpi-

deohjelma tavoittelee sitä, että eläkkeelle hiljattain jääneet 

lisäisivät liikkumistaan ja että jo hoivapalvelujen piirissä ole-

ville ikäihmisille olisi tarjolla nykyistä enemmän liikkumis-

mahdollisuuksia.  Viestinnän, hyvien toimintatapojen levit-

tämisen ja vahvojen verkostojen avulla kootaan ja levite tään 

hyviä toimintatapoja elämän taitekohdissa ole vien ikäihmis-

ten hyväksi. Myös Voimaa vanhuuteen -kuntien ja järjestö-

jen tuottamat hyvät toimintatavat ”kiikun kaakun kotona 

pärjäävien” ikäihmisten hyväksi jaetaan ohjelman avulla. 

 Liikunnan ilo korostuu ulkona olemisessa ja tanssiessa, 

kun liikunta ja mielen hyvinvointi punoutuvat yhteen oival-

lisella tavalla. Senioritanssi on huikea esimerkki siitä, miten 

iäkkäät ihmiset vievät yhdessä tanssiharrastusta eteenpäin. 

Senioritanssissa yhdistyy niin fyysinen harjoitus, elinikäinen 

oppiminen, sosiaalisuus, yhdessä tekeminen kuin mielen 

hyvinvointikin. Senioritanssiohjaajat ovat itsekin iäkkäitä ja 

oivallisia esimerkkejä myönteisestä ikääntymisestä. Ikäinsti-

tuutti kouluttaa ja tukee senioritanssiohjaajia sekä levittää 

tietoa tanssin voimasta.

 Koulutustarpeeseen vastaamiseksi olemme kumppa-

neittemme kanssa työstäneet uusia koulutusohjelmia ja 

-materiaaleja kouluttajille ja ammattilaisille sekä niille iäkkäil-

le ihmisille, jotka vetävät ryhmätoimintaa. Iäkkäiden kesken 

tapahtuva kokemusten vaihto, liikkumiseen kannustaminen 

ja liikuntaryhmät ovat yhteiskunnallisesti erittäin merkit-

tävää toimintaa. Samalla niistä saa hyvän mielen itselleen, 

oppii uutta ja voi asettaa innostavia tavoitteita omaan elä-

määnsä. Ikäinstituutti vie iäkkäiden liikuntaa eteenpäin yli 

tuhannen aluekouluttajan voimin.  

 Mielen hyvinvointi on kasvavan kiinnostuksen kohde. 

Ikäinstituutin myönteinen ja voimavaralähtöinen näkökul-

ma on saanut hyvän vastaanoton. Olemme tuottaneet ma-

teriaalia ikäihmisille oman mielen hyvinvoinnin vahvistami-

seksi ja ikäihmisten parissa toimiville keskusteluryhmämal-

lin. Mielen Voimaa -opas ja Mielen hyvinvoinnin silta leviävät 

käyttöön. Haluamme korostaa ikäihmisten elämänkoke-

musta ja elämäntaitoa. Elämäntaidon eväät -hanke nostaa 

tulevien vuosien aikana näitä teemoja esiin.

 Elämänvoimaa vanhuuteen - elämänvoimaa vanhuu-

desta on motto, joka on työmme perusta. Teemme tekoja 

hyvän ikääntymisen puolesta liikunnan ja mielen hyvinvoin-

nin vahvistamisen kautta. Toivomme, että tuottamamme 

tieto ja kehittämämme menetelmät leviävät käyttöön – 

ikäihmisten hyväksi.

Sirkkaliisa Heimonen
toimialapäällikkö 
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10-vuotista Voimaa vanhuuteen -työtä juhlittiin Kuntatalolla

V oimaa vanhuuteen -ohjelman toinen toiminta kausi 

päättyi 21.–22. huhtikuuta Helsingin Kunta talolla 

pidettyyn juhla seminaariin, jossa kunnat esittelivät 

omia hyviä toiminta tapojaan ikäihmisten terveysliikunnasta 

150 seminaariosallistujalle.  Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden 

terveysliikunta ohjelman päämääränä on edistää kotona asu-

vien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) 

itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua terveysliikunnan 

avulla. 

 Ohjelmassa on mentoroitu 38 kunnan poikkihallinnol-

lisia yhteistyöryhmiä. Tuloksellinen työ pohjautuu tiiviiseen 

yhteistyöhön kunnan eri hallintokuntien ja paikallisten 

järjes töjen kesken sekä tarkasti kohdennettuun kehittämis-

työhön. 

 Ohjelmatyön tuloksena kuntien iäkkäille on tarjolla 

enemmän liikuntaneuvontaa, ohjattuja lihasvoima- ja tasa-

painosisältöisiä ryhmiä, ulkoilua ja arkiliikunnan mahdol-

lisuuksia. Fyysisesti aktiivinen arki ja säännöllinen ulkoilu 

ovat toimiva ja kustannustehokas keino tukea ikäihmisten 

toimin takykyä ja itsenäistä asumista kotona.

Voimaa vanhuuteen 

-ohjelman tuloksia

Voimaa vanhuuteen -juhlaseminaarissa Alavus, Hanko, 
Liperi, Ruokolahti, Kouvola ja Valkeakoski saivat Hyvä kello 
kauas kuuluu -tunnustukset laadukkaasta terveysliikunnan 
kehittämistyöstä.

• Kunnat ovat kaksinkertaistaneet liikuntatarjonnan 

 toimintakyvyltään heikentyneille, kotona asuville 

 iäkkäille

• Etenkin järjestöt ja liikuntatoimi ovat lisänneet 

 liikuntatarjontaa

• Kuntiin on koulutettu reilut 170 ikäihmisten 

 terveysliikunnan kouluttajaa 

• Vertaisohjaajien ja ulkoiluystävien määrä kunnissa 

 on kaksinkertaistunut

L I I K U N T A

http://www.voimaavanhuuteen.fi/fi/etusivu/
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V oimaa vanhuuteen -ohjelmassa toteutettuja ter-

veysliikunnan hyviä toimintatapoja on koottu julkai-

suiksi. Posterijulkaisu esittelee kuntien hyviä toimin-

tamalleja ja Voimaa vanhuuteen ABC kuvaa konkreettisin 

esimerkein poikkisektorista verkostotyötä ja mentorointia. 

Ikäihmisten liikuntaraadit kuvaa toimintamallia, jossa iäk-

käät ovat mukana kunnan terveysliikuntatoiminnan kehit-

tämistyössä. Ikäinstituutin YouTube-videot liikuntaneuvon-

nasta, sivukylien jumpparyhmistä sekä ulkoilusta innostavat 

ammat tilaisia ja ikäihmisiä. 

