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Hyvän ikääntymisen polulla jo 50 vuotta

Pääkirjoitus

iltä tuntuisi elää aikana, jolloin Suomessa 
vastasyntyneen pojan elinajanodote olisi 
nippa nappa eläkeikään asti, 66 ikävuoteen? 
Näin oli vuonna 1971, kun Ikäinstituutin 
edeltäjä Kuntokallio perustettiin. Todelli-

suudessa 1970-luvulla syntyneet elävät pitempään kuin 
tuolloin ennakoitiin. Vastasyntyneiden elinajanodote 
on nykyisin silti kymmenen vuotta pidempi kuin 
1970-luvun alussa.

Suurin mullistus on tapahtunut 100-vuoti-
aiden kohdalla. Heitä oli vuonna 1970 vain 
20, mutta nyt yli 850. He ovat edelleen-
kin poikkeuksellisia ihmisiä, mutta kun 
määrä kasvaa, kasvavat myös keskinäiset 
erot. Joku ajaa mökilleen autolla ja kokee 
katiskat, toinen tarvitsee kaikissa toimissa 
muiden apua.

Kaikkein iäkkäimpien määrän kasvu, 
ja samalla terveiden elinvuosien lisäänty-
minen, haastaa meidän kaikkien ajattelua. 
Ikäinstituutti etsii uteliaana uusia tapoja, joilla 
voimavaraista ikääntymistä voi viedä eteenpäin ja 
haastaa vanhentuneita ikäkäsityksiä. Millaisesta vapaa-
ehtoistoiminnasta satavuotiaat ovat kiinnostuneita tai 
mitä elämäntaitoja he haluaisivat jakaa nuoremmille 
sukupolville? 

Iäkkäiden joukko kasvaa myös seuraavien 50 vuoden 
aikana. Tämä joukko on myös mitä monimuotoisin, ja 
kalenteri-iällä on yhä pie-
nempi merkitys verrattuna 
vaikkapa elämäntapoihin ja 
-tyyleihin, perhemuotoihin ja 
kulttuuriseen taustaan. Tarvit-
semme Ikäinstituutissa jatku-
vaa vuoropuhelua ja yhdessä 
tekemistä, jotta toimintamme 
vastaa yhä moninaisempiin 
toiveisiin, tarpeisiin ja tilan-
teisiin.   

Mikä muu muuttuu seu-
raavan 50 vuoden aikana? 
Työikäisiä on ainakin reip-
paasti vähemmän kuin ennen 
ja ihmiset elävät nykyistäkin 
pitempään. Väestötilastot 
eivät kuitenkaan kerro ihmis-
ten tarinoita ja kokemuksia, 
ne syntyvät kunkin omassa 

elämänkulussa. Jotta hyvän ikääntymisen ja vanhuuden 
puolesta tehtävällä työllä on tulevaisuutta, on kurkotet-
tava myös nuorten puoleen ja kuunneltava, miten he 
elävät ja haluavat elämänpolkunsa rakentaa.

Tiedämme, että omavoimaista vanhuutta turvaavat 
elämän merkityksellisyys, oman elämän kannalta riit-
tävä toimintakyky ja tunne siitä, että kuuluu johonkin. 

Mitä merkityksellisyys eri sukupolville on, miten 
kokemus johonkin kuulumisesta syntyy, ja millä 

keinoin tulevaisuuden ikääntyvät sukupolvet 
ovat tottuneet huolehtimaan kunnostaan ja 

mielen voimavaroistaan? Tulevat vuodet 
kertovat vastaukset. 

Kuulimme hiljattain mieluisan kom-
mentin: olette edelläkävijöitä, myös 
kansainvälisesti. Tästä haluamme Ikäins-
tituutissa pitää kiinni, ja se onnistuu 

vain hyvällä yhteistyöllä ja muita tarkasti 
kuunnellen. Kiitos kaikille yhteistyötahoille 

innostavasta kumppanuudesta 50 vuoden 
matkallamme! Käännetään yhdessä kokka kohti 

uusia seikkailuja hyvän ikääntymisen ja vanhuuden 
yllätyksellisillä reiteillä.

johtaja Päivi Topo
Ikäinstituutti
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Toimet iäkkäiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ovat sekä kan-
nattavia investointeja että järkevää hyvinvointipolitiikkaa. Ikävaikutusten 
arviointi kannattaa ulottaa yhdeksi kunnan päätöksenteon läpäiseväksi 
periaatteeksi ja muistaa, että iäkkäät ovat muutakin kuin vanhuspalvelui-
den asiakkaita. Ikäystävällisessä kunnassa panostetaan ennaltaehkäisyyn.

1
2
3
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Piha-, parveke- ja etäjumppia järjestetään vielä kotona
itsenäisesti pärjääville iäkkäille.

Ikäihmisten mielen hyvinvointi sisältyy kunnan
hyvinvointistrategiaan.

Iäkkäät asukkaat ovat mukana asuinalueiden
suunnittelussa ja arvioinnissa.

Yhdistysten ryhmätoimintaan tarjotaan
tiloja ja kuljetuksia.
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Neljä tapaa
toimia vapaaehtoisena

TEKSTI: ELINA VUORJOKI-ANDERSSON, KUVA: OSSI GUSTAFSSON

Lahdessa senioritanssinohjaajana 
toimivan Enni Lähdetluoman ohjaa-
jan polku sai alkunsa Wellamo-opiston 
ilmoituksesta paikallislehdessä. Enni 
ryhtyi tuumasta toimeen ja ilmoit-
tautui Senioritanssin ohjaus I -perus-
kurssille. Hänellä ei ollut aikaisempaa 
ohjauskokemusta, mutta uteliaisuus 
ohjaamista kohtaan oli kytenyt jo lava-
tanssikursseista lähtien.   

Mikä sitten ”koukutti” Ennin seniori-
tanssin pariin? 

– Se tuntui heti kivalta lajilta ja 
vaihtelevan musiikin myötä pääsee 
erilaisiin rytmeihin ja tunnelmiin. 

Tunneilla tärkeintä on tanssin ilo ja 
sosiaalisuus koreografioiden oppimi-
sen lisäksi. Tunnin jälkeen jää aina hyvä 
fiilis!

 
”Mulle oli ihan huippukokemus 
päästä ohjaamaan ryhmää”
Enni toivoo voivansa antaa muille on-
nistumisen elämyksiä. Hän haluaa kun-
nioittaa ryhmäläisiä valmistautumalla 
huolellisesti tunteihin. Kaikki ryhmät 
ovat erilaisia ja opeteltavia tansseja 
riittää. Enni sanoo oppineensa ohjaa-
maan lempeällä tavalla ja kertaamaan 
kuvioita, kunnes kaikki osaavat.

– Rohkaisu ja kannustaminen on 
tärkeää. Tunnilla saa kysyä ja olla epä-
varma, jos siltä tuntuu.

Vertaisohjaajuudessa Enniä viehät-
tää se, että oppimista tapahtuu eri ta-
soilla jatkuvasti. Ohjaajana toimiminen 
on tuonut myös esiintymisvarmuutta 
ja rohkeutta.

– Enhän mä oo ikinä aikaisemmin 
tämmöistä tehnyt.

Enni on myös oivaltanut, että jos 
kokee jonkun asian tärkeäksi ja on 
siinä täysillä mukana, innostus ja ilo 
tarttuu yleensä muihinkin. Senioritans-
si on suvaitsevaa, sallivaa ja hyvän-
tahtoista ja ”virheet” ovat vain erilaisia 
variaatioita. Senioritanssia voidaan 
tanssia ryhmänä yhdessä eikä siinä 
tarvita paria.

Korona-aikaa Enni on hyödyntänyt 
keräämällä itselleen ”Tanssipankkia” 
ajatuksella, että voi heittäytyä vetäjäksi 
lyhyelläkin varoitusajalla. Enni odot-
taakin innolla koronan jälkeistä elämää 
yhdessä ryhmänsä kanssa. Toiveissa 
on senioritanssin ilon vieminen eri 
tapahtumiin.

Senioritanssilla iloa ja yhdessäoloa

Senioritanssin perus- ja täyden-
nyskoulutuksia järjestävät Ikäins-
tituutti, Suomen Kansainvälisen 
Senioritanssin Liitto ry ja Ikäinsti-
tuutin kouluttajakoulutuksen käy-
neet aluekouluttajat.  Lisätietoja 
kansainvälisestä senioritanssista 
www.senioritanssi.fi

TEKSTI: JAAKKO TUOMI, KUVA: OSSI GUSTAFSSON

Ikäihmiset aktiivisina ja osallisina toimijoina ovat yhteiskunnan voimavara.
Suuri osa järjestöissä vapaaehtoistyötä tekevistä on iäkkäitä. Tapoja toimia ja osallistua

on monia – Voimasanomat esittelee neljä erilaista tapaa tehdä vapaaehtoistyötä:
senioritanssinohjaajan, ikätuutorin, kanssatutkijan ja ulkoiluystävän.

