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Vipinää töppösiin ja päätöksiin

Pääkirjoitus

uore väestöennuste kertoi, että nyt on viimei-
nen hetki lisätä vipinää iäkkäiden ihmisten 
hyvinvoinnin ja terveyden puolesta tehtävään 
työhön. Toisen töppöstä ei kukaan voi väkisin 

liikuttaa, mutta paljon voidaan tehdä, jotta omasta hy-
vinvoinnista huolehtiminen on helpompaa ja tapahtuu 
kuin itsestään.

Mahdollisuus lähteä kotoa kävellen hoitamaan asi-
oita, virkistymään ja tapaamaan muita on kaiken 
A ja O. Neljän seinän sisältä pitää päästä päivit-
täin ulos. Jos nämä asiat ovat kunnossa, on 
jo melko mukavaa ikääntyä ja elellä. Kunto 
pysyy parempana, mieli virkeämpänä ja 
elämä mielekkäämpänä.  

Kauempana asuvienkin täytyy päästä 
kylille, vaikka käytössä ei ole omaa autoa. 
Millä keinoilla sinun kunnassasi tätä liik-
kumisen pullonkaulaa on avattu?

Toisten hyväksi tehtävä työ kannattelee 
myös omaa hyvinvointia. Eläkeläiset ovat 
suurin vapaaehtoistyötä tekevä ryhmä, ja 
heidän panoksensa myös nuorempien tukemi-
sessa on mittava. Euroiksi muutettuna vapaaehtois-
työn arvo on valtava. Onhan sinun kotikuntasi osoittanut 
tukensa tarjoamalla vapaaehtoistoiminnalle tiloja sekä 
tukea tiedottamiseen ja välttämättömiin hankintoihin? 
Ikäinstituutin ja taloyhtiöiden iäkkäiden asukkaiden 
perustamat Kotikulmilla-kerhot saivat viime vuonna Vuo-
den vanhusteko -palkinnon. Talojen yhteiset kerhohuo-
neet ja pihat ovat luonteva paikka tehdä yhdessä asioita. 

Suomessa taitaa 
olla maailmanen-
nätys yksin asumi-
sen yleisyydessä, 
voisimmeko tehdä 
ennätyksen myös 
arkipäivän yhteisöl-
lisyyden rakentami-

sessa? Kotikulmilla-
kerhot ovat 

olleet myös 
kaikkein 

iäkkäim-
pien 
asuk-
kaiden 
suosi-
ossa, 

pääsehän niihin mukaan miltei kotiovelta.    
Reseptini on yksinkertainen: rakennetaan 

voimavarojen varastoa päivittäisen elämän iloksi 
ja pahojen päivien voimaksi. Tutkimukset kertovat, 

että näin itsenäinen elämä kotona onnistuu ja hyvän 
elämän eväitä riittää elämän loppuun asti.

johtaja Päivi Topo
Ikäinstituutti

T

Millä keinoilla
sinun kunnassasi 
tätä liikkumisen

pullonkaulaa
on avattu?

Ku
va

: A
rtt

u K
ok

ko
ne

n

Voimasanomien lukijat toivoivat painetulta lehdeltä vinkkejä ja 
asiantuntijoiden näkökulmia. Tarjoilemme sinulle tässä lehdessä 
entistä helpommin silmäiltäviä hyviä käytäntöjä ja asiantuntijoiden 
näkemyksiä eri teemoista. Keskiaukeamalta löydät koulutuskalente-
rimme ja sen toiselta puolelta tehtäviä mielen ja kehon vahvistami-
seksi. Uuteen sarjakuvaan tiivistimme ikäystävällisen asuinympäris-
tön aineksia. Printti pitää edelleen pintansa varsinkin ikääntyneem-
pien ihmisten parissa. Lehden lukeminen on hyvä keino keskittyä 
yhteen asiaan kerralla digitulvan keskellä.

viestintäkoordinaattori Anne Honkanen

Pidä
digi-
tauko!
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Asennetta ikäihmisten
liikkumiseen

TEKSTI: HELENA COLLIN, KUVAT: OSSI GUSTAFSSON JA ARTTU KOKKONEN

Liikunta on aina turvallisempaa kuin liikkumattomuus. Yli 80-vuotiaiden
 liikkumisen suurimpia esteitä ovat omat, läheisten ja yhteiskunnan asenteet.

iikunnan tiedetään edistä-
vän fyysistä, kognitiivista ja 
sosiaalista toimintakykyä. 
Ikäihmiset liikkuvat kuiten-
kin vähemmän kuin muu 

aikuisväestö: yli 80-vuotiaista miehistä 
puolet ja naisista vain neljäsosa ilmoit-
taa harrastavansa liikuntaa.

- Liikunnan harrastaminen vä-
henee jyrkästi 80 ikävuoden jälkeen, 
erityisesti naisilla. Tämä heijastuu suo-
raan ihmisen toimintakykyyn. Puolen 
kilometrin kävelystä selviytyy mie-
histä noin puolet ja naisista neljäsosa, 

Ikäinstituutin toimialapäällikkö, myös 
tutkijana toimiva Katja Borodulin 
toteaa.   

Suurin este on asenne  
Toimintakyky ohjaa sitä, mitä liikuntaa 
iäkäs pystyy harrastamaan.  

- Liikunnan harrastamisen esteet 
liittyvät usein sairauksiin ja muihin 
vaivoihin, pelkoon tai liikkumiskaverin 
puutteeseen, Borodulin listaa.  

Suurimpana liikkumisen esteenä 
Borodulin näkee kuitenkin asenteet se-

kä ikäihmisillä itsellään että lähipiirissä, 
jopa koko yhteiskunnassa.

- Iäkäs saattaa ajatella: ”Ei näin van-
hana kannata” tai: ”En minä ole liikun-
nallinen tyyppi.” Lähipiirissä voidaan 
ajatella, että mummo tai pappa ei enää 
voi nostaa puntteja. Myös liikunnan 
tuoma hiki saatetaan kokea epämiellyt-
tävänä.

Borodulin kaipaa muutosta asen-
teisiin meille kaikille. Tutkimusten 
mukaan oma motivaatio ja sosiaalinen 
tuki ovat tärkeimpiä liikuntaan kannus-
tavia tekijöitä.

L
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Liikettä arkeen 
Suosituimpia liikuntamuotoja ikäih-
misillä ovat portaiden nousu, kävely, 
pyöräily sekä piha- ja puutarhatyöt. 

 Perinteisesti liikuntasuositukset 
ovat jakaantuneet kestävyysharjoitte-
luun, liikehallintaan ja voimaharjoit-
teluun. 

