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Puheenjohtajan katsaus: 

Työ jatkuu ja vahvistuu

Ikäinstituutin perustehtävä on edistää hyvää vanhenemis-

ta tukemalla ikäihmisten toimintakykyisyyttä ja osallisuutta 

omissa arkiympäristöissään kuin myös koko yhteiskunnassa.

 

Perustana tässä on ikääntyneiden ihmisarvon kunnioittami-

nen sekä vanhuuden erityisyyden tunnistaminen ja arvos-

taminen. Toiminnan lähtökohtia ovat myös avoimuus sekä 

vanhenemiseen kohdistuvan asiantuntemuksen kehittämi-

nen ja soveltaminen. Tämä on ollut toiminnan lähtökohtana 

myös menneenä vuonna.

 

Ikäinstituutin säätiön hallituksen näkökulmasta on erittäin 

mieluista todeta, että vuodelle asetetut tavoitteet on saa-

vutettu varsin hyvin. Liikuntatyö on edennyt esimerkiksi 

Voimaa vanhuuteen -toiminnan vakiintuessa ja laajetessa. 

Mielen hyvinvointi -työssä on menty eteenpäin ja toiminta 

myös vahvistumassa. Uusia avauksia on edelleen tehty esi-

merkiksi ympäristön ja asumisen suuntaan.

 

Vaikeuksiakin on toki ollut. Koulutustulojen väheneminen 

ja siitä pitkälti aiheutunut tulojen ja kulujen epätasapaino 

vei yhteistoimintaneuvotteluihin, joiden seurauksena jou-

duttiin purkamaan kaksi osa-aikaista työsuhdetta. Nyt, vuo-

den 2017 alkupuolella tilanne näyttää selvästi paremmalta. 

Rahoituksesta käytävässä kovenevassa kilpailussa olemme 

menestyneet varsin hyvin.

 

Ikäinstituutin toimintaa ja sen vaikuttavuutta on mahdollis-

ta arvioida monesta suunnasta. Niistä verkostoituminen jää 

usein vähemmälle, vaikka onkin keskeisiä menestyksellisen 

toiminnan edellytyksiä. Instituutin työntekijät ovat mukana 

monien järjestöjen ja instanssien toiminnassa. Instituutilla on 

laajaa ja jatkuvasti laajenevaa verkosto yhteistyötä kuntien ja 

järjestöjen kanssa. Verkostoitumista on myös laajeneva ja 

kehittyvä sosiaalisen median, verkkosivujen, Twitterin ja Fa-

cebookin käyttö. Huomattavaa on myös verkos toituminen 

eduskuntaan sen Ikäihmisten hyvinvoinnin ryhmän kautta.

 

Näkymät eteenpäin ovat hyvät. Liikuntatoiminta laaje nee, 

Mielen hyvinvointi nousee entistä näkyvämmäksi ja niiden 

synergia vahvistuu. Tulevat ajat näyttävät, miten kuntien 

SOTE-uudistus etenee ja miten niiden tehtävät muuttuvat. 

Entä miten vaikuttaa RAY:n toiminnan siirtyminen sosiaali-

ja terveys ministeriöön? Luottavaisena Ikäinstituutti voi kui-

tenkin jatkaa menestyksekästä työtään.

 

Säätiön hallituksen puolesta on tässä hyvät syyt kiittää hen-

kilökuntaa hyvästä työstä ja kaikkia yhteistyökumppaneita 

hyvästä yhteistyöstä!

JYRKI JYRKÄMÄ

sosiaaligerontologian professori, emeritus

Ikäinstituutin säätiön hallituksen puheenjohtaja
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Kasvun mahdollisuus koko elämän ajan

Päivi Topo, johtaja

”Eteenpäin on elävän mieli” opastaa vanha sanonta. Eteen-

päin menemisessä auttavat tavoitteet ja usko, että ne voi ai-

nakin joltain osin saavuttaa. Eteenpäin vie muilta saatu tuki 

ja se, että voi antaa jotain myös toisten avuksi ja iloksi. Esteitä 

tulee vastaan, ne voivat auttaa terästämään sekä toimintaa 

että tavoitetta. Liian suuriksi kasvaessaan esteiden voittami-

seen tarvitaan järeämpiä keinoja. 

Ikäinstituutti on apuna eteenpäin mentäessä, olipa lähtijän 

lähtötilanne mikä vain. Etsimme koko ajan tutkimuksesta, 

kehittämisestä, koulutuksesta ja viestinnästä uutta tietoa, 

keinoja ja välineitä hyvinvoinnin vahvistamiseen. Samalla 

levitämme ja juurrutamme tutkimukseen pohjautuvia hyviä 

toimintatapoja. Tavoitteemme on se, että niin tiedot kuin 

taidotkin olisivat kaikkien saatavilla ja houkuttelevia. 

 

Vuonna 2016 edistimme erityisesti niiden iäkkäiden liikun-

taa ja mielen hyvinvointia, joilla oli toimintakyvyssään ongel-

mia tai perhetilanne on sitova. Samalla kutsuimme mukaan 

aktiivisia senioreita toimimaan vapaaehtoisina liikunnan ja 

mielen hyvinvoinnin eteenpäin viejinä. Kehitimme iäkkäi-

den ihmisten kanssa mielen hyvinvoinnin vahvistamisen vä-

lineitä sekä liikunta- ja ulkoympäristöjä. Iäkkäät tavoitimme 

järjestö- ja kuntakumppaneiden avulla. Kiitos kaikille!

 

Ikäinstituutti toimii hyvän vanhenemisen 

puolesta edistämällä toimintakyisyyttä 

ja osallisuutta.

Ikäinstituutti lukuina 2016

• 7 kehittämis- ja tutkimushanketta yhteistyössä 

 kuntien, järjestöjen ja yliopistojen kanssa 

 terveysliikunnasta, mielen hyvinvoinnista ja 

 asuinympäristöistä

• 60 omaa koulutusta, 3 500  osallistujaa

• 44 uutta kouluttajaa, jotka kouluttivat 925 

 ohjaajaa iäkkäiden terveysliikuntaan

• 830 elämäntaitoa kerättiin ensimäisessä mielen 

 hyvinvoinnin kampanjassa

• 50 erilaista julkaisua

• 5 verkkosivua, 3 sosiaalisen median kanavaa, 

 3 sähköistä uutiskirjettä sekä painettu lehti

• 26 työntekijää

• 1,9 miljoonan vuosibudjetti

• päärahoittaja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen 

 rahoituskeskus (STEA)

Koimme vuoden aikana kukoistavia hetkiä, joita on poimittu 

tähän vuosikertomukseen. Haikeana juhlistimme ikäihmis-

ten liikunnan voimanaisen Ulla Salmisen eläkkeelle siirtymis-

tä. Jouduimme myös hiukan supistamaan toimintaamme 

taloudellisista syistä. Samalla syntyi uutta ja pääsimme hal-

lituksen terveyden edistämisen kärkihankkeena levittämään 

Voimaa vanhuuteen  -terveysliikuntaohjelmassa kehitettyjä 

hyviä käytäntöjä koko maahan. 

 

Katse on eteenpäin ja tekemistä riittää. Onneksi meillä on 

paljon vanhoja ja uusia kumppaneita, joiden kanssa hyvä 

yhteistyö jatkuu.   
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Elina Karvinen 
toimialapäällikkö

Liikkuen voimaa 
vanhuuteen

Liikettä ja mielenvoimaa

Valtakunnallinen ohjelmatyö ikäihmisten yhdenvertaisten 

liikkumismahdollisuuksien varmistamiseksi pohjautuu tut-

kittuun tietoon, vankkaan kehittämis- ja juurrutusosaami-

seen sekä tehokkaaseen jakeluverkostoon. Toiminta rikas-

tuu ja leviää yhteistyössä tutkimusyksiköiden, kumppani-

järjestöjen, kouluttaja- ja vertaisverkoston, kuntien sekä 

ikäihmisten kanssa. 

Keskiössä ovat ikäihmiset, jotka eivät nykyisellään saa liikku-

misesta sellaista iloa ja hyötyä, joka tukisi hyvää vanhuutta. 

Haastava elämäntilanne, asuinpaikka ympäristöineen tai 

niukka ja epäsopiva liikuntatarjonta voivat olla syy vähäi-

seen liikuntaan. Melkein aina liikkeelle lähtöä vauhdittai-

si vertainen: sitä vetovoimaa tulee hyödyntää enemmän. 

Lähel le tuotu liikunta, kannustavat vertaisohjaajat sekä 

innos tavat liikuntamuodot ovat jalostuneet kuntien ja jär-

jestöjen yhteis työnä hyviksi toimintamalleiksi.