Olin mukana Ikätuutori-ryhmässä 
rakentamassa mielen hyvinvoinnin 
taitopankkia, Ikäopistoa. Ideoimme 
keskustelujen avulla Ikäopisto-verkko-
sivuston sisältöjä ja toiminnallisuuksia. 
Esimerkiksi omien vahvuuksien tuke-
miseksi syntyi monia tehtäviä ja Vartti 
vahvuuksille -kampanja. Hyvän arjen 
tukeminen korostuu sivuston keskeise-
nä pyrkimyksenä.

Ikäinstituutti on aktiivisesti toi-
minnoillaan toteuttanut ja tukenut 
ikäihmisten fyysisen ja mielen hyvin-
voinnin vahvistamista kansalaistai-
doiksi. Kehittämistyöhön on pyydetty 
mukaan myös ikäihmisiä ja olemme 
arvostaneet sitä. Mielen hyvinvoinnin 
taitopankin rakentaminen yhteistyönä 
meidän ikääntyneiden kanssa osoitti 
osallisuuden hedelmällisyyden. Mielen 
hyvinvoinnin ammattilaiset jalostivat 
kehittämistyötä iäkkäiden tuomalla 
elämänkokemuksella.

Ikäopiston perustaminen on nyky-
oloissa erinomaisen osuva oivallus. 
Vuoden 2015 kuntalain mukaan kun-
talaisen hyvinvointi on kuntien tärkein 
tavoite. Kunta huolehtii asukkaidensa 
osaamisen ja hyvinvoinnin edistämi-
sestä sekä elinikäisestä oppimisesta. 
Mielen hyvinvointi ei ole ollut keskei-

sessä roolissa kunnissa. Kuntalaissa 
linjattu tavoite on vankka peruste 
Ikäopistolle ja mielen hyvinvoinnin 
vahvistamisen työlle.

Kirjoittaja on Ikäopiston Ikätuutori ja 
Voimaa vanhuuteen -ohjausryhmän 
jäsen 

Hyvään elämään on monia näkökulmia 

Senioritanssit ovat rentoja seuratansseja, joilla kullakin on oma nimi, koreografia, luonne ja musiikki. 
Tanssia voi seisten tai istuen.

TEKSTI: VESA KUITTINEN, KUVA: VILLE WIKSTEDT

Iäkkäiden osallisuutta edistävässä 
Elämänote-ohjelmassa toteutetaan 
laadullinen seurantatutkimus, jossa 
haastatellaan Elämänote-hankkeisiin 
osallistuvia iäkkäitä. Tiedonkeruu 
tehdään kanssatutkijoiden avulla, eli 
haastattelijoina toimivat toiset iäkkäät. 
Yksi heistä on 83-vuotias Asko Rihu 
Tampereelta.

– Haastattelijana toimiminen on 
antanut itsellenikin paljon. On erittäin 
mielenkiintoista keskustella erilaisten 
ihmisten kanssa erilaisista asioista, 
Asko kertoo kokemuksistaan vertais-
haastattelijana. 

– Välillä seurasin annettua keskus-
telurunkoa, mutta improvisoin myös 
tilanteen mukaan. Se toimi ainakin 
omalla kohdallani ja haastateltavatkin 
olivat tyytyväisiä. Ikäihmiset ottavat 
varmasti helpommin omanikäisiään 
vastaan, haastattelutilanteessa pääsee 
heitä lähemmäksi.

Asko Rihu pitää tärkeänä, että iäk-
käille löytyy ohjattua toimintaa läheltä 
omaa kotia. 

– Pitää olla helposti lähestyttäviä 
paikkoja, esimerkiksi korttelikerhoja, 
joihin voi vain mennä nauttimaan 
ihmisten läsnäolosta. Mutta tällainen 
toiminta ei synny itsestään, tarvitaan 
aktiivisia ihmisiä, jotka pitävät toimin-
taa yllä.

– Olen nauttinut vapaaehtoistyöstä 

suunnattomasti ja olisin innokas te-
kemään tällaista työtä enemmänkin. 
Haastatteluihin olisin toivonut jopa 
enemmän haastetta, sillä haastatelta-
vani olivat hyvin antennit pystyssä ja 
kiinni yhteiskunnassa. Pääsin oikeas-
taan aika helpolla, Asko naurahtaa.

Kanssatutkija pääsee lähelle

Asko Rihu kotimaisemissaan Hervannassa.
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TEKSTI: MINNA SÄPYSKÄ-NORDBERG, KUVA: SAIMI HÄMÄLÄISEN NAAPURI

Ulkoiluystävillä soi yhteinen sävel

Vapaaehtoisuus tuo iloa ja merkitystä tekijälleen, 
kun huomaa, miten voi ilahduttaa ja olla hyödyksi 
toiselle. Vapaaehtoistoiminta voi avata uusia näkö-
kulmia omaan itseensä ja elämään. Siinä voi oppia 
myös uusia asioita. Mikä voisi olla sinun tapasi aut-
taa iäkästä? Ystävätoiminta, ryhmän ohjaaminen, 
kulttuurikaveruus, asiointiapu vai digituutorina 
toiminen? Tutustu senioreiden vapaaehtoistoimin-
nan tietopankkiin vapaaehtoiseksi.fi. 

Vapaaehtoisuus rikastaa elämää

Yhteistyöllä toimivia ratkaisuja
voimavaraiseen ikääntymiseen 

Ikäinstituutti tekee vuosittain yhteistyötä noin 70 valtakunnallisen järjestökumppanin kanssa. 
Keskeisiä kumppaneita ovat eläkeläis-, kansanterveys- ja liikuntajärjestöt paikallisyhdistyksi-

neen. Uudempia kumppaneita ovat mm. Suomen Kylät ry ja Suomen Kiinteistöliitto ry. Vuonna 
2020 lisättiin iäkkäiden liikkumis- ja osallistumismahdollisuuksia yhteistyössä 265 kunnan ja 

vanhusneuvoston kanssa.

Ikäihmisten terveysliikunnan alueellisten 
oppimisverkostojen (14) ja Voimaa vanhuuteen 
-kuntien (30) yhteistyöryhmien kanssa ideoitiin 
ikäihmisille poikkeusoloihin soveltuvia tapoja 
liikkua. Suosittuja olivat piha-, parveke- ja 
etäjumpat, joita toteutettiin ympäri Suomea.
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Siilinjärveläinen Anja Mursu halusi 
eläkkeelle jäätyään jotain mielekästä 
tekemistä ja lähti mukaan ulkoiluys-
täväkoulutukseen. Kurssilta hän sai 
”oman” ikäihmisen, jonka kanssa teh-
tiin sopimus ulkoilusta. Yhteinen sävel 
ja rytmi löytyivät nopeasti. 

– Mitään vakituista päivää ulkoilulle 
ei ole, vaan voin käydä soittamassa Sai-
min rivitalon ovikelloa ja aina on yhtä 
iloinen ulkoilija vastassa. Kesäaikaan 
oltiin montakin kertaa viikossa lenkillä. 
Joskus on laitettu lappu kotipalvelulle, 
että ollaan ulkona kävelyllä, kertoo 
Anja.

Juttu luistaa ulkoilukavereilla. 
Aamun lehti antaa puheenaiheita, ja 
maailma parannetaan kävelylenkin 
aikana, naurua ja iloa unohtamatta. 
Kesällä Saimi ja Anja ulkoilivat tunnin 
tai pari, välillä huilattiin Pennasen 
lammen rannassa katsomassa sorsia ja 
uimareita. Jäätelökioskikin on sopivasti 
matkan varrella. Ikänsä liikuntaa har-
rastanut Saimi kulkee kävelysauvojen 
kanssa, ja tahti on molemmille sopiva.  

– Pujotteluharrastuksesta jäänyt 
ajoittainen polvivaivakin tykkää rau-
hallisemmasta tahdista, Anja sanoo.  

Mitään hankalaa tilannetta ei ole 
tullut vastaan, vaikka se alussa Anjaa 
ehkä mietitytti. Kerran alkoi Saimin 
tasapaino hiukan horjua, kun tultiin 
kuntopolulta asfaltille. Syy selvisi koti-

ovella, kun riisuttiin kenkiä. Korkopala 
oli irronnut sandaalista. Kyllä nauru 
maittoi. Ulkoiluystävyyden vuosipäivää 
juhlistettiin Anjan tuomilla Kettukar-
keilla, jotka ovat Saimin lempiherkkuja.

Saimi Hämäläinen ja Anja Mursu lähdössä kävelylenkille.

Koronarajoituksista huolimatta 
monet vapaaehtoiset ulkoiluystä-
vät osallistuivat Vie vanhus ulos 
-kampanjaan ja moni ulkoiluapua 
tarvitseva iäkäs pääsi ulkoilemaan. 
Järjestöt, kunnat ja oppilaitokset 
järjestivät yhteensä 225 Vah-
vuusvarttia, joissa keskusteltiin 
iäkkäiden voimavaroista ja mielen 
hyvinvoinnista.