 Ammattilaisten työn tueksi julkaistussa oppaassa Liikun-

taneuvontaa ikäihmisille ryhmässä on neuvonnan perustei-

ta ja malleja ryhmämuotoiseen liikuntaneuvontaan. 

Hyvät toimintatavat paketoitiin oppaisiin

75+ Lisäkuluitta kuntoon -tutkimushanke käynnistyi

I käinstituutissa aloitettiin elokuussa 2015 kaksivuotinen 

75+ Lisäkuluitta kuntoon -tutkimushanke (2015–2017). 

Hanke toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston 

kanssa ja sitä rahoittaa Kunnallisalan kehittämissäätiö. 

 Hankkeen tavoitteena on tutkia Voimaa vanhuuteen 

-terveysliikuntaohjelman (2010–2015) kunnissa kertyneiden 

kokemusten kautta poikkihallinnollisen yhteistyön onnistu-

misen reunaehtoja iäkkäiden terveysliikunnan toteuttami-

sessa.  Lisäksi tutkitaan, millä edellytyksillä poikkihallinnolli-

nen yhteistyö voi juurtua osaksi kuntien perustoimintaa. 

 Ikäinstituutti toteutti 11 kunnan liikuntaryhmien vetä-

jille kyselyn siitä, millaista poikkihallinnollista yhteistyötä 

iäkkäille suunnattujen liikuntaryhmien toteuttamisessa 

tehdään. Postikyselyn tiedot kerättiin marras-joulukuussa 

2015 ja kyse lyyn vastasi kaikkiaan 83 liikuntaryhmän vetäjää 

(vastaus prosentti 78).  

 

L I I K U N T A

http://www.voimaavanhuuteen.fi/binary/file/-/id/50/fid/1174/
http://www.voimaavanhuuteen.fi/binary/file/-/id/35/fid/1300/
http://www.voimaavanhuuteen.fi/sitenews/view/-/nid/131/ngid/1/language_code/fi/
http://www.voimaavanhuuteen.fi/binary/file/-/id/3/fid/1188/
http://www.voimaavanhuuteen.fi/binary/file/-/id/3/fid/1188/
http://www.ikainstituutti.fi/tutkimus+ja+kehittaminen/75+lisakuluitta+kuntoon/
http://www.voimaavanhuuteen.fi/binary/file/-/id/35/fid/1301
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Ohjausryhmä tuki tiiviisti terveysliikuntaohjelmia 

V oimaa vanhuuteen ja Liikkeellä voimaa vuosiin 

-ohjelmien 15-henkinen ohjausryhmä ideoi, tuki ja 

viesti asiantuntevasti ja moniammatillisesti Ikäins-

tituutin terveysliikuntaohjelmia. Jäsenet seurasivat tiiviisti 

Voimaa vanhuuteen -ohjelmakuntien poikkisektorista työtä, 

antoivat ideoita hyvien toimintatapojen jalkauttamiseen ja 

osallistuivat Voimaa vanhuuteen -juhlaseminaarin suunnit-

teluun.  Osa jäsenistä oli mukana myös Liikkeellä voimaa 

vuosiin -ohjelman verkostotapaamisissa ja työstämässä va-

littujen toimenpide-ehdotusten tarkempia toimintasuunni-

telmia.  

 Ikäinstituutti kiittää ohjausryhmän jäseniä, jotka ovat 

toimineet erittäin sitoutuneesti ja antaneet monipuolista 

asiantuntemustaan jo 10 vuoden ajan.

Voimaa vanhuuteen ja Liikkeellä voimaa vuosiin 
-ohjelmien ohjausryhmä 2015

– Kari Koivumäki, opetus- ja kulttuuriministeriö

– Katja Borodulin, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

– Marika Heimo, Raha-automaattiyhdistys

– Hannele Häkkinen, Kuntaliitto

– Eki Karlsson, Suomen Latu

– Saija Karinkanta, UKK-instituutti

– Jyrki Komulainen, Kunnossa kaiken ikää -ohjelma

– Helena Collin, Suomen Voimisteluliitto

– Mari Miettinen, sosiaali- ja terveysministeriö

– Erkki Partanen, Eetu ry

– Elina Sillanpää, Gerontologian tutkimuskeskus/

 Jyväskylän yliopiston terveystieteiden laitos

– Virpi Pennanen, Soveltava Liikunta SoveLi ry

– Merja Tepponen, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri

– Jaakko Tuomi, Vanhustyön keskusliitto

Ohjausryhmän pitkäaikainen puheenjohtaja Kari Koivumäki 
jakoi diplomit Voimaa vanhuuteen -kunnille huhtikuun 
juhlaseminaarissa Kuntatalolla.

L I I K U N T A

http://www.voimaavanhuuteen.fi/fi/etusivu/
http://www.liikkeellavoimaavuosiin.fi/
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Löydä oma tapa liikkua 

Löydä arjesta itsellesi sopiva ja mieluisa tapa 

monipuoliseen liikkumiseen. Iloitse pienistäkin

kymmenen minuutin liikuntatuokioista. Ystävä 

helpottaa liikkeelle lähtöä. 
  

Lisää kestävyyskuntoa kävelemällä,   

  
pyöräilemällä, liikkumalla luonnossa tai  

  
tekemällä koti- ja pihatöitä. 

  
Liiku kerran viikossa, niin että hikoilet ja  

 
 

hengästyt. Hyviä sykkeen kohottajia   

  
ovat viikkosiivous, haravointi, uinti, 

  
vesijuoksu, kuntopyöräily ja hiihto. 

Muista harjoittaa myös voimaa, tasapainoa ja 

liikkuvuutta vähintään kaksi kertaa viikossa. 

Se on hyvä keino estää kaatumisia. 

  
Lihasvoimaa kasvatetaan kuntoilemalla 

  
kotona, salilla, uima-altaassa tai liikunta- 

  
puistossa. Ramppaa myös rapuissa.

  
Tasapainoa kehittävät varpailla kävely,  

  
pyörähdykset, voimistelu, tanssi, pallo-

  
lajit ja luonnossa liikkuminen.

Hyvä kunto – parempi päivä!

Päivittäinen liikkuminen 

on ikäihmiselle elinehto. 

Liikunta ei estä vanhenemista, 

mutta sen avulla säilytetään 

ja parannetaan lihaskuntoa, 

tasapainoa, liikkuvuutta ja unen 

laatua. Liikkuminen vahvistaa 

mielen hyvinvointia ja muistia 

sekä tarjoaa mahdollisuuden 

tutustua uusiin ihmisiin. 
Maltti on valttia. Lisääntynyt voima ja parantunut 

tasapaino näkyvät arjessasi jo kuukauden sään-

nöllisen harjoittelun tuloksena.  
Viisi hyvää syytä kuntoilla 

1. Hyvä tasapaino pitää sinut pystyssä.

2. Vahvoilla jaloilla pääset paremmin bussin   

 kyytiin ja tuolista ylös. 