Kunnissa kuuma kysymys on elinvoimainen ja itsenäisesti 

kotona asuva vanhusväestö. Vaikuttavaksi todettu Voimaa 

vanhuuteen -työ pureutuu mentoroinnin ja yhdessä oppi-

misen keinoin kotona asuvien, toimintakyvyltään jossain 

määrin heikentyneiden ikäihmisten (75+) liikuntamahdol-

lisuuksiin.

Eläkkeelle siirtyvien (60+), vähän liikkuvien ikäihmisten 

innos tamiseksi olemme toimialojen kesken ja kumppanei-

den kanssa työstäneet Liikettä ja mielenvoimaa – Elämäni 

eläkevuodet -valmennusta. Eläkkeelle jääminen on vaihe, 

jossa on myönteinen mahdollisuus rakentaa itselleen liikun-

nallinen ja mielekäs arki. 

ikäihmisten mielen hyvinvoinnin pitkäjänteinen työ jat-

kuu Ikäinstituutissa. Olemme vahvistaneet valta kunnallista 

vaikut tamistyötä sekä laajentaneet ja tiivistäneet verkosto-

työtä. 

Elämäntaidot esiin -kampanja ja -keskustelutilaisuudet ovat 

rohkaisseet ikäihmisiä puhumaan elämäntaidoista ja mielen 

hyvinvoinnin vahvistamisesta. Mielipakka, Elämäntaitojen 

huone ja -kurssitoiminta ovat tarjonneet uusia välineitä ja 

toimintatapoja. Voimaantumista vahvistava ohjaus on avan-

nut positiivisen psykologian ja ratkaisukeskeisyyden ovia 

ikäihmisten mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen. 

Sirkkaliisa Heimonen
toimialapäällikkö
Kohtaaminen, osallisuus 
ja mielen hyvinvointi

Ratkaisukeskeisissä valmennusprosesseissa vanhustyön 

työyh teisöille on tarkasteltu ikäihmisen hyvää elämää, 

kohtaa misen merkitystä ja merkityksellisen arjen rakentu-

mista. Valmennus on auttanut siirtämään teoriat arkeen 

yhdes sä toimimisen tapoihin.

Ikäinstituutin vankka kehittämistyö ikäihmisten yhden-

vertaisten liikkumismahdollisuuksien, mielen hyvinvoinnin 

vahvistamisen ja ikäystävällisen ympäristön parissa jat-

kuu. Ne luovat yhdessä kokonaisvaltaisen pohjan hyvälle 

vanhuu delle. 
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Kolari

Utajärvi

Karstula
Närpes

Raahen seudun

hyvinvointikuntayhtymä

Suonenjoki
Leppävirta

Pihtipudas

Saarijärvi

Petäjävesi

Kiuruvesi

Kuopio

Mikkeli

Akaa ja Urjala                                      

Salo

Voimaa vanhuuteen vakiintuu

Voimaa vanhuuteen -starttiseminaarissa keskusteltiin 
Ikäinstituutin johtaja Päivi Topon (vas.) johdolla ikäihmisten 
terveyden edistämisestä SOTE -uudistuksen pyörteissä 
Kuntaliiton johtaja Tarja Myllärisen, STM:n sosiaali- ja terveys-
palveluosaston johtaja Päivi Voutilaisen, OKM:n nuoriso- ja 
liikuntaosaston ylitarkastaja Sari Virran ja STM:n neuvottele-
van virkamiehen Heli Hätösen kanssa.

L I I K U N T A

Voimaa vanhuuteen -ohjelma vakiintui vuonna 2016 RAY:n 

Ak-avustuksella osaksi Ikäinstituutin pysyvää toimintaa. Tär-

keä rahoituspäätös käynnisti myös uuden ohjelmakauden 

ja kuntahaun. Ohjelmaan valittiin 18 kuntaa, joiden men-

torointi pääsi vauhtiin kuntakäynneillä alkusyksystä. Uudet 

kunnat toteuttivat syksyn aikana alkukartoituksen, osallistui-

vat ohjelman tarjoamiin koulutuksiin ja työstivät paikallisen 

kehittämissuunnitelman. 

 

Valtakunnallisena aloituksena ja verkostoitumisfoorumina 

uusille kunnille toimi Helsingin Kuntatalolla marraskuussa 

järjestetty Starttiseminaari. Kaksipäiväisessä seminaarissa 

uusien kuntien edustajat saivat tietoa, konkreettisia ideoita 

ja työkaluja, kuinka organisoida toimintakyvyltään heikenty-

neille ikäihmisille terveysliikuntaa poikkisektorisella yhteis-

työllä. Kuusi valtakunnallista kumppanuusjärjestöä esitteli 

materiaalejaan näyttelypisteillä.  Iltatilaisuutta rytmitti Juu-

rakko. Seminaariin osallistui 100 henkilöä. 

 

Loppuvuodesta 2016 tuli tieto Voimaa vanhuuteen -työn 

vahvistumisesta edelleen. Voimaa vanhuuteen tutuksi ja ta-

vaksi -hanke sai STM:n Terveyden edistämisen kärkihankera-

hoituksen kahdeksi vuodeksi.

Voimaa vanhuuteen -mentorointiohjelman kunnat 2016.
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Huhtikuussa koulutetut kampanjalähettiläät koordinoivat 

ulkoilutoimintaa, rekrytoivat vapaaehtoisia tarvitseville iäk-

käille ja järjestivät ulkoilutapahtumia onnistuneesti omilla 

paikkakunnilla uuden Vie vanhus ulos -vinkkivihkon innos-

tamina. Kampanjan verkkosivuille kirjattiin kampanjakuu-

kauden aikana reilut 18 640 ulkoilukertaa 79 paikkakunnal-

ta. Kampanja huipentui jälleen valtakunnallisena iäkkäiden 

ulkoi lupäivänä pidettäviin ulkoilutapahtumiin, joista julkais-

tiin monia kuvallisia juttuja paikallislehdissä.

 

Emma & Elias, Eloisa ikä ja Liikkuva koulu -ohjelmien kans-

sa pilotoitiin Myllypurossa ja Oulussa Yhdessä #ilmanikära-

jaa tapahtumia vanhustenviikolla. Tavoitteena on innostaa 

verkos toja järjestämään Suomi100-juhlavuonna pieniä 

suku polvien välisiä kohtaamisia arjessa.

Kampanjalähettiläät vauhdittivat Vie vanhus ulos -kampanjaa

Uusi Liikettä ja 
mielenvoimaa 
-eläkevalmennus
Liikkeellä voimaa vuosiin -ohjelmassa kehitettiin vuoden 

aika na uutta valmennuspakettia liian vähän liikkuville eläke-

läisille. Laajassa asiantuntijatyöryhmässä oli mukana liikun-

nan ja mielen hyvinvoinnin ammattilaisia julkiselta sektoril-

ta ja järjestöistä sekä eläkeläisiä. Liikettä ja mielenvoimaa – 
elämä ni eläkevuodet -valmennuksessa herätellään osallistu-

jia elämän muutoksen oivaltamiseen ja oman hyvinvoinnin 

vahvistamiseen. 

 

Keskiössä ovat omat kiinnostuksen kohteet ja tavoitteet 

liikkumisessa sekä positiivinen asennoituminen. Materiaali-

paketti valmistuu vuonna 2017 ja se on tuo paikallisille 

toimi joille uuden yhteisen työkalun eläkeikäisten hyvinvoin-

nin tukemiseen.

 

L I I K U N T A

Vie vanhus ulos -kampanjalähettiläät koordinoivat paikkakuntansa iäkkäiden ulkoilutoimintaa 
ja järjestävät yhteisiä ulkoilutapahtumia.
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Senioritanssi koukuttaa 
Senioritanssin ohjauksen peruskurssi uudistui, kun koulutus 

jaettiin kahteen osaan Senioritanssin ohjaus I -peruskurssik-

si ja Senioritanssin ohjaus II -jatkokurssiksi. Aluekouluttajille 

tarjottiin vuoden aikana useita eri mahdollisuuksia tutustua 

uuteen koulutusaineistoon. Senioritanssiristeily järjestettiin 

19. kerran  lajin vanhoille ja uusille harrastajille syyskuun 

alussa yhteistyössä Suomen Kansainvälisen Senioritanssin 

Liiton kanssa. 

 

Ikäinstituutin tilauskoulutuspyynnöissä seniori- ja vanhus-

työtä tekevät tahot toivoivat entistä enemmän oppia se-

nioritanssien hyödyntämiseen sekä arjen hoitotyössä että 

erityisliikunnassa. Tilauskoulutusten kouluttajina toimivat 

Ikäinstituutin kouluttamat senioritanssin aluekouluttajat.   

L I I K U N T A

Valtakunnallisena senioritanssipäivänä tanssittiin kauppakeskus Sellossa.

