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Lihasvoimaharjoittelulla
kustannussäästöjä, elämänlaatua
ikääntyneille ja hoitotyöhön helpotusta

Laajasti hyötyä
panostamalla
ikääntyvien liikuntaan
UKK-instituutin koordinoiman tuoreen 
selvityksen mukaan liikkumattomuus 
maksaa Suomelle vähintään 3 mil-
jardia euroa vuodessa. Selvityksen 
mukaan liikunnallisen elämäntavan 
yleistyminen vähentäisi ikääntyvän vä-
estön koti- ja laitoshoidon kustannuk-
sia vuosittain 150 miljoonaa euroa, ja 
lonkkamurtumista voitaisiin ehkäistä 
noin kolmannes.

Ikääntyvälle eivät kuitenkaan riitä 
pelkät kävelylenkit, terveyden ylläpitämi-
seksi tarvitaan myös lihaskuntoharjoitte-
lua. Voimaharjoittelun tutkimusnäyttö on 
vahva, ja kun kuntosalit suunnitellaan 
laitteistoltaan ja palveluiltaan oikein, 
saadaan myös ikääntyvät käyttäjät 
liikkeelle. Tuoreen tutkimuksen mukaan 
ikääntyneiden kaatumiset vähenivät 55 
% säännöllisellä voima- ja tasapaino-
harjoittelulla.

Seniorikuntosaleja palvelu-
taloihin, terveyskeskuksiin,
vanhainkoteihin ja sairaaloi-
hin – lähelle kotia ja luon-
taisten kulkureittien varrelle
Ikääntyvän väestön säännöllinen voima-
harjoittelu vähentää merkittävästi saira-
uksia, parantaa elämänlaatua ja alentaa 
yhteiskunnan kustannuksia. Suomessa 
ollaan alettu heräämään tähän ja hieno-
ja edelläkävijöitä ja esimerkkejä löytyy: 
Etelä-Pohjanmaalla Kurikan kaupunki 
tarjoaa yli 65 vuotiaille palveluseteleitä 
paikallisten liikuntayritysten palveluiden 
hankintaan, ja Tampereella Touko-
lan palvelutalossa haetaan älykkäällä 
voimaharjoittelulla parempaa toiminta-
kykyä. Raisiossa on menossa todellinen 
ikäihmisten kuntoilubuumi.

HUR on suomalainen
terveysteknologian
innovaatio
Uudenaikaisissa suomalaisissa HUR-
voimaharjoittelulaitteissa on kaikki 
perinteisten laitteiden parhaat puolet 
ja lisäksi lukuisia, juuri ikäihmisille ja 
kuntoutuksen tarpeessa oleville käyttäjille 
suunniteltuja ainutlaatuisia ominaisuuk-
sia. Jokainen tekninen ominaisuus on 
suunniteltu tuottamaan näkyviä tuloksia 
ja onnistumisen tunteita senioriliikkujille, 
jotta heidän elämänlaatunsa ja itsenäi-
syytensä säilyvät mahdollisimman hyvä-
nä mahdollisimman pitkään. Laitteissa 
on matala lähtövastus (0 kg), portaaton 
vastuksensäästö, tasainen ja nivelille ys-
tävällinen harjoitusvastus, automaattiset 
säädöt ja helppokäyttöinen kosketusnäyt-
tö. Älykkäät laitteet opastavat harjoitte-
lussa, tallentavat kaikki harjoitustiedot ja 
kannustavat turvallisesti nousujohteiseen 
harjoitteluun.

Mainos

Kaikkein heikkovoimaisimmat henkilöt ovat niitä, jotka eniten hyötyisivät voimaharjoittelusta.
Valitettavasti juuri heillä on huonoimmat mahdollisuudet päästä heidän erikoistarpeensa huomi-
oivien ja aidosti motivoivien kuntoilumahdollisuuksien äärelle. Ratkaisu on kuitenkin olemassa!
 

Lue lisää HUR-laitteista www.hur.fi tai kysy lisätietoja info@hur.fi
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Millainen avain taskusta löytyy? 

Pääkirjoitus

äiväkirjassa lukee: ”Ilon aiheita oli erityisesti se, 
että taloyhtiön kerhohuonetilaa saa nykyisin 
paljon vapaammin käyttää ja siitä oltiin äärimmäi-
sen iloisia, että voidaan yhdessä kahvitella siellä. 

Kahvittelun lomassa nähtiin ulkona kävelemässä tuttuja 
ja ikkunaa kopauttamalla heidätkin kutsuttiin kahville. 
Eräs asukas oli juuri tulossa 90-vuotispäiviltä ja hän tuli 
kertomaan tuoreet kuulumiset matkaltaan.”

Päiväkirjan pitäjiä ovat Ikäinstituutin työntekijät Outi 
Mustonen ja Jukka Murto Yhdessä kotikulmilla -hank-
keesta ja tilanne kertoo siitä, miten taloyhtiössä 
on vallattu tilaa asukkaiden keskinäiselle 
kohtaamiselle. Osallisuus kuulostaa suurelta 
asialta, mutta itse asiassa se on usein pienestä 
kiinni. Se pieni asia on keskinäinen luotta-
mus, yhdessä olon merkityksen ymmärtämi-
nen ja mahdollisuus vaikuttaa omiin asioihin. 
Joskus pelkkä avain oveen saa yhteisöllisyy-
den kukkimaan. 

Ikäinstituutti julkaisee Voimasanomat -lehteä
 vuosittain ja tämän vuoden teema on osallisuus. 
Meidän perustehtävämme on avata ovia osallisuuteen ja 
pitää niitä auki. Annikki Arolan tuoreessa tutkimuksessa 
ikääntyneistä ruotsinsuomalaisista todetaan, että kun te-
keminen, oleminen, joksikin tuleminen ja johonkin kuulu-
minen ovat tasapainossa, ihminen yleensä kokee voivansa 
hyvin. Elämän kokeminen merkityksellisenä liittyy vahvasti 
tunteeseen siitä, että kuuluu johonkin.  

Pieni teko osallistumismahdollisuuksien puolesta voi 
olla suuri yksittäiselle ihmiselle ja kertautua lopulta koko 
yhteiskuntaa muuttavana. Taloyhtiön asukkaat tulevat 
toisilleen läheisemmiksi, turvallisuuden tunne vahvistuu, 

alueen maine kasvaa, muut ottavat mallia. Tai kun iäkäs 
palveluiden asiakas saa tuekseen sitä mitä hän on kerto-
nut tarvitsevansa ja haluavansa, hänen tyytyväisyytensä 
palkitsee työntekijää, ammattilaiset 
hakeutuvat tällaiselle työnan-
tajalle töihin. 

Osallisuuden tunne ja osal-
listumisen mahdollisuudet 
ruokkivat voimaantumisen 
tunnetta yksittäisissä ihmi-

sissä ja yhteisöissä. Barack 
Obaman vaalikampan-

jassa tämä oivallet-
tiin ja iskulauseeksi 
nostettiin ”Kyllä 
me voimme”. 
Iskulause siivitti 

hänet Yhdysvalto-
jen presidentiksi. 

Parasta osallisuudes-
sa on se, että me kaikki 

voimme voimailla sen 
puolesta.  

Mikä osallisuuden avain 
taskuistani löytyy? Kuka 
avaa oven kanssani uuteen 
osallisuuteen?    

Päivi Topo
johtaja, Ikäinstituutti

P

Lihasvoimaharjoittelulla
kustannussäästöjä, elämänlaatua
ikääntyneille ja hoitotyöhön helpotusta

Tuoreesti
vanhuudesta 

Iästä ja elämästä
-blogissa 

ikainstituutti.fi

Tietoa ja taitoa
mielen hyvinvoinnista 

  - ikäopisto.fi

Meidän
perustehtävämme

on avata ovia
osallisuuteen. 
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Kysyimme muutama vuosi sitten Ikihy-
vä Päijät-Häme -tutkimuksessa suurelta 
joukolta ikääntyviä ihmisiä, mitkä asiat 
ovat merkityksellisiä heidän hyvinvoin-
nilleen. Kolmen tekijän kärki nousi sel-
västi yli muiden: terveys, perhesuhteet ja 
koti. Perhesuhteiden lisäksi myös muut 
ihmissuhteet olivat korkealla listalla.

Sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa 
on viime aikoina korostettu relationaali-
suuden merkitystä yksilön hyvinvoinnin 
perustana. Huolimatta länsimaisten 
yhteiskuntien kehityksestä tutkimukset 
ovat yhä uudestaan osoittaneet, että per-
hesuhteilla on edelleen suuri merkitys, 
erityisesti ikääntyneille ihmisille. 

Osallisuus perhesuhteista ja muista 
sosiaalisista suhteista ei kuitenkaan ole 
itsestäänselvyys. Vanhojen ihmisten 
yksinäisyys on noussut viime vuosikym-
menen aikana yhteiskunnalliseksi pu-
heenaiheeksi. Ongelmaa ja sen laajuutta 
on kartoitettu erityisesti määrällisillä 
tutkimusmenetelmillä. Yksinäisyyttä 
kokevia on havaittu olevan muutamasta 
prosentista aina kolmasosaan ikäänty-
neistä, määritelmistä ja tutkimusjoukos-
ta riippuen. 

Tulevina vuosina sosiaalisten 
suhteiden merkitys korostuu, sillä yhä 
useampi ihminen vanhenee ilman 
perhettä. Tämä haastaa pohtimaan, 
miten mahdollisuutta kokea sosiaalista 
osallisuutta voi vahvistaa. Kuuluminen 
joukkoon ja yhdessä tekeminen ovat 
hyvinvoinnin tekijöitä, joita voidaan 
tukea. Tässä erityisesti kolmannen sek-
torin toimijat ovatkin kehittäneet uusia 
avauksia, joiden toivoisi leviävän laajaan 
käyttöön.  Monessa niistä mielen ja 
kehon hyvinvointi yhdistyvät sosiaalisen 
osallisuuden kokemukseen.