3. Vahva keskivartalo auttaa kenkien jalkaan   

 laittamista ja hattuhyllylle kurottelemista.

4. Hyvillä käsivoimilla saat raskaat ovet auki,   

 pihatyöt tehtyä ja kauppakassit kannettua.

5. Hyvä kunto antaa elämänvoimaa ja vapauden

 toimia itse.
Tilaa tai tulosta käyttöösi voimisteluohjelmia 

www.voimaavanhuuteen.fi tai kokoa oma kun-

to- ja tasapaino-ohjelma voitas.fi -verkkosivuilta. 

Palvelu on ilmainen, mutta vaatii rekisteröitymisen.

Kysy ohjatuista liikuntaryhmistä kunnan liikun-

ta- ja terveystoimelta, paikallisista eläkeläis-, 

kansanterveys- ja liikuntajärjestöistä tai yksityisiltä 

kuntosaleilta. 
Liikunnan aloittaminen ei ole koskaan 

liian myöhäistä!

www.liikkeellavoimaavuosiin.fi

www.voimaavanhuuteen.fi

Iäkkäät valtasivat liikuntapuistot

Järjestöt, kunnat, vanhusneuvostot ja seurakunnat ottivat 

keväällä Liikkeellä voimaa vuosiin -ohjelman haasteen vas-

taan ja järjestivät yhteistyössä kuntoilutapahtumia iäkkäil le 

liikuntapuistoissa ympäri Suomea. Yli sadan ulkoilutapahtu-

man tueksi tuotettiin Voimaa ja tasapainoa liikunta puistosta 

-vertaisohjaajaopas sekä järjestettiin maksuton koulutus 

tapahtumien vertaisohjaajille Tampereella. Järjestöjen pyyn-

nöstä haastekampanja uusittiin valtakunnallisena Iäkkäiden 

ulkoilupäivänä 8.10., jolloin ohjattuja voima- ja tasapaino-

harjoittelutapahtumia pidettiin lähes 160. Iäkkäät kaipaavat 

ohjausta ja rohkaisua liikuntapuistojen kuntoilulaitteiden 

käyttöön. 

Ympäristö voi tukea muistisairaudesta huolimatta

M uistisairaiden hyvinvoinnin tukemista ympäristön 

avulla tarkasteltiin eri foorumeilla vuoden aikana. 

Euroopan Alzheimer-kongressin kutsupuheen-

vuorossa vedettiin yhteen tutkimusta teknologian käytös-

tä ja siihen liittyviä eettisiä kysymyksiä. Aiheesta julkaistiin 

myös tutkimusartikkeli. 

 Ikäinstituutilta pyydetyissä asiantuntijapuheenvuorois-

sa välitettiin tutkittua tietoa siitä, miten toimintakykyisyyttä, 

itsemääräämistä ja tarkoituksellista arkea voidaan edistää 

hyvän asuinympäristön ja viherympäristön avulla. Lisäksi 

osallistuttiin asiantuntijana asuin- ja hoitoympäristöjen käy-

tännön suunnitteluun ja kehittämistyöhön muistisairauksi-

en näkökulmasta. 

 Muistibarometria valmistelevassa Muistiliiton ja THL:n 

vetämässä työryhmässä päivitettiin sitä, miten muistisairai-

den ihmisten palvelut ja muut tukitoimet vastaavat heidän 

tarpeisiinsa. 
Muisteluoppaassa nojaudutaan muistoihin 
elämäntapahtumista sekä asuin- ja työympäristöistä. 

1Voimaa ja tasapainoa liikuntapuistosta

Voimaa ja tasapainoa
VoVVoo

VERTAISOHJAAJAOPAS

ammaaaa jjjj

VERTAISOHJAAJAOPAS

liikunta-
puistosta

U L K O I L U  J A  Y M PÄ R I S T Ö

http://www.ikainstituutti.fi/binary/file/-/id/1/fid/730/
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Voimavaralähtöinen näkökulma

V anhuuden Mieli -hankkeen (RAY 2011–2015) pää-

määränä oli vahvistaa ikäihmisten mielen hyvin-

vointia voimavaralähtöisesti. Mielen hyvinvointia 

tarkasteltiin elämän tarkoituksellisuutta ja ihmisarvoa koros-

tavan logoterapeuttisen ajattelun ja positiivisen psykolo-

gian valossa. Hankkeessa on tuotettu tietoa ja kehitetty 

keinoja mielen hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Ikäihmisiä on 

rohkaistu tunnistamaan voimavaroja ja elämän tarkoituk-

sellisuuden kokemusta vahvistavia tekijöitä sekä löytämään 

valmiuksia elämänmuutosten ja arjen haasteiden kohtaami-

seen.

 Hankkeen päätösseminaari 5.2. kokosi yhteen noin 160 

ikäihmisten mielen hyvinvoinnista ja sen vahvistamisen 

keinois ta kiinnostunutta kuulijaa Helsingin Lasipalatsin Bio 

Rexiin. Seminaarissa mielen hyvinvointia, tarkoituksellisuut-

ta ja mielen voimavaroja valotettiin eri näkökulmista. Hank-

keen keskeisistä teemoista sekä tutkimus- ja kehittämistyös-

tä kertova Vanhuuden Mieli -kirja julkistettiin seminaarissa. 

 

Omaishoitajien 
kokemukset esille 
Läheisestä omaishoitajaksi -hankkeen (2012–2014) tavoit-

teena oli tuottaa uutta tietoa omaishoitajien elämäntilan-

teista, tunnistaa heitä voimaannuttavia sekä heidän hyvin-

vointiaan heikentäviä ja arkiselviytymistä vaikeuttavia teki-

jöitä, kehittää ja kokeilla yksilöllisiin tarpeisiin pohjautuvia 

uusia toimintamuotoja sekä levittää omaishoitajien hyvin-

vointiin, toimintakykyyn ja arkiselviytymiseen liittyvää tietoa.

 Hankkeen päätösseminaari pidettiin 10.3. Helsingissä 

G8-salissa. Seminaarissa oli 75 osallistujaa: omaishoitajia, 

päättäjiä, ammattihenkilöitä ja vapaaehtoisia.  Puheenvuo-

rot, näyttely ja esitykset kertoivat hankkeen kulusta ja tee-

moista sekä omaishoitajien omista kokemuksista. Tanssi-

teatteri Zodiak visualisoi koskettavasti tarinoita ikäihmisten 

elämästä. Hankkeen loppuraportti ”Rakkaus ei pysäytä 

vanhe nemista” ilmestyi joulukuussa. Hankkeen toiminta-

muodot jatkuvat Pääkaupunkiseudun Omaishoitajat ja 

Lähei set -yhdistyksen toiminnassa. 