 

Ikäinstituutti järjesti helmikuussa yhteistyössä Helsingin 

kaupunginmuseon kanssa Tutustu senioritanssiin -tapah-

tuman Musiikkia! -näyttelyn yhteydessä Hakasalmen huvi-

lassa. Kaikille avoimessa ja maksuttomassa tapahtumassa 

sai tanssia senioritansseja sekä saada tietoa harrastus- ja 

kouluttautumismahdollisuuksista. Samanlaisia tanssitapah-

tumia järjestettiin myös huhtikuun lopussa ympäri Suo-

mea valtakunnallisena senioritanssipäivänä, jolloin paikal-

liset seniori tanssiyhdistykset esittelivät toimintaansa mm. 

kauppa keskuksissa. 
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Luontoelämyspolku julkaistiin 
Vihervuoden päätapahtumassa

Voimaa vanhuuteen -ohjelma järjesti yhteistyössä Hämeen-

linnan kaupungin vertaisohjaajien, Hämeen Ammattikor-

keakoulun ja Viherympäristöliiton kanssa kaikille avoimen ja 

maksuttoman Luontoelämyspolun Linnanpuiston tapahtu-

malavalla Vihervuoden päätapahtumassa Hämeenlinnassa. 

 

Tapahtumassa lanseerattiin uusi Luontoelämyspolku -mate-

riaalipaketti, jossa kroppa saa liikettä ja mieli virkistyy. Polulla 

kuljetaan yhdessä rastilta toiselle ja tehdään erilaisia harjoi-

tuksia 42 tehtäväkortin innoittamana. Tehtävät valitaan nel-

jästä eri korista. Liikekorissa on voimaa ja tasapainoa kehit-

täviä liikkeitä ja vetreyskorissa venytysliikkeitä koko keholle. 

Aistikorin tehtävissä katsellaan, kuunnellaan, haistellaan, 

maistellaan sekä tunnustellaan ja kokemuskorin tehtävissä 

muistellaan ja tarinoidaan.

 

Luontoelämyspolun voi toteuttaa helposti missä tahansa 

lähellä sijaitsevassa viherympäristössä; pihalla, puistossa tai 

lähimetsikössä. Luontoelämyspolkumateriaali ja Ikäinstituu-

tin tekemä työ lähiympäristön hyödyntämiseksi palkittiin 

Vihervuoden mitalilla lokakuussa 2016. 

Yhteisöllisen asumisen 
hyviä ratkaisuja 
Asumisen uudet vaihtoehdot ja hyvä vanhuus ASUVA -tutki-

mushanke kartoitti vuoden aikana kotimaisia ja kansainväli-

siä asumisen ja asuinalueiden kehittämisen ratkaisuja. Han-

ketta johti Tampereen yliopiston Terveystieteiden yksikkö ja 

muut konsortiokumppanit olivat Tutkimus- ja kehittämis-

keskus GeroCenter, Ikäinstituutti sekä Jyväskylän yliopiston 

Yhteiskuntatieteiden ja fi losofi an laitos. 

 

Tutkimusryhmä tutustui yhdeksään kotimaiseen ja kahdek-

saan ulkomaiseen tutkimuskohteeseen. Hankkeesta tiedo-

tettiin ikäasuminen.fi  -verkkosivuilla, ASUVA-uutiskirjeessä, 

tietokäyttöön.fi  -blogissa ja twitterissä hästägillä #ikäasumi-

nen. Tutkimushankkeen tulokset julkaistaan toukokuussa 

2017.

U L K O I L U  J A  Y M PÄ R I S T Ö

Suunnittelija Heli Starck ja vanhempi tutkija Erja Rappe 
vastaanottivat Vihervuoden mitalin Säätytalolla.

Käpyjen kopittelua Hämeenlinnan Linnanpuistossa.
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Kampanja toi esille 
830 elämäntaitoa

Ikäinstituutti järjesti ensimmäistä kertaa kampanjan mielen 

hyvinvoinnista. Kaksi kuukautta kestävä Elämäntaidot esiin 

-kampanja (14.2.–14.4.2016) innosti keskustelemaan ikään-

tyvien mielen hyvinvoinnin taidoista eri puolella Suomea. 

Kampanjaan osallistui hoivakoteja, Eloisa ikä -ohjelmaan 

kuuluvia hankkeita, kerhoja, kuntien vanhustyön erilaisia 

toimijoita, seurakuntia sekä eläkeläisyhdistyksiä. 

 

Osallistuvia tahoja oli yli 70. Myös yksittäiset eläkeikäiset 

lähet tivät elämäntaitoja postin ja sähköpostinkin välityksel-

lä. Kampanjan Facebook-sivun tykkääjiä on kertynyt runsas 

700.  Palautteiden mukaan keskustelu elämäntaidoista oli 

antoisaa, kampanjamateriaalin avulla toteutetut tilaisuudet 

tunnelmaltaan myönteisiä ja elämäntaidoista aiottiin kes-

kustella jatkossakin. 

 

Tilaisuuksia Elämäntaidoista

Elämäntaidon eväät -hanke kutsui iäkkäitä Elämäntaidot 

esiin -tilaisuuksiin Helsingissä, Lappeenrannassa ja Oulus-

sa. Helsingin palvelukeskus Kampissa ja Lappeenrannan 

palve lukeskussäätiön juhlasalissa keskusteluja oli virittämäs-

sä oman elämäntarinansa kautta taiteilija Ritva Oksanen. 

Oulus sa avoin keskustelutilaisuus järjestettiin yhteistyössä 

Oulun Seudun Muistiyhdistyksen kanssa. Tilaisuuksiin osal-

listui yhteensä 320 henkilöä.

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa yhteistyössä 

järjestetty Mielen hyvinvointi ikääntyessä -seminaari touko-

kuussa avasi 60 kuulijalle positiivista psykologiaa vanhus-

työssä ja mitä ikääntyneet itse ajattelevat omasta mielen 

hyvinvoinnistaan. 

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

Elämäntaidon eväät -hanke

Elämäntaidot esiin 
-keskustelutilaisuus
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Eläkeikä on elämänkokemusten satokautta. Tule kuule maan ja kes-
kustelemaan kanssamme, mitkä elämäntaidot antavat iloa, voimaa 
ja mielekkyyttä ikääntyessä. Keskustelua ovat virittämässä taiteilija 
Ritva Oksanen ja Ikäinstituutin toimialapäällikkö, psykologi Sirkka-
liisa Heimonen.

Torstaina 29.9. klo 13–14.30
Lappeenrannan palvelukeskussäätiön juhlasali, Kauppakatu 58–60

www.ikainstituutti.fi 

 Kahvitarjoilu klo 12.30. Tilaisuus on maksuton. Lämpimästi tervetuloa!

”Mitä vanhemmaksi 
olen tullut, sen helpompi on 

juuri minun olla täällä.”

”Elän tätä päivää 
enkä murehdi menneitä.”

”Ei mikkään asia 
oo niin hankala, 

ettei se jotenkin järjesty.”
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52 korttia mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen

Joulukuussa valmistui mielen hyvinvoinnin vahvistamisen 

korttipakka. 52 kortin Mielipakka rohkaisee ja helpottaa 

aloittamaan keskusteluja mielen hyvinvoinnista. Käytän-

nönläheinen ja helppokäyttöinen korttipakka sopii vanhus-

työnammattilaisten ja vapaaehtoisten vertaisohjaajien 

ryhmä toimintaan sekä omaehtoiseen työskentelyyn.  

 

Tuote kehitettiin yhteistyössä iäkkäiden ja heidän parissaan 

toimivien ammattilaisten kanssa. Mielipakka johdattelee 

pohtimaan ja kokeilemaan käytännössä mielen hyvinvoin-

nin vahvistamisen taitoja myönteisestä näkökulmasta. 

Elämäntaitojen huone- ja kurssitoimintaa Helsingissä

Kampin palvelukeskuksessa suunniteltiin mielen hyvinvoin-

nin vahvistamisen tilaisuuksia yhdessä iäkkäiden kanssa. 

Kaikille avoimia Elämäntaitojen huone -tilaisuuksia pidet-

tiin syksyllä kerran kuussa teemoilla hyvän huomaaminen, 

tuntei den kanssa eläminen, myötätunto ja elämykset. 

 

Kampin ja Syystien palvelukeskuksessa järjestettiin lisäk-

si Elämäntaitojen -pienryhmäkursseja, joissa keskusteltiin 

mielen voimavaroista, näkökulman vaihtamisen taidosta, 

mielen rauhasta ja elämän merkityksistä. Elämäntaitojen 

huone- ja kurssitoiminnan teemoja ja menetelmiä sovellet-

tiin myös uudistuvaan Mielen hyvinvoinnin silta -keskustelu-

ryhmän ohjaajakoulutukseen.