- Ikäihmisille voi paketoida suo-
situkset siten, että kaupassa käydessä 
kantaa kasseja ja kävelee portaita. 
Samalla tulee harjoittaneeksi kestä-
vyyttä, voimaa ja tasapainoa.   

- Tai jos lähtee ulos, niin voi men-
nä hieman haastavampaan maastoon, 
jolloin kestävyyttä ja tasapainoharjoit-
telua tulee samalla, Borodulin vink-
kaa.    

Voimaharjoittelu
on paras lääke  
Lihasvoima heikkenee 
ikääntyessä. Lihaskato 
koskee jokaista ikäänty-
vää, sillä keskimäärin 
pari prosenttia lihas-
voimasta häviää joka 
vuosi.   

- Ainoa tapa estää 
lihaskatoa on liikunta, 
erityisesti lihasvoimahar-
joittelu. Kaikki liikkuminen 
on hyväksi ja jo yksi kerta viikossa 
voimaharjoittelua on huomattavasti 

parempi kuin ei mitään, Borodulin va-
kuuttaa.  

  

Vahva vaikutus aivoterveyteen 
Liikunnalla on uusimpien tutkimusten 
mukaan vahva yhteys hyvään aivo-
terveyteen. Sen avulla voidaan lykätä 
muistisairauksia sekä tukea kognitii-
visia kykyjä. Lisäksi liikunta vähentää 
masennusta.  

- Kun treenataan, niin kognitiivi-
nen selviytyminen pysyy yllä ja jopa 
paranee. Se liittyy aivojen plastisuu-
teen eli aivojen eri osat keskustelevat 
keskenään paremmin. Liikunta myös 
parantaa aivojen verenkiertoa ja vähen-
tää matala-asteista tulehdusta, selittää 
Borodulin.

Säästöjä ja elämänlaatua  
Kaikissa Suomen kunnissa tulisi 

olla iäkkäille mahdollisuus 
osallistua heille räätälöi-

tyyn liikuntatoimintaan. 
Voimaa vanhuuteen 
-ohjelma tarjoaa hyviä 
malleja tähän.  

Iäkkäiden hyvä 
lihaskunto ja tasapaino 

ehkäisevät kaatumisia. 
Esimerkiksi yhden lonk-

kamurtuman hoito maksaa 
keskimäärin 30 000 euroa. Kustannuk-
set nousevat noin 50 000 euroon, jos 

murtuman hoito johtaa ympärivuoro-
kautiseen hoivaan.

- Pitkällä aikavälillä liikuntaan 
panostaminen tuo säästöjä. Sen lisäksi 
iäkkäiden elämänlaatu paranee, kun 
tulee sosiaalisia kontakteja ja yhteisölli-
syyttä. Nämä ovat mielestäni vähintään 
yhtä tärkeitä mittareita kuin eurot, 
Borodulin päättää.

Vahvat lihakset
ovat liikkumiskyvyn

ja hyvän
elämänlaadun

turva. 
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Ikäinstituutin liikunnan toimialapäällikkö Katja Borodulin.

Puolen kilometrin kävelystä selviytyy iäkkäimmistä 
miehistä noin puolet ja naisista neljäsosa.

%

Yli 80-vuotiaista miehistä puolet ja naisista neljäsosa 
harrastavansa liikuntaa.

%
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Ikäihmiset
valtasivat
Mikkelin laavut
ja nuotiopaikat 

Uusia vinkkejä oppimisverkostoista  
Alueelliset Voimaa vanhuuteen -oppimisverkostot kokoavat yhteen liikun-
tatoimen, sote-alan ja järjestöjen edustajia eri kunnista. Toisten kokemuk-
sista saadaan ideoita ja rohkeutta omiin kokeiluihin.

”Olemme kuulleet muiden pienten kuntien edustajilta esimerkkejä, 
miten he toimivat yhteistyössä sote-yhtymän kanssa ja saaneet samalla var-
muutta siitä, että olemme tehneet oikeita asioita”, toteaa liikunnanohjaaja 
Mia Saarilaakso Virolahden kunnasta ja Kaakon kaksikon liikuntatoimesta.  

Aluksi Virolahdessa ja Miehikkälässä toimivien yhdistysten vapaaeh-
toiset tutustuivat toisiinsa ja saivat vinkkejä, miten voima- ja tasapaino-
harjoittelun voi ottaa osaksi erilaisten ryhmien toimintaa. Nyt viritellään 
yhteistyötä liikuntatoimen, Ite ja yhessä -toiminnan sekä Kymsoten 
kuntoutus- ja omaishoidon kanssa. 

Liity oman alueesi oppimisverkostoon www.voimaavanhuuteen.fi/              
oppimisverkostot

Mikkelissä Partioaitan Ympäristöbonuksella käynnistettiin 
yhteiset ulkoiluryhmät kaupungin nuotiopaikoille. Kaupunki 
tarjoaa polttopuut ja kahvin, mutta vetovastuu retkistä on 
vapaaehtoisilla. 

Matti Tuominen vetää vertaisohjaajana kaikille avoimia 
viikoittaisia Kaihunlahden kotaretkiä. Osallistujat voivat vali-

ta joko parin kilometrin kävelylenkin tai tulla vain rupattele-
maan ja nauttimaan ulkoilmasta nokipannukahvin äärelle.  

”Moni ikääntynyt tarvitsee kaverin ja sysäyksen, joka 
kannustaa ulkoilemaan. Tärkeintä on mahdollisuus lähteä 
kotoaan liikkeelle”, kuvailee Tuominen.

Ryhmäliikunta
lisää sosiaalista
kanssakäymistä   
Iäkkäät kokevat ryhmäliikunnan lisää-
vän kanssakäymistä muiden kanssa 
ja nostavan mielialaa. Ryhmäliikunta 
lisää etenkin matalasti koulutettujen 
iäkkäiden ihmisten sosiaalista aktiivi-
suutta sekä tukee kotona pärjäämistä. 
He kokevat ryhmäliikunnan lisäävän 
enemmän omatoimista liikuntahar-
joittelua ja auttavan selviytymään 
arkiaskareista. Iäkkäiden kokemuk-
sia Voimaa vanhuuteen -ryhmäliikun-
nasta selvitettiin Ikäinstituutin syksyllä 
2019 toteuttamassa kyselyssä.    

Vie vanhus ulos
-kampanja innostaa

ulkoiluystäviä ulkoilemaan 
iäkkäiden kanssa
9.9.–9.10.2020.

Voimaa treenistä ja
ruuasta -video

löytyy Ikäinstituutin
YouTube-tililtä.
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Mikä olisi hyvä voimaliike, jonka 
ikäihminen voi tehdä kotona ilman 
välineitä? Tai miten harjoittaa tasa-
painoa lähiliikuntapaikan telineillä?