Jatkossa on tärkeä kiinnittää huo-
miota myös siihen, että osattomuus 
hyvinvointia tukevista sosiaalisista 
suhteista voi myös olla sitä, että suhteet 
eivät toimi. Syystä tai toisesta olemassa 
olevat suhteet ovat rikki. Kun kyseessä 
ovat perhesuhteet, hyvinvointi on silloin 

vakavasti uhattuna. Näihin vahingol-
lisiin suhteisiin voi sisältyä ristiriitoja, 
konflikteja tai suoranaista kaltoinkoh-
telua. Tällaisia osattomuuden muotoja 
palvelujärjestelmämme ei vielä riittävästi 
tunnista. 

Pitäisi aloittaa siitä, että näemme 
vanhat ihmiset osana perhettä eikä per-
he määrity ainoastaan yksiköksi, johon 
kuuluvat isä, äiti ja alaikäiset lapset. Van-
hat ihmiset ovat yhtä lailla perheittensä 
jäseniä. Kuitenkin käsitykset perheestä 
ovat muuttuneet ja on olemassa monia 
erilaisia malleja perheistä. Perheet voi-
daan nähdä muuttuvina rakennelmina, 
joita yksilöt erilaisten neuvottelujen 
kautta rakentavat jatkuvasti ja aina uu-

della tavoin. Myös vanhoilla ihmisillä on 
monenlaisia perheitä, vaikkapa uusio-
perheitä ja samaa sukupuolta olevien 
parisuhteita. 

Koska ihminen on relationaalinen 
olento, hän tarvitsee tunnetta osalli-
suudesta ja kuulumisesta yhteisöön 
sekä yhdessä tekemistä ja olemista. Hän 
tarvitsee myös kokemuksen siitä, että 
voi rakastaa ja tulla rakastetuksi. 

Marjaana Seppänen
professori, sosiaalityö
Helsingin yliopisto
Ikäinstituutin hallituksen jäsen

Osallisuus onnesta? 
Sosiaaliset suhteet hyvinvoinnin lähteenä

Näkökulma
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Mielen hyvinvoinnin  peruspilarit 
Mielen hyvinvointi on uusiutuva voimavara, jota ylläpi-
dämme arkisilla teoilla ja tavoilla. Hyvän huomaamisen 
taito, myötätuntoinen asennoituminen itseen ja toisiin sekä 
vahvuuksien tunnistaminen kuuluvat mielen hyvinvoinnin 
rakennusaineisiin. 

okainen voi tehdä mielen hyvin-
vointia vahvistavia tekoja itselle 
ja toisille. Harmittavan helposti 
näiden tekeminen jää 
arjen kiireen ja totut-

tujen ajattelutapojen alle. 
Siksi on suositeltavaa 
ajoittain ottaa hyvän 
mielen vitamiinikuuri. 
Toisin sanoen huomi-
oida päivittäin mitä 
myönteisiä tunteita on 
kokenut, mistä asiasta 
on pitänyt, mikä on tuot-
tanut iloa, kenen kanssa on 
ollut antoisaa vaihtaa muutama 
sana ja ystävällinen hymy. 

– Nämä tavalliset huomiot ja teot 
ylläpitävät ja vahvistavat mielen hyvin-
vointia, ja sitä kautta tukevat kokonais-
valtaista terveyttä, sanoo positiivisen 
psykologian asiantuntija Krisse Lippo-
nen TaitoBa Housesta.

Myönteiset tunteet
tekevät hyvää 
Myönteisten tunteiden kirjo on laaja ja 
niiden vaikutukset suuret. Ilo, tyytyväi-
syys, onnellisuus, rakkaus, haltioitumi-
nen, kiitollisuus, optimismi ja toiveik-
kuus muun muassa tukevat oppimista, 
tarkentavat huomiokykyä, virittävät 
luovuutta, auttavat kestämään stressiä 
ja kuormittumista, vaikuttavat vastus-
tuskykyyn ja vahvistavat sosiaalisia 
suhteita. 

Erityinen merkitys ohikiitävilläkin 
myönteisillä tunteilla on vaikeuksien, 
kuten surun ja menetyksen kohdates-

sa. Vaikeuksissa selviytymisen 
kyky eli resilienssi rakentuu 

muun muassa myönteis-
ten tunteiden ja jaettu-
jen kokemusten varaan. 

– Kun tietoisesti 
huomaamme hyvät 
hetket, pysähdymme 
kokemaan ilon ja kii-

tollisuuden, kauneuden 
ympäristössä ja pienen-

kin kohtaamisen tuoman 
lämmön, myönteisten tunteiden 

merkitys hyvinvoinnille tulee vahvasti 
esiin, psykologi Sirkkaliisa Heimonen 
Ikäinstituutista painottaa. 

Tekemisestä iloa,
oppia ja onnistumisia 
Omien taitojen ja kykyjen mielekäs 
käyttö ja mahdollisuus oppia uutta 
on syvä mielen hyvinvoinnin lähde. 
Tutkimukset vahvistavat intohimon 
tekemiseen ylläpitävän sekä terveyttä 
että hyvinvointia. 

– Se ei ehkäise kaikkia sairauksia tai 
vastoinkäymisiä, mutta antaa voimaa 
niiden kanssa selviämiseen, täsmentää 
Lipponen. Esimerkiksi harrastuksen pa-
rissa koetut onnistumiset ja oppiminen 
vahvistavat itseluottamusta ja tunnetta 
kyvykkyydestä. Penkkiurheilua, kuo-
rolaulua, lavatansseja… kaikenlaisessa 

J
TEKSTI: SIRKKALIISA HEIMONEN, KRISSE LIPPONEN JA PAULA SALMELA, KUVA: ARTTU KOKKONEN

Ikääntyminen tuo 
elämänkokemuksen 

voiman mielen
hyvinvoinnin 

vahvistamiseen.

Krisse Lipponen
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Mielen hyvinvoinnin  peruspilarit 

TEKSTI: SIRKKALIISA HEIMONEN, KRISSE LIPPONEN JA PAULA SALMELA, KUVA: ARTTU KOKKONEN

tekemisessä tulee tunnistaa riittävä, 
itselle iloa tuottava taso. Liialliset vaa-
timukset tuovat tarpeetonta painetta. 

Kohtaamiset vahvistavat 
Kokemus johonkin kuulumisesta, 
asioiden jakamisen mahdollisuus ja 
yhteyden tunne ovat perustarpeitam-
me. Merkitykselliset kohtaamiset ja 
ihmissuhteet tunnistamme niiden 
mukanaan tuomasta ilosta ja voimasta. 

– Pienetkin kohtaamiset voivat olla 
merkityksellisiä ja kannatella pitkälle. 
Huomaa toinen ihminen, katso ja 
hymyile, sano ystävällinen sana. Katso 
toista ihmistä arvostavalla katseella ja 
anna myönteistä palautetta, Heimonen 
ja Lipponen kannustavat.  

Tutkimusten mukaan olennainen 
merkitys mielen hyvinvoinnille on 
myös vieraiden ihmisten myönteisellä 
kohtaamisella. Vertais- ja vapaaeh-
toistoiminnassa kanssakäymisen 
on todettu helpottavan esimerkiksi 
pitkäaikaissairauksien kanssa selviy-
tymistä. Tavallisen arjen keskellä 
merkityksellistä voi olla kaupan kassan 
tai bussimatkustajan hymy muutaman 
vaihdetun sanan kera.

Vahvuuksien valokeilassa
voimme loistaa 
– Ikääntyminen tuo mielen hyvin-
voinnin vahvistamiseen elämänkoke-
muksen voiman. Eletty elämä syventää 
itsetuntemusta, rikastuttaa taitoja 

ja luo elämänymmärrystä, kiteyttää 
Heimonen. 

Elämänkokemus tuo näkyviin sekä 
vahvuuksia että selviytymiskykyä eli 
mielen kimmoisuutta. Vahvuuksiaan 
voi löytää pohtimalla vaikkapa mistä 
innostuu ja mikä on auttanut selviä-
mään vaikeuksista eteenpäin. Rohkeus, 
uteliaisuus, toiveikkuus vai optimismi? 
Vahvuuksiaan tunnistavat ovat onnel-
lisempia, energisempiä ja kestävät 
vaikeuksia paremmin. 

Mielen hyvinvointia vahvistavia 
tekoja voimme osoittaa myös muille. 
Kauneinta on sanoa toiselle hänestä 
tunnistamiamme vahvuuksia ääneen.

Mielen hyvinvointi vahvistuu 

pienillä teoilla päivittäin.

Ikäopisto.fi tarjoaa innosta-

vaa luettavaa ja kuunneltavaa 

sekä monipuolisia tehtäviä 

mielen hyvinvointiin. Käy 

tekemässä oma vahvuusvärssy 

tai kerro e-kortilla ystäväsi 

vahvuudet. 

Sirkkaliisa Heimonen
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Muisti- ja ikäystävällisyydellä 
osallisuutta asuinalueille 

TEKSTI: JERE RAJANIEMI JA ERJA RAPPE, KUVAT: OSSI GUSTAFSSON JA ERJA RAPPE

Muisti- ja ikäystävällisyyden kehittäminen asuinalueilla on hyvä keino ylläpitää iäkkäiden 
ihmisten osallisuutta. Sen avulla voidaan tukea ikäihmisten kotona asumista ja huolehtia 
siitä, että kaikenikäiset ja -kuntoiset asukkaat voivat osallistua lähiyhteisönsä elämään. 