M I E L E N  H Y V I N V O I N T I
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Toukokuussa perustettu Eduskunnan ikäihmisten hyvin-

voinnin työryhmä järjesti marraskuussa keskustelutilaisuu-

den ”Köyhyys vanhuudessa – mitkä ovat päätöksenteon 

ikävaikutukset?”. Tilaisuudessa oli asiantuntija-alustuksia ja 

kansanedustajien paneeli. Kuulijoita paikalla oli runsaat 20. 

Lisäksi tilaisuuden alku oli katsottavissa Ikäinstituutin Face-

book-sivulla. 

Keskusteluavauksia 
ikäpolitiikasta

Verkostopäivät 

Ikäinstituutin vuoden 2016 ammattilaisten verkostopäi-

vän teemana oli Iloa ja voimaa ympäristöstä. Päivän aikana 

tarjoil tiin lähes 50 ammattilaiselle runsas kattaus ikäystäväl-

lisestä asuinympäristöstä, muistisairaan arjen tukemisesta 

ympäristön avulla ja viherympäristön terveysvaikutuksista.

 

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

Eduskunnan ikäihmisten hyvinvoinnin työryhmän puheen-
johtajana toimii kansanedustaja Ilmari Nurminen (sd) ja 
varapuheenjohtajana kansanedustaja Sari Tanus (kd) sekä 
sihteerinä Ikäinstituutin johtaja Päivi Topo (oik).

Pohjoismaisilla 
gerontologiapäivillä myös 
suomenkielinen ohjelma

Ikäinstituutti järjesti järjestökumppaneiden kanssa suomen-

kielisen asiantuntijapäivän ”Välineitä hyvään vanhuuteen” 

osana Pohjoismaisia gerontologiapäiviä (23NKG2016) Tam-

pere-talossa. Täpötäysi sali kuuli muun muassa Sirkkaliisa 

Heimosen, Elinan Karvisen, Erja Rappen, Anneli Sarvimä-

en, Päivi Topon sekä monen muun asiantuntijan esityksiä. 

Ikäinstituutti oli myös varsinaisen kongressin järjestelyissä 

mukana ja esitteli kongressissa 6 posteria ja piti suullisen 

esityksen.        

 

Older people’s neighbor-
hood groups in the Strength 
in Old Age Programme
Starck H, Säpyskä-Nordberg M, Karvinen E, Age Institute, Finland  

Action for good ageing  www.ikainstituutti.fi

The problem was solved with inter-

sectoral cooperation and with the 

help of the Age Institute’s mentoring. 

Mentoring included guidance, train-

ing programmes and tools for develop-

ment.

METHODS

Two neighborhood practices were created.RESULTS

The Strength in Old Age Programme aims 

to launch guided strength and balance 

exercise and outdoor activities for inde-

pendently living older adults with de-

creased functional capacity. Good health 

exercise practices are created in 38 mu-

nicipalities (2010-2015) in intersectoral 

cooperation. 

OBJECTIVES
One of the main challenges is that going 

to gyms is often a problem for older peo-

ple with decreased functional capacity. 

They need places to exercise near home. 

Both practices succeeded because 

they were created in cooperation 

with public sector, volunteers and 

the elderly. Training volunteers is a 

good concept to start new neighbor-

hood groups. The older people are 

CONCLUSIONS
reached and they can participate in 

groups near home which offer them 

an easy and safe way to exercise.

INFORMATION: Heli Starck, heli.starck@ikainstituutti.fi
www.voimaavanhuuteen.fi

RESIDENT EXERCISE GROUPS
A physiotherapist and sport instructor 

The apartment building

 can exercise free of charge

Peers 

The groups 

Supporting peers

 by professionals

BUS STOP WALKS
Sport sector 

Outdoor friends

Outdoor groups 

 around the city 

Supporting peers

The groups have spread to

 several neighborhoods.

 

According to the participants 

exercising in groups has 

improved their mood and 

functional capacity, offered 

social contacts and increased 

the sense of community.  

Ministry of Social 

Affairs and Health

Action for good ageing  www.ikainstituutti.fi

It felt like we gave posi-
tive energy to each other. 
At least I felt I had more 
energy after the meetings.”
Participant feedback from

Arts-Based Methods group

 The campaign inspired 
my own work. It gave me new 
elements for the everyday 
work and it empowered dis-
cussion in the meetings.” 
Feedback from the Sharing the 

art of living campaign

 The issues of mental 
wellbeing became more con-
crete. And I received good 
tips of group methods.” 

Feedback from BMW instructor training

METHODS

OUTCOMES

APPROACH

 orientation

CONCLUSIONS

Promoting mental 
well-being in old age 
Heimonen S, Fried S, Haarni I, Björkqvist T, Oesch-Börman C, Age Institute, Finland

INFORMATION: Sirkkaliisa Heimonen, sirkkaliisa.heimonen@ikainstituutti.fi

Promoting 
mental well-being.

Listening to older 
people and appre-

ciating their life 
experience and 

art of living.

Action for good ageing  www.ikainstituutti.fi

More skilled people in 
elder exercise through 
instructor training 
Vuorjoki-Andersson E, Starck H, Salminen U, Säpyskä-Nordberg M, Karvinen E, Age Institute, Finland

Since 2005, more than 1,000 persons 

have participated in instructor train-

ing including people from social and 

health care, sports, organizations, pri-

vate sector and education. They have 

organized local training for almost 

8,000 people. Local training has pro-

duced outdoor friends activities and 

thousands of strength, balance, senior 

dance and outdoor groups for older 

people with decreased functional ca-

pacity.

RESULTS

The participants in instructor train-

ing of the Age Institute receive tools 

to train new skilled persons in local 

elder care. The training is aimed for 

professionals in physiotherapy, exer-

cise and nursing or for experienced 

peers. Training people locally in pairs 

from various sectors has given the 

best results.

Structure of training and learning 

materials

Instructor training is a process includ-

ing class teaching, local training prac-

tice, and evaluation. 

The instructors receive teaching mate-

rials and materials for trainers and 

older people. 

AN EFFECTIVE AND EFFICIENT WAY OF PROMOTING HEALTH EXERCISE 
Instructor training is offered on the 

following topics: 

 balance exercise

Instructor training activities have re-

sulted in a national training network 

coordinated and mentored by the 

receive further training. The training 

network ensures the flow of new pro-

fessional and peer trainers in local ex-

ercise activities and promotes the high 

CONCLUSIONS
quality of exercise activities. The network 

consisting of various professionals im-

proves their knowhow by benchmarking 

each other. 

INFORMATION: Elina Vuorjoki-Andersson and Heli Starck, elina.vuorjoki-andersson@ikainstituutti.fi

Health exercise 
gives joy and 
independence 
to older people!

STRUCTURE OF 
INSTRUCTOR TRAINING

3–4  days in class 
1–4 days of local leader training
1    day evaluation

INSTRUCTOR NETWORK IN OLDER PEOPLE’S EXERCISE

INSTRUCTOR TRAINING 

for professionals in Sport Service and Social and 

Health care (physiotherapy) or for experienced 

peers (22–42 h)

Contents: strength and balance exercise, everyday 

mobility, walking outdoors, senior dance

Materials

Further training for instructor network

LEADER TRAINING

 for peers and volunteers (8–20 h)

STRENGTH AND 

BALANCE GROUP 

LEADERS

GYM 

FRIENDS 

HOME FITNESS 

LEADERS

OUTDOOR 

FRIENDS

SENIOR DANCE 

LEADERS

FITNESS

NURSES

More than 
1.000 

registered 

instructors

Almost 
8.000 

leaders
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Euroopan Hepa-verkoston (Health-enhancing physical 

activity) konferenssi järjestettiin Belfastissa, Pohjois-Irlannissa 

28.–30.9.2016. Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen -ohjelmaa 

ja siinä kehitettyä ulkoilutoimintaa esiteltiin kahdessa suulli-

sessa esityksessä.  Konferenssin yhteydessä pidetyssä Active 

Ageing -ryhmän kokouksessa päätettiin tiivistää yhteis työtä 

ja kokemusten vaihtoa eri maiden ja organisaatioiden välillä. 

Suuntaviivat antaa WHO:n uusi fyysisen aktiivisuuden strate-

gia, jonka yhtenä painopisteenä on ikäihmisten fyysisen 

aktiivisuuden lisääminen. Tavoitteena on lisätä terveyden-

hoidossa annettavan liikuntaneuvonnan laatua, kehittää 

ikäystävällisiä ja aktiivisuutta tukevia ympäristöjä sekä kan-

nustaa etenkin heikommassa sosiaalisessa asemassa olevia 

ikäihmisiä liikunnan pariin.  