Ratkaisuja näihin ja moniin 
muihin tilanteisiin löytyy osoittees-
ta voitas.fi. Sivuston liikepankista 
löytyy yli 400 erilaista, ikäihmisille 
soveltuvaa verryttely-, voima-, tasa-
paino- ja venyttelyliikettä. Helpon 
hakutoiminnon avulla liikkeitä 
pystyy rajaamaan vaikeustason, 
asennon, välineiden, liiketyypin 
ja ympäristön mukaan. Kaikissa 
liikkeissä on selkeä suoritusohje ja 
valokuva, joissakin myös video. Re-
kisteröitymällä sivustolle voit koota 
liikkeistä omia jumppaohjelmia.

Jos sen sijaan kaipaat valmiita, 
perinteisiä jumppaohjelmia, suuntaa 
Ikäinstituutin verkkokauppaan. 

Sieltä voit tilata ja ladata erilaisia 
ohjelmia, uusimpana niistä tästäkin 
lehdestä löytyvän Tasapaino taita-
vaksi.  
Vai etsitkö sittenkin valmista 
jumppaohjelmaa, johon saat myös 
ohjaajan mukaan? Ikäinstituutin 
YouTube-kanavan jumppavideot-
listalta löytyy kuusi erilaista, noin 
puolen tunnin mittaista ikäihmisille 
suunnattua voima- ja tasapaino-
jumppavideota. Osa jumpista on 
helppoja, osa vähän vaativampia. 
Videojumpat toimivat erinomaisesti 
niin kotiharjoittelussa kuin vertais-
ohjaajien ryhmissä. Kanavalta löytyy 
myös Kunnon eväät -lista, josta voi 
poimia kivoja jumppavälipaloja.

suunnittelija Heli Starck,
Voimaa vanhuuteen -ohjelma

Tuula Saarenketo-Kilpiäinen ja Tuu-
likki Manninen Suolahden Eläkkeen-
saajista kouluttautuivat viime vuonna 
Elämäni eläkevuodet -valmentajiksi. 
Yhdistystoiminnan kautta ystävys-
tyneen kaksikon ohjaama eläkeval-
mennusryhmä on kokoontunut viime 
syksystä lähtien.

Tuulan ja Tuulikin tavoitteena on, 
että valmennuksen avulla osallistu-
jat löytävät liikkumisen ilon. He ovat 
tutustuttaneet osallistujia erilaisiin 
liikkumismuotoihin. Ryhmäläiset ovat 
päässeet kokeilemaan mm. tuolijump-
paa, rentoutusharjoituksia ja kuntoilua 

Suolahden uusissa kuntoportaissa. 
Tarkoitus on, että ryhmäläiset jatka-
vat muissa yhdistyksen toiminnoissa 
valmennuksen jälkeen.

Keskustelut muiden kanssa ovat 
Suolahden ryhmässä arvokkaita. Po-
rukassa on mukava meininki ja juttua 
riittää. Joskus jopa niin paljon, ettei 
aika tahdo riittää.

- On tärkeää antaa tilaa keskuste-
lulle. Ryhmässä saa puhua avoimesti, 
naiset toteavat. 

Tuula ja Tuulikki ovat huomanneet, 
että ryhmästä voi löytää uusia ystäviä. 
Ryhmän ohjaaminen on heille tärkeää. 

- Olen oppinut paljon. Kun antaa 
itsestään jotain, saa aina jotain takai-
sin, iloitsee Tuulikki.

Ikäinstituutti kouluttaa kan-
santerveys- ja eläkeläisyhdistyksiin 
vapaaehtoisia Elämäni eläkevuodet 
-valmentajia. Koulutukseen voi osallis-
tua eläkkeellä oleva henkilö, joka on 
innostunut luotsaamaan ryhmää yksin 
tai yhdessä valmentajaparin kanssa. 

Lisätietoa  www.ikainstituutti.fi/elake-
valmennus/valmentajakoulutukset 

koordinaattori Saini Suutari
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Vertais-
valmentajat
innostavat
liikkumaan

Jumppaideoita ja -videoita
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ielenterveyden vahvistami-
sen tulisi olla kiinteä osa 
ikäihmisten terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämistä. 
Ikääntyvien kanssa toimivien 

järjestöjen ja sosiaali- ja terveyspalvelujen 
tuottajien tulisi kehittää toimintakulttuu-
riaan niin, että se tukee mielenterveyttä. 
Ammattilaiset tarvitsevat lisää mielenter-
veysosaamista.

Omat voimavarat esiin 
Myös ikäihmiset itse voivat vahvis-
taa mielen taitoja. He ovat varsinaisia 
mielen hyvinvoinnin osaajia, sillä heidän 
elämäntaitonsa ja voimavaransa ovat 
rakentuneet vuosien varrella. Heillä 
on kokemusta siitä, miten vaikeuksista 
selviydytään. Ihmisten voimavaraisuuden 
ja ikääntymisen myönteisten merkitysten 
esiin nostaminen on keino luoda opti-
mistista suhtautumista ikääntymiseen.

Rohkeutta puhua  
Mielenterveydestä tulee keskustella avoi-
mesti. Ikäihmisten nuoruudessa mielen-
terveyden häiriöt olivat yleisesti 
vaiettu aihe, eikä mielen 
hyvinvoinnista puhuttu. 
Tarvitsemme avointa 
puhumisen kulttuuria ja 
myönteistä sanastoa.

Yksinkertaisimmil-
laan kyse on asioista, 
jotka tuottavat iloa ja 
antavat voimaa arjessa 
sekä omien vahvuuk-
sien tunnistamisesta 
ja niiden käytöstä. Näitä 
ovat tutkitusti yhteyden 
pitäminen ystäviin ja tuttaviin, 
uuden oppi minen, läsnäolon taito ja 
tietoisuus omista tunteista, mieluisan 
liikunnan harrastaminen sekä toisten 
auttaminen.

Hyvät käytännöt käyttöön  
Helmikuussa valmistuva kansallinen 
mielenterveysstrategia painottaa mielen-

terveyttä yksilön, yhteisön ja yhteis-
kunnan pääomana. Järjestöillä on 

keskeinen rooli mielenterveyden 
vahvistamisessa sekä ikäihmis-

ten äänen ja heidän voimava-
raisuutensa esiin nostami-
sessa. Järjestöt ovat kehittä-
neet monia toimintamalleja 
ikäihmisten mielentervey-
den vahvistamiseksi. Ne 
tulisi saada mahdollisimman 

laajaan käyttöön yhteistyössä 
kuntien ja tulevien maakuntien 

kanssa.