M I E L E N  H Y V I N V O I N T I

Mieskuoro Körmyt toi musiikkitervehdyksen päätösseminaariin.

http://www.ikainstituutti.fi/tutkimus+ja+kehittaminen/valmistuneita+hankkeita/vanhuuden+mieli/
http://www.ikainstituutti.fi/tutkimus+ja+kehittaminen/valmistuneita+hankkeita/laheisesta+omaishoitajaksi/
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Ikäinstituutin Elämäntaidon eväät -hankkeen (RAY 2015–2017) tavoitteena on vahvis-
taa ja nostaa esille ikäihmisten mielen hyvinvointia ja elämäntaitoja. Hanke kuuluu 
Eloisa ikä -avustusohjelmaan.

Tule mukaan
Elämäntaidot esiin -kampanjaan 2016!
Iän myötä kertyneet elämäntaidot ovat arvokas voimavara 
– tunteita, valintoja ja oivalluksia, ajatuksia ja tekoja, joista voi 
ammentaa mielen hyvinvointia.  #elamantaidotesiin

Elämäntaidot esiin -kampanja 14.2.–14.4.2016 
haastaa iäkkäät pohtimaan omaa elämän-
kokemusta. Mikä elämäntaito tarjoaa iloa, 
voimaa tai mielekkyyttä ikääntyessä?

    elamantaidotesiin.fi  

    elamantaidotesiin@ikainstituutti.fi 

    Elämäntaidot esiin -kampanja

 Elämäntaidot esiin/Ikäinstituutti
 Jämsänkatu 2, 00520 HKI

Osallistu kampanjaan 

Jakamalla omia tai läheisiltä iäkkäiltä ke-
rättyjä elämäntaitoja kampanjan facebook-
sivulla tai lähettämällä postia Ikäinstituuttiin. 
Osallistujien kesken arvotaan palkintoja!

Järjestämällä yhteisössäsi tapahtuma tai 
keskustelu maksuttoman Elämäntaidot esiin 
-vinkkivihkon tuella. 

Elämäntaidon eväät -hanke

@
www

 

FLYER_EE_2.indd   1 29.9.2015   16:48:32

Ohjaajakoulutus ja keskustelutilaisuuksia

V anhuuden Mieli -hankkeessa kehitetty keskustelu-

ryhmämalli ”Mielen hyvinvoinnin silta” jatkoi levi-

ämistään ja juurtumistaan. Kaksipäiväisiä ohjaaja-

koulutuksia toteutettiin vuonna 2015 kolme ja niihin osal-

listui yhteensä 30 henkilöä. Mielen hyvinvoinnin keskus-

teluryhmiä toteutettiin eri puolilla Suomea ja osallistujien 

palaute oli positiivista. Iäkkäät osallistujat kokivat keskuste-

lut mielen hyvinvoinnista ja kokemusten jakamisen hyödyl-

liseksi ja voimaan nuttavaksi.

Elämäntaidon eväät -hanke 
käynnistyi Elämäntaidot esiin -vinkkivihko

Iloa, voimaa ja mielekkyyttä elämäntaidoista!

Suvi Fried ja Ilka Haarni

Vinkkivihko_172x250_12_s-julkaisukansi.indd   1 21.10.2015   11:41:27

Elämäntaidot esiin

Osallistu kampanjaanElämäntaidon eväät -hanke

kutsu-6s-148x148.indd   1

21.10.2015   11:38:53

21.10.2015
1

I käinstituutin työ ikäihmisten mielen hyvinvoinnin 

vahvistamisessa jatkui keväällä 2015 käynnistyneessä 

Elämän taidon eväät -hankkeessa (RAY 2015–2017, Eloi-

sa ikä -avustusohjelman osahanke). Hankkeessa nostetaan 

esiin elämän kokemuksen ja elämäntaitojen merkitys mielen 

hyvinvoinnin kannalta. 

 Vuoden 2016 ystävänpäivänä käynnistyvän Elämän-

taidot esiin -kampanjan valmistelevat työt tehtiin syksyllä: 

tuotettiin kampanjamateriaalit ja rakennettiin viestintä-

kanavat (www.elamantaidotesiin.fi , Facebook-sivu ja -ryhmä 

sekä sähköinen MieliPosti-uutiskirje). Ikäinstituutin ensim-

mäisessä mielen hyvinvoinnin kampanjassa rohkaistaan 

ikäihmisiä kertomaan itselleen tärkeistä elämäntaidoista.

M I E L E N  H Y V I N V O I N T I

Café Extemporen jäsenten vilkas keskustelu käynnissä.

http://www.ikainstituutti.fi/binary/file/-/id/1/fid/488
http://www.ikainstituutti.fi/tutkimus+ja+kehittaminen/elamantaidon+evaat/
http://www.eloisaika.fi/
http://www.eloisaika.fi/
http://www.ikainstituutti.fi/kampanjat/elamantaidot+esiin+-kampanja/
http://www.ikainstituutti.fi/kampanjat/elamantaidot+esiin+-kampanja/
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I käihmisten liikunnan toimenpideohjelma järjesti vuonna 

2015 kuusi maksutonta, kaikille avointa Liikkeellä voimaa 

vuosiin -verkostotapaamista messujen ja tapahtumien 

yhteydessä.  Tapaamisissa jaettiin ideoita ja terveysliikunta-

materiaaleja, joilla on saatu liian vähän liikkuvat ikä ihmiset 

liikunnan pariin. Toimenpideohjelma kannusti verkostoa 

konkreettisiin tekoihin, poikkisektoriseen yhteistyöhön ja 

hyvien terveysliikunnan toimintatapojen kokeiluihin. 

 Liikettä vanhusten palvelukodeissa -verkostolle järjes-

tettiin marraskuussa Voimaa verkostoista -starttipäivä, jossa 

oli tarjolla koulutusta ja materiaaleja liikunnallisen toiminta-

kulttuurin edistämiseksi palvelukodeissa. 

 Toimenpideohjelman verkostotapaamisissa oli mukana 

yli 330 osallistujaa ja avoimeen Liikkeellä voimaa vuosiin 

-verkostoon on liittynyt jo yli 370 henkilöä. 

Tapaamisissa jaettiin hyviä terveysliikunnan käytäntöjä

Tampereen Kotona kiikun kaakun -verkostotapaamisessa 
marraskuussa oli tupa täynnä.