Voimaa vanhuuteen -työtä esiteltiin Hepa-verkostossa

 

Senioritanssia vietiin 

maailmalle

Senioritanssin 30 aluekouluttajaa osallistuivat toukokuussa 

kansainväliseen senioritanssitapahtumaan (ISDC) Itävallan 

Pamhageniin. Tapahtumassa oli senioritanssijoita 16:sta eri 

maasta. Jokainen osallistujamaa toi mukanaan uuden opit-

tavan tanssin, Suomi Joiku -nimisen koreografi an. 

 

Ikäinstituutti kutsui Nordisk Träff  -senioritanssikomitean 

vieraakseen lokakuussa. Tapaamisessa suunnattiin katse 

vuoden 2018 Nordisk Träff  -tapahtumaan, joka järjestetään 

kesäkuuussa Kisakallion urheiluopistolla Lohjalla. 

 

Molemmat kansainväliset senioritanssitapahtumat järjeste-

tään kolmen vuoden välein. Tapahtumissa esitetyistä tans-

seista kootaan uusi senioritanssin täydennyskoulutusmate-

riaali osallistujamaiden käyttöön.

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

“We have succeeded in implementing 
Strength in Old Age activities into the 
regular municipal activities. There is 
no fear that this would end here.”

“When you see the progress 
you exercise even harder.”

Strength in Old Age ABC 
– Effective Model for 
Health Exercise
Karvinen E, Kalmari P, Starck H, Säpyskä-Nordberg M, Urtamo A, Holmi M, Age Institute, Finland

The mentoring of intersectoral collabora-

tion groups promoted the implementa-

tion of good practices of health exercise 

in municipalities for the elderly lacking 

in exercise services. The Strength in Old 

Age activities continue with new munici-

palities. 

CONCLUSIONS  

outdoor activities for independently 

living older adults (75+) with decreased 

functional capacity. 

AIMS

METHODS

The Strength in Old Age Programme aims 

to launch research-based counseling, gui-

ded strength and balance exercise, and 

The implementation of good practices of 

health exercise was supported by the Age 

Institute with mentoring of collaboration 

in 38 municipalities in 2010–2015. The key 

sectors of municipal collaboration groups 

included municipal sports and social and 

health care authorities as well as NGOs. 

The municipal collaboration groups col-

lected annual sectoral follow-up data and 

evaluated their own work and learning. 

INFORMATION: Elina Karvinen, elina.karvinen@ikainstituutti.fi
www.voimaavanhuuteen.fi

As a result of intersectoral cooperation in 38 municipalities: FINDINGS

 exercise groups (786–>1500) and par-  

 ticipants in the groups were doubled   

 (10 883–>22 044). 

 participants improved in 53 % of the   

 cases, remained stable in 38 % and    

 decreased in 9 % of the cases (n=2060). 

 tripled (20–>74).

 more  than doubled (56–>137).

 lities, and they trained almost 4 000   

 professionals and peers. 

 they had learned intersectoral coope-

 ration very well or well, and they     

 thought that mentoring was important.

 established in almost all municipalities. 

 benchmarking.

Action for good ageing  www.ikainstituutti.fi

Friends 

Family

Peers

Elder care workers  

Exercise instructor  

Physiotherapists

Outdoor friends

Bus stop walk

Residence exercise

Gym groups

group

Living room 
exercise

Balance track

groups at the library

Home

Home care 

Organisations

Service homes

Exercise services 

Health care center

 IMPLEMENTING GOOD PRACTICES

JOINT
MUNICIPAL INTERSECTORAL GROUPS

 activities and counseling

DEVELOPMENT
3- YEARS MENTORING

Figure Strength in Old Age Model

Affairs and Health
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Pyöräliitto ja Ikäinstituutti työstivät yhteistyössä Pyöräkap-

teenien kouluttajakoulutuksen Pyörällä kaiken ikää -toimin-

taan. Toukokuussa pilotoitiin ensimmäinen kouluttajakoulu-

tus 13 osallistujan voimin. Marraskuussa koulutettiin lisää 11 

uutta Pyöräkapteenia valmiin koulutusmateriaalin kanssa. 

 

Pyöräkapteenien tehtävänä on kouluttaa Pyöräluotseja, jot-

ka kyyditsevät ikäihmisiä riksapyörällä. Koulutuksessa Pyörä-

luotsi saa valmiudet vapaaehtoistyön perusteisiin, vanhus-

ten kohtaamiseen ja riksapyörän hallintaan ja ajamiseen. 

Tähän mennessä Pyöräkapteenit ovat kouluttaneet jo yli 80 

uutta Pyöräluotsia. Riksakyyti on tuonut ulkoiluniloa, vauh-

din hurmaa ja mahtavia elämyksiä ikäihmisille.

Yli 80 uutta Pyöräluotsia 

”Niin paljon juttuja 
siirrettäväksi suoraan työhöni”

Elämänvoimaa kuntosalilta -koulutus pilotoitiin onnistu-

neesti. Koulutus on tarkoitettu liikunnan, kuntoutuksen ja 

hoitoalan ammattilaisille sekä kokeneille vertaisohjaajille, 

jotka toimivat kuntosalissa ja joiden asiakkaina on 70+ -täyt-

täneitä ikäihmisiä. 

Koulutuksessa syvennetään tietotaitoa ikäihmisten nousu-

johtoisesta voima -ja tasapainoharjoittelusta, ikäihmisten 

liikunnan erityispiirteistä sekä ikääntyneiden ravitsemukses-

ta voimaharjoittelussa. Koulutus koostuu viidestä lähiope-

tuspäivästä, orientoivasta ennakkotehtävästä sekä väliteh-

tävistä. Loppuvuodesta alkaneella kurssilla on lisäksi otettu 

käyttöön Moodle-oppimisympäristö. Iäkkään ääni pääsi 

kuuluville prosessissa, kun osallistujat keräsivät välitehtäviin 

palautetta kuntosalivalmennettavilta.

K O U L U T U S
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Hyvää kohtaamista ja arkea 
työyhteisön valmennuksella

Ikäinstituutin pitkissä  ratkaisukeskeisen osaamisen työ-

yhteisöjen koulutusprosesseissa siirryttiin valmentavaan 

työtapaan. Valmennuksissa yhteisen keskustelun sekä eri-

laisten toiminnallisten menetelmien kautta työyhteisöt 

löysi vät uusia toimimisen tapoja, jotka soveltuivat parhaiten 

juuri heidän asiakastyöhönsä ja työyhteisöönsä. Valmennus-

ote sopii erityisen hyvin pitkäkestoisiin työyhteisöjen kehit-

tämisprosesseihin ja muutoksien tukemiseen. Valmennuk-

sen teemoina olivat mm. hyvä kohtaaminen ja muistisairaan 

ihmisen hyvä arki.  

 

Työyhteisövalmennusten pohjalta kehitettiin kaksi uutta rat-

kaisukeskeistä valmennusta. TAOS-valmennus vanhustyön 

työyhteisöille ja Majakka-valmennus puolestaan vanhus-

työn lähiesimiehille. Ratkaisukeskeisessä valmennuksessa 

keskitytään yhteisen tavoitteen määrittämiseen ja etsitään 

yhdessä ideoita, ratkaisuja ja oivalluksia työn kehittämiseksi.  

Valmennusten yksityiskohtaiset tavoitteet sovitaan aina erik-

seen, mutta keskeisenä päämääränä on ikäihmisen mielen 

hyvinvoinnin ja hyvän arjen vahvistaminen.

K O U L U T U S

Voimaantumista vahvistavaa 
ohjausta

Vuoden aikana käynnistyi VIVA-hanke, jossa kehitetään voi-

maantumista vahvistavaa ohjausta muistisairaille ja heidän 

läheisilleen. Perustana on positiivinen psykologia ja ratkai-

sukeskeinen lähestymistapa. Muistisairauden alkuvaihees-

sa oleville henkilöille ja läheisille toteutettiin ryhmiä, joissa 

harjoiteltiin tietoisen läsnäolon taitoja ja itsemyötätuntoa. 

Lisäksi kahdessa vanhustyön ammattihenkilöstön pitkäkes-

toisessa valmennuspolussa syvennyttiin voimaantumista 

vahvistavan ohjauksen perusteisiin ja keinoihin. 
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Voimasanomat 
koko talon lehdeksi

Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa kehitetty ikäihmisten ter-

veysliikunnan tiedotuslehti laajeni teemoiltaan mielen hy-

vinvoinnin ja ympäristön teemoihin. Se tarjoilee järjestöjen 

vapaaehtoisille ja kunnan seniori- ja vanhustyön toimijoille 

hyväksi todettuja käytäntöjä iäkkäiden hyvään arkeen. Lehti 

ilmestyy kerran vuodessa helmi-maaliskuussa.