Mielen hyvinvointia rakennetaan ikääntyvien arjessa.
Tarvitaan kohtaamisen areenoita, joissa voi jakaa kokemuksia ja keskustella.

TEKSTI: SIRKKALIISA HEIMONEN/ IKÄINSTITUUTTI JA MERI LARIVAARA/MIELI RY, KUVA: OSSI GUSTAFSSON

Lisää
myönteistä
puhetta 

Myönteiset tunteet
ja vahvuuksien

esiin nostaminen
vahvistavat mielen 

hyvinvointia ja
tyytyväisyyttä

elämään. 

M
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Hyviä uutisia 
Uutiset voivat ajoittain herättää huolta ja 
kuormittaa mieltä. Tätä tasapainottaa se, 
että huomaamme uutisista myös myönteisiä 
asioita. 

Etsi päivän lehdestä jokin mielestäsi hyvä 
uutinen. Keskustele siitä jonkun kanssa. Miet-
tikää yhdessä, mikä uutisessa ilahdutti.

Aikasi
arvoiset asiat
Jokainen tärkeältä, arvokkaalta ja omalta tuntuva 
teko vahvistaa mieltä. Myös omien taitojen ja kykyjen 
käyttäminen muiden iloksi ja avuksi saa aikaan merki-
tyksellisyyden kokemuksen. 

Valitse kaksi sinulle tärkeää asiaa. Löydätkö niitä 
eilisestä tai tästä päivästä? Voisitko jättää huomenna 
jotain muuta tekemättä, että saisit enemmän tilaa 
näille asioille?

Kiitollisuutta
ilmassa 
Kiitollisuus on vahva mielen voimavara. Palauta 
illalla mieleesi kolme asiaa, joista olet kiitollinen 
tässä päivässä. Mieti pieniä ja suuria asioita, 
ihmisiä, tapahtumia sekä ympäristöä ja luontoa. 
Jatka näin viikon ajan. Mitä huomaat tämän 
jälkeen? Kiinnitätkö huomiota erilaisiin asioihin 
kuin ennen?

Lisää tehtäviä ikäopisto.fi



Kevät 2020

Ulkoiluystäväksi iäkkäälle
-kouluttajakoulutus
Helsinki 26.2.
Turku 11.3.
Lahti 28.4.
Koulutukseen sisältyy etäevaluointi.

Nordisk Träff 2018,
Suomen tanssit
Joensuu 25.–26.2.

Liikuntaneuvontaa ikäihmisille
Lappeenranta 3.3.

Iloa istumatansseista
– tukea tuolista
Oulu 6.3.

VoiTas-kouluttajakoulutus
– iäkkäiden voima- ja
tasapainoharjoittelu 
Tampere 10.–12.3. 
Joensuu 12.–14.5.
Koulutukseen sisältyy etäevaluointi.

Avaimia voimaantumisen           
vahvistamiseen
Helsinki 11.3.

Senioritanssi Startti – helpoilla 
senioritansseilla harrastuksen 
pariin
Helsinki 12.3.

Liikunta ja muistisairaudet  
Helsinki 19.3.

Virikkeitä iäkkäiden                        
liikunnanohjaukseen 
Tampere 17.3.
Turku 19.5.

Senioritanssin ohjaus II,              
jatkokurssi
Helsinki 20.–21.3.

Iloa ja virkistystä                             
istumatansseista
Helsinki 27.–28.3.

Lempeää liikuntaa käytännön 
harjoitusten ja tanssin keinoin
Jyväskylä 1.4.

Kunnon Hoitaja -kouluttajakou-
lutus – iäkkäiden toimintakyvyn 
edistäminen liikunnan keinoin 
Helsinki 22.–23.4.
Koulutukseen sisältyy etäevaluointi.

Ulos ulkoilupulasta – iäkkäiden 
ulkona liikkumisen edistäminen
Helsinki 7.5.

ISDC 2019, Norjan tanssit  
Helsinki 14.–15.5.

Voimaa ja tasapainoa vedestä 
vanhuksille
Oulu 13.5.

Senioritanssin ohjaus I
 –peruskurssi
Helsinki 19.–20.5.

Ikäinstituutin
koulutukset

Verkkokoulutus
Ikäihmisten liikunta ja ravitsemus
kevät 2020



Ulkoiluystäväksi iäkkäälle     
-kouluttajakoulutus
Seinäjoki 24.9.
Tampere 7.10.
Koulutukseen sisältyy etäevaluointi.

Senioritanssin kouluttaja-      
koulutus, diplomikurssi
Helsinki 30.9.–1.10.

VoiTas -kouluttajakoulutus – 
iäkkäiden voima- ja tasapaino-
harjoittelu 
Turku 29.9.–1.10.
Espoo 20.–22.10.
Oulu 24.–26.11.
Koulutukseen sisältyy etäevaluointi.

Mielipakki – ohjaajan työkalu-
pakki mielen hyvinvointiin
Helsinki 30.9.

Senioritanssi Startti – helpoilla 
senioritansseilla harrastuksen 
pariin
Kuopio 17.10.

Senioritanssin ohjaus I              
-peruskurssi
Oulu 6.–7.10.

Elämänvoimaa kuntosalilta       
yli 70-vuotiaille
Helsinki 7.10., 4.11. ja 25.11.

Elämäntaidot esiin                           
– toiminta tutuksi ja käyttöön  
Helsinki 21.10.

Liikuntaneuvontaa ikäihmisille
Pori 27.10.

Kunnon Hoitaja -kouluttajakou-
lutus – iäkkäiden toimintakyvyn 
edistäminen liikunnan keinoin
Oulu 28.–29.10.
Koulutukseen sisältyy etäevaluointi.

Senioritanssin ohjaus II               
-jatkokurssi
Helsinki 29.–30.10.

Iloa istumatansseista                     
– tukea tuolista
Helsinki 30.10.

Virikkeitä iäkkäiden                      
liikunnanohjaukseen  
Rovaniemi 12.11.

Kurssi on tarkoitettu

       vanhustyön ammattilaisille

       vertaisohjaajille

       senioritanssijoille

       liikunnan ja kuntoutuksen 
       ammattilaisille

       kaikille kiinnostuneille

Syksy 2020

LISÄTIETOA KÄYTÄNNÖISTÄ

ILMOITTAUDU kursseille viimeistään 
kolme viikkoa ennen kurssin alkua. 
Kurssimaksu sisältää koulutuksen, 
kahvit ja kurssimateriaalin, ellei toisin 
mainita. Osallistujille lähetetään 
kutsukirje ja lasku noin viikko ennen 
kurssia. 