Ikäopisto-toiminnan tuloksena Kymen-
laakson Muistiluotsi ja Kouvolan kansa-
laisopisto järjestivät yhteistyössä mielen 
hyvinvointiaiheisia keskusteluryhmiä 
muistisairaille ja heidän läheisilleen.

THL:n kanssa yhteistyössä 
järjestetty Ikääntyminen ja 
mielen hyvinvointi -seminaari 
tarjoaa vuosittain tietoa ja vä-
lineitä ikääntyneiden parissa 
työskenteleville.

TaloTsemppari-kouluttajakoulutuksen 
avulla levitetään Kotikulmilla-toimintaa 
kuuteen kaupunkiin. Kouluttajat valmen-
tavat vapaaehtoisia TaloTsemppareita 
taloyhtiöiden yhteisen asukastoiminnan 
ohjaajiksi.

Helsingin ja Kotkan 
liikunnanohjaajat veti-
vät suosittuja piha- ja 
parvekejumppia Koti-
kulmilla-taloyhtiöissä 
keväällä ja syksyllä.

Sydänliiton, Eläkkeensaajien 
keskusliiton ja Eläkeläiset ry:n 31 
paikallisyhdistykseen koulutettiin 
64 vapaaehtoista Elämäni eläke-
vuodet -vertaisvalmentajaa.

 Ikäihmisten osallisuutta edistävän 
Elämänote-ohjelman koordinaatio 
järjesti 47 etätapaamista, joissa 
jaettiin osaamista ja tuettiin toisia. 
Lisäksi pidettiin 60 järjestöspar-
rausta ja kahdet 20 hankkeen 
verkostopäivät.

Elämänote-ohjelman 26 
vapaaehtoista kanssatutkijaa 
tekivät yhteensä 86 haastat-
telua ikääntyneiden osallisuu-
desta.

Kajaanin AMK:n liikunnanohjaajaopis-
kelijat ovat voineet osallistua Ikäinsti-
tuutin VoiTas-valmentajakoulutukseen 
osana valinnaisia opintojaan.

Kaunialan Sairaala Oy:n 49 vanhustyönteki-
jää kävi Kunnon Hoitaja -koulutuksen. Lisäksi 
ryhmiä ohjaavat fysioterapeutit ja liikunnan-
ohjaajat osallistuivat Tasapainoa ja voimaa 
vedestä -koulutukseen.    

Vanhusneuvostojen ja ympäris-
töministeriön kanssa edistettiin 
asumisen ikäystävällisyyttä ja 
turvallisuutta valtakunnallisesti ja 
paikallisesti.
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Iän tilanteisuus ja rituaalit 
AS: Ikä ja ikääntyminen tulevat olemaan 
keskeinen teema koko 2020-luvun. 
Ikääntymisen kontekstin muodostavat 
ainakin ilmastonmuutos, ympäristö, 
pandemiat ja talous. EU-komission 
juuri julkaistu ikääntymisen vihreän 
kirja korostaa solidaarisuutta ja vastuuta 
sukupolvien välillä. 

JJ: Voisi puhua iän tilanteellisuudes-
ta: yhä edelleen juhlitaan vaikkapa 
70-vuotisjuhlia. Tulollaan voi olla myös 
uusia ikärituaaleja, tässä rajana on vain 
mielikuvitus. On myös jo syntynyt tai 
syntymässä uusia ikäneutraaleja aree-
noita. Onko enää tavatonta 70-vuotiaana 
lähteä Ruisrokkiin? Samalla syntyy 

toimintoja, jotka ovat vanhimmilta 
suljettuja. Ikä- ja sukupolvikiertokulku 
kiertää koko ajan.

Ikä muistuttaa itsestään   
AS: Aika ja ikä ovat aina läsnä 
ihmisen elämässä, mutta ne 
merkitsevät eri asioita eri 
elämänvaiheissa.  Omaa 
ikää ei välttämättä huo-
maa tai ajattele niin 
kauan kun arki sujuu. 
Tietyssä iässä kansa-
lainen saa äänestää, 
voi jäädä eläkkeelle, 
saa pääsylippualen-
nuksia tai korotettua 
matkavakuutusmaksua. 

Suurempi merkitys on aikaperspektiivil-
lä. Korkeassa iässä on eletty vuosikym-
meniä, jotka sisältävät kokemuksia, ilon 
hetkiä, pettymyksiä ja muistoja. Niistä 
muodostuu ihmisen elämänkokemuk-
sen potentiaali, joka tarjoaa mahdol-
lisuuden tarkastella elämää opitun 

valossa. Aikaperspektiivi taakse-
päin on pitkä ja monivaiheinen. 

Tulevaisuus taas on lyhyempi 
ja epävarma. 

JJ: Iän tärkeys tulee näky-
viin erityisesti tilanteissa, 
joissa ikää käytetään 
erottelevana tekijänä tai 
kriteerinä. Tästä esimerkki 

on koronarokotustilanne, 
keille ja missä järjestyksessä 

Pyysimme emeritusprofessori Jyrki Jyrkämää (JJ) ja ikäfilosofi Anneli Sarvimäkeä (AS) kurkistamaan 
tulevaisuuteen. He tuntevat vanhenemisen tutkimusta pitkältä ajalta ja haastavat perinteisiä tapoja 

tarkastella ikääntymistä, vanhuutta ja vanhana ihmisenä elämisen reunaehtoja. 

Mitä ikääntyminen 
on 2020-luvulla? 

rokotus annetaan. Toki yhä edelleen 
ikää käytetään institutionaalisissa mää-
rittelyissä, kuten lakiteksteissä rajoit-
tamassa tai avaamassa jotakin 
oikeutta tai velvollisuutta: 
70-vuotiaana on vaikkapa 
uusittava ajokortti ja siitä 
edelleen viiden vuoden 
välein.

Haavoittuvuus   
AS: Iäkäs ihminen 
elää haavoittuvuuden 
ehdoilla. Mitä iäkkääm-
pi on, sitä suurempi on 
riski sairastua ja menettää 
tärkeitä ihmisiä. Muistisairas 
ihminen voi menettää suuria 
osia menneisyydestään, aikaperspektiivi 
kutistuu. Jossain vaiheessa edessä on 
viimeinen menetys, omasta elämästä 
luopuminen. Aika loppuu. 

JJ: Raihnaistumisesta ja toimintakyvyn 
heikkenemisestä voi tulla yhä merkittä-
vämpi arkielämään vaikuttava ja ihmisiä 
erotteleva tekijä, etenkin jos vanhusten-
hoidon ongelmat jatkuvat tai lisääntyvät. 
On myös uudenlaista haavoittuvuut-
ta, jota digitalisaatio tuo. Se näyttää 
jatkuvasti tuottavan kuilua osaamisen 
ja kykenemisen suhteen eri-ikäisten 
kesken.  Voisi jopa puhua digitaalisesta 
raihnastumisesta. 

Vanhuuden sanat ja kulttuurit     
AS: Kun ikääntyvän väestön osuus 

kasvaa, voi ajatella, että ikääntyvät 
muodostavat varteenotettavan 

kulttuurisen ja poliittisen 
voiman. Missä määrin tämä 

näkyy, riippuu osittain 
ikääntyvistä itsestään, 
ottavatko he vallan 
itselleen, asettavatko he 
keskustelun agendan. 
Nyt ikääntyvien asioista 
keskustelevat lähinnä 
keski-ikäiset poliitikot ja 

virkamiehet. Jos haluam-
me vahvistaa ikääntyvän 

väestön osallisuutta, meidän 
pitää myös vahvistaa margi-

nalisoitujen ikäihmisten osallisuutta 
ikäkulttuurissa. 

JJ: Menossa on kulttuurinen sukupolven 
vaihtuminen: sodat kokeneiden suku-
polvi on väistymässä. 20-luvun voisi 
nähdä suurten ikäluokkien ”vanhus-
tumisen” vuosikymmenenä. 1945-syn-
tyneet ovat vuonna 2030 85-vuotiaita. 
Enää vanhusväestön yhteydessä ei ole 
mahdollista puhua sodista tai kunniave-
lasta. Suurilla ikäluokilla sukupolviko-
kemukset hajautuvat suuresta muutosta 
aina keskioluen vapautumiseen.

Toimijuus ei häviä     
AS: Ihminen on toimija elämän lop-
puun saakka, terveenä ja sairaana, 
toimintakykyisenä ja haavoittuvana. 
Ihminen tuntee, haluaa, voi, mutta mitä 
hän tuntee ja haluaa, muuttuu ajan, 
iän ja yhteiskunnan kehityksen myötä. 
Ikääntyvän väestön määrällisen voiman 
vahvistuminen voi johtaa 2020-luvulla 
myös toimijuuden vahvistumiseen – että 
kaikenkuntoisia ikäihmisiä otetaan huo-
mioon tuntevina ja osaavina yksilöinä 
sekä palvelujärjestelmässä että laajem-
min yhteiskunnassa. 