äestö ikääntyy ja iäkkäät 
ihmiset asuvat omissa 
kodeissaan silloinkin, kun 
terveys tai toimintakyky on 
heikentynyt. Se, että asuin-

ympäristö tukee heidän osallisuuttaan 
ja hyvinvointiaan, on yhä tärkeämpää.  
Yksilö ja ympäristö ovat aina vuoro-
vaikutuksessa keskenään, ja niitä tulee 
tarkastella kokonaisuutena. Esimer-
kiksi ikäihmisen liikkumista ja osal-

listumista asuinalueensa toimintaan 
edistää ympäristön esteettömyys.

Tavoitteena
monimuotoinen osallisuus 
Ikääntymispolitiikassa korostetaan 
iäkkäiden ihmisten osallisuutta ja osal-
listumisen mahdollisuuksia. Vanhuspal-
velulaissa lähtökohtana on iäkkäiden 
ihmisten osallistuminen elinoloihinsa 

vaikuttavien päätösten valmisteluun ja 
palvelujen kehittämiseen. Ikäihmiset 
ja heidän läheisensä tulee ottaa yhä 
enemmän mukaan suunnittelemaan 
asuinalueita esteettömiksi ja kaikille 
sopiviksi. 

Osallisuus tarkoittaa mahdol-
lisuutta vaikuttaa asioihin omassa 
yhteisössään ja kokemusta siitä, että 
kuuluu johonkin ja voi olla mukana 
yhteisessä toiminnassa. Siksi iäkkäiden 

V
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Osallisuus on kokemusta, 
että kuuluu johonkin,

voi osallistua yhteiseen 
toimintaan ja vaikuttaa.
Se torjuu yksinäisyyttä ja

syrjäytymistä. 

ihmisten osallistumis- ja harrastus-
mahdollisuukset ovat keskeinen 
osa osallisuutta tukevaa 
asuinympäristöä. Tämän 
toteuttamiseen tarvi-
taan kaikkia kunnan 
hallinnonaloja sosi-
aali- ja terveystoi-
mesta aina asumi-
sen suunnittelusta 
ja toteutuksesta 
vastaaviin tahoihin. 
Myös vanhusneuvos-
tot, eläkeläis- ja muut 
järjestöt sekä paikalliset 
yritykset ja palveluntuottajat 
ovat keskeisiä yhteistyön osapuolia.  
Vapaaehtois- ja vertaistoiminnan 
tarjoamisessa järjestöt ovat avainase-
massa.  

Jotta iäkkäät ihmiset voivat osal-
listua itseään koskevien asioiden 

suunnitteluun sekä asuinalu-
eensa tapahtumiin ja toi-

mintaan, he tarvitsevat 
tietoa osallistumisen 
mahdollisuuksista. 
Tietoa tulee olla 
tarjolla monen ka-
navan kautta, myös 
henkilökohtaisena 
ohjauksena ja neu-

vontana. Tällä varmis-
tetaan, että tieto on eri 

elämäntilanteissa olevien 
ikäihmisten saavutettavissa.  

Osallistumisen ja yhdessä teke-
misen mahdollisuudet ovat erityisen 
tärkeitä asukkaille, joiden toimintakyky 
on heikentynyt. Esimerkiksi kotona 

asuvan ikäihmisen liikkumisen vaikeu-
det voivat estää ulos pääsyn ja osallistu-
misen lähiympäristön elämään. Elinpii-
rin kaventumista ehkäisee liikkumisky-
kyä ylläpitävä ympäristö ja toiminta. 

Muisti- ja ikäystävällisyys
osallisuuden rakentajana 
Asuinympäristöjen kehittäminen 
esteettömiksi, turvallisiksi sekä yhtei-
söllisyyttä ja osallisuutta tukeviksi on 
tavoitteena laatusuosituksessa hyvän 
ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelu-
jen parantamiseksi. Laatusuosituksen 
tavoitetta edistetään asuinalueiden 
muisti- ja ikäystävällisyyttä kehittämäl-
lä. Ikäystävällisyyden ideaa vie kansain-
välisesti eteenpäin Maailman terveys-
järjestö (WHO) ja muistiystävällisyyttä 

Juttu jatkuu ->
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Muisti- ja ikäystävällisyyttä 
asuinympäristöihin
Erja Rappe, Helinä Kotilainen, Jere Rajaniemi, Päivi Topo

• Ympäristön esteettömyys

• Liikennejärjestelyt sekä liikkumis-, ulkoilu- ja asiointimahdollisuudet

• Sukupolvet yhdistävien kohtaamispaikkojen tarjonta

• Hyväksyvä asenneilmapiiri 

• Yhteisöllisyys ja sosiaalisten verkostojen tuki

• Asuinalueiden yhdessä kehittäminen

• Omiin asioihin vaikuttamisen mahdollisuudet

• Toiminta- ja harrastusmahdollisuudet, kuten vapaaehtois- ja vertaistoiminta

• Osallistumismahdollisuuksista tiedottaminen

Iäkkäiden osallisuutta asuinalueilla vahvistaa

Alzheimer’s Disease International 
(ADI).  

Muisti- ja ikäystävällinen ympäris-
tö tarjoaa ikäihmisille mahdollisuuksia 
aktiivisuuteen, hyvinvointiin ja turval-
lisuuteen. Viihtyisässä, virikkeellisessä 
ja erilaisia osallistumismahdollisuuk-
sia tarjoavassa ympäristössä iäkkäät 
ihmiset pystyvät elämään haluamal-
laan tavalla.

Tavoitteena on suunnitella asuin-
alueet mahdollisimman monenlaisille 
asukkaille sopiviksi. Tällöin iäkkäät ja 
muistisairaat ihmiset pystyvät parem-
min asumaan itsenäisesti omissa 
kodeissaan ja itselle tutussa asuinym-
päristössä, vaikka toimintakyky olisi 
heikentynyt (ageing in place -periaate).

Muisti- ja ikäystävällisessä ympä-
ristössä huomioidaan iäkkäiden ja 
muistisairaiden ihmisten tarpeet ja 
voimavarat sekä tuetaan heidän taito-
jaan ja toimintakykyään. Osallisuuden 
kannalta liikkuminen ja palveluiden 
käyttö ovat olennaisia. Sen vuoksi 
asuinympäristön esteettömyys, hah-
motettavuus ja palvelujen saavutetta-
vuus ovat keskeisiä.

Ympäristön fyysisen esteettömyy-
den rinnalle tarvitaan kognitiivista 
esteettömyyttä ja aistiesteettömyyttä. 
Aistiesteettömyydessä etsitään mo-
niaistisia ratkaisuja, varmistetaan 
riittävä valaistus ja vältetään häiritse-

viä kontrasteja. Kognitiivisessa esteet-
tömyydessä puolestaan päivittäisen 
toiminnan kannalta olennainen tieto 
on helposti saatavilla ja ympäristöt 
muodostavat helposti hahmottuvia 
kokonaisuuksia.

Ulos muiden luo 
Asuinalueella tarvitaan myös ulos 
houkuttelevia tapahtumia sekä ulkoi-
lun ja asioinnin tukemista esimerkiksi 
omaisten, naapureiden tai vapaaeh-
toisten auttamana.  Toimintakykyä 
ylläpitävän liikunnan mahdollisuuksia 
on hyvä löytyä läheltä kotia.

Muisti- ja ikäystävällisellä asuin-
alueella on eri-ikäisille soveltuvaa ja 
heitä yhdistävää toimintaa ja siihen 
soveltuvia tiloja. Suvaitsevainen ja 
salliva ilmapiiri rohkaisee iäkkäitä 
asukkaita osallistumaan toimintaan. 
Kun osallisuutta ja yhteisöllisyyttä vaa-
litaan, kaikenikäiset asukkaat kokevat 
kuuluvansa omaan lähiyhteisöönsä.
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käinstituutin ohjelmajohtaja Elina 
Karvinen katsoo ulos ikkunasta 
- katse vahvasti tulevaisuudessa. 
Edessä ovat ansaitut eläkepäivät 37 
työvuoden jälkeen Ikäinstituutissa. 

Karvinen on luottavainen, että hänen 
elämäntyönsä ikääntyvien liikkumisen 
hyväksi jatkuu vahvana Ikäinstituutissa 
ja koko Suomessa. 

Karvinen tuli 1982 liikunnanopet-
tajaksi Kuntokallio-säätiöön (nyk. 
Ikäinstituutti). Säätiö ylläpiti kansankor-
keakoulua, joka oli erikoistunut vanhus-

työhön. Karvinen oli jo liikuntatieteen 
maisteriopinnoissaan saanut hyvän 
tietopohjan ja kokemuksen erityis-
liikunnasta, joka silloin nousi 
myös yhteiskunnalliseen 
keskusteluun. 

- Ikääntyvien liikunta 
oli lastenkengissä. Lii-
kuntaa pidettiin ylei-
sesti hiukan vaarallisena 
ikäihmisille - eikä se ollut 
edes oikein ’sopivaa’. Heitä 
kannustettiin säästelemään voimia. 

On ollut mielenkiintoista olla mukana 
kumoamassa tuota käsitystä. 

- Samaan aikaan alkoi kertyä tutki-
mustietoa liikunnan hyvistä vaiku-

tuksista ikäihmisten terveyteen 
ja toimintakykyyn, joten oli 
perusteltua vaatia yhdenver-
taisia liikuntapalveluita myös 
vanhoille ihmisille, Karvinen 

muistelee. 
Muutaman vuoden pääs-

tä kansankorkeakoulu muuttui 
Vanhustyön koulutus- ja tutkimuskes-

Elina Karvisen upea elämäntyö on murtanut myyttejä ja nostanut iäkkäiden liikunnan sille kuuluvaan arvoonsa.