Ilmoittautuminen, kurssien sisällöt ja 
hinnat www.ikainstituutti.fi/koulutus-
kalenteri

Tiedustelut: koulutus@ikainstituutti.fi 
tai 09 6122 1610 tai 09 6122 160
(keskus).

Maksuton Kultaa kouluttajille -starttikoulutus
Ikäinstituutti tarjoaa maksuttomia kouluttajakoulutuksia liikunnan ammattilaisille ja kokeneille 
vertaisohjaajille vuosina 2019–2021. Aloita ikäihmisten terveysliikunnan kouluttajapolkusi startti-
koulutuksesta. Saat valmiudet kouluttaa paikkakunnallesi uusia iäkkäiden liikunta- ja ulkoiluryhmien 
vetäjiä. Lisätietoa www.voimaavanhuuteen/kultaa-kouluttajille.

IRROTA JA

LAITA 

ILMOITUS-

TAULULLE!



1. Ota hyvä seisoma-asento. Nosta toinen jal-
ka koukkuun ja seiso yhdellä jalalla. Yritä pitää 
asento mahdollisimman vakaana ja seistä 15 
sekuntia. Tee sama toisella jalalla.  

 
2. Seiso pienessä haara-asennossa. Lähde 
kiertämään käsiä ja vartaloa vasemmalle mah-
dollisimman pitkälle. Katse seuraa mukana. 
Tee sama toiselle puolelle. Kierrä rauhallisesti 
puolelta toiselle 10 kertaa.

3. Seiso lattialla. Ota nopea askel eteenpäin ja 
vie paino kunnolla etummaiselle jalalle. Pon-
nista takaisin alkuasentoon. Käsien pitäminen 
sivulla helpottaa tasapainon säilyttämistä, 
mut ta kädet voivat olla myös alhaalla. Ota 
kymmenen askelta ja tee sama toisella jalalla. 
Voit ottaa askelia myös etuviistoon ja sivulle. 

4. Ota hyvä seisoma-asento. Lähde kävele-
mään viivaa, narua tai maton reunaa pitkin. 
Kävele rauhallisesti ja hallitusti. Yritä nostaa 
katse ylös lat tiasta. Voit kokeilla myös takape-
rin kävelyä.

5. Ota hyvä seisoma-asento. Kuvittele pese-
väsi isoa ikkunaa. Kurottele ylös, alas ja sivulle 
mahdollisimman pitkälle. Muista myös kuiva-
ta ikkuna. Tee sama toisella kädellä.
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T A S A P A I N O  T A I T A V A K S I
Kotivoimisteluohjelma tasapainon hankintaan

•• Ota tarvittaessa tukea esim. pöydästä tai seinästä. 
•• Tee liikkeet rauhallisesti. 
•• Säilytä hyvä ryhti ja muista hengittää 
 liikkeitä tehdessäsi. 

•• Pidä pieni tauko jokaisen eri liikesarjan välissä. 
•• Tehosta ohjelmaa seisomalla tyynyn päällä 
 tai pitämällä silmät kiinni. 
•• Toista ohjelma päivittäin.
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Lisää voima- ja tasapainoliikkeitä voitas.fi
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1. Ota hyvä seisoma-asento. Nosta toinen jal-
ka koukkuun ja seiso yhdellä jalalla. Yritä pitää 
asento mahdollisimman vakaana ja seistä 15 
sekuntia. Tee sama toisella jalalla.  

 
2. Seiso pienessä haara-asennossa. Lähde 
kiertämään käsiä ja vartaloa vasemmalle mah-
dollisimman pitkälle. Katse seuraa mukana. 
Tee sama toiselle puolelle. Kierrä rauhallisesti 
puolelta toiselle 10 kertaa.

3. Seiso lattialla. Ota nopea askel eteenpäin ja 
vie paino kunnolla etummaiselle jalalle. Pon-
nista takaisin alkuasentoon. Käsien pitäminen 
sivulla helpottaa tasapainon säilyttämistä, 
mut ta kädet voivat olla myös alhaalla. Ota 
kymmenen askelta ja tee sama toisella jalalla. 
Voit ottaa askelia myös etuviistoon ja sivulle. 

4. Ota hyvä seisoma-asento. Lähde kävele-
mään viivaa, narua tai maton reunaa pitkin. 
Kävele rauhallisesti ja hallitusti. Yritä nostaa 
katse ylös lat tiasta. Voit kokeilla myös takape-
rin kävelyä.

5. Ota hyvä seisoma-asento. Kuvittele pese-
väsi isoa ikkunaa. Kurottele ylös, alas ja sivulle 
mahdollisimman pitkälle. Muista myös kuiva-
ta ikkuna. Tee sama toisella kädellä.
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T A S A P A I N O  T A I T A V A K S I
Kotivoimisteluohjelma tasapainon hankintaan

•• Ota tarvittaessa tukea esim. pöydästä tai seinästä. 
•• Tee liikkeet rauhallisesti. 
•• Säilytä hyvä ryhti ja muista hengittää 
 liikkeitä tehdessäsi. 

•• Pidä pieni tauko jokaisen eri liikesarjan välissä. 
•• Tehosta ohjelmaa seisomalla tyynyn päällä 
 tai pitämällä silmät kiinni. 
•• Toista ohjelma päivittäin.
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Mielen hyvinvoinnin 
lähteitä -vinkkivihko
Mielen hyvinvointia voi ja kannattaa 
vahvistaa. Pienetkin teot ja päivittäiset 
valinnat ovat tässä avainasemassa. Mak-
suton vinkkivihko tarjoaa viisi harjoitus-
ta näiden valintojen tueksi.

Lataa: www.ikainstituutti.fi/verkkokauppa.

Mielen hyvinvointia
Kouvolan kansalaisopistolta  

Vahvuuksista
keskustelu kannattaa

Viisi Kouvolan kansalaisopiston 
opettajaa osallistui Ikäinstituutin 
mielen hyvinvoinnin valmennuk-
seen. Näyttämö- ja ilmaisuaineiden 
opettaja Susanna Tiitinen sai val-
mennuksesta menetelmien ohella 
lisää tietoa aiheesta. Tämä vahvisti 
intoa ja rohkaisi häntä ideoimaan 
ikäihmisille suunnattuja kursseja. 
Susannan käsissä mielen hyvin-
voinnin teemat ja luovat menetel-
mät kytkeytyvät hienosti toisiinsa: 
hengittelyhetket, liike, kuvallinen työskentely, kirjoittaminen 
ja keskustelut. Valmennuksen myötä Susannalle on luvassa 
innostavaa yhteistyötä. Hän toteuttaa yhdessä Kymenlaakson 
Muistiluotsi -toiminnan kanssa pilottikurssin muistisairauden 
alkuvaiheessa oleville.