JJ: Ihmiset, ikääntyvätkin tai jo ikään-
tyneet, elävät elämäänsä ja nyt-hetken 
elämäntilannettaan, pohtivat, arvioivat, 
tekevät valintoja tai eivät, kokevat ja 
tuntevat ja toimivat tai ovat toimimatta. 
Olennaista on, mitä tapahtuu erilaisille 
esteille ja rajoituksille, millaisia valinta-
mahdollisuuksia on olemassa, mitä on 
osattava ja kyetään omassa elinympäris-
tössä ja elämäntilanteessa, myös niiden 
muuttuessa. Ihmisten toimintakykyisyy-
den heiketessä yhä tärkeämmäksi tulee 
ympäröivä kollektiivinen toimijuus, joka 
parhaimmillaan kannattelee ja kirvoit-
taa ihmisen omaa toimijuutta.

Jyrki Jyrkämä on Ikäinstituutin säätiön 
hallituksen puheenjohtaja ja Anneli Sar-
vimäki Ikäinstituutista eläkkeelle vuonna 
2013 siirtynyt johtaja.
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kääntyneiden turvallisuudelle on 
konkreettisiin vaaratekijöihin, 
kuten kaatumisiin, puuttumisen 
ohella tärkeää turvallisuuden 
tunteen ylläpitäminen. Iäkkäiden 

turvattomuus liittyy usein yksinäisyyteen 
sekä terveyden ja toimintakyvyn heikke-
nemiseen. Turvattomuus rajoittaa yleensä 
liikkumista, jolloin asiointi ja vuorovai-
kutus vähenevät.  

Hyvä toimintakyky vahvistaa hallin-
nan tunnetta ympäristöstä ja luottamusta 
omaan pärjäämiseen. Se myös vähentää 
tapaturmariskiä ja kompensoi ympäris-
tön puutteita. Iäkkäiden turvallisuutta 
ja turvallisuuden tunnetta voidaankin 
vahvistaa toimintakykyä ylläpitämällä.

Turvallisuustarpeet vaihtelevat   
Kotona asuvat ikäihmiset ovat toiminta-
kyvyltään ja tarpeiltaan erilaisia. Heissä 

on aktiivisia senioreita, jotka tarvitsevat 
motivointia ja mahdollisuuksia toimin-
ta- ja liikkumiskyvyn ylläpitämiseen.  
Liikkumisrajoitteisten ikäihmisten arjen 
sujumista taas turvataan esteet-
tömyydellä ja apuvälineillä. 
Muistisairaat ikäihmiset 
tarvitsevat monimuotoista 
tukea, kuten helposti 
hahmotettavaa ym-
päristöä, luottamusta 
ymmärretyksi tulemi-
seen ja arkea turvaavaa 
teknologiaa. Yksinäisille 
ikäihmisille yhteisöllisyy-
den luoma turva on tärkeää.

Viihtyisä ja helppokulkuinen  
Viihtyisä asuinalue koetaan turvallisena. 
Iäkkäille asukkaille viihtyisyyttä luovat 
alueen rauhallisuus, siisteys, luonnon-

läheisyys sekä ihmisten tunteminen. 
Turvallisuutta vahvistaa liikkumisen ja 
sosiaalisen turvallisuuden edistäminen. 
Turvallisella asuinalueella on helppo liik-

kua ja asioida. Palvelut ja harrastuk-
set ovat vaivattomasti saavutet-

tavissa ja liikennejärjestelyt 
toimivat. Kulkuväylät ovat 
esteettömiä, valaistus on 
riittävää eikä kaatumista 
tarvitse pelätä.

Yhteisöllisyys lisää 
turvallisuudentunnetta 

ja luottamusta siihen, että 
muilta asukkailta saa apua 

tarvittaessa. Yhteisöllisyyttä 
syntyy, kun asuinalueella on 

tarjolla erilaisia kohtaamispaikkoja 
ja toimintaa. Yhteisöllisyyden myötä 
julkisten tilojen käyttö ja ulkona liikku-
minen lisääntyvät, mikä parantaa alueen 
sosiaalista kontrollia.

Asuinympäristöjen turvallisuus iäkkäille on ajankohtaista, sillä yli 90 % 75 vuotta täyttäneistä asuu 
omassa kodissaan. Lisäksi lähes puolet heistä asuu yksin. Asuntojen turvallisuuteen on jo kiinnitetty 
huomiota, mutta asuinalueiden osalta tarkastelu on jäänyt vähäiseksi. Kotona asuminen edellyttää 

myös ympäristöä, jossa on helppo liikkua ja asioida.

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

Asuinalueet 
turvallisiksi 
ikääntyneille

Keinot parantaa 
Turvallisuuskyselyt ja -kävelyt ovat hyvä 
tapa kerätä asukkailta asuinalueeseen 
liittyvää tietoa. Tärkeää on, että turvalli-
suuden edistämiseen osallistuvat turval-
lisuusviranomaisten ohella kunnan eri 
hallinnonalat, paikalliset toimijat ja 
etenkin iäkkäät itse. Toimintaohjeita 
löytyy Rikoksentorjuntaneuvoston ja 
Invalidiliiton verkkosivuilta. Liiken-
neturvalla on lisäksi toimintamalli 
ikäihmisten liikenneturvallisuuden 
parantamiseksi.

Liikkumisen turvallisuudelle oleel-
lista on kulkuväylien hyvä kunnossapito 
ja levähdyspenkkien riittävyys reittien 
varrella. Huolehtimalla väylien tasaisuu-
desta ja liukkauden torjunnasta estetään 
kaatumisia. Istahtaminen välillä auttaa 
jaksamaan ja lisää uskallusta lähteä ulos.  

Iäkkäille suunnatussa turvallisuus-
työssä tulee keskittyä turvallisuutta 
tukeviin ja vahvistaviin tekijöihin, 
sillä vaaratekijöiden korostaminen 
voi pahimmillaan vain lisätä huolta ja 
turvattomuutta. Iäkkäiden turvallisuut-
ta, hyvinvointia, terveyttä ja asumista 
kannattaa edistää osana samaa koko-
naisuutta. Tällöin turvallisuus linkit-
tyy osaksi muuta iäkkäiden hyväksi 
tehtävää työtä.  
 

I
Yhteisöllisyys

lisää
turvallisuuden-

tunnetta.

Kävelyturvallisuutta parantaa
• Jalankulku on erotettu pyöräilystä ja autoliikenteestä eikä risteä muun liikenteen kanssa 
• Kulkuväylillä  
 - tasoerot ovat helposti havaittavia 
 - ei ole kuoppia eikä kohoumia, eivätkä ne ole liukkaita 
 - ei ole esteitä, kuten pysäköityjä autoja, potkulautoja, mainoskylttejä, ulkotulia tai    
      puiden oksia
• Suojatie on korotettu, merkitty ja valaistu hyvin, reunakivet on luiskattu ja reunat 
merkitty, odotusalueet ja keskisaarekkeet ovat tilavia
 

Lähde: Rappe Erja & Rajaniemi Jere: Turvallinen asuinalue ikääntyneille.
Ympäristöministeriön julkaisuja 2021:10. 
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Ikäinstituutti 50 vuotta  

1971 
Kuntokallio-Säätiö perustettiin edis-
tämään ja kehittämään vanhemman 
ikäpolven kunto- ja virkistystoimin-
taa Sipoon Karhusaaressa.

1. Ikäinstituutin aiempi nimi oli  
a) Peltokallio  
b) Kuntokallio  
c) Saarikallio 

2. Ikäinstituutin ensimmäinen johtaja oli  
a) Tapani Sihvola
b) Sipani Tahvola
c) Tapani Sohvila

3. Kuntokallio sijaitsi Sipoon  
a) Koirasaaressa  
b) Karhusaaressa  
c) Hirvisaaressa 

4. Ikäihmisten terveysliikuntaohjelma 
on nimeltä 
a) Vaivaa vanhuuteen  
b) Voimaa vanhuuteen  
c) Tuurilla vanhuuteen

5. Ikäinstituutin taustaorganisaatio on  
a) Säätiö  
b) Yhtiö  
c) Hymiö 

6. Ikäinstituutin säätiön hallituksen 
puheenjohtaja on  
a) Jyrki Loiva  
b) Jyrki Suorama  
c) Jyrki Jyrkämä 

7. Vuodesta 2011 alkaen on toteutettu 
kampanja nimellä 
a) Vie vanhus teatteriin 
b) Vie vanhus ulos 
c) Vie vanhus päiväunille 

8. Ikäihmisten suosittu liikuntamuoto on  
a) Vanhustentanssi 
b) Senioritanssi 
c) Juhannustanssi 

9. Ikäinstituutin ruotsinkielinen nimi on 
a) Äldreinstitutet 
b) Gammalinstitutet 
c) Åldersinstitutet 

10. Ikäinstituutin iltapäiväkahvien         
monivuotinen ohjelmanumero on 
a) Nokoset 
b) Ruutuhyppely
c) 10 kysymystä 

 

1974
Ensimmäisenä johtajana 
aloitti Tapani Sihvola.
 

1982
Kuntokalliossa alkoi gerontologi-
nen tutkimus ja sitä johti Jan-Erik 
Ruth. Ensimmäinen tutkimus oli 
”Vanhuus suomalaisessa yhteis-
kunnassa”. 