Järjestökumppanit tärkeitä viestinviejiä

I käinstituutin kahdella terveysliikuntaohjelmalla on 25 

valta kunnallista kumppanuusjärjestöä, joiden kanssa on 

kirjalliset sopimukset viestinnällisestä yhteistyöstä. Vuon-

na 2015 kumppanit haastoivat aktiivisesti paikallisia järjes-

töjä mukaan Vallataan liikuntapuistot iäkkäiden käyttöön 

-haaste kampanjaan, osallistuivat Voimaa vanhuuteen -juh-

laseminaariin näyttelypisteillä ja antoivat toimenpideohjel-

man verkostotapaamisiin maksutonta materiaalia jaetta-

vaksi. Yhteis työtä tehtiin myös ohjausryhmätyöskentelyssä, 

koulu tus ja -materiaalituotannossa sekä eduskunta vaalien 

vaikuttamistyössä.

 

V E R K O S T O T  J A  V A I K U T T A M I N E N

Vahvaksi vanhana 
– iäkkäiden liikuntakokemuksia

Vahvaksi vanhana – iäkkäiden liikuntakokemuksia -julkaisun 
pienet tarinat kannustavat jatkamaan liikkumista. 

http://www.voimaavanhuuteen.fi/binary/file/-/id/50/fid/1180
http://www.liikkeellavoimaavuosiin.fi/verkostot/
http://www.liikkeellavoimaavuosiin.fi/verkostot/
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I käinstituutin ensimmäisessä Elämää kotona kaiken ikää 

-verkostopäivässä etsittiin ratkaisuja iäkkäiden koto na 

asumisen tukemiseksi marraskuun lopussa Helsingis-

sä. Mukana oli 80 vanhustyön, liikunnan ja kuntoutuksen 

ammat tilaista, vapaaehtoistoimijoita sekä järjestökentän 

edustajia.

 Päivän aikana puhuttiin muun muassa itsemääräämises-

tä ja toimivasta kodista sekä tuotiin esille kokonaisvaltaista 

näkemystä asumisen ja hyvän vanhenemisen suhteesta. 

Ilta päivällä pidettiin Mielen liike ja Liikkeen mieli -työ pajat. 

 

Verkostopäivässä pohdittiin iäkkään kotona asumista

Presidentti tapasi Voimaa vanhuuteen -ohjelman edustajia

T asavallan presidentti Niinistö tapasi Voimaa vanhuu-

teen -ohjelman johtoa ja toimintaan osallistuneita 

iäkkäitä 18. syyskuuta Presidentinlinnassa. Keskus-

teluissa olivat esillä iäkkäiden ihmisten yhdenvertaiset lii-

kuntamahdollisuudet, liikunnan merkitys hyvinvoinnille ja 

Voimaa vanhuuteen -liikuntaohjelman avulla saadut hyvät 

tulokset. Tutkimusten mukaan säännöllinen, nousujohtei-

nen ja yksilöllinen liikuntaharjoittelu parantaa tehokkaasti 

nimenomaan kunnoltaan heikentyneiden ikäihmisten toi-

mintakykyä. Siksi on tärkeää kannustaa liikuntaan tottu-

mattomia voima- ja tasapainoharjoittelun pariin. 

V E R K O S T O T  J A  V A I K U T T A M I N E N

”Erilaisiin asioihin voi ja pitää 
etsiä rohkeasti uusia 

ratkaisuja, ja uusia toiminta-
malleja kannattaa kokeilla.”

Tasavallan presi dentti Sauli Niinistön tapaamiseen osallis-
tuivat Ikäinstituutin johtaja Päivi Topo, ohjelmajohtaja Elina 
Karvi nen, koordi naattori Pirjo Kalmari, Voimaa vanhuuteen 
-ohjelman ohjaus ryhmän jäsen Jaakko Tuomi sekä ohjelman 
toimin taan osallistuneet hämeenlinnalaiset Saara Huotari ja 
vertais ohjaaja Helmi Leimu.
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L okakuussa pidettiin Ikäinstituutin ensimmäinen Kun-

non Hoitaja -kouluttajakoulutus, johon osallistui 17 

liikunnan, kuntoutuksen ja hoitoalan ammattilaista. 

Koulutukseen osallistuvat kouluttajatyöparit saivat Kunnon 

Hoitaja -kouluttajakansion ja oppaan avulla hyvät valmiudet 

kouluttaa paikkakunnillensa Kunnon Hoitajia. Uusi koulutus 

sai hyvät palautteet. Koulutusmateriaalia tullaan täydentä-

mään vuoden 2016 aikana iäkkäiden liikunnanohjauksella ja 

valmiilla liikeohjelmilla.

Uusi Kunnon Hoitaja -kouluttajakoulutus  

Elämänvoimaa kuntosalilta -pilottikoulutus alkoi 

K untosaliohjaajille tarkoitettu Elämänvoimaa kunto-

salilta -pilottikoulutus käynnistyi marraskuussa orien-

taatiopäivällä. Koulutus on tarkoitettu liikunnan, kun-

toutuksen ja hoitoalan ammattilaisille, jotka toimivat kunto-

saliohjaajina ikäihmisille. Prosessinomaisessa koulutuksessa 

saadaan syventävää tietoa ikäihmisten nousujohteisesta 

voima- ja tasapainoharjoittelusta sekä sen vaikutuksista 

liikkumiskykyyn. Orientaatiopäivän jälkeen pidetään kaksi 

kahden päivän koulutusta parin kuukauden välein, joiden 

välissä tehdään ennakko- ja välitehtäviä.

”Sain hyviä vinkkejä kehittää 
toimintaa työpaikallani 

ja muiden hoitajien 
kouluttamiseen.”

Kunnon Hoitajan opas
Ikäihmisten arkiliikkumisen ja 
liikuntaharjoittelun tukeminen

Ulla Salminen, Elina Vuorjoki-Andersson, Anu Havas ja Elina Karvinen

kunnon-hoitaja-opas.indd   1 29.9.2015   10:26:21

K O U L U T U S
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Suomessa senioritanssista on nautittu jo 30 vuoden ajan. Ruotsin elokuisille Östersundin senioritanssitreff eille osallistui 
Suomesta 48 senioritanssijaa. Ikäinstituutin senioritanssin ohjauskoulutuksiin osallistui 381 henkilöä.