Vaarallisista liikkeistä
vanhuuden voimaksi

I
TEKSTI: HELENA COLLIN, KUVAT: PETRI MERTA JA TAPANI ROMPPAINEN

Elina on Suomen Kansainvälisen Senioritanssin Liiton perustajajäsen ja toiminut puheenjohtajana 17 vuotta, nykyisin kunniapuheenjohtajana.
Hän edustaa liittoa kansainvälisissä senioritanssikongresseissa.

Arjen
yllätyksistä
päivän ilo.
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kukseksi, ja Karvinen pääsi toivomiinsa 
kehittämistehtäviin koulutussuunnitteli-
jaksi. Ensimmäinen kehittämis- ja juur-
rutustyö oli senioritanssin lanseeraus 
Euroopasta Suomeen. 

- Kun näin senioritanssia ensimmäi-
sen kerran, ajattelin, että tässä on kaikki 
mitä iäkäs tarvitsee: liike, musiikki, 

luovuus, ryhmä ja vertaistuki, Karvinen 
hehkuttaa.

Senioritanssin levitys lähti reippaas-
ti käyntiin, kun hoksattiin kouluttaa 
erityisliikunnan ohjaajat senioritanssin 
kouluttajiksi kuntiin. Vertaisohjaajat 
leivottiin liikunnallisista vanhoista 
ihmisistä.

Toinen iso kokonaisuus oli iäkkäi-
den fyysisen aktiivisuuden edistäminen 
vanhainkodeissa ja kotihoidossa. Siihen 
kytkeytyivät myös Karvisen terveystie-
teiden ja gerontologian jatko-opinnot 
sekä tutkijan toimi Ikäinstituutissa. 

Liikuntaa vanhainkoteihin -toimin-
tatutkimus tuotti Valssi - koulutusoh-
jelman (nyk. Kunnon Hoitaja), jonka 
avulla yli 10 000 hoitajaa sai kolmessa 
vuodessa valmiudet ohjata vanhusten 
liikuntaa yhteistyössä fysioterapeuttien 
kanssa. 

- Olemme alusta alkaen miettineet 
sitä, mihin rakenteeseen liikunnan voi 
kiinnittää, jotta se jää elämään toimin-
takulttuuriin, Karvinen vahvistaa. 

Kuntokallio muuttui Ikäinstituu-
tin säätiöksi 2002 ja Karvisen vastuut 
toimialapäällikkönä kasvoivat. Voi-
ma- ja tasapainoharjoittelu (VoiTas) 
-koulutuspilotista syntyi nykyisin 183 
kunnassa vaikuttava Voimaa vanhuu-
teen -iäkkäiden terveysliikuntaohjelma, 
joka viime vuonna teki tulosta myös 
hallituksen kärkihankkeena. Kohde-
ryhmänä ovat ikäihmiset, jotka tarvit-
sevat liikuntaansa tukea. He eivät ole 
hoivapalvelujen piirissä, mutta heillä 
on alkavia toimintakyvyn ongelmia. 
Keskeisenä teemana on liikkumiskyvyn 
ja itsenäisyyden säilyttäminen vahvista-
malla voimaa ja tasapainoa esimerkiksi 
jumppa- ja kuntosaliharjoittelulla, ul-
koillen ja luonnossa liikkuen ryhmissä. 

- Mitä vanhemmaksi ihminen tulee, 
sitä erilaisemmaksi hän tulee verrattu-
na toisiin. Esimerkiksi 75-vuotiaissa on 
sekä hyväkuntoisia että huonokuntoi-
sia. Teemme paljon töitä, että löydäm-
me tuen tarpeessa olevat ikäihmiset. 

Voimaa vanhuuteen -ohjelman 
tulokset on tehty kumppanuuksien ja 
verkostojen kanssa. 

- Vahva vuoropuhelu ja tutkitun 
tiedon soveltaminen kuntien ja järjes-
töjen sekä erityisesti ikäihmisten kanssa 
synnyttää tarpeisiin osuvaa ja kestävää 
liikuntaa. Kunnissa järjestetään mm. 
liikuntaraateja, joissa iäkkäät esittävät 
toiveensa suoraan päättäjille.  Kauniit 
puheet muuttuvat liikuntateoiksi ja 
-toiminnaksi, Karvinen valottaa. 

Karvinen on työnsä aikana nähnyt 
valtavan muutoksen ikääntyvien liikun-
nassa. Nyt voima- ja tasapainoharjoitte-
lua järjestetään vanhuksille ja luonnossa 
liikkuminen on trendi. 

- Vaikka asiat etenevät hitaasti, työ 
on palkitsevaa: olen saanut työskennellä 
arvojeni mukaisesti hyödyntäen parasta 
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Elina Karvinen
• Tehnyt uraauurtavaa työtä 

ikäihmisten liikunnan 
hyväksi

• Vaikuttanut lukuisissa valta-
kunnallisissa asiantuntija- ja 
ohjausryhmissä

• Tuottanut runsaasti oppima-
teriaalia

• Ollut mukana laatimassa 
mm. Ikääntyneiden ihmisten 
ohjatun terveysliikunnan 
laatusuosituksia ja Ikäih-
misten liikunnan kansallista 
toimenpideohjelmaa

• Mökkitalkoiden muonittaja, 
meloo, metsäilee ja kalastaa 
sekä nauttii laulamisesta, 
perhemusisoinnista, tanssis-
ta ja kirjallisuudesta.

tietoa, vaikuttaa muutokseen ja tehdä 
sen yhdessä toisten kanssa. 

Karvinen oli aikoinaan Kuntokallio-
säätiössä ainoa liikuntatyöntekijä. Nyt 
Ikäinstituutissa työskentelee 14 hen-
kilön moniammatillinen ja sitoutunut 
liikuntatiimi.

- On saatu paljon aikaan uutta toi-
mintaa ja hyviä käytäntöjä, mutta työtä 
on älyttömästi, koska iäkkäiden määrä 
kasvaa. Onneksi tiedän, että verkos-
toissa työ jatkuu ja vahvistuu. 

- Kun tulin nuorena töihin, iäkkäät 
Kuntokallion vaikuttajanaiset sanoi-
vat, että lupaathan Elina pitää huolta 
iäkkäiden liikunnasta. Olen pitänyt, 
Karvinen päättää hymyillen.

Maakunnalliset Voimaa vanhuuteen -oppimisverkostot (14) keräävät alu-
een maakunta-, kunta- ja järjestötoimijat yhteen ideoimaan, kehittämään 
ja juurruttamaan hyviä iäkkäiden terveysliikunnan käytäntöjä. 

Liikkumisen puheeksi ottaminen ja liikuntaneuvonta sekä tehohar-
joittelu kuntosalilla ovat soten ja 
liikuntatoimen yhdyspintapalveluja, 
joiden tavoitteena on tukea ikäih-
misen itsenäistä kotona asumista. 
Nämä tutkimusnäyttöön perustuvat 
käytännöt ovat jalostuneet yli kym-
menvuotisen Voimaa vanhuuteen 
-työn tuloksena. 

- Maakunnallisissa oppimisverkos-
tojen tapaamisissa jaamme aikai-
sempia kokemuksia, sparraamme 
toistemme ideoita ja kokeilemme 
rohkeasti erilaisia sovelluksia. Kannustamme kehittämään julkisen sekto-
rin ja järjestöjen yhteistyöllä Voimaa vanhuuteen -liikuntapalveluketjua, 
kiteyttää suunnittelija Eveliina Hovinen Ikäinstituutista.

Terveyden edistämisen määrärahalla (STM) rahoitettavaa työtä kip-
paroivat Voimaa vanhuuteen -mentorit ja ideoiden ”parastamisesta” 
vastaavat sadat toimijat ympäri maata. Maakunnalliset oppimisverkostot 
kattavat koko Manner-Suomen. Tapaamisia järjestetään 1-2 kertaa vuo-
dessa. Lisätietoa www.voimaavanhuuteen.fi 

Oivalluksia
oppimisverkostoissa

Joulukuussa 2018 Voimaa van-
huuteen -ohjelmaan valittiin 18 
uutta kuntaa: Askola, Hailuoto, 
Imatra, Jyväskylä, Lappeenranta, 
Lapua, Lohja, Orivesi, Outokum-
pu, Pello, Pietarsaari, Polvijärvi, 
Rauma, Ruovesi, Siilinjärvi, Turku, 
Vaala ja Virrat.
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Voimavinkkejä hyvään päivään
1. Lähipiiri liikkeelle 
Kutsu naapurit ja ystävät yhteiselle kimppakävelylle.
Kaverit kannustavat, keho kiittää ja mieli virkistyy.

2. Anna vahvuutesi loistaa
Meissä jokaisessa on paljon vahvuuksia.
Hyödynnä niitä tietoisesti arjen eri tilanteissa. 

3. Kuntoile kroppa ketteräksi 
Tee kyykkyjä ja nouse varpaille päivittäin.
Venyttele ja kurkottele joka ilmansuuntaan. 

4. Kiitä ja kannusta itseäsi
Iloitse onnistumisistasi ja suhtaudu lempeästi itseesi
haasteidenkin keskellä. 
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5. Anna arvo arkisille askareille
Tiskaaminen on tärkeää, haravointi hyödyllistä.
Löydä päivittäisistä puuhista mielekkyyttä ja merkityksellisyyttä.

6. Kokeile rohkeasti uutta 
Osallistu lukupiiriin, tutustu kuntosaliin tai kokeile uutta
ruokareseptiä. Luota taitoihisi ja nauti uuden oppimisesta.