Ikäinstituutin iltapäiväkahvien perinteeksi on muodostunut kymmenen kysymystä. 
Laadimme juhlavuoden kunniaksi myös sinulle pienen tietovisan Ikäinstituutista.

10 kysymystä

Oikeat vastaukset:

1. b, 2.a, 3. b, 4. b, 5. a, 6. c, 7. b, 8. b, 9. a ja 10. c

Ikäinstituutin Facebook-tilillä nostetaan 
kuukausittain esille tarinoita, tapahtumia ja 
kehittämistyön helmiä vuosien varrelta. Ke-
väällä ilahdutamme palvelutalojen asukkaita 
postittamalla Kävely kevyemmäksi ja Vinkkejä 
mielen hyvinvointiin -julisteita. Toivottavasti 
loka-marraskuussa pääsemme tarjoamaan 

kakkukahvit toimintaamme osallistuville 
ikäihmisille eri puolilla Suomea. Marraskuussa 
järjestetään Miltä ikääntyminen näyttää 50 
vuoden päästä? -seminaari tutkijoille ja kehit-
täjille sekä valtakunnallisille päättäjille. 

Juhlavuonna tapahtuu 

1985
Ikäihmisten erityisliikunnan ja 
seniori tanssin ohjaajakoulutukset 
sekä sukupolvet kohtaavat -kurssit 
ja kirjallisuuskurssit alkoivat. 
Kuntokallio muuttui Vanhustyön 
koulutus- ja tutkimuskeskukseksi. 

1990
Toiminta painottui tutkimus- 
ja kehittämishankkeisiin ja 
kansainvälinen yhteistyö alkoi. 

1995
Ikäihmisten liikunnan 
valtakunnallinen 
kouluttajaverkosto 
sai alkunsa.
 

1997
Karhusaaren kurssikeskus 
myytiin ja Vanhustyön koulu-
tus- ja tutkimuskeskus muutti 
Helsinkiin.  

2002
Kuntokallion nimi 
muuttui Ikäinstituutiksi. 

Vanhuuden Mieli 
Sirkkaliisa Heimonen

Suvi Fried (toim.)

Vanhuuden_mieli_kirja_UUSI.indd   3 30.4.2015   10:18:57

2004
Anneli Sarvimäki
nimitettiin Ikäinstituutin 
johtajaksi.

2005
Iäkkäiden terveys-
liikuntaohjelma 
Voimaa vanhuuteen 
alkoi.

2011
Ikäihmisten mielen 
voimavaroja vahvistava 
kehittämistyö alkoi.

2013
Päivi Topo valittiin 
uudeksi johtajaksi. 

2014
Asuin- ja viherympä-
ristöjen tutkimus- ja 
kehitystyö vahvistui. 

2018
Voimaa vanhuuteen -toiminta le-
visi 109 kuntaan osana hallituksen 
kärkihanketta. 

2021
Ikäinstituutti täyttää 50 vuotta. 
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Reino Joensuu kurssitti itsensä Koti-
kulmilla-toiminnan vapaaehtoiseksi Ta-
loTsemppariksi noin kaksi vuotta sitten. 
Ikäinstituutin maksuton valmennus, val-
miit materiaalit ja tuki helpottivat oman 
talokerhon aloittamista yhdessä Tuula 
Arvilommin kanssa. Korsholmantie 9:n 
kerhohuoneessa kokoontui maanantai-
iltapäivisin kymmenestä kuuteentoista 
65–95-vuotiasta ennen koronataukoa.

– Huomasi selvästi, että arjen seu-
raa todella kaivataan, sanoo Joensuu. 
Kahden euron kahvitteluraha sovittiin 
yhdessä heti alussa, ja innokkaat kotilei-
purit tuovat lisäksi leipomuksiaan. 
Juttelun ohessa pelataan bingoa tai lau-

ta- ja muistipelejä. Liikuntaa on toteutet-
tu tuolijumppana sisällä ja tutustumalla 
lähipuiston liikuntavälineisiin. Tekemi-
sen toiveista keskustellaan ahkerasti.

Parvekkeet toimivat
yhteisöllisenä tilana   
Viime kesänä pihapiiriin rantautui 
Ikäinstituutin kautta Helsinki Liikkuu 
-ohjelman parvekejumppakokeilu, joka 
korvasi korona-ajan kerhokertoja.

– Ohjattu jumppa osoittautui todella 
tykätyksi ja jatkui miltei jouluun saakka. 
Rajoitusten väljemmässä vaiheessa jum-
pattiin ensin omilla parvekkeilla vartin 

verran, jonka jälkeen siirryttiin kerhoon.  
Pääsääntöisesti toiminta on talo-

yhtiön asukkaiden yhteistä tekemistä, 
mutta vierailijatkin ovat tervetulleita. 
Esimerkiksi tieto muisti- ja sydänsai-
rauksista on hyvin toivottua. Kaksi 
kerho huonetta mahdollistaa myös pien-
ten musiikki- ja muiden kulttuuriesi-
tysten järjestämisen. Ja toki niitä voisi 
seurata myös parvekkeilta.

TaloTsemppari vakuuttaa, että talo-
kerhosta ei enää luovuta. 

– Asukkaat odottelevat jo malttamat-
tomina pääsyä edes pihapöytien ääreen 
ja parvekejumpan toivotaan ehdotto-
masti keväällä jatkuvan. Vetovastuutakin 
voidaan jakaa, kun meitä TaloTsemppa-
reita on jo neljä!
 

TEKSTI: PAULA SALMELA, KUVA: SIRI SIPILÄ

Osallisuus edistää yksilön hyvinvointia ja tekee yhteisöistä vahvoja. Helposti 
saavutettavat tilat, sukupolvet ylittävä yhteistyö ja mielekäs tekeminen saavat 

yhteisöllisyyden kukoistamaan. Kokoontumispaikkoina voivat toimia taloyhtiön 
kerhohuoneet, puistot tai vaikka parvekkeet. Lähde lukumatkalle yhteisöllisyyden 

ytimeen Helsinkiin, Jyväskylään ja Polvijärvelle.

Taloyhtiön kerhosta virkeyttä viikkoon
Kotikulmilla-toiminta vahvistaa iäkkäiden asukkaiden yhdessäoloa kodin lähellä. 

Helsinkiläisessä taloyhtiössä kokoonnutaan omaan talokerhoon viikoittain.  

TaloTsempparit järjestävät hauskaa yhdessä tekemistä taloyhtiöiden kerhotiloihin. 

Projektipäällikkö Piia Altin mukaan 
Jyväsjärven rannalla sijaitseva Lutakko 
on Jyväskylän helmi. 

– Täällä on paljon puistoalueita ja 
silti keskikaupungin palvelut lähellä.

Lutakossa toimii Elämänote-ohjel-
maan kuuluva Eloa Elokotiin -hanke, 
mutta toimintaa ei ole rajattu vain Elo-
kodin asukkaille tai lutakkolaisille.

– Tapahtumiimme tulee osallistujia 
myös muualta ja ryhmissä on syntynyt 
ystävyyssuhteita yli kaupunginosarajo-
jen.

Piia Altti korostaa, että toiminnan 
suunnittelun on lähdettävä kohderyh-
män näkökulmasta. 

– Mietimme aina mikä saa iäkkäät 
liikkeelle, ja mikä heitä yhdistää. Suun-
nittelussa on mukana iäkkäistä koostuva 
aktiivien porukka, joka on nimennyt 
itsensä rukkaseksi. He kokoontuvat 
säännöllisesti ja osallistuvat myös toi-
minnan tuottamiseen. Näin vertais- ja 
vapaaehtoisnäkökulma on koko ajan 
mukana.

Helposti saavutettavat kokoontumis-
paikat ovat onnistuneen lähitoiminnan 
kannalta oleellisia.

– Etenkin senioriasumisessa yhteis-
tilat ovat tärkeitä, jotta yhteisöllisyyttä 
syntyy. Myös ulkotilojen on oltava 
saavutettavia, jotta mukaan voi piipahtaa 
vaikka ohi kulkiessaan. Sanomme usein, 
että matala kynnyskään ei ole riittävä, 
toiminnan pitää mieluummin olla kyn-
nyksetöntä, Piia tähdentää. 