Muistisairaan ihmisen kohtaaminen kiinnosti työyhteisöjä

V uoden aikana toteutettiin lukuisia tilauskoulutuk-

sia eri työyhteisöissä. Yksi kysytyimmistä koulutus-

teemoista oli muistisairaan ihmisen kohtaaminen ja 

hyvä arki. Aihetta työstettiin työyhteisöissä sekä yksittäisinä 

koulutuspäivinä että pidempikestoisina koulutusprosessei-

na.  Koulutukset saivat kiitosta muun muassa siitä, että ne 

pureutuivat hyvin muistisairaan ihmisen arjen kysymyksiin 

ja antoivat konkreettisia ideoita oman työn kehittämiseen.  

 Toimintavuonna toteutettiin myös Elo-D -valmennusta, 

jonka tavoitteena oli antaa työyhteisöille tietoa ja välineitä 

muistisairaiden ihmisten hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Val-

mennus sisälsi kaksi havainnointipäivää, tulosten raportoin-

nin sekä tuloksiin kytketyn koulutuspäivän. 

 Koulutuspäivässä työyhteisöt tarkastelivat havainnointi-

tuloksia teorian valossa sekä ideoivat toimintatapoja, joilla 

voivat vahvis taa muistisairaiden ihmisten kokemusta hyväs-

tä arjes ta.  Käytän nön ideoita löydettiinkin ja osa näistä so-

vittiin otettavaksi heti käyttöön.

K O U L U T U S
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Ikäinstituutin säätiön hallitus 
professori Jyrki Jyrkämä (puheenjohtaja)

johtaja Viveca Hagmark, Samfundet Folkhälsan rf 

(varapj)

LKT Mikko Björkman, Societas Gerontologica Fennica ry

toiminnanjohtaja Virpi Dufva, Vanhus- ja lähimmäis-

palvelun liitto ry

professori Antti Karisto, Helsingin yliopisto

erikoistutkija, PsT Minna-Liisa Luoma, THL

professori Taina Rantanen, Jyväskylän yliopisto

dosentti, VTT Anni Vilkko, Kasvun ja vanhenemisen 

tutkijat ry

LKT Ilkka Vuori

Tutkimuseettinen toimikunta
Jarkko Eskola

Lauri Kruus

Irma Pahlman

Anneli Sarvimäki

Ikäinstituutin johtoryhmä
johtaja Päivi Topo (dos., VTT) 

toimialapäällikkö Sirkkaliisa Heimonen (PsT) 

toimialapäällikkö Elina Karvinen (TtL, LitM) 

talouspäällikkö Seija Repo (merkon.) 

Ikäinstituutin henkilöstö 2015

Hallinto ja tutkimus 

johtaja Päivi Topo (dos., VTT)

toimistoapulainen Anne Hujanen

toimistoassistentti Saila Leppinen

tutkija Jere Rajaniemi (VTM)

vanhempi tutkija Erja Rappe (dos., MMT)

talouspäällikkö Seija Repo (merkon.)

talousassistentti Leena Ripatti

tutkimussihteeri Ilkka Syren (DKK)

Kohtaaminen, osallisuus ja mielen hyvinvointi -toimiala

toimialapäällikkö Sirkkaliisa Heimonen (PsT)  

(toimivap. 1.2.–31.7.)

suunnittelija Tamara Björkqvist (KM)

tutkija Suvi Fried (HM, TtM)

hankekoordinaattori Ilka Haarni (dos., VTT) (1.5. alkaen)

suunnittelija Christine Oesch-Börman (MPH, th)

suunnittelija Taina Stenberg (th)

Liikkuen voimaa vanhuuteen -toimiala

toimialapäällikkö Elina Karvinen (TtL, LitM) 

suunnittelija Anu Havas (LitM) (31.5. asti)

viestintäkoordinaattori Anne Honkanen (LitM)

suunnittelija Markku Holmi (TtM, ft)

ohjelmakoordinaattori Pirjo Kalmari (VTM, ft)

projektipäällikkö Eija Kaskiharju (YTT)

suunnittelija Ulla Salminen (ft)

suunnittelija Heli Starck (TtM, ft)

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

Ikäinstituutti 

muutti toukokuussa 

uusiin toimitiloihin 

Jämsänkadulle

http://www.ikainstituutti.fi/ikainstituutti/henkilosto/
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Luottamus- ja asiantuntijatehtävät

Tamara Björkqvist
• Pirkanmaan muistiyhdistys, 

 TUKEVA-hankkeen ohjausryhmän jäsen

Suvi Fried
• GeroCenter-säätiö, valtuuskunnan jäsen

• Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry, 

 hallituksen jäsen 6/2013-

Sirkkaliisa Heimonen
• Suomen Psykologiliitto, geropsykologian ammatillisen 

 työryhmän jäsen

• INTERDEM kansainvälisen verkoston jäsen

• Muistiliitto, Muistibarometri 2015 -työryhmän jäsen

Ilka Haarni
• Dosentti, Helsingin yliopisto

• SPR, Täyttä elämää eläkkeellä -hankkeen 

 ohjausryhmän jäsen

• Referee, Gerontologia-lehti

Markku Holmi
• Valtion liikuntaneuvoston jäsen

Anne Honkanen
• Suomen Luustoliitto, Luustopiiri-hankkeen 

 viestinnän asiantuntijaryhmän jäsen

Pirjo Kalmari
• UKK-instituutti, Kaatumisseula-hankkeen 

 ohjausryhmän jäsen

Elina Karvinen
• Valtion liikuntaneuvoston erityisliikunnan jaos (OKM), 

 jäsen

• Kunnossa kaiken ikää -ohjelma, ohjausryhmän jäsen

• International Seniordance Committee, jäsen

• Health Enhancing Physical Activity -verkosto (Hepa): 

 Ikäinstituutin (jäsenorganisaatio) edustaja

• Health Enhancing Physical Activity -verkoston (Hepa) 

 työryhmä ‘Active Aging’, jäsen

• Liikunnan olosuhdetyöryhmä, (KKI-ohjelma), jäsen

• Asko-hanke, Luustoliitto, Arviointiryhmän jäsen

• SOSTE arviointiverkoston jäsen

• Uusi alku -hanke, Kalliolan setlementti, mentori 

Eija Kaskiharju
• Ohjausryhmän jäsen ja mentorointi Uusi alku

 -hankkeessa, Kalliolan setlementti

Erja Rappe
• Dosentti, Helsingin yliopisto

• Hallituksen jäsen Suomen muistiasiantuntijat ry.