7. Mene metsään
Luonto antaa voimaa, virkeyttä ja elämyksiä - kaikkina vuodenaikoina.

8. Etsi ja löydä hyvää 
Harjoittele suuntaamaan katseesi myönteisiin asioihin arjessa.
Huomaa se, mikä tuo sinulle iloa ja mistä voit olla kiitollinen.   
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elsingin Puotilassa toimivan 
Omakotisäätiön KANTO-
hanke tarjoaa alueen 
iäkkäille mahdollisuuden 
tutustua muihin alueen 
asukkaisiin ja osallistua itseä 

kiinnostavaan toimintaan lähellä kotia. 
- Osallisuus on ennen kaikkea sitä, 

että tulee kuulluksi ja kohdatuksi. Toimi-
juuden tukeminen on meillä kaikessa te-
kemisessä mukana – ikäihminenkin on 
itse oman elämänsä tekijä, hankekoordi-
naattori Birgitta Bakker korostaa.

- Tärkeintä on löytää oma merkityk-
sellinen juttunsa, joko meidän toimin-
nastamme tai jostain muualta. Loppujen 
lopuksi kaikki lähtee ihmisen omasta 
motivaatiosta. Me voimme auttaa löytä-
mään niitä itselle merkityksellisiä asioita 
ja sitä kautta saamaan otteen elämästä.

Yksi Elämänote-ohjelman suurista 
toimijoista on Suomen Punainen Risti, 
jonka Kohdataan kylillä ja keskuksissa 
-hankkeessa vähennetään ikääntyneiden 
yksinäisyyttä, lisätään osallisuutta ja so-
siaalista hyvinvointia sekä vahvistetaan 
heidän selviytymiskykyään arjessa. 

- Punaisen Ristin ystävätoiminta 
tavoittaa jo 30 000 ikäihmistä. Tässä 
hankkeessa tavoitellaan kuitenkin niitä, 
joille kynnys perinteiseen ystävätoimin-
taan on liian korkea esimerkiksi rajoit-
tuneen liikuntakyvyn tai yksinäisyyden 
vuoksi, hankkeen suunnittelija Elisa 
Vesterinen kertoo.

Onnistumiset palkitsevat
Hankalissa elämäntilanteissa elävien 
ikäihmisten löytämisessä tarvitaan 
paitsi ammatillista osaamista ja taitavaa 

verkostoitumista, myös paljon kekseliäi-
syyttä ja ahkeraa jalkatyötä. 

- Vaikeassa asemassa olevien 
iäkkäiden tavoittaminen on eittämättä 
haasteellista, Elämänote-ohjelman yh-
teyshenkilö Panu Viinanen Sosiaali- ja 
terveysjärjestöjen avustuskeskuksesta 
(STEA) pohtii.

- Tavoitteena on hyödyntää iäkkäi-
den löytämisessä mahdollisimman pal-
jon yhteistyökumppaneita, esimerkiksi 
kotipalveluita ja seurakuntia. Toivetila 
on, että hankkeiden hyvät käytännöt 
juurtuvat kuntien ja asuinyhteisöjen 
toimintaan ja jatkuvat vielä ohjelman 
päättymisen jälkeenkin, Viinanen jatkaa. 

Birgitta Bakker iloitsee kovan työn 
alkavan vähitellen tuottaa tulosta. 

- Riskitilanteissa olevien ikäih-
misten löytämiseksi olemme kävelleet 

Elämänote
– osallisuutta, elämänhallintaa ja hyvää arkea

TEKSTI: VESA KUITTINEN, KUVAT: KUVA-PLUGI JA JS SUOMI 

Elämänote-ohjelman hankkeet muodostavat koko Suomen kattavan verkoston, 
joka kohtaa ja ratkoo hankalissa tilanteissa elävien ikäihmisten arkipäivän haas-
teita. Iäkkäiden kokemaa osallisuutta ja elämänhallintaa pyritään parantamaan 

sekä vanhoilla hyvillä keinoilla että pussillisella uusia.

H

Omakotisäätiöllä on riksapyöriä 
yhteisiä ulkoiluhetkiä varten.



17 Voimasanomat 2019

Elämänote
– osallisuutta, elämänhallintaa ja hyvää arkea

esitepinkka kädessä siellä, missä ikäih-
miset liikkuvat muutenkin. Työ on 
aikaa vievää, mutta palkitsevaa. Aluksi 
kukaan alueella ei tuntenut meitä, mutta 
pikkuhiljaa tieto toiminnastamme on 
tavoittanut ihmisiä. Toimintaan mukaan 
lähteneet ikääntyneet ovat heti kokeneet, 
että tämä on hyvä juttu, hän kertoo.

 

Elämänote-verkostossa
on voimaa 
STEAn Panu Viinanen korostaa jär-
jestöjen välistä yhteistyötä Elämänote-
ohjelmassa. 

- Kaikilla mukana olevilla järjestöillä 
on varmasti jotain annettavaa toisilleen. 
Muilta oppimalla ja hyviä käytäntöjä 
yhdistelemällä voidaan päästä hyviin 
tuloksiin.

Myös SPR:n Elisa Vesterinen kokee, 
että yhdessä voidaan saavuttaa enem-
män.

- Vaikka mukana on erilaisia toimi-
joita, niin toimintakenttämme on kui-
tenkin sama. On tärkeää löytää oikeat 
yhteistyön paikat.

Punaisen Ristin hankkeessa 
vahvistetaan olemassa olevia 
verkostoja ja luodaan 
uusia, sekä perustetaan 
vapaaehtoisten organi-
soimia kynnyksettömiä 
kohtaamispaikkoja.

- Yhteistyötä on tehty 
esimerkiksi kotihoidon 
työntekijöiden kanssa, jotta he 
voivat ohjata asiakkaitaan meidän 
toimintamme piiriin. Kelan neuvojia 
pyrimme saamaan kohtaamispaikkoi-

himme opastamaan lomakkeiden täyt-
tämisessä ja kertomaan etuuksista. 

Tulemme myös järjestämään 
turvallisuuteen ja tapaturmiin 

liittyviä tietoiskuja, Elisa 
Vesterinen kuvaa hankkeen 
toimintaa.

Puotilassa Omakotisää-
tiön hanke on otettu hyvin 

vastaan. 
- Olemme etsineet alueelta 

aktiivisia ikäihmisiä mukaan suunnit-
telutyöhön ja perustaneet asukasraadin, 
jolta olemme saaneet paljon paikallis-

tietoa ja ideoita. Opiskelijoiden kanssa 
käynnistämme keväällä yhteisöllistä 
toimintaa kahdessa taloyhtiössä ja 
järjestämme Gery ry:n kanssa Voimaa 
ruoasta -teemapäivän sekä ravitsemus-
ryhmän iäkkäille. Puhelinsoittoja tulee 
välillä yllättäviltäkin tahoilta. Esimerkik-
si apteekista kysyttiin, voivatko he tulla 
pitämään luentoa. Ja joku otti yhteyttä, 
että ’mulla olis sellainen naapuri täällä 
joka voisi hyötyä teidän toiminnasta’, 
Birgitta Bakker kertoo KANTO-hank-
keen synnyttämästä yhteisöllisyydestä.

Elämänote
Elämänote-ohjelmaan kuuluvien 20 hankkeen yhteisenä tavoit-
teena on parantaa haasteellisissa elämäntilanteissa olevien ikäih-
misten osallisuutta ja elämänhallintaa muun muassa yhteisölli-
syyden, kulttuurin, liikunnan ja ravitsemusneuvonnan keinoin. 
Ohjelmaa rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen 
tuotoilla ja se jatkuu vuoden 2021 loppuun asti. Ohjelmaa koor-
dinoivat Ikäinstituutti ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli 
ry yhdessä. Koordinaation tehtävä on auttaa hankkeita verkostoi-
tumisessa sekä mentoroida, kouluttaa ja antaa tukea viestintään 
sekä vaikuttavuuden arviointiin. Lisäksi ohjelmassa tehdään arvi-
oivaa tutkimusta ja toteutetaan laadullinen seurantatutkimus.
www.ikainstituutti.fi/elamanote

Osallisuus on ennen 
kaikkea sitä, että 
tulee kuulluksi ja 

kohdatuksi.
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Kiuruvedellä innostuttiin jatkamaan voima- ja tasapainoharjoittelua liikuntaryhmissä.

Ikäihmiset hyötyvät liikuntaneuvonnasta. Erityisesti vähän liikkuvat tai liikunnan syystä 
tai toisesta jättäneet tarvitsevat tukea ja kannustusta liikkumisen lisäämiseen. 

Liikuntaneuvonnalla liikkeelle

TEKSTI: MINNA SÄPYSKÄ-NORDBERG, KUVAT: KIURUVESI-LEHTI

anakkalassa kokeiltiin ryhmä-
muotoista liikuntaneuvontaa 
ikäihmisille Ikäinstituutin 
valmiin materiaalin pohjalta. 
Kuntoutuksen järjestämästä 
kokeilusta tiedotettiin kirjaston 

ja kauppojen ilmoitustauluilla sekä 
paikallislehdessä. Ilmoittautuneita tuli 
kymmenen henkilöä, mikä olikin sopiva 
ryhmäkoko. 

Kolmen kerran kurssi koostui kah-
den tunnin tapaamisista, joissa keskus-
teltiin mm. omista liikuntatoiveista sekä 
liikunnan ja ravitsemuksen tärkeydestä. 