Ympäristötaidetta ja yhteislaulua  
– Hankkeen järjestämissä tempauksissa 
on huomioitu kaikenikäiset alueella 
asuvat ja liikkuvat ihmiset. Koronake-
väänä painoimme korteille hyvän tuulen 
mietelauseita, laminoimme ne ja veim-
me eri puolille Lutakkoa. Saimme paljon 
palautetta ja kannustuksia niin nuorilta, 
ikäihmisiltä kuin perheiltäkin.

Yhteistyö alueen päiväkodin kanssa 
on ollut tiivistä.

– Ryhmämme iäkkäät ovat tehneet 

käsitöitä eskarilaisten kanssa ja siirtäneet 
heille perinnetietoa. Itsenäisyyspäivänä 
järjestimme päiväkodin kanssa lasten 
lippukulkueen palvelutaloon. Kevääksi 
suunnittelemme neulegraffiteja kaupun-
gilta johtavan kujan aitaan – tehdään 
vähän ympäristötaidetta kaikkien lutak-
kolaisten iloksi!

Muita suosittuja tapahtumia ovat 
olleet Elokodin pihajuhlat, boccian ja 
mölkyn pelaaminen, puistojumpat sekä 
erityisesti yhdessä laulaminen.

– Puistoalueella järjestämämme 
yhteislaulutapahtumat ovat olleet hyvin 
pidettyjä, suomalaiset tykkäävät laulaa! 
Lisäksi olemme ilahduttaneet Elokodin 
asukkaita järjestämällä parvekekuoro-
ja. Heti kun kevät alkaa lämmittää ja 
kokoontuminen on turvallista, niin puis-
tolauluja jatketaan, Piia suunnittelee.

 

TEKSTI: VESA KUITTINEN, KUVA: PIIA ALTTI

Ota rukkanen mukaan!
Leppoisa kahvihetki Lutakossa.

YHDESSÄOLON
VOIMA

Taloyhtiön edustaja,
aloita toiminta näin:  

1. Tutustu Yhdessä kotikulmilla 
-sivustoon www.ikainstituutti.fi/
kotikulmilla.

2. Hyödynnä kattava tietopaketti ja 
ideat toteuttamiseen.  

3. Kotikulmilla-tiimin yhteyshenki-
löiltä voit aina kysyä lisää.  
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käihmisille suunnattujen suositus-
ten sisältö jakautuu neljään osaan: 
kestävyysliikuntaan, voimaharjoit-
teluun, yhdistelmäharjoitteluun 
ja paikallaanolon välttämiseen. 

Minuuttimäärien ja tehotasojen rinnalla 
suosituksista huokuu myös liikuntaan 
kannustamisen viesti: pienikin liike on 
hyväksi. Jokainen otettu askel edistää 
terveyttä ja liikunnallinen arki rakentuu 
askel kerrallaan. Tämä viesti vahvistaa 
arkiaskareiden merkitystä.

Suositus uudistui nimenomaan 
yhdistelmäharjoittelun osalta. Monipuo-
linen yhdistelmäharjoittelu madaltaa 
kaatumisten ja kaatumisista aiheutuvi-

en tapaturmien riskiä ja mahdollistaa 
toimintakyvyn säilymisen. Tasapainon 
säilyminen nostettiin voimaharjoittelun 
kanssa keskiöön. Voimaa ja tasapainoa 
kannattaa siis harjoittaa yhtä aikaa, 
vaikkapa voimistelussa, tanssissa tai 
erilaisissa arkiaskareissa. Toiminnalliset 
harjoitteet ovat todellakin ”in”. Voimaa 
vanhuuteen -ohjelmassa käytössä olevat 
lihasvoiman ja tasapainon hyvät käy-
tännöt ovat siis edelleen ajantasaiset ja 
olennaiset.

Liikkumissuositusten viemisessä käy-
täntöön tulee painottaa neljää keskeistä 
tekijää: kestävyyttä, lihasvoimaa, tasapai-
noa ja liikkuvuutta. Näitä ominaisuuksia 

on myös vaikeaa irrottaa toisistaan, 
koska liikkuessa tarvitaan kaikkia omi-
naisuuksia yhtaikaisesti. Porraskävelyssä 
esimerkiksi kiteytyy kaikki edellä olevat 
tekijät. 

WHO:n suositusten perusteena ollut 
tutkimusnäyttö nojaa pääosin satunnais-
tettuihin kokeellisiin tutkimuksiin, joissa 
ikäihmiset ovat osallistuneet liikun-
taharjoitteluohjelmiin. Tämän perus-
teella on ensiarvoisen tärkeää panostaa 
ikäihmisten ohjattuun, nousujohteiseen 
liikuntaharjoitteluun.. Harjoittelun rin-
nalla kannustetaan aktiiviseen arkeen ja 
askeleiden kerryttämiseen.

Iäkkäille suositellaan
monipuolista yhdistelmäharjoittelua

TEKSTI: KATJA BORODULIN

Liikunnan rooli iäkkäiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä on saanut yhä 
vahvempaa tieteellistä näyttöä uusien WHO:n suositusten myötä. Iäkkään liikkumis-

palettiin kannattaa valita kestävyyttä, lihasvoimaa ja tasapainoa kehittäviä lajeja.

Kestävyysliikunta Lihasvoimaharjoittelu Monipuolinen
yhdistelmäharjoittelu
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Kohtuukuormitteinen 
2,5–5 h/vk tai

raskaskuormitteinen 
1,25–2,5 h/vk

tai edellisten yhdistelmä

•  kävely 
•  uinti 
•  pyöräily 
•  jumppa 
•  hiihto

Ainakin 2 krt/vk

Suuria lihasryhmiä 
vahvistava vähintään 
kohtuukuormitteisena

•  kuntosaliharjoittelu
•  kuntopiiri 
•  etäjumppa

Ainakin 3 krt/vk

Tasapainoa ja 
koordinaatiota 
haastava

•  porraskävely 
•  tanssi 
•  voimistelu 
•  tasapaino-
 rata
•  kaupassa-
 käynti 

Lähde:WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour. Geneva: World Health Organization; 2020. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

ohjois-Karjalassa 4400 
asukkaan kunnassa yhteistyö 
toimii eri sektorien välillä, ja 
lukuisat yhdistykset ja kyläak-
tiivit ovat mukana ikäihmisille 

suunnatussa toiminnassa. Mukaan saa 
tulla myös naapurikylästä tai toisesta 
yhdistyksestä. Tarjolla on muun muassa 
tuolijumppaa ja tanssikerhoa – liikunta 
yhdistää, vaikka ei jäsenkorttia olisi-
kaan. Saatiinpa oma tanssiliiterikin 
rakennettua.

– Meillä on sellaista yhteisöllisyyttä 
ja tekemisen meininkiä, vakuuttaa va-
paaehtoinen Anita Tanskanen Ruvas-
lahden kyläyhdistyksestä.

Erilaisissa liikuntaryhmissä ja ul-
koiluystävinä toimii 10-20 vapaehtoista, 
joiden koulutuksesta vastaa pääosin 
liikuntatoimi ja Siun sote.

– Vertaisohjaajat ovat todella 
aktiivisia ja innostuneita, kertoo vapaa-

aikakoordinaattori ja kunnan Voimaa 
vanhuuteen -yhteistyöryhmän vetäjä 
Sirpa Halonen.

Kunnassa on panostettu myös 
iäkkäiden ulkoiluun. Muutama vuosi 
sitten saatu penkkilenkki (700 m) kylän 
keskustassa on ahkerassa käytössä. Kir-
jastomatkalla ulkoiluystävän kanssa voi 
koukata penkkilenkin kautta tai lepuut-
taa jalkoja kauppareissun jälkeen. Ja kun 
samalla saa seurata viereisen koulun 
välituntivilskettä, niin tuntee olevansa 
osa omaa kylää. Penkeissä olevien jump-
paohjeiden mukaan voi pitää vaikka 
taukojumpan. 

Tapahtumissa tavataan   
Syksyllä vanhus- ja vammaisneuvosto 
järjesti yhteistyössä usean eri järjes-
tön kanssa penkkilenkkitapahtuman. 
Ikäihmiset saivat testata myös ulkokun-

tolaitteita ja kuntoportaita. Tavoitteena 
on jatkossa saada säännöllistä ryhmätoi-
mintaa ulos.

Yhteen asumisyhteisö Koivikon-
pirtin asuntoon on tehty kuntosali. 
Säpinää senioreille – kaatumiset kuriin 
-tapahtumassa ikäihmiset saivat kokeilla 
tasapainorataa. Pystyssä pysyttiin, ja lo-
puksi vapaa-aikatoimi lahjoitti Kunnon 
tasapainorata -välinekassin kuntosalille 
ikäihmisten ja yhdistysten iloksi.

Kaikki eivät jaksa tai uskalla lähteä 
tapahtumiin tai ryhmiin. Onneksi on 
vapaaehtoisia, jotka toimivat liikuntaka-
verina kuntosalilla, kotijumpan tukena 
tai ulkoiluystävänä. Ja kun ohjelmassa 
on entisaikojen musiikkikonsertti, niin 
liikuntakaverin kanssa on hienoa päästä 
laulamaan tuttuja lauluja muiden ikäto-
vereiden kanssa. Se vasta liikuttaakin.