Digitaalista viestintää 
kehitettiin

Ikäinstituutti.fi  uudistui teknisesti ja visuaalisesti, kun sivusto 

siirrettiin mobiiliskaalautuvan avoimen lähdekoodin julkai-

sujärjestelmälle. Samalla parannettiin keskeisten teemojen: 

(Liikunta, senioritanssi ja ulkoilu, Mielen hyvinvointi sekä 

Ympä ristö ja asuminen) näkyvyyttä sivustolla uutisoinnilla 

sekä koulutus- ja materiaalinostoilla. Etusivun Iästä ja elä-

mästä -blogi avattiin ulkopuolisten asiantuntijoiden näkö-

kulmille.

 

Vuoden alussa perustettiin Ikäinstituutille Twitter-tili, jota päi-

vittää viisihenkinen SOME-ryhmä. Lisäksi kahdeksan vapaa-

ehtoista työntekijälähettilästä kouluttautuivat vahvista maan 

omaa asiantuntijuuttaan ja näkyvyyttä kyseisellä kana valla. 

Ryhmä antoi vertaistukea toisillensa vuoden aikana. 

Vapaaehtoiseksiseniorille.fi -verkkoportaalia työstettiin ym-

pä ristöministeriön Ikääntyneiden asumisen kehittämis-

ohjelman tuella. Tavoitteena oli koota ensimmäistä kertaa 

yhteen järjestöjen erilaisia vapaaehtoistyön tapoja kotona 

asuvan iäkkään avuksi. Uudelle sivustolle siirrettiin myös 

vapaaehtoiseksiseniorina.fi -sivuston vapaaehtoistoiminnan 

esimerkit, jotka sopivat erityisesti senioreille. 

 

Uutta sivustoa oli rakentamassa Ikäinstituutin koordinoima-

na Eläkeliitto, Eläkkeensaajien keskusliitto, Enter ry, Helsinki 

Missio, Kansalaisareena, Kirkkohallitus, Miina Sillanpään sää-

tiö, Setlementtiliitto, Suomen Punainen Risti, Suomen Seni-

oriliike, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ja Vanhustyön 

keskusliitto. 

@Ikainstituutti

V I E S T I N T Ä

Ikäinstituutin kolme suosituinta verkkosivustoa
1. ikainstuutti.fi  (30 800 käyttäjää)

2. voimaavanhuuteen.fi  (21 900 käyttäjää)

3. voitas.fi  (17 000 käyttäjää)
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Projektit ja ohjelmat

Elämäntaidon eväät -hanke

Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden terveysliikuntaohjelma

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

viytymistä ja elämänlaatua terveysliikunnan avulla. Voimaa vanhuuteen -kunnissa otetaan 

käyttöön ja kehitetään hyviä toimintatapoja liikuntaneuvonnasta, ryhmäliikunnasta ja ul-

koilusta. (Rahoittajat STEA ent. RAY ja OKM)

Lisäkuluitta kuntoon -tutkimus

Selvittää Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan osallistuneiden kuntien poikkisektorista yhteis-

työtä. Mitkä ovat ne kriittiset tekijät, jotka mahdollistavat, edistävät tai estävät poikkihallin-

nollisen yhteistyön iäkkäiden ihmisten toimintakyvyn tukemisessa. Tutkimus toteutetaan 

yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden laitoksen kanssa. (Kunnallisalan 

kehittämissäätiö)

Liikkeellä voimaa vuosiin -ohjelma  

Edistää verkostomaisella työtavalla liian vähän liikkuvien ikäihmisten tasa-arvoisia mahdol-

lisuuksia liikkua suositusten mukaisesti. Vuoden aikana yhteiskehitettiin asiantuntijaryh-

män avulla Liikettä ja mielenvoimaa – elämäni eläkevuodet -valmennusohjelma eläkkeelle 

siirtyville. (OKM)

Elämäntaidon eväät -hanke

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. (STEA, Eloisa ikä)

Voimaantumista vahvistava ohjaus (VIVA) -hanke

Kehittää voimaantumista vahvistavaa ohjausta ja tuottaa ohjauksen välineitä muistisairai-

den ja kotona asuvien tukea tarvitsevien iäkkäiden ihmisten mielen hyvinvoinnin tukemi-

seksi. (THL/STM)

Vapaaehtoiseksiseniorille.fi 

Kokoaa ensimmäistä kertaa yhteen järjestöjen erilaisia vapaaehtoistyön tapoja kotona 

asuvan iäkkään avuksi. Sivustolle esitellään myös senioreille sopivia vapaaehtoistoiminnan 

tapoja. (YM)

 

Asumisen uudet vaihtoehdot ja hyvä vanhuus ASUVA -tutkimus- ja selvityshanke

kartoittaa kotimaisia ja kansainvälisiä asumisen ja asuinalueiden kehittämisen ratkaisu-

ja. Tutkimus- ja selvityshanketta johtaa Tampereen yliopiston Terveystieteiden yksikkö ja 

muut konsortiokumppanit ovat Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter, Ikäinstituutti 

sekä Jyväskylän yliopiston Yhteiskuntatieteiden ja fi losofi an laitos. (VNK)
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Hallinto ja talous 

Toiminnan pääasiallisen rahoitusperustan muodosti Raha-

automaattiyhdistyksen vuosittainen yleisavustus, 824 000 

euroa.  Voimaa vanhuuteen -ohjelman vakiintumisen myötä 

siihen aiemmin saatu projektiavustus muuttui Ak-avustuk-

seksi, 350 000 euroa.

 

Raha-automaattiyhdistyksen projektiavustus  Elämäntaidon 

eväät -projektille (2015–2017)  oli 176 000 euroa. Sosiaali- ja 

terveysministeriö, ympäristöministeriö sekä opetus- ja kult-

tuuriministeriö ovat antaneet hankekohtaisia avustuksia. 

Lisäksi Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoitusta on myön-

netty yhdelle hankkeelle. 

Ikäinstituutti säätiön yleisavustus ei kata perushenkilös-

tön palkkakustannuksia, sen vuoksi osa palkoista ja myös 

toimin takuluista rahoitettiin asiantuntijatyön laskutuksella ja 

materi aalimyynnillä.  

 

Ikäinstituutissa työskenteli 26 henkilöä  ja liikevaihto oli 1,9 

milj. euroa. Koko talon tulos osoitti ylijäämää  4 540,68  eu-

roa.

Tilintarkastajat

Tilintarkastajina ovat toimineet HT, JHT Kari Roine (varalla 

HT, JHT Vesa Ikäheimo) ja valvontatilintarkastajana JHTT Jari 

Ritari.

Avustus- ja tuottojakauma prosentteina.

15 %

6 %

63 %

1 %

4 %

11 %

Raha-automaattiyhdistys, Ay- ja Ak-avustus

Raha-automaattiyhdistys, C-avustus

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö/ Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Ympäristöministeriö

Oma tuotto
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VARSINAINEN TOIMINTA 01.01.–31.12.2016 01.01.–31.12.2015 Erotus Ero-%
TUOTOT

TOIMINNAN TUOTOT 284 965,82 216 929,61 68 036,21 31,36

TOIMINNAN MUUT TUOTOT 406 034,12 927 658,42 -521 624,30 -56,23

TOIMINTA-AVUSTUKSET 350 000,00 335 000,00 15 000,00 4,48

TUOTOT 1 040 999,94 1 479 588,03 -438 588,09 -29,64

KULUT
HENKILÖSTÖKULUT -1 063 181,53 -1 147 190,49 84 008,96 -7,32

ELÄKEKULUT -171 968,16 -198 828,50 26 860,34 -13,51

HENKILÖSIVUKULUT -45 417,18 -37 717,98 -7 699,20 20,41

MUUT HENKILÖSTÖKULUT -27 165,27 -34 269,00 7 103,73 -20,73

POISTOT -4 416,45 -5 888,60 1 472,15 -25,00

MATKAKULUT -57 570,15 -48 053,63 -9 516,52 19,80

MARKKINOINIT-JA TIEDOTUSKULUT -94 658,76 -108 560,81 13 902,05 -12,81

VUOKRAT -114 103,69 -136 391,05 22 287,36 -16,34

OPPIMATERIAALIKULUT -81 379,22 -75 711,25 -5 667,97 7,49

OPPIMATERIAALIVARASTON 1 179,86 24 605,82 -23 425,96 -95,20

MUUTOS

MUUT KULUT -57 933,10 -70 874,96 12 941,86 -18,26

KULUT -1 716 613,65 -1 838 880,45 122 266,80 -6,65

TOIMINNAN MUUT KULUT

KÄYTTÖ-JA YLLÄPITOKULUT -23 058,87 -22 626,26 -432,61 1,91

HALLINTOKULUT -134 550,61 -141 843,36 7 292,75 -5,14

TOIMINNAN MUUT KULUT -157 609,48 -164 469,62 6 860,14 -4,17

TOIMINTA -833 223,19 -523 762,04 -309 461,15 59,08

VARSINAINEN TOIMINTA -833 223,19 -523 762,04 -309 461,15 59,08

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -833 223,19 -523 762,04 -309 461,15 59,08