Huomion kiinnittäminen vahvuuksiin 
on yksi tapa vahvistaa mielen hyvin-
vointia. Vahvuudet ovat piirteitä, jotka 
ovat meissä luonnostaan – esimerkik-
si kiitollisuus, sinnikkyys ja rohkeus. 
Niiden käyttäminen antaa energiaa 
ja palkitsee. Ne myös kannattelevat 
arjen haasteissa ja muutoksissa.

Vahvuuksien esiin nostaminen 
luo myönteistä kuvaa vanhuudesta 
ja nostaa esiin iäkkäiden elämän-
kokemusta. Omien vahvuuksien 
pohtiminen ja ääneen lausuminen ei 
ole välttämättä helppoa vanhemmil-
le sukupolville. Tarvitaan rohkaisua 
vahvuuksista puhumiseen ja kan-
nustusta sen kertomiseen, missä on 
hyvä. Aiheesta keskusteleminen luo 
myönteisiä tunteita ja innostunutta 
ilmapiiriä.

Haastan kaikki iäkkäiden kanssa 
toimivat mukaan Vartti vahvuuksille 
-kampanjaan 1.3.–31.5.2020 järjes-
tämään Vahvuusvartteja, esimerkiksi 

osana ryhmäkeskusteluja tai kerho-
kokoontumisia. Ikäinstituutti tarjoaa 
tähän helppokäyttöiset materiaalit. 
Nostetaan yhdessä esiin vahvuuksien 
merkitys mielen hyvinvoinnille sekä 
niiden tärkeys ikääntyessä.
  

Ilmoittaudu mukaan Vahvuusvartin 
järjestäjäksi ikäopisto.fi-sivustolla 
30.4. mennessä.   
  
koordinaattori Elisa Virkola

15
MINUUTTIA

Anna vartti 
vahvuuksille!
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VÄITE:
Osallisuus on terveyden
ja tasa-arvon edellytys  

Jere: Osallisuus luo edellytyksiä hyvin-
voinnille, eli se on keskeinen osa ter-
veyden edistämistä. Ja parhaimmillaan 
hyvinvointia pystytään tuottamaan tasa-
arvoisesti kaikille. Yhteisön tulisi luoda 
osallistumisen mahdollisuuksia myös 
niille, joilla on heikentynyt toimintaky-
ky. Erityisesti iäkkäillä hyvinvoivien ja 
heikommassa asemassa olevien erot ovat 
selvästi nähtävillä.  

Hanna-Kaisa: Osallisuus on väline estää 
syrjäytymistä. Yhteiskunta ei voi olla 
tasa-arvoinen, jos jotkut sen ryhmät 
eivät pääse osallistumaan toimintaan 
ja päätöksentekoon. Osallisuudessa on 
kyse yksilön kokemuksesta, mutta myös 

toimista, joilla tuetaan ja vahvistetaan 
erilaisia hyvinvoinnin lähteitä; esimer-
kiksi toimeentuloa, esteetöntä ympä-
ristöä ja kohtaamispaikkoja. On hyvä 
muistaa, että me voimme kaikki joutua 
tilanteisiin, joissa kykymme osallistua 
on heikentynyt. 

VÄITE:
Ihminen on itse vastuussa
omasta osallistumisestaan  

Hanna-Kaisa: Näkökulmakysymys. Tie-
tyllä tapaa ihmisellä on vastuu omasta 
toimijuudestaan, eikä ulkopuolelta pidä 
sanella liikaa. Kaikki ei ole kuitenkaan 
vain ihmisestä itsestään kiinni, moni 
asia riippuu sosiaalisista suhteista ja ym-
päristöstä. On luotava tiloja ja tilanteita, 
joissa ihmiset voivat kohdata toisiaan ja 

tehdä jotain merkittävää ja mielekästä. 
Osallisuus on myös arvo – ajatus sellai-
sesta yhteiskunnasta ja yhteisöstä, jossa 
ketään ei jätetä heitteille tai yksin. 

Jere: Toki yksilöillä on vastuuta, mutta 
yksilön vastuusta aloittaminen lopet-
taa helposti kaiken kehittämisen heti 
alkuunsa. Jos osallisuutta halutaan 
edistää, niin tulee lähteä liikkeelle siitä, 
että yhteiskunnan rakenteet ja ilmapii-
ri ovat kunnossa. Ihmisille pitää olla 
tarjolla sellaisia mahdollisuuksia, jotka 
ovat saavutettavia ja joihin he kokevat 
turvalliseksi tarttua. Ei pidä tuputtaa, 
muttei toisaalta myöskään luovuttaa 
liian helposti. Oleellista on tehdä näky-
väksi, että osallistuminen kannattaa. 

Osallisuutta etsimässä
TEKSTI: VESA KUITTINEN, KUVA: ARTTU KOKKONEN 

Vaikuttaako osallisuuden kokemus terveyteen? Onko vastuu osallistumisesta
vain yksilöllä itsellään? Ikäinstituutin tutkijat Hanna-Kaisa Hoppania ja

Jere Rajaniemi tarttuivat haasteeseen ja vastasivat osallisuutta koskeviin väittämiin.
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Toimintaa on tällä hetkellä Kotkassa ja 
Helsingissä yli 20 taloyhtiössä ja vuoden 
2020 aikana hanke laajenee Lahteen, 
Lieksaan, Riihimäelle ja Vantaalle. 
Yhdessä kotikulmilla -hanke sai Vuoden 
vanhusteko 2019 -palkinnon.

- Koskaan ei lakkaa yllättämästä, 
kuinka paljon yhteisöllisyyttä kaivataan 
ja kuinka rohkeasti ikäihmiset osallis-
tuvat uusiin kokeiluihin, hehkuttavat 
Kotkan hyvinvointijohtaja Liisa Ros-
qvist ja osallisuuskoordinaattori Saila 
Piipari-Huovila.  

Rosqvist toteaa hankkeen täydentä-
vän erinomaisesti kaupunkistrategiaa, 
jonka kärjistä yksi on yhdessä tekemisen 
ja hyväntuulisten kohtaamisten Yhtei-
nen Kotka.

- Näemme, että yhteisöllisyys omassa 
taloyhtiössä tuo turvaa ja hälventää 
yksinäisyyden tunnetta. Merkittävä rooli 
sanan levittämisessä on Ikäihmisten 

neuvostolla, jonka jokaisen tapaami-
sen esityslistalle hanke on kirjattu, hän 
kiittelee.  