Polvijärvellä on ilo vanheta
TEKSTI: MINNA SÄPYSKÄ-NORDBERG, KUVA: OUTOKUMMUN SEUTU

Koivikonpirtillä innostuttiin testaamaan tasapainorataa. 

I

P
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kaassa ei lamaannuttu, kun 
korona pisti iäkkäiden liikun-
taryhmät paussille. Eläkelii-
ton Akaan yhdistys ry alkoi 
järjestää etäjumppaa, jossa on 

mukana viikoittain 10–20 ikäihmistä.  
– Meillä on hyvää yhteistyötä Akaan 

kaupungin kanssa, yhdistyksen viime-
vuotinen puheenjohtaja Paula Heinola 
iloitsee.

– Saimme kaupungin liikuntatoimen 
avulla lisää etäjumppaajia ryhmään ja 
myös it-tuki auttoi.

Etäjumppaa ohjaa Terho Lehto, eläk-
keelle jäänyt fysioterapeutti.

– Tämä on sosiaalista hommaa, tapaa 
vanhoja tuttuja ja tutustuu uusiin. 

Kun Terho ei pääse ohjaamaan, Paula 
tuuraa. Molemmat ovat innostuneet 
myös kouluttautumaan vertaisohjaajien 
kursseilla.

Jumppa lähetetään Jitsi Meet -video-
puheluohjelmalla.

– Jitsi toimi todella hyvin, kiittelee 
Terho Lehto. 

Osa etäjumppaajista sai laitteet Ikäins-
tituutin Virtuaalisesti voimaa vanhuu-
teen -hankkeen kautta, osa käyttää omia 
laitteitaan. 

– Ohjaajalle kannattaa hankkia kokous-
kaiutin, se parantaa äänentoistoa molem-
piin suuntiin, vinkkaa Paula Heinola.  

Reijo Silander osallistuu puolisonsa 
kanssa etäjumppaan ahkerasti. 

– Etäjumppa pistää nousemaan soh-
valta ja sulkemaan television. Tulee jum-
pattua, kun ohjaaja opastaa ja mukana on 

tuttuja, Reijo kertoo. 
Reijo on huomannut, että hänen 

tasapainonsa on parantunut ja huimaus 
vähentynyt. Tavarat saa noukittua latti-
alta, ulkona liikkuminen on helpompaa, 
eikä kaatuminen jännitä.  

Etäjumppa jatkuu Akaassa keväällä 
2021. Ryhmään voidaan ottaa vielä lisää-
kin väkeä.

– Tosin jos väkimäärä lisääntyy, kaik-
kien kuvat eivät mahdu ruudulle, Paula 
Heinola huomauttaa. 

Uudet jumppaajat tarvitsevat digi-

tukea ja Akaassa toivotaankin lisää vapaa-
ehtoisia opastajia.

Akaalaiset kannustavat kokeilemaan 
etäjumppaa.

– Etäjumppa on hyvä juttu, se virkis-
tää kuin muuttolinnut keväällä, kiittelee 
Reijo Silander.

Ikäinstituutin Voimaa etäjumpasta 
-toimintamalli tukee kuntia ja järjestöjä 
toteuttamaan etäjumppaa yhdessä
vapaaehtoisten kanssa
www.ikainstituutti.fi/etajumppa.

TEKSTI: SONJA ILTANEN JA TEIJA VIHERVAARA, KUVA: RAIJA LEHTO

Koronapandemia toi digiloikan järjestöille ja ammattilaisille. Iäkkäätkin innostuivat 
opettelemaan uudenlaisia tapoja tavata verkossa. Etätapaamiset jäävät varmasti 

elämään, koska niihin voi helposti osallistua omasta olohuoneesta. Digitukea voivat 
tarjota läheiset, vapaaehtoiset ja kunnan työntekijät. Tutustu toimiviin toteutuksiin.

läkkeelle siirtyminen on suuri 
elämänmuutos, joka herättää 
monia kysymyksiä. Ikäinstituu-
tin Elämäni eläkevuodet -ver-
taisvalmennuksessa sovelletaan 

ratkaisukeskeisyyden ja voimavaraläh-
töisyyden periaatteita. Yhdessä keskus-
tellen, kokemuksia jakaen ja toisilta 
oppien voi uudessa elämäntilanteessa 
löytää mahdollisuuksia ja omasta hyvin-
voinnista huolehtimisen kipinän.

Muutoksissa määritellään usein 
tavoitteita. Mikä rakentaa hyvää tule-
vaa? Tavoitteiden asettaminen vaatii 
tarkkuutta. Sopivan kokoinen tavoite 
innostaa ja on saavutettavissa. Olennais-
ta on kuvata, mitä kohti on menossa ja 
minkälaisilla askelilla etenee. Elämän-
muutoksissa ja uuden suunnan hakemi-
sessa hyvät kysymykset auttavat. Kysy-
mykset voivat avata uusia näkökulmia ja 
ohjata huomion suuntaa. Ne oivallutta-
vat, auttavat tunnistamaan edistymistä ja 
suuntamaan huomion myönteiseen.

Ohjaustilanteissa huomion suun-
taamisen merkitys ja kohtaamisen taito 
ovat olennaisia. Kun ihminen kohdataan 
aidosti, hänen ainutkertaisuutensa tun-

nistetaan, hänen vahvuuksistaan ollaan 
kiinnostuneita ja hänen mahdollisuuk-
siinsa luotetaan. Tasavertaisen ja arvos-
tavan vuorovaikutuksen sekä avoimen 
kuuntelun merkitys on suuri. Asioita 
ei voi tietää valmiiksi toisen puolesta, 
vaan hänen kertomalleen annetaan tilaa. 
Neuvomisen sijaan on hyvä keskittyä 
rakentamaan ratkaisuja yhdessä. Muu-
toksen matkalla tarvitaan myös rinnalla 
kulkijaa, joka nostaa esiin onnistumiset 
ja etenemisen ja kannustaa eteenpäin.

TEKSTI: SIRKKALIISA HEIMONEN, KUVA: SAKARI RÖYSKÖ

Mikä sinulle on tärkeää ja merkityksellistä? Mitä vahvuuksia sinulla on?
Mikä on toivottu tuleva tässä tilanteessa? Mikä on ensimmäinen askel sitä kohti?

YHÄ USEAMPI
TARTTUU DIGIIN

Etäjumppa virkistää
kuin muuttolinnut keväällä 

Avaimia voimaantumisen 
vahvistamiseen
 

avaimia_172x245_PIDEMPI.indd   1avaimia_172x245_PIDEMPI.indd   1 18.12.2017   11:49:5318.12.2017   11:49:53

Oppaassa on hyödynnetty positiivisen psykologian
tietoa, ratkaisukeskeistä lähestymistapaa sekä
tietoisen läsnäolon ja myötätunnon teemoja. 
Tulosta tai tilaa Ikäinstituutin verkkokaupasta.

A

Voimaantumista
vahvistavan
ohjauksen avaimet

E

• Ole kiinnostunut siitä, miten ihminen kuvaa tilannettaan. Kuuntele 
tarkasti ja avoimin mielin.  

• Herättele kiinnostusta ja tuo näkyviin muutoksen myönteinen merkitys.  
• Kiinnitä huomio vahvuuksiin, taitoihin, voimavaroihin ja mahdollisuuk-

siin.  
• Luo myönteinen ilmapiiri, kannusta ja rohkaise.  
• Tunnista aidon kohtaamisen tärkeys ja läsnäolon voima.   
• Viritä toiveikkuutta.

Vinkkejä ohjaajalle 
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Kamera käy 
– Virkeät Ikämiehet videolla

ampereella toimiva Virkeät 
Ikämiehet -hanke on hyödyntä-
nyt toiminnassaan digitaalisia 
välineitä ja sisältöjä monipuo-
lisesti. 

– Digitaalisuus oli alusta asti suun-
nitelmissamme mukana. Lähdimme 
liikkeelle perusasioista, esimerkiksi 
siitä, mistä ja minkälaista hyvinvointiin 
liittyvää tietoa internetistä kannattaa 
etsiä, Irina Kukkamäki kertoo.

Virkeiden Ikämiesten toteuttamat 
lyhyet opastusvideot ovat saaneet pal-
jon kiitosta. Ikämiehet ovat itse olleet 
videotuotannon kaikissa vaiheissa 
mukana.

– Tavoitteenamme on paitsi jakaa 
tietoa, myös saada entistä enemmän 

ikäihmisiä esille some-kanavissa. Aloi-
timme kokkausvideoista, joilla ikämie-
het valmistavat kotonaan lempiruo-
kaansa. Kauppavideoilla he opastavat 
tekemään terveyden kannalta hyviä 
valintoja. Lisäksi toteutimme jouluka-
lenterin, jonka ”luukuissa” ryhmäläi-
semme näyttävät liikkuvuus-, voima- ja 
tasapainoliikkeitä.