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA

TUOTOT

OSINKOTUOTOT 630,00 1 188,00 -558,00 -46,97

KORKOTUOTOT -57,09 61,43 -118,52 -192,94

MUUT RAHOITUSTUOTOT 13 529,01 0,00 13 529,01 999,99

TUOTOT 14 101,92 1 249,43 12 852,49 999,99

KULUT

KORKOKULUT -338,05 -641,98 303,93 -47,34

KULUT -338,05 -641,98 303,93 -47,34

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA 13 763,87 607,45 13 156,42 999,99

TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ -819 459,32 -523 154,59 -296 304,73 56,64

YLEISAVUSTUKSET

YLEISAVUSTUKSET 824 000,00 509 000,00 315 000,00 61,89

YLEISAVUSTUKSET 824 000,00 509 000,00 315 000,00 61,89

TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 4 540,68 -14 154,59 18 695,27 -132,08

Ikäinstituutin säätiö

TULOSLASKELMA 1.12.2016–31.12.2016
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Ikäinstituutin säätiö

TASE 1.12.2016–31.12.2016

VASTAAVAA 31.12.2016 31.12.2015

PYSYVÄT VASTAAVAT
Sijoitukset 2 635,63 4 271,26

Osuudet saman konsernin yrityksissä

Sijoitukset yhteensä 2 635,63 4 271,26

PYSYVÄT VASTAAVAT YHT 2 635,63 4 271,26

VAIHTUVAT VASTAAVAT
Vaihto-omaisuus 65 608,56 63 758,70

Valmiit tuotteet/Tavarat

Ennakkomaksut 16 035,44 30 848,32

Vaihto-omaisuus yhteensä 81 644,00 94 607,02

Saamiset

Lyhytaikaiset 41 180,06 12 324,85

Myyntisaamiset

Muut saamiset 84 442,42 69 976,63

Siirtosaamiset 4 112,00 3 435,20

129 734,48 85 736,68

Lyhytaik. saamiset yhteensä 129 734,48 85 736,68

Saamiset yhteensä

Rahoitusarvopaperit 26 400,00 26 461,43

Muut arvopaperit 26 400,00 26 461,43

Rahoitusarvopaperit yhteensä

Rahat ja pankkisaamiset 102 522,73 87 714,90

VAIHTUVAT VASTAAVAT YHT. 340 301,21 294 520,03
 

VASTAAVAA YHTEENSÄ 356 186,18 316 457,08

VASTATTAVAA 31.12.2016 31.12.2015

OMA PÄÄOMA 5 045,64 5 045,64
Toimintapääoma

Muut rahastot

Muut rahastot 3 583,01 3 583,01

Muut rahastot yhteensä 3 583,01 3 583,01

Edell. tilik.voitto (tappio) 46 918,44 61 073,03

Tilikauden voitto (tappio) 4 540,68 -14 154,59

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ 60 087,77 55 547,09

VIERAS PÄÄOMA  
Lyhytaikainen vieras pääoma

Ostovelat 37 692,00 0,00

26 547,18 60 895,50

Muut velat

Siirtovelat 231 859,23 200 014,49

Lyhytaikaiset velat yhteensä 296 098,41 260 909,99

VIERAS PÄÄOMA YHT. 296 098,41 260 909,99

VASTATTAVAA YHT. 356 186,18 316 457,08
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Luottamus- ja asiantuntijatehtävät 2016

Tamara Björkqvist
• Pirkanmaan muistiyhdistys, TUKEVA-hanke,  

 ohjausryhmän jäsen

• GeroCenter-säätiö, valtuuskunnan varajäsen

Suvi Fried 
• GeroCenter-säätiö, valtuuskunnan jäsen 

Ilka Haarni
• Dosentti, Helsingin yliopisto

• SPR, Täyttä elämää eläkkeellä -hankkeen 

 ohjausryhmän jäsen

• Referee, Gerontologia-lehti, Sukupuolentutkimus-lehti,  

 Tietopuun Tutkimussarja

Sirkkaliisa Heimonen
• Suomen Psykologiliitto, geropsykologian ammatillisen  

 työryhmän jäsen

• Early, Timely and Quality Psychosocial Interventions 

 in Dementia INTERDEM eurooppalaisen 

 tutkimusverkoston jäsen

• Referee, Scandinavian Journal of Occupational Therapy

• 23. Pohjoismainen gerontologia kongressi 2016   

 (NKG2016), tieteellisen toimikunnan jäsen 

• ASFIO, The Association of Solution Focus in 

 Organisation, jäsen

• Suomen Positiivisen Psykologian Yhdistys ry,

 hallituksen jäsen

• Espoon ja Kauniaisten Muistiyhdistys ry, 

 hallituksen jäsen

• Oulun Seudun Muistiyhdistys ry, Lähelläsi -hanke, 

 ohjausryhmän jäsen

• Käpyrinne ry, More Power -hankkeen ohjausryhmän 

 jäsen

Markku Holmi 
• Pyörällä kaiken ikää -hankkeen ohjausryhmän jäsen

Saila Hänninen 
• Erityisliikunnan neuvottelukunnan jäsen

Pirjo Kalmari 
• UKK-instituutti, Kaatumisseula-hankkeen ohjausryhmän  

 jäsen

• TOIMIA, Iäkkäiden toimintakyky -asiantuntijaryhmä

• Uusi alku -hanke, Kalliolan setlementti, mentori 

Elina Karvinen 
• 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

• SOSTE arviointiverkoston jäsen

• Uusi alku -hanke, Kalliolan setlementti, mentori 

• Hengitä ja hengästy -projekti, Hengitysliitto, 

 ohjausryhmän jäsen

• Hallituksen kärkihankkeen Edistetään terveyttä ja 

 hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta -projektin  

 Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön pyöreän pöydän  

 asiantuntijaryhmän jäsen

Jere Rajaniemi 
• Kasvun ja vanhenemisen tutkijat ry, hallituksen jäsen 

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

• Gery ry, Voimaa ruuasta -projektin ohjausryhmä
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Minna Säpyskä-Nordberg 
• Gery ry hallituksen jäsen

• Valtakunnallisen Green care -koordinaatiohankkeen 

 ohjausryhmän varajäsen

Päivi Topo 
• Yleisen sosiologian ja sosiaaligerontologian dosentti, 

 Jyväskylän yliopisto

• Lääketieteellisen sosiologian dosentti, 

 Helsingin yliopisto 

• Valtakunnallisen sosiaali- ja terveysalan eettisen 

 neuvottelukunnan jäsen ETENE  Sosiaali- ja 

 terveysministeriö (STM), 

• Kansanedustajien ikäihmisten hyvinvoinnin ryhmä ry,  

 sihteeri

• Mereo, Vanhusten palvelutaloyhdistys ry, 

 hallituksen varapuheenjohtaja

• Gero Center säätiön hallituksen varajäsen 

• EU Joint Programme - Neurodegenerative Disease 

 Research (JPND), JPND Advisory Board on Patient 

 and Public Involvement (PPI) -ryhmän jäsen

• COST-Action: Reducing Old-Age Social Exclusion: 

 Collaborations in Research and Policy, 

 management committee, jäsen

• 23. Pohjoismainen gerontologia kongressi 2016   

 (NKG2016), järjestelytoimikunnan jäsen,

• Memo-lehden toimituskunnan jäsen, 

 Suomen Muistiasiantuntijat ry

• Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti, 

 toimitusneuvoston jäsen

• Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 

 toimituskunnan 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, Gerontologia, Scandinavian Journal  

 of Occupational Therapy, SAGE)

• Tutkimushakemusten arviointi Kunnallisalan 

 kehittämissäätiö

• Early, Timely and Quality Psychosocial Interventions 

 in Dementia INTERDEM eurooppalaisen tutkimus-

 verkoston jäsen

• SOSTEn VAHVA verkoston puheenjohtaja

• Ikääntyvien oppiminen ja hyvinvointiteknologiat 

 -hankkeen ohjausryhmän jäsen, Itä-Suomen yliopisto

• Liikuntatieteellisen seura ry:n, soveltavan liikunnan 

 koulutus- ja tutkimustyöryhmän jäsen

• Seppo Aro –tunnuspalkinnon saajan valinta, 

 Sosiaalilääketieteellinen yhdistys ry

• Yhteisökoti –tunnuspalkinnon saajan valinta, 

 Kouvolan seudun muisti ry

Elina Vuorjoki-Andersson 
• Soveltava Liikunta SoveLi ry, koulutustyöryhmän jäsen

• Suomen Kansainvälisen Senioritanssin Liitto ry, 

 hallituksen jäsen

 

 

Julkaisut 2016

Tutkimusraportit ja -artikkelit

Hasson H, Blomberg S, Duner A, Sarvimäki A (2016) Signifi cance of 
evidence in organizing care processes. Journal of Health Organization 
and Management 30(4): 597-612.