Keskiössä kotkalainen
ikäihminen  
Kaupungin tehtävä on mahdollistaa toi-
minta. Mukana oleville taloyhti-
öille tarjotaan muun muassa 
eri järjestöjen tuottamia 
palvelupaketteja, jotka 
kaupunki kustantaa, 
mutta joiden hyödyn-
tämisestä ne saavat itse 
päättää.  

- Esimerkiksi Suomen 
Punaiselta Ristiltä voidaan 
taloyhtiölle tilata Jokamiehen 
ensiapukoulutus tai Merikeskus 
Vellamosta varata ryhmäopastus, jonka 
päätteeksi kaupunki tarjoaa lounaan. 

Taloyhtiö voi myös kutsua kaupungin 
liikuntaneuvojan vierailulle, kertoo 
Piipari-Huovila.  

Taloyhtiöissä toimintaa ohjaavat 
TaloTsempparit saavat Ikäinstituutilta 
valmennuksen ja materiaaleja. Lisäksi 
he voivat osallistua kaupungin vapaa-
ehtoistoimijoille järjestämiin virkistys-, 

koulutus- ja vertaistapaamisiin.
- On erittäin tärkeää, että 

toiminta lähtee asukkaiden tar-
peista. Ikäihmiset kyllä tietävät 
mikä heille tuottaa hyvää oloa. 
Monelle arjen kultajyvä on 
se, että löytää kotikulmiltaan 
sosiaalista kanssakäymis-

tä esimerkiksi liikunnan tai 
ruokailun merkeissä, kotkalaiset 

korostavat.

Kotkassa kotikulmilta löytyy kultajyviä 
TEKSTI: PAULA SALMELA, KUVA: KYMEN SANOMAT/ RAIMO EEROLA

Ikäinstituutin Yhdessä kotikulmilla -hankkeella tuodaan lisää yhteisöllisyyttä ja iloa 
taloyhtiöihin. Asukkaat suunnittelevat itse, mitä he haluavat tehdä kerhotiloissa ja 

lähialueella. Yhdessä voidaan vaikkapa ulkoilla tai päivittää ensiaputaitoja.

Asukkaat visailevat ja pelailevat yhdessä Kotkan Kotolassa.

Osallisuutta etsimässä

Tällaiselle
toiminnalle

on nyt selvästi
tilausta!”



- Meillä on monta erilaista toiminnan 
virtaa meneillään, joista yhtenä tai-
desisältöiset kotikäynnit Liedossa ja 
Loimaalla. Liikkeelle lähdetään aina 
ihmisen omista mielenkiinnon kohteista 
ja toiveista. Työskentely on aika herkkää, 
että saa luotua iäkkääseen luottamuk-
sellisen suhteen ja löydettyä hänelle mie-
luisen toimintamuodon, yhteisötaiteilija 
Helena Leminen kuvailee. 

- Musiikki on usein hyvä keino, 
koska sen avulla saa kontaktin ilman 
sanojakin. Yhden rouvan kanssa on soi-
tettu rytmisoittimia ja laulettu vanhoja 
lauluja, jotka nostavat hänelle mieleen 
muistoja. Toisen iäkkään kanssa meil-
lä oli tarinaprojekti, jossa hän kertoi 
kuvien kautta matkakokemuksistaan 
ja lempipaikoistaan maailmalla. Kir-
joitin tarinat talteen ja lopuksi hän saa 

ne itselleen muistoksi. Eräs iäkäs koki 
yksinäisyyteen liittyvää ahdistusta ja 
vaikeuksia rentoutua, joten kokeilimme 
hänen kanssaan äänimaljarentoutusta, 
Helena kertoo esimerkkejä.

Vertaistukea ja voimavarojen 
löytämistä
- Kotikäyntien lisäksi meillä 
on hyvin monimuotoista 
ryhmätoimintaa. Olemme 
kokeilleet mm. voima-
tanssia, improvisaatiota, 
kollaasien koostamista, 
runoja ja valokuvausta. 
Ryhmätoiminnassa tärke-
ää on myös yhteisöllinen ja 
vertaistuellinen kokemus. Lisäksi 
kaikessa tekemisessä on aina mukana 

itsetuntemuksen ja voimavarojen löytä-
misen näkökulma.

 - Teemme laajaa yhteistyötä eri alo-
jen toimijoiden kanssa ja etsimme uusia 
tapoja toimia. Hankekoordinaattori 
Mirva Nurmio-Böse on hakenut oppia 
ja esimerkkejä mm. Saksasta ja New 
Yorkin MOMA-museosta. Hän kehittää 

myös muistisairaiden erityistarpeet 
huomioon ottavaa museo-

opastusta yhdessä Turun 
taidemuseon kanssa. Yhte-
nä hankkeen tavoitteena 
on luoda toimintatapoja, 
joita muutkin pystyisivät 

hyödyntämään, Helena 
Leminen tiivistää. 
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Elämänote-ohjelman 20 hanketta muodostavat lähes koko 
Suomen kattavan verkoston. Ne hyödyntävät hyväksi koettuja 
keinoja ja kehittävät uusia toimintatapoja iäkkäiden osallisuu-
den ja elämänhallinnan vahvistamiseksi. Tavoitteena on luoda 
niin hyviä toimintamalleja, että niiden käyttö jatkuu laajasti 
ohjelman päättymisen jälkeenkin.  

Ohjelman hankkeissa pyritään muun muassa lisäämään 
asuinalueiden yhteisöllisyyttä, tarjoamaan kulttuurielämyksiä 
ja virikkeitä, vähentämään kaltoinkohtelua sekä parantamaan 

hyvinvointia liikunnan ja ravitsemusneuvonnan keinoin. Koh-
deryhmänä ovat erityisesti ne ikäihmiset, jotka ovat aiemmin 
jääneet tavoittamatta. 

Esittelemme Voimasanomissa kaksi Elämänote-verkos-
ton onnistumista: iäkkäiden voimavaroja korostavan Po-
rinaporukan sekä taidetta kekseliäästi hyödyntävän Kulttuuria 
minulle -hankkeen.  

www.ikainstituutti.fi/elamanote 

Elämänote:
monta keinoa,
yhteinen päämäärä

TEKSTI: VESA KUITTINEN

Aktiiviset ikäihmiset on helppo tavoittaa ja saada osallistumaan. Suuri osa iäk-
käistä on kuitenkin juuttunut kotiinsa ja vaarassa syrjäytyä. Heidän löytämisensä 

ja mukaan saamisensa vaatii sekä uutteraa jalkatyötä että luovuutta. 