Kotitehtävänä oli liikuntapäiväkirjan 
täyttäminen. Osallistujat oivalsivat, 
kuinka tärkeää on treenata jalkojen 
lihasvoimaa ja tasapainoa, sillä ne ovat 
liikkumiskyvyn kulmakivi. Kahden 
ensimmäisen kerran jälkeen oli kahden 
kuukauden omatoiminen jakso, jolle ku-
kin teki oman liikkumissuunnitelmansa. 
Kolmannella kerralla kokoonnuttiin yh-
teen vaihtamaan kokemuksia ja samaan 
lisäkannustusta.

Hilkka ja Esko Järvenoja lähtivät 
mukaan etsimään uutta kipinää liikun-
taan. Eskon käsivamman vuoksi liikunta 

oli jäänyt joksikin aikaa taka-alalle ja 
Hilkka halusi löytää polville nivelystä-
vällistä liikuntaa. 

- Halusimme tietoa Janakkalan 
liikuntatoiminnasta ja puhtia jollekin 
uudelle, yhteisellekin tekemiselle.  

Ilmapiiri ryhmässä oli avoin ja muis-
ta kurssilaisista sai voimaa. Motivaatiota 
lisäsi liikkumiskyvyn testaus ryhmän 
alussa ja lopussa. Ideoita, vinkkejä sekä 
kannustusta sai muilta ryhmäläisiltä ja 
liikuntakorttikuvat innostivat keskus-
telemaan omista toiveista ja suunnitel-
mista.

J
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• Liikuntaneuvontaa ikäihmisille 
ryhmässä -ohjaajakansio

• Ikäihmisten liikunta ja                     
ravitsemus -opas

• Liikuntaneuvontaa ikäihmisille 
- valokuvat ja käyttöopas

Hyvät oppaat liikuntaneuvontaan
Lataa tai tilaa www.ikainstituutti.fi/verkkokauppa

- Saimme arkeemme uuden yhteisen 
harrastuksen, kun lähdimme ryhmän 
innoittamana kuntosalille. Henkilö-
kohtainen harjoitusohjelma ja opastus 
laitteiden käyttöön auttoivat alkuun. 
Kotonakin olen lisännyt kuminauha-
jumppaa, sanoo Hilkka. 

Hän suosittelee kurssia muillekin ja 
kannustaa lähipiiriä liikkumaan. 

- Janakkala aikookin aloittaa uuden 
neuvontaryhmän liikuntatoimen ja kun-
toutuksen yhteistyönä, sanoo fysiotera-
peutti Aija Koskela.

Yksilöohjauksella alkuun
Kiuruvedellä ja Saarijärvellä liikunta-
toimi tarjoaa maksutonta, yksilöllistä 
neuvontaa ikäihmisille. Toiminnasta on 
tiedotettu terveydenhuollon ammat-
tilaisille, paikallislehdissä ja ilmoitus-
tauluilla. Kiuruvedellä esitettä on jaettu 
seurakunnan tilaisuudessa ja Saarijär-
vellä apteekki oli mukana tiedottamassa. 
Hyvin alkanutta toimintaa halutaan 
molemmissa kunnissa lisätä ja kehittää 
edelleen.

Kiuruvedellä yleisimmin käyntiker-
toja on yksi, mutta osa innostuu harjoit-
telusta ja jatkaa kuntosalilla tai liikun-
taryhmissä, jossa tuttu liikunnanohjaaja 

voi luontevasti kannustaa eteenpäin. 
- Ikäihmiset ovat kiitettävästi löy-

täneet liikuntaneuvonnan. Neuvontaan 
ohjataan myös Ylä-Savon soten asiakas-
neuvonta Ohjurista, sanoo erityisliikun-
nanohjaaja Sonja Kärkkäinen. 

Saarijärvellä moni käy useamman 
kerran neuvonnassa. Suurin osa tulee 
fysioterapeutin suosituksesta. Myös 
apteekki ohjaa asiakkaitaan neuvontaan, 
jossa ikäihminen saa jumppaohjeita ja 
ravitsemustietoa.   Osalle laaditaan kir-
jallinen kuntosaliohjelma, jota päivite-

tään seurantakäynnillä. 
Fysioterapeutti Kati Kivelän koke-

mus on osoittanut, että moni tarvitsee 
henkilökohtaista tukea ja ohjausta 
harjoittelun aloittamiseen. 

- Toiminta on onnistunut kun 
alakuloinen ikäihminen lähtee salille tai 
aiemmin huonosti liikkuvalla kunto on 
kohentunut ihan silmissä. Joillekin olen 
saanut järjestettyä kuntosalikaverin tai 
ulkoiluystävän, jonka kanssa on turval-
lista lähteä liikkeelle.

Ikäihmisten 
liikunta ja ravitsemus

– opas vanhustyön ammattilaisille

Satu Jyväkorpi   |   Anu Havas   |   Annele Urtamo   |   Elina Karvinen

Liikuntaneuvontaa
ikäihmisille ryhmässä
opas ohjaustyöhön

Anu Havas ja Annele Urtamo

Liikuntaneuvontaa ikäihmisille

Valokuvien 
käyttöopas

Valokuvaopas_uusin.indd   1 10.9.2015   10:19:48
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Pitkien etäisyyksien kunnassa kokeilu 
mahdollistaa sekä etäjumppaan osal-
listumisen että omatoimisen harjoitte-
lun jumppavideoiden avulla. Lyytinen 
osallistuu Google Hangouts -yhteyden 
kautta ryhmäliikuntaan yleensä maa-
nantaisin. Kotijumppaa tabletilta hänen 
tulee tehtyä miltei joka päivä. Laitteiden 
käyttöön opasti Digiloikka-hankkeesta 
vastaava Kati Huttunen.  

- Pienessä jännityksessä olin kun en 
ole ollut tekemisissä tuommosten 
laitteitten kanssa, mutta Kati 
kävi neuvomassa ja kirjotti 
vihkoon miten toimitaan. 

Erityisen mieleisiä 
Lyytiselle ovat videoidut 
Kävely kevyemmäksi- ja 
VoiTas-kotijumpat. 

- Aivan mahtavan hy-
viä! Tykkään, kun saapi tehä 
vaikka joka päivä. Viisi kertaa 
viikossa ainakin teen. Ruukaan tehjä ne 
aamulla yheksän ja kymmenen välissä. 
Jos on vieraita niin tehemme yhdessä. 

Viikoittaisissa liikunnanohjaaja Tero 
Räisäsen ohjaamissa etäjumpissa muka-
na on muitakin naapurikyliltä. 

- En ole ennen ajatellut, että semmo-
nenki vois olla mahollista. Siinähän voi 
jutellaki ihan tavallisesti ennen jumpan 
alkua. 

Tabletti on vähän
niin kuin kaveri 
Kolmen kuukauden jaksoista saatujen 
palautteiden ja mittausten mukaan 
iäkkäät kokevat sekä toimintakyvyn 

kohentuneen että digitaitojen parantu-
neen. Niin kokee Lyytinenkin.

- Minun häätyy sanua, 
että kunto on huomattavasti 
parantunu ja mielialaki on 
ollu oikein hyvä. Jatkossaki 
varmasti teen. Sieltä table-
tilta löytyy kaikenlaista. 

Lehtiä olen lukenu ja säitä. 
On lisänny kanssakäymistäki.  
Hänen mielestään videojump-

paaminen sopii iäkkäälle erinomaisesti. 
- Etäjumppa ja kotijumppa yhistelmä 

on kauhian hyvä. Sitä saattaa tehä oman 
kunnon mukaan. Vanhemmille ihmisille 
saisi olla justiin tuo tabletti aina talos-
sa. Vallatenkin ku yksin assuu, niin se 

kutsuu: ”Sulla on tekemättä tuo homma”. 
Se on vähän niinku kaveri. 

”Tabletti niinko tahtoo, että aletaanpa jumppaamaan”, toteaa Niilo Lyytinen, 88. 
Hän on mukana Virtuaalisesti Voimaa vanhuuteen -kokeilussa Kolarissa. 

TEKSTI: PAULA SALMELA, KUVA: MILLA SALO

Niilo Lyytistä tabletti kutsuu jumppaamaan

Virtuaalisesti Voimaa vanhuu-
teen -hanke pilotoi hyviä käy-
täntöjä, joiden avulla kunnat 
ja järjestöt voivat suunnitella 
etäohjattua terveysliikuntaa 
iäkkäille, erityisesti kaukana 
palveluista asuville yli 75-vuoti-
aille. Saatavilla on 30 minuutin 
kotijumppaan soveltuvat Kä-
vely kevyemmäksi- ja VoiTas-
videot Voitas.fi -sivustolta. 

Liikunta ja
teknologia
lisäävät
osallisuutta

Etäohjattu
ryhmäliikunta
tavoittaa etäällä
asuvan

Etäjumppa ja
kotijumppa

yhistelmä on
kauhian hyvä.
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Espoolaisen Tuhkurin arkeen uutta opit-
tavaa tuli yllättäen vuosi sitten. 

- Opiskelija pysäytti minut kadulla 
ja kysyi, tulisinko mukaan iäkkäiden 
liikunnan pilottiryhmään. Totesin, että 
voidaan toki keskustella, mutta ennen 
kuin edetään, kerron, että olen täyttänyt 
90. Sain vastauksen, että ”ei merkitse 
mitään!”, muistelee Tuhkuri nauraen. 

Nyt hän kokee mukaan lähtemisen 
olleen onnen kantamoinen. Espoo75+ 
pilotti liittyi Ikäinstituutin Voimaa 
vanhuuteen -kärkihankkeeseen. Kol-
men kuukauden harjoittelujakso sisälsi 
voima- ja tasapainoharjoittelun kunto-
saliryhmässä, jonka lisäksi kannustettiin 
kotiharjoitteluun. Kuntosalikäynnit 
olivat maanantaisin ja torstaisin, kotiläk-
syinä oli 180 jumppaliikettä joka päivä. 
Tekemiset ja se, tehtiinkö ne iloisella 
naamalla, ruksattiin liikuntakorttiin.