Rappe E, Kajander H, Vesamä ki J, Malinen A (2016)  Horticulture in 
rehabilitation of inmates. Acta Horticulturae 1121: 19–25.

Sarvimäki A, Stenbock-Hult B, Sundell E, Oesch-Börman C (2016) The 
vulnerability of family caregivers in relation to vulnerability as understood 
by nurses. Scandinavian Journal of Caring Sciences doi:10.1111/scs.12325

Stenbock-Hult B, Sarvimäki A (toim.) (2016) Healthy Ageing. Nordiska 
perspektiv på äldres hälsa och främjande av äldres hälsa. Arcada Working 
Papers 2/2016. Helsingfors: Yrkeshögskolan Arcada. 

Sulander T, Karvinen E, Holopainen M (2016) Urban green space visits 
and mortality among older adults. Epidemiology, vol. 27, 5, e34–35.

Asiantuntijajulkaisut

Discussion paper on ethical issues linked to the changing defi nitions/use 
of terms related to Alzheimer’s disease (2016). Alzheimer Europe. ISBN 
978-99959-863-9-1. (Anneli Sarvimäki asian tuntijana)

Fried S, Haarni I (2016) Mielen hyvinvointi hoitotyön ytimeen. Pro terve-
ys 3/2016, 20–21. 

Heimonen S (2016) Ikääntyminen ja mielen hyvinvointi. Ratkes 2, 10-13.

Rajaniemi J (2016) Ikäystävällisyyttä kaupunkeihin. Gerontologia 30 (1): 
30–34.

Rappe E (2016) Parantaako valinnanvapaus asiakkaan asemaa ja palvelu-
jen laatua? Gerontologia 30 (3): 144-145.
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Kirjat, kirja-artikkelit

Park S & Rappe E (toim.) (2016) Horticulture and Human Communities. 
Acta Horticulturae 1121.

Topo P & Autti-Rämö I (2016) Eettiset näkökohdat kuntoutuksessa. Teok-
sessa I Autti-Rämö, A-L Salminen, M Rajavaara & A Ylinen (toim.) Kuntou-
tuminen. Helsinki: Duodecim, 83–90.

Voimaa vanhuuteen -ohjelman julkaisusarja

Starck H & Vuorjoki-Andersson E (2016) Vie vanhus ulos -vinkkivihko.

Oppimateriaalit

Salminen U & Karvinen E (2016) Kunnon Hoitajan opas. Iloa ja ideaa 
ikäihmisten liikuntaan. Helsinki: Ikäinstituutti.

Salminen U & Karvinen E (2016) Testaus tavaksi – tapoja testaukseen. 
Uudistettu painos. Helsinki: Ikäinstituutti

Salminen U & Karvinen E (2016) VoiTas -koulutusohjelma. Iäkkäiden voi-
ma- ja tasapainoharjoittelu. Käsikirjoitus kouluttajan Power point -esityk-
siin. Uudistettu painos. Helsinki: Ikäinstituutti.

Starck H, Holmi M, Karvinen E (2016) Luontoelämyspolku. Ohjaajan 
opas ja 42 tehtäväkorttia.

Elämäntaidon eväät -hanke (2016) Mielipakka. 52 korttia mielen hyvin-
voinnin vahvistamiseen.

Esitykset tieteellisissä kongresseissa

Basaran Z, Rappe E, Rajaniemi J, Karvinen E & Topo P: Fear of falling 
related to perceived eff ects of physical exercise. Injury Prevention 2016; 
22 (Suppl 2):A179.

Fried S & Haarni I: Mielen hyvinvoinnin edistäminen keskeinen hyvän 
vanhenemisen tukipilari. XIV Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi 
Turku 28.–29.9.2016. 

Fried S, Haarni I & Heimonen S: Co-developing group models for pro-
moting mental well-being in later life. NKG23, Tampere 20.-22.6.2016. 

Heimonen S, Fried S, Haarni I, Björkqvist T & Oesch-Börman C: Pro-
moting mental well-being in old age. The 23rd Nordic Congress of Geron-
tology 19–22 June 2016, Tampere, Finland. (posteri)

Heimonen S, Fried S, Haarni I, Björkqvist T & Oesch-Börman C: Elä-
mänkokemusten kirjo ja mielen hyvinvointi vanhuudessa. The 23rd Nor-
dic Congress of Gerontology 19–22 June 2016, Tampere, Finland. (posteri)

Karvinen E, Kalmari P, Starck H, Säpyskä-Nordberg M, Urtamo A & 
Holmi M: Strength in Old Age ABC – Eff ective Model for Health Exercise. 
NKG23, Tampere 20.-22.6.2016. (posteri)

Karvinen E, Kalmari P & Topo P: Implementation of evidence-based 
exercise in promotion of mobility  in Strength in old age programme. 
Safety 2016. World Conference. Tampere 18.-21.9. 2016. (posteri)

Karvinen E, Kalmari P & Topo P: Implementation of evidence-based 
exercise in promotion of mobility  in Strength in old age programme. 
Injury Prevention 2016; 22 (Suppl 2):A180.

Laulainen S, Taskinen H, Rissanen S, Rajaniemi J, Rappe E  & Topo 
P: Good and active aging by intersectoral collaboration. The 23rd Nordic 
Congress of Gerontology 19–22 June 2016, Tampere, Finland. (posteri)

Rappe E: Psychosocial eff ects of nature. Green Building – Building Green 
in Cities, Helsinki 26.8.2016

Rappe E: Horticultural therapy in Finland. Intergrative Medicine Expo, 
Etelä-Korea 19.-21.10.2016

Rappe E: Puheenvuoro Tutkimustiedon politiikkavaikuttavuudesta Suo-
messa. The health and social benefi ts of nature and biodiversity protecti-
on 27.-28.1. Brysseli EU, IEEP

Rappe E: Luonto ja ympäristö mielen hyvinvoinnin vahvistajana. Vanhus-
työn ammattilaisten ohjelma, 23NKG, Tampere 21.6.2016

Rappe E, Rajaniemi J & Topo P: Perceived eff ects of a health exercise 
programme related to socio-economic inequality. The 23rd Nordic Cong-
ress of Gerontology 19–22 June 2016, Tampere, Finland. (posteri)

Starck H: Older people´s outdoor dreams come true in the Strength in 
Old Age Programme” 2th Annual Meeting and 7th Conference of HEPA, 
28.-30.9.2016, Belfast

Starck H, Säpyskä-Nordberg M & Karvinen E: Older people’s neighbor-
hood groups in the Strength in Old Age Programme,8th Nordic Health 
Promotion Research Conference (NHPRC) Jyväskylä 20.-22.6.2016 (posteri)

Suomalainen S. Starck H & Rappe E: Co-designing the built environ-
ment with mobility in mid. Mobility, Mood and Place Conference, Edin-
burgh 11.-14. 2016.

Topo P & Rauhala M: Why some technologies seem to work well in sup-
porting people with dementia? Gerontechnology 2016; 15(Suppl):166s; 
doi: 10.4017/gt.2016.15.s.874.00

Vuorjoki-Andersson E, Starck H, Salminen U, Säpyskä-Nordberg M 
& Karvinen E: More skilled people in elder exercise through training-the-
trainers courses. NKG23, Tampere 20.-22.6.2016. (posteri)

Blogit ja kolumnit

Haarni I 11.5.2016. Ikääntyneiden ihmisten mielen hyvinvoinnin tukemi-
sen mahdollisuuksia. A-klinikkasäätiön Tietopuu-sivusto www.a-klinikka.
fi /tiedostot/Haarni2016.pdf

Heimonen S. 15.2.2016. Ikäihmisten tarinoissa piilevät avaimet mielen 
hyvinvointiin. Positiivinen psykologia-tiede hyvinvoinnin taustalla -sivusto 
https://positiivinenpsykologia.word press.com/ 

Heimonen S. 15.9.2016. Mielen hyvinvoinnin tähtihetkiä. Iästä ja elämästä 
-blogi.

Heimonen S. 25.8.2016. Mietelmiä mielen hyvinvoinnista. Iästä ja elämäs-
tä -blogi.  

Rappe E. Ikäoppimista 24.2.2016 http://www.kesayliopistohki.
fi /2016/02/24/ikaoppimista/

Rappe E. Lukkaripuistosta lapinjärveläisten yhteinen kohtaamispaikka! 
http://ihkulapinjarvi.blogspot.fi /



www.ikainstituutti.fi 

Ikäinstituutti toimii hyvän vanhuuden 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