• Gerontologia 2017 -kongressin järjestelytoimikunnan  

 jäsen

• Gerontologia-lehden toimituskunnan jäsen

• Vihreä veräjä -hanke ohjausryhmä, Sininauhaliitto

• Valtakunnallisen Green care -koordinaatiohankkeen 

 ohjausryhmän jäsen

• Miina Sillanpään säätiön Wilhelmiina palvelukodin 

 sisäpihaprojektin ohjausryhmän jäsen

• Toimittaja: ISHS Acta Horticulturae

• Referee: Gerontologia, Acta Horticultarae

Ulla Salminen
• Suomen Kansainvälisen Senioritanssin Liitto ry:n 

 hallituksen jäsen 3/2015 saakka

• Senioritanssilehden toimituskunnan jäsen

Heli Starck
• Mereo (Vanhusten Palvelutaloyhdistys), 

 Etsiväpiirit-projektin ohjausryhmä

• Helsingin Alzheimer-yhdistys, Liikunnan iloa 

 -projektin ohjausryhmä

Ilkka Syrén
• Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry, 

 varatilintarkastaja  
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Päivi Topo 
• Yleisen sosiologian ja sosiaaligerontologian dosentti, 

 Jyväskylän yliopisto

• Lääketieteellisen sosiologian dosentti, 

 Helsingin yliopisto

• Lausuntoja dosentin arvon myöntämisestä 

 Jyväskylän yliopisto, Helsingin yliopisto 

• Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan 

 eettisen neuvottelukunnan jäsen ETENE  

• Sosiaali- ja terveysministeriö (STM), 

 Kuuleminen, laki ikääntyvän väestön toimintakyvyn 

 edistämisestä ja palveluista, STM

• Mereo (ent. Vanhusten palvelutaloyhdistys ry), 

 hallituksen jäsen

• Gero Center säätiön hallituksen jäsen 

• EU Joint Programme - Neurodegenerative Disease 

 Research (JPND), JPND Advisory Board on Patient and  

 Public Involvement (PPI) -ryhmän jäsen

• 23. Pohjoismainen gerontologia kongressi 2016 

 (NKG2016), järjestelytoimikunnan jäsen,

• Memo-lehden toimituskunnan jäsen, 

 Suomen Muistiasiantuntijat ry

• Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, 

 toimitusneuvoston jäsen

• World Conference on Injury Prevention and Safety 

 Promotion, SAFETY2016, WHO ja THL, tieteellisen 

 työryhmän jäsen

• Suomen Muistiasiantuntijat ry Muistisairaan ihmisen 

 edunvalvonta -hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja

• Referee tieteellisissä aikakauslehdissä ja tietokirjoissa 

 (Gerontechnology, Sosiaalilääketieteellinen 

 aikakauslehti, Gerontologia, Scandinavian Journal of 

 Occupational Therapy, SAGE, Suomalaisen 

 kirjallisuuden seura)

• Tutkimushakemusten arviointi Työsuojelurahasto, 

 Kunnallisalan kehittämissäätiö

• Early, Timely and Quality Psychosocial Interventions in 

 Dementia INTERDEM eurooppalaisen tutkimus-

 verkoston jäsen

• SOSTE VAHVA verkoston jäsen

 

Annele Urtamo
• Aivovoimaa! – liikuntaneuvonnan työkaluja -hanke, 

 Aivoliitto, projektiryhmän jäsen

• Voimaa ruuasta -hanke, Gery ry, ohjausryhmän jäsen

Elina Vuorjoki-Andersson
• Valtion liikuntaneuvosto, Erityisliikunnan jaoston 

 koulutustyöryhmä 

• Soveltava Liikunta SoveLi ry, koulutustyöryhmä

• Suomen Kansainvälisen Senioritanssin Liitto ry, 

 hallituksen jäsen
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Hallinto ja talous 

Ikäinstituutin kolme suosituinta verkkosivustoa
1. ikainstuutti.fi  (34 700 käyttäjää)

2. voimaavanhuuteen.fi  (22 900 käyttäjää)

3. voitas.fi  (18 600 käyttäjää)

Ikäinstituutin pääasiallisen rahoitusperustan muodostaa 

Raha-automaattiyhdistyksen vuosittainen toiminta-avustus. 

Toiminta-avustus jakautuu säätiön toimintaa varten myön-

nettyyn yleisavustukseen (Ay) sekä tutkimus- ja kehittämis-

toimintaa varten myönnettyyn kohdennettuun toiminta-

avustukseen (Ak).

 Lisäksi Raha-automaattiyhdistys on myöntänyt hanke-

kohtaisia avustuksia Voimaa vanhuuteen -ohjelmalle, Van-

huuden Mieli -projektille, Läheisestä omaishoitajaksi -pro-

jektille sekä Elämäntaidon eväät -projektille. 

 Sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuri-

ministeriö ovat antaneet hankekohtaisia avustuksia Voimaa 

vanhuuteen -ohjelmalle sekä Ikäihmisten liikunnan kansalli-

sen toimenpideohjelman koordinointiin. 

 Avustukset eivät kata perushenkilöstön palkkakustan-

nuksia, ja siksi osa palkoista ja myös toimintakuluista rahoi-

tettiin asiantuntijatyön laskutuksella sekä materiaalimyyn-

nillä.  

 Koko talon tulos jäi alijäämäiseksi -14.154,59 euroa joh-

tuen suurelta osin toimiston muuton kustannuksista sekä 

uuden toimitilan perushankinnoista.

Tilintarkastajat

Tilintarkastajina ovat toimineet HT, JHT Kari Roine (varalla 

HT, JHT Vesa Ikäheimo) ja valvontatilintarkastajana JHTT Jari 

Ritari.

Avustus- ja tuottojakauma prosentteina.

34 %

8 %

7 %

9 %

42 %
RAY Ay- ja Ak-avustus

RAY Projektiavustus

OKM

STM

Oma tuotto
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Ikäinstituutin säätiö
TULOSLASKELMA 1.12.2015–31.12.2015

2015 2014 Ero Ero %
 TUOTOT

Laskutus yhteensä 216 929,61 328 104,96 -111 175,35 -33,88

Toiminnan muut tuotot 927 658,42 1 029 953,41 -102 294,99 -9,93

Toiminta-avustukset yhteensä 335 000,00 307 000,00 28 000,00 9,12

 

TUOTOT YHTEENSÄ 1 479 588,03 1 665 058,37 -185 470,34 -11,14
 

 KULUT
Henkilöstökulut

Palkat ja palkkiot yhteensä -1 147 190,49 -1 217 731,98 70 541,49 -5,79

Eläkekulut yhteensä -198 828,50 -211 435,46 12 606,96 -5,96

Muut henkilöstökulut yhteensä -71 986,98 -82 084,54 10 097,56 -12,30

Henkilöstökulut yhteensä -1 418 005,97 -1 511 251,98 93 246,01 -6,17

 

Poistot yhteensä -5 888,60 -4 083,07 -1 805,53 44,22

 