Täydet pisteet sinnikkyydestä
Tuhkuri kuvaa jaksoa ”ihanaksi”. Vain 
alussa nousi pieni epäilys, kun kävi ilmi, 
että muiden ikä alkoi seiskalla. 

- Ajattelin, että pärjäänköhän. Ei 
mennyt kauaakaan, kun huomasin, että 
tässähän minä olen niin kuin muut-
kin. Liikunnanohjaaja Johanna Rotko 
kannusti sanoen, että sulla menee ihan 
hyvin. Muistan hyvin sellaiset tekokivet, 
joita pitkin piti yrittää kävellä. Totesin, 
että tämän tytön tasapaino ei nyt tähän 
hommaan riitä. Hän sanoi, että ei hätää, 

hän tulee viereen. Niin vain tasapaino 
vähitellen parantui, että sain siitäkin 
seurantamittauksessa täydet pisteet. 

- Uteliaisuudesta pärjäämisessä oli 
hyvin paljon kyse. Halusin katsoa, sel-
viänkö vai tuleeko tenkkapoo, luovut-
taja en ole. Kuulostelin, miltä kropassa 
rupeaa tuntumaan. Mitä enemmän tein, 
joka kerta tuli helpommaksi.

Kotijumppaan hän tunnustaa jää-
neensä aivan koukkuun. Päivittäin hän 
tekee kuusi erilaista liikettä 30 kertaa 
kutakin.

- Kun olen miltei vuoden säännölli-
sesti harjoitellut, tarvitsen ne 180 liikettä 
per päivä ja ne on erinomaisen miellyt-
tävää tehdä. 

Kuntosaliryhmän päätyttyä Rotko 
houkutteli Tuhkurin mukaan Espoon lii-
kuntapalveluiden kauppakeskuskävelyil-
le. Kauppakeskuksessa puhetta poreileva 
ryhmä kiertää maanantaiaamuisin. Alku- 
ja loppuverryttelyiden lisäksi jumpataan 
matkan varrella ja lopuksi juodaan 
porukalla talon tarjoamat kahvit. 

Ihanaa kun aina oppii uutta. Mitä enemmän kunnostaan pitää huolta, sitä enemmän
kykenee oppimaan ja saa pirteyttä ja hyvää mieltä, sanoo Irja Tuhkuri, 91. 

TEKSTI: PAULA SALMELA, KUVA: SAGA RANTANEN

Kyllä kannatti lähteä mukaan, niin paljon hyvää mieltä ja uusia tuttavuuksia olen saanut, iloitsee Irja Tuhkuri kävelykave-
reiden keskellä.  

Kuntosaliryhmästä
kauppakeskuskävelyille

Uteliaisuudesta
pärjäämisessä oli 
hyvin paljon kyse.
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Vinkkejä

Terveysliikuntaa kotona asuville iäkkäille, 
joilla on alkavia toimintakyvyn ongelmia. 
www.voimaavanhuuteen.fi 

KAIKKI VOITTAA
HUNTTEJA KUN

SENIORI 
NOSTAA
PUNTTEJA!

Työ jatkuu
mentorointi-
ohjelmassa 
ja oppimis-

verkostoissa.

NÄISTÄ INNOSTUTTIIN
LÄHDE:  Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi -kärkikuntakysely 2018, n=100
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Ikäihmisten
liikuntaraati

Liikkumiskyvyn
testaus

Tehoharjoittelu-
jakso kuntosalilla

Vie Vanhus Ulos-
kampanja

ALKUTILANNE

HANKKEEN
PÄÄTTYESSÄ

Uudet oppaat

Mielen hyvinvoinnin taskukirja tarjoaa 
tietoa mielen hyvinvoinnista ja sitä 
edistävistä arjen keinoista.

109 uutta kuntaa sitoutui Voimaa 
vanhuuteen -kärkityöhön vuosina 
2017–2018. Vähintään yhden uuden 
hyvän käytännön otti käyttöön 73 
kuntaa. Hankkeen aikana 103 kun-
taan koulutettiin 435 ikäihmisten 
terveysliikunnan kouluttajaa, jotka 
edelleen kouluttivat 560 uutta ver-
taisohjaajaa. 

Mielen hyvinvointia voi ja kannattaa vahvistaa.
Ikäopistosta löydät luettavaa, kuunneltavaa ja
pohdittaa viidestä eri teemasta. Sivusto on
rakennettu yhteistyössä ikäasian tuntijoiden kanssa.
Käy tekemässä oma vahvuusvärssysi ja tutustu muihin 
tehtäviin www.ikäopisto.fi.

Astu opintielle! 

Myötämieltä! 
Mielen hyvinvoinnin taskukirja ikäihmisille

1

Kunnon tasapainorata 2
Ohjaajan opas

Kunnon tasapainorata 2 sisältää 
kahdeksan laminoitua harjoitusliike-
korttia ja selityksen, missä arkipäivän 
toiminnassa kyseistä taitoa tarvitaan.

Lataa tai tilaa käyttöösi
www.ikainsituutti/verkkokauppa 

Kunnat innostuivat 
liikunnasta
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Senioritanssin starttikurssi 

Ikäinstituutin Senioritanssi Startti – helpoilla seniori-
tansseilla harrastuksen pariin -kurssi tutustuttaa sinut 
tavallisimpiin tanssiotteisiin ja askeleisiin istuma- ja 
seisomatansseissa. Päivän kurssi ei edellytä aikaisem-
paa tanssikokemusta. Tanssi on mukava tapa oppia 
uutta, parantaa muistia ja kohottaa kuntoa. Katso 
tarkemmat kurssiajat www.ikainstituutti.fi/
koulutuskalenteri tai soita 09 62 1610.

LIIKUNNAN TEEMAPÄIVÄT 2019

10.5. Unelmien liikuntapäivä
- kaikki yhdessä ulos!
Kuka tahansa voi lähteä yhdessä ulos omalla 
porukalla tai kutsua muutkin mukaan. Ideoita eri-
ikäisten ulkoiluun: yhteinen luontoretki, kulttuu-
rikävely, perinneleikit, pihapelit, kuntoilu liikunta-
puiston kuntovälineillä tai Luontoelämyspolun 
tehtävät lähipuistossa. Ilmoita oma tapahtumasi 
www.unelmienliikuntapaiva.fi 

Koulutetut TaloTsempparit vetävät yhteis-
tä toimintaa taloyhtiöiden asukkaille Hel-
singissä ja Kotkassa. Yhdessä kotikulmilla 
-hanke avaa nyt taloyhtiöiden kerho-
huoneet ja pihat paikallisille järjestöille. 
Tule suunnittelemaan asukkaiden kanssa 
yhteistä tekemistä.

Katso, missä päin toimimme
www.ikainstituutti.fi/kotikulmilla 

Taloyhtiöiden
ovet auki
järjestöille

10.9. -10.10. Vie vanhus ulos -kampanja
– Elämyksiä luonnosta

Kampanjoimme sen puolesta, että ulkoiluapua tarvitsevat 
iäkkäät pääsevät ulos ja metsäretkelle luontoon.  Kirjaamalla 
ulkoilukerrat kampanjan verkkosivuille osallistuu arvontoi-
hin.  Kuntien iäkkäiden ulkoilutoimintaa koordinoivat tahot 
löydät www.vievanhusulos.fi.

10.10. Iäkkäiden
ulkoilupäivä

Suomessa järjestetyssä Nordisk Träff 18 -senioritanssitapahtumassa 133 senioritanssijaa opetteli 
uusia tansseja. Kuva: Siri Sipilä.

29.4. Senioritanssin päivä

Partioaitta luovutti Vie vanhus ulos -kampan-
jalle 30 375 euroa Ympäristöbonusta. Kuvassa 
Partioaitan toimitusjohtaja Nina Ehrnrooth 
(vas.), Ikäinstituutin suunnittelija Heli Starck 
ja toimialapäällikkö Elina Karvinen.

Kuva: Vilm
a Rim

pelä
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Elämäni eläkevuodet alkamassa

Aika panostaa itseeni

nsimmäinen osallistujaryhmä 
koottiin Hämeenlinnassa heti 
Ikäinstituutin järjestämän kou-
lutuksen jälkeen. Pian Salosen ja 
hänen työparinsa Panu Tavisa-

lon johdolla valmentauduttiin eläkkeelle 
jäämiseen.

- Mehän ollaan Voimaa vanhuuteen 
-kuntana kaikessa mukana, Salonen 
naurahtaa ja viittaa hämeenlinnalaisten 
intoon.

Salosen ja Tavisalon johdolla kokoon-
tui vajaan kymmenen hengen ryhmä 
eläkkeelle siirtyviä kaupungin työnteki-
jöitä kerran viikossa. Tulevaa elämänvai-
hetta ja muutosta käsiteltiin kahdeksassa 
tapaamisessa jokaiselta kantilta.

- Minulle on fysioterapeutin työni 
vuoksi ollut tutumpaa lähestyä ikään-
tymisen asioita fyysisten ominai-
suuksien kuten voiman ja 
tasapainon kautta. Tässä 
koulutuksessa otetaan 
mielen hyvinvointi 
laajemmin mukaan. 
Se on tosi tärkeää, sillä 
omalla ajattelulla on niin 
suuri merkitys. On saatava 
itsensä motivoitumaan, jotta 
syntyisi muutoksia, hän kiittelee.