Kulttuurisia kohtaamisia
TEKSTI: VESA KUITTINEN

Kulttuuria minulle -toiminnassa kohdataan muistisairautta sairastavia henkilöitä 
taiteen avulla. Mallia on otettu maailmalta sekä innovoitu itse uusia tapoja hyö-

dyntää erilaisia taiteen keinoja. 

Yhteisöllinen
kokemus on

ryhmätoiminnassa 
tärkeä.
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- Meidän ryhmiimme ei tarvitse ilmoit-
tautua tai sitoutua, voi vain piipahtaa 
paikalle. Toiminta on maksutonta ja 
aidosti kaikille avointa. Kiinnitämme 
paljon huomiota siihen, että jokaisella 
osallistujalla on tervetullut olo, projekti-
päällikkö Milla Koski kuvailee.

- Teimme työparini Laura Anni-
lan kanssa aluksi paljon jalkatyötä jo 
hieman syrjään jääneiden iäkkäiden 
löytämiseksi. Olemme esimerkiksi istu-
neet palvelulinjan kyydissä ja kutsuneet 
ihmisiä mukaan, sillä henkilökohtainen 
kutsu toimii aina parhaiten. Vähitellen 
sana alkoi levitä myös puskaradion 
kautta, ja kaikissa ryhmissä on ollut 
jatkuvasti 10-20 ihmistä.

- Toiminta Porinaporukoissa on 
sinänsä hyvin perinteistä; visailuja, tuo-

lijumppaa, rupattelua ja niin edelleen. 
Osallistamisessa mennään kuitenkin 
yksi askel pidemmälle kuin on totuttu. 
Ei pidä tehdä liian valmista, vaan 
olla mahdollistamassa ja antaa 
ihmisille tilaa löytää oma 
roolinsa. Se on saanut 
osallistujat näkemään 
omat vahvuutensa ja 
osaamisensa – että he voi-
vat edelleen olla antavana 
osapuolena yhteisössä.

Porinaporukasta
poiki pelipoppoo
- Meille on ollut suuri ilonaihe, kun 
ryhmäläiset ovat ryhtyneet tapaamaan 

myös ”virallisten” tapaamisten ulkopuo-
lella. On syntynyt esimerkiksi pelipo-
rukka, joka kokoontuu kerran viikossa 

pelaamaan lautapelejä. Toiminta juur-
tuu alueelle todennäköisemmin 

silloin, kun sosiaaliset suhteet 
kantavat ryhmän ulkopuo-
lellekin, Milla iloitsee. 

- Koetamme ennak-
koluulottomasti tarttua 
kaikkiin mahdollisuuksiin, 

että iäkkäät pääsevät toteut-
tamaan itseään. Kun Olaris-

sa paikallinen asukasyhdistys 
järjesti isot juhlat, ryhmämme piti siellä 
kulttuurikahvila Porinapannua ja lausui 
runoja. Yli kasikymppisetkin pystyvät 
vielä vaikka mihin!

Espoossa toimivissa Porinaporukoissa se kuuluisa matala kynnyskin on hiottu pois.

TEKSTI: VESA KUITTINEN, KUVA: LAURA KARLIN

Porinaporukassa juttu luistaa.

Porinaporukassa tartutaan
mahdollisuuksiin 

Henkilökohtainen 
kutsu toimii
parhaiten.

Elämänote:
monta keinoa,
yhteinen päämäärä
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Väestön ikääntyessä asuinympäristön tulee mukautua iäkkäiden asukkaiden
tarpeisiin ja voimavaroihin. Hyvinvointia ja osallisuutta lisäävien ratkaisujen 

kehittämiseksi tarvitaan kaikkien yhteistä panosta.

Ikäystävällinen asuinympäristö
luodaan yhdessä

TEKSTI: JERE RAJANIEMI JA ERJA RAPPE

Ikäystävällinen asuinalue sopii kaiken-
ikäisille ja siellä on huomioitu myös toi-
mintakyvyltään heikentyneet asukkaat. 
Asuinympäristö on viihtyisä, turvallinen 
ja esteetön. Ympäristö houkuttelee ulos, 
se on helppo hahmottaa ja palvelujen 
saavutettavuus on varmistettu. Tarjol-
la on iäkkäille soveltuvia asuntoja, eri 
sukupolvet yhdistäviä kohtaamispaik-
koja ja yhteistä toimintaa, johon myös 
iäkkäiden on helppo tulla mukaan.

Ikäystävällinen asuinympäristö ei 
synny itsestään. Tarvitaan pitkäjänteis-
tä ja koordinoitua suunnittelua, jossa 
ovat mukana kunnan eri hallinnonalat, 
paikalliset järjestöt, yksityiset ja julkiset 
palveluntuottajat sekä ikäihmiset itse 
läheistensä kanssa. Erityisen tärkeää on, 
että yhdyskuntasuunnittelu ja vanhus-

työ tekevät tiiviistä yhteistyötä. Myös 
suunnitteluun ja rakentamiseen osal-
listuvilla konsulteilla, rakennuttajilla ja 
rakennusliikkeillä tulee olla yhteinen 
ymmärrys tavoitteista.

Ikäystävällisyyden kehittämisessä on 
tärkeää, että
• kunta koordinoi laajaa poikkisektoris-

ta kehittämisverkostoa 
• kaikki osapuolet tietävät, mitä ikäystä-

vällisyydellä tarkoitetaan ja sitoutuvat 
sen edistämiseen  

• vanhusneuvosto, iäkkäitä edustavat 
yhdistykset ja iäkkäät asukkaat osal-
listuvat suunnitteluun ja toteutukseen

• laaditaan pitkän tähtäimen toiminta-
ohjelma, jossa toimenpiteet, vastuuta-

hot ja resurssit on määritelty ja joka 
kytkeytyy kunnan muihin strategioi-
hin ja kehittämisohjelmiin  

• toiminnan edistymistä seurataan ja 
arvioidaan hyödyntämällä esimerkiksi 
WHO:n ikäystävällisyyden indikaat-
toreita.

Lisätietoja: 
www.ikainstituutti.fi/asuminen-ja-
ymparisto
 
WHO:n verkkosivut ikäystävällisyydestä:
extranet.who.int/agefriendlyworld 

WHO:n teemat
ikäystävällisyyden

kehittämiseksi

Ympäristö ja
julkiset

rakennukset

Liikenne

Asuminen

Osallistuminen

Arvostus ja
osallisuus

Yhteiskunnallinen
osallistuminen 

ja työelämä

Tiedonvälitys

Sosiaali- ja
terveyspalvelut
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Innostamme ja rakennamme
ratkaisuja hyvään vanhuuteen

Ikäinstituutti on vahva osaaja osallisuuden, mielen hyvinvoinnin,
liikunnan ja ulkoilun sekä 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. 