Muut kulut

Toimintakulut -414 985,88 -471 536,79 56 550,91 -11,99

Hallinto- ja ylläpitokulut -164 469,62 -163 690,78 -778,84 0,48

Muut kulut yhteensä -579 455,50 -635 227,57 55 772,07 -8,78

 

KULUT YHTEENSÄ -2 003 350,07 -2 150 562,62 147 212,55 -6,85

Tuotto- /kulujäämä -523 762,04 -485 504,25 -38 257,79 7,88

 

Sijoitus- ja rahoitustoiminta

Tuotot 1 249,43 1 231,43 18,00 1,46

Kulut -641,98 -799,14 157,16 -19,67

Sijoitus- ja rahoitustoiminta yhteensä 607,45 432,29 175,16 40,52

 

 Yleisavustukset

 Yleisavustukset yhteensä 509 000,00 489 000,00 20 000,00 4,09

 

TILIKAUDEN TULOS -14 154,59 3 928,04 -18 082,63 -460,35
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Ikäinstituutin säätiö
TASE 1.12.2015–31.12.2015

VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014

PYSYVÄT VASTAAVAT
Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto 17 665,79 12 249,21

keskeneräiset hankinnat

Aineelliset hyödykkeet yht. 17 665,79 12 249,21

Sijoitukset

Osakkeet ja osuudet 4 271,26 4 271,26

Sijoitukset yht. 4 271,26 4 271,26

PYSYVÄT VASTAAVAT YHT 21 937,05 16 520,47

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus

Aineet ja tarvikkeet 63 758,70 39 322,88

Vaihto-omaisuus yht. 63 758,70 39 322,88

Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 12 324,85 14 033,38

Lainasaamiset 0,00 946,00

Ennakkomaksut 30 848,32 22 396,22

Muut saamiset 69 976,63 163 988,32

Siirtosaamiset 3 435,20 0,00

Lyhytaik. saamiset yht. 116 585,00 201 363,92

Rahoitusarvopaperit

Muut arvopaperit 26 461,43 24 645,07

Rahoitusarvopaperit yht. 26 461,43 24 645,07

Rahat ja pankkisaamiset

Rahat ja pankkisaamiset yht. 87 714,90 36 514,05

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT. 294 520,03 301 845,92
 

VASTAAVAA YHTEENSÄ 316 457,08 318 366,39

VASTATTAVAA 31.12.2015 31.12.2014

OMA PÄÄOMA
Säätiöpääoma 5 045,64 5 045,64

Rahastot 3 583,01 3 583,01

Ed.tilik.voitto(tappio) 61 073,03 57 144,99

Tilik.voitto(tappio) -14 154,59 3 928,04

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 55 547,09 69 701,68

VIERAS PÄÄOMA  
Lyhytaikainen vieras pääoma

2700 Ostovelat 0,00 41 793,97

Ostovelat 0,00 41 793,97

2915 Verotili 33 478,82

2940 TyEL-velka 27 416,68 0,00

2945 Muut velat 0,00 1 750,00

Muut velat 60 895,50 31 251,89

2950 Työnantajan muut 
vak.varaukset

0,00 -1 288,66

2980 Lomapalkka- ja 
sosiaalikuluvelka

143 199,58 154 622,91

2990 Siirtovelat 56 814,91 22 284,60

Siirtovelat 200 014,49 175 618,85

Lyhytaikainen vpo yht. 260 909,99 248 664,71

VIERAS PÄÄOMA YHT. 260 909,99 248 664,71

VASTATTAVAA YHT. 316 457,08 318 366,39
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Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden terveysliikuntaohjelma
Edistää kotona asuvien, toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten (75+) itsenäistä 

selviytymistä ja elämänlaatua terveysliikunnan avulla. Voimaa vanhuuteen -kunnissa ote-

taan käyttöön ja kehitetään hyviä toimintatapoja liikuntaneuvonnasta, ryhmäliikunnasta 

ja ulkoilusta. 

Ikäihmisten liikunnan kansallinen toimenpideohjelma  
Edistää verkostomaisella työtavalla liian vähän liikkuvien ikäihmisten tasa-arvoisia 

mahdoll isuuksia 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 esimerkki-

kohteita senioreiden liikuntapuistoista sekä iäkkäiden käyttäjäkokemuksia.

 Läheisestä omaishoitajaksi – tukea hyvinvointiin, 
toimintakykyyn ja arkiselviytymiseen -hanke 
Kehitettiin ja kokeiltiin taidelähtöisiä menetelmiä yhteistyössä omaishoitajien kanssa. 

Tavoit teena oli tukea omaishoitajien hyvinvointia ja jaksamista.

Vanhuuden Mieli -hanke
Edistää ikäihmisten mielen hyvinvointia. Hankkeessa nostettiin esiin iäkkäiden ihmis-

ten oma ääni ja kokemukset. Ikäihmisiä rohkaistiin tunnistamaan voimavaroja ja elämän 

tarkoi tuksellisuuden kokemusta vahvistavia tekijöitä sekä löytämään valmiuksia elämän-

muutosten ja arjen haasteiden kohtaamiseen.

Elämäntaidon eväät
Välittää tietoa ikäihmisten mielen hyvinvoinnista ja kehittää yhdessä heidän kanssaan 

välineitä mielen hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Hanke tuo esiin ikäihmisten elämänkoke-

muksen voiman ja rikkaat elämäntaidot sekä haastaa ja rohkaisee konkreettisiin tekoihin 

mielen hyvinvoinnin puolesta.

Projektit

Elämäntaidon eväät -hanke

http://www.voimaavanhuuteen.fi/fi/etusivu/
http://www.voimaavanhuuteen.fi/fi/etusivu/
http://www.liikkeellavoimaavuosiin.fi/
http://www.liikkeellavoimaavuosiin.fi/
http://www.varttuneidenlahiliikuntapaikat.fi/etusivu/
http://www.varttuneidenlahiliikuntapaikat.fi/etusivu/
http://www.ikainstituutti.fi/tutkimus+ja+kehittaminen/valmistuneita+hankkeita/laheisesta+omaishoitajaksi/
http://www.ikainstituutti.fi/tutkimus+ja+kehittaminen/valmistuneita+hankkeita/laheisesta+omaishoitajaksi/
http://www.ikainstituutti.fi/tutkimus+ja+kehittaminen/valmistuneita+hankkeita/vanhuuden+mieli/
http://www.ikainstituutti.fi/tutkimus+ja+kehittaminen/valmistuneita+hankkeita/vanhuuden+mieli/
http://www.ikainstituutti.fi/tutkimus+ja+kehittaminen/elamantaidon+evaat/
http://www.ikainstituutti.fi/tutkimus+ja+kehittaminen/elamantaidon+evaat/


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