Eläkkeelle jääminen on murroskohta, 
jossa joka tapauksessa tapahtuu isoja 
muutoksia. Samalla se on mahdollisuus 
luoda uudenlaisia toimintatapoja ja rutii-

neita, jotka vahvistavat hyvinvointia.
- Kun on koko työajan antanut 

muille, niin eläkkeellä saa vihdoin 
kuunnella itseään. Kysyä, että mitä 

minulle kuuluu, mitä tarvitsen 
ja mitä haluan tehdä. Onhan 
se mahtava elämänvaihe! 
Salonen sanoo.

Hänen omiin eläke-
vuosiinsa on vielä paljolti 

matkaa.
- Tätä valmennusta voi hy-

vin vetää niin eläkkeellä oleva kuin 
nuorempikin. Tärkeintä on vastavuoroi-
suus ja innostus. 

Salonen kokee, että valmentajien kou-
lutuksesta sai hyvät eväät kurssin pitoon. 

Vuosi sitten hämeenlinnalainen fysioterapeutti Ritva-Liisa Salonen 
lähti innolla mukaan Elämäni eläkevuodet -valmentajakoulutukseen.

Kurssi sytytti myös kokeneen ryhmän vetäjän. 

Eläkevalmennuksesta
liikettä ja mielen voimaa

TEKSTI JA KUVAT: SANNA MÖNKKÖNEN

E
Rohkaisu, kannustus, 
onnistumisten näky-

väksi tekeminen ja 
hoksauttaminen.
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- Koulutus oli todella positiivinen, 
motivoiva ja kannustava. Kouluttajat olivat 
ihan uskomattomia! Saivat meidät suo-
malaiset heittäytymään mukaan. Siitä tuli 
sellainen fiilis, että kyllä me onnistutaan. 

Palkitsevat liikuntakokeilut osana 
valmennusta  
Jokaisella Elämäni eläkevuodet -tapaa-
miskerralla käydään läpi eri teemoja, 
kuten kehon ja mielen hyvinvointia, 
uuden elämänvaiheen mahdollisuuksia, 
elämäntaitoja ja liikuntaa.

- Valmennuksessa mennään aika 
syvälle mieleen ja pohditaan monenlaista. 
Silti se ei ole terapiaa, vaan etsitään suun-
taviivoja. Valmentajilla on käytössään 
hyvä materiaalipaketti ja osallistujilla 
täytettävät työkirjat. Liikuntaa on myös 
käytännön harjoituksina joka kerralla 
mukana, Salonen avaa.

Kahden tunnin tapaamisesta aina 
viimeinen puolituntinen oli omistettu 
liikunnalle. Lajit valittiin osallistujien 
toiveiden  mukaan ja niin, että liikun-
nasta tulisi mahdollisimman palkitseva 
kokemus.  Salosen ryhmä kokeili mm. 
bocciaa, sauva kävelyä, luontoelämyspol-
kua, venyttelyä ja rentoutusta, kuntosalia 
ja sulkapalloa.

- Liikunnasta on monella usein ajatus, 
että sen pitää olla raskasta ja pitkäkestois-
ta. Puhuimme ryhmässä, kuinka jo pienet 
teot hyödyttävät. Portaiden käyttö hissin 
sijaan, kävely kauppaan autolla liikku-
misen sijaan, luonnossa oleilu. Yritimme 
antaa valmennuksessa vinkkejä myös 
esimerkiksi lastenlasten kanssa yhdessä 
liikkumiseen. 

Salosen vetämä ryhmä toteutti vielä 
yhden ekstratapaamisen. Ryhmä kokoon-
tui syksyllä uudelleen yhteen ja kävi läpi 
jokaisen kuulumiset. 

- Teimme silloin jo aiemmin kevääl-
lä tehdyn fyysisen kunnon testauksen 
uudelleen, jolloin oli mahdollista havaita 
muutokset, joita kesän aikana oli mah-
dollisesti tullut. Se oli mukava kokoon-
tuminen, jossa pohdimme, miten uudet 
ajatusmallit on saatu käyttöön. 

- Ryhmämme nimesi keväällä meidän 
kokoontumisemme teemalla ”elävänä 
eläkkeelle”. Jokaisella on langat omissa 
käsissään ja myös itsemääräämisoikeus, 
miten elämänsä elää. Tästä ryhmästä sai 
jokainen varmasti kannustusta ja tu-
kea valintoihin ja vertaistukea, Salonen 
summaa. 

Omalla ajattelulla on niin suuri merkitys. On saatava itsensä motivoitumaan, jotta syntyisi muutoksia,
sanoo fysioterapeutti Ritva-Liisa Salonen.

Järjestöihin uusia
eläkevalmennusryhmiä 
Sydänliitto, Eläkkeensaajien Keskusliitto ry, Eläkeläiset ry ja 
Pohjois-Karjalan kansanterveyden keskus tarjoavat tänä vuonna 
paikallisyhdistyksilleen Ikäinstituutin maksuttoman eläkeval-
mentaja-koulutuksen.

Koulutuksen tavoitteena on perustaa kansanterveys- ja 
eläkeläisyhdistyksiin vapaaehtoisten vertaisvalmentajaparien 
vetämiä Elämäni eläkevuodet -ryhmiä.  Maksuttomat ryhmät 
ovat suunniteltu juuri eläkkeelle siirtyneille, pienituloisille ja 
vähän liikkuville henkilöille, jotka haluavat etsiä uutta virtaa 
eläkevuosiinsa. 

Valmennuksessa käytetään ratkaisukeskeistä lähestymista-
paa.  Elämäni eläkevuodet – liikettä ja mielenvoimaa -hanketta 
(2019–2021) tuetaan Veikkauksen tuotoilla.

www.liikkeellavoimaavuosiin.fi/elakevalmennus 
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Svenska

Var positiv!
En bok om psykiskt
välbefinnande för äldre
Psykiskt välbefinnande är en resurs i alla skeden av livet. Denna bok be-
lyser det psykiska välbefinnandet ur åldrandets synvinkel och granskar 
vishet, tacksamhet, sjävmedkänsla och förbindelsen med andra. I boken 
finns också uppgifter av vilka du kan sätta ihop ett träningsprogram för 
psykiskt välbefinnande åt dig själv.

Gympavideor för hemträning
På webbplatsen voitas.fi finns det handledda gympavideor 
(ca 30 minuter) för styrke-och balansträning. Du kan välja 
ett lämpligt träningspass mellan fyra olika nivåer och gå 
vidare från en lätt till en mer krävande gympa. 

  

Balans- och
styrketräning för
äldre -guide för
kamratinstruktörer
Guiden ger färdiga program 
för uppvärmning, balans- och 
styrketräning samt avslutande 
stretchning. Dessutom har man 
tagit med det viktigaste om 
kosten i samband med träning. 
Guiden är ett lärdomsprov i 
utbildningsprogrammet för 
fysioterapi vid yrkeshögskolan 
Karelia. 

www.ikainstituutti.fi/
material

Var positiv! 
En bok om psykiskt välbefinnande för äldre
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Balans- och styrketräning för äldre
Guide för kamratinstruktörer

Tuomas Hiltunen och Ville Jelkänen
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Delaktighet, livshantering 
och en bra vardag
med organisationernas
samarbete
Det gemensamma målet för alla projekt inom 
programmet Elämänote (Grepp om livet) är att för-
bättra delaktigheten och livshanteringen för äldre 
personer som befinner sig i en utsatt livssituation.

I programmets projekt strävar man bland 
annat efter att öka gemenskapen i bostadsområ-
dena, erbjuda kulturupplevelser och stimulerande 
aktiviteter, förebygga kränkande behandling samt 
förbättra välbefinnandet med hjälp av motion och 
näringsrådgivning.
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Tilaa Ikäinstituutin
sähköiset uutiskirjeet

• Voimameili – kertoo terveysliikunnan uutiset
• Mieliposti - valottaa mielen hyvinvoinnin työtä

• TiiTu – raportoi tiivisti tutkimuksesta

www. ikainstituutti/uutiskirjeet

Ajankohtaisia uutisia,
oppaita, videoita ja hyviä

käytäntöjä tarjolla
somekanavissamme

@Ikainstituutti

Viime vuonna perustettu Eduskunnan IKÄ-verkosto jakaa ajankohtaista tutkimustietoa 
iäkkäiden hyvinvoinnista, taloudesta, toiveista, tarpeista ja palveluiden toimivuudesta. 
Verkosto järjestää keskustelutilaisuuksia ja julkaisee tietopaketteja. IKÄ-verkoston puheen-
johtajia ovat kansanedustajat Ilmari Nurminen (sd.) ja Heli Järvinen (vihr.) ja sihteerinä 
johtaja Päivi Topo Ikäinstituutista. 

Verkostoon ovat tervetulleita kansanedustajat, alan tutkijat sekä kansalaisjärjestöt. 
Ilmoittaudu mukaan sähköpostilla osoitteeseen ikaverkosto@ikainstituutti.fi.
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Innostamme ja rakennamme
ratkaisuja hyvään vanhuuteen

Ikäinstituutti on vahva osaaja osallisuuden, mielen hyvinvoinnin, liikunnan, 
ulkoilun ja ikäystävällisen asuinympäristön edistämisessä. 

Tutkimme, kehitämme, koulutamme sekä julkaisemme hyviä käytäntöjä 
ikäihmisten toimintakyvyn ja osallisuuden edistämiseksi. Teemme tiivistä 

yhteistyötä kuntien ja järjestöjen kanssa. 

www.ikainstituutti.fi
Puh. 09 6122 160

Ikäinstituutin toimintaa tuetaan
Veikkauksen tuotoilla. 

Kuva: Siri Sipilä