Yksi aktiivisista ikämiehistä video-
tuotannossa on 80-vuotias Vesa Hyry.

– Ryhmässä on mukana kuvaushar-
rastajia, joten olen itse ollut enemmän 
esiintymispuolella, esimerkiksi makaro-
nilaatikko porkkanahöysteellä -vide-
olla. Kauppavideolla punnitsimme, 
paljonko puoleen kiloon pitäisi syödä 
vihanneksia.

Videoiden lisäksi Virkeät Ikämiehet 
ovat tavanneet toisiaan etätapaamisissa, 
esimerkiksi liikunnan ja ravitsemus-
vinkkien merkeissä.

– Vaikka ne eivät vastaa oikeita 
kokoontumisia, niin pääsee kuitenkin 
keskustelemaan eikä jää ihan mökkihö-
peröksi, Vesa Hyry naurahtaa. 

Hän rohkaisee muitakin iäkkäitä 
aktiivisuuteen. 

– Tietokoneita ja etäyhteyksiä var-
maan pelätään turhan paljon. Niiden 
käyttäminen ei loppujen lopuksi ole 
kovin vaikeaa, jos vain jaksaa pikkui-
sen paneutua. Ryhmistä saa kavereita 
ja hyvää vertaistukea sekä aina jotain 
arvokasta tietoa mukaansa.

 

TEKSTI: VESA KUITTINEN, KUVA: HARRI RANTANEN

Vahvuusvartti onnistuu etänä

Vahvuusvartti on tuokio, jossa löyde-
tään keskustellen iäkkäiden vahvuuksia; 
esimerkiksi rohkeutta, kiitollisuutta ja 
ystävällisyyttä. Omien vahvuuksien tun-
nistaminen tukee mielen hyvinvointia. 
Vuonna 2020 Vartti vahvuuksille -kam-
panjalla kannustettiin iäkkäiden kanssa 
toimivia järjestämään vahvuusvartteja.

Helsingissä toimivan Kampin 
palvelukeskuksen ohjaaja Helena Järvi 
kertoo, että vahvuusvartti on oiva työ-

kalu myös etäyhteyksin kokoontuvassa 
ryhmässä. Iäkkäiden on vaikea sanoittaa 
vahvuuksiaan, mutta keskustelu niistä 
toisten kanssa tarjoaa oivalluksia.

– Ihminen löytää voimavaroja itses-
tään, esimerkiksi avoimuutta ja rauhal-
lisuutta. Toisten myönteinen palaute 
omista vahvuuksista tuntuu hyvältä, 
Järvi sanoo.  

Hän on hyödyntänyt ryhmätoi-
minnassa myös Ikäopisto.fi-sivuston 

sisältöjä. Kampissa on todettu, että 
ryhmätoiminnan järjestäminen etänä on 
toimintamuoto, jota tarvitaan jatkos-
sakin. Järven mukaan on keskeistä, että 
iäkästä rohkaistaan ja tuetaan yksilölli-
sesti ottamaan etäyhteys käyttöön. 

– Jos vähänkään saa kipinää he-
räteltyä, niin etäosallistuminen kyllä 
onnistuu.

TEKSTI: ELISA VIRKOLA, KUVAT: OSSI GUSTAFSSON

Virkeät Ikämiehet Vesa Hyry ja Reijo Röytiö valitsemassa vihanneksia.

Voitas.fi sisältää 400 erilaista voima-, tasapaino-, verryttely- ja 
venyttelyliikettä. Valittavana on kolme vaikeustasoa ja liikkeitä 
kotijumppaan, ulos, ulkoliikuntalaitteille tai kuntosalille. Tulosta 
valmis jumppaohjelma tai kuntoile videoiden avulla. 

Ikäopisto.fi tarjoaa luettavaa ja kuunneltavaa, arjessa ko-
keiltavaa sekä vinkkejä pohdinnoille ja kirjoittamiselle viidestä 
mielen hyvinvoinnin teemasta. 

T

Ota käyttöösi voima- ja tasapaino-
harjoittelun sekä mielen hyvinvoinnin
vahvistamisen verkkosivut.  
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Vinkkejä

Tilaa Ikäinstituutin uutiskirje
Ikäinstituutin 50-vuotisjuhlavuoden kunniaksi liikunnan ja 
mielen hyvinvoinnin sähköiset uutiskirjeet yhdistyivät. Uusi 
uutiskirje tarjoaa kuusi kertaa vuodessa tietoa, innostavia 

ratkaisuja ja vaikuttavia välineitä ikäihmisten terveyden ja 
hyvinvoinnin kehittämistyöhön. Tilaa uutiskirje osoitteesta: 
uutiskirje.ikainstituutti.fi

10 uutta Voimaa vanhuuteen -kuntaa 

  

Yhdessä askeltaen
8.9.–8.10.2021 
Ikäinstituutin Vie vanhus 
ulos -kampanja kutsuu 
jälleen vapaaehtoisia 
ulkoiluapua tarvitse-
vien iäkkäiden avuksi. 
Tänä vuonna kirjataan 
yhteiseen ulkoilupottiin 
ulkoilukertojen lisäksi ker-
tyneet kävelykilometrit. 
Ulkoilla voi oman vanhemman, naapurin tai vaikka läheisen 
palvelutalon asukkaan kanssa. Tutustu turvallisen ulkoilun 
ABC:hen www.vievanhus.fi

Kävely kevyemmäksi -jumppaohjelma
7 kielellä 
Suosittu Kävely kevyemmäksi -kotivoimisteluoh-
jelma (A4) on saanut uudet piirroskuvat. Voiman ja 
tasapainon hankintaan tarkoitettu kuuden liikkeen 
jumppaohjelma on nyt saatavilla seitsemällä eri 
kielellä: suomi, ruotsi, saame, englanti, viro, venäjä 
ja somali. Tulosta tai tilaa www.ikainstituutti.fi/
verkkokauppa 

Voimaa vanhuuteen
-ohjelmasta kirja 

kaikki VOITTAA 
huntteja, kun 
seniori nostaa 

puntteja!
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K Ä V E L Y  K E V Y E M M Ä K S I

Kotivoimisteluohjelma voiman ja tasapainon hankintaan

Piirrokset: Krista Jännäri

••  Tee liikkeet rauhallisesti 

••  Säilytä hyvä ryhti ja muista hengittää liikkeitä  

 tehdessäsi

••  Pidä pieni tauko jokaisen eri liikesarjan välissä 

••  Tehosta ohjelmaa käyttämällä 1–3 kilon 

 tarrapainoja nilkoissa aloittaen kevyillä painoilla 

••  Toista ohjelma päivittäin

1. Istu tuolilla selkä suorana. 

Ojenna vuorotellen oikea ja vasen jalka 

suoraksi rauhalliseen tahtiin. 

Toista liikettä 10–15 kertaa. 

Pidä tauko ja tee sama uudelleen.

2. Seiso sivuttain tuolin selkänojaa 

tai pöytää vasten ja ota tukea. 

Nosta vuorotellen oikea ja vasen polvi ylös. 

Toista molemmilla jaloilla 10–15 kertaa. 

Pidä tauko ja tee sama uudelleen.

3a.  Seiso pienessä haara-asennossa.

Ota tukea tuolin selkänojasta tai pöydästä. 

Vie vuorotellen vasen ja oikea jalka 

polvi suorana taakse ja laske alas. 

Toista liikettä molemmilla jaloilla 10–15 kertaa. 

Pidä tauko ja tee samat liikkeet uudelleen.

4. Seiso ja ota tukea. 

Nouse rauhallisesti varpaille 

ja laskeudu alas 10–15 kertaa.

Pidä tauko. Ravista jalkoja.

Tee sama uudelleen.

5. Aseta tuoli seinää vasten. 

lstuudu tuolin etureunalle.

Kumarru eteenpäin ja nouse ylös seisomaan. 

Toista liikettä 10–15 kertaa.

Pidä tauko ja tee sama uudelleen.

3b.  Seiso pienessä haara-asennossa.

Ota tukea tuolin selkänojasta tai pöydästä. 

Vie vuorotellen oikea jalka ja vasen jalka 

kantapää edellä sivulle ja tuo takaisin.  

Toista molemmilla jaloilla 10–15 kertaa. 

Pidä tauko ja tee samat liikkeet uudelleen.

Ojenna vuo

suoraksisssssssssssss  ra

Toistat  liiket

Pidä tauko
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Piirrokset: Krista Jännäri
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K O M  I  G Å N G
Hemgymnastikprogram för att höja styrkan och öka balansen

Ritningar: Krista Jännäri

••  Gör rörelserna lugnt••  Håll en god hållning och kom ihåg att andas   medan du gör rörelserna••  Håll en liten paus mellan varje rörelseserie 

••  Eff ektivera övningarna genom att lägga 1–3  kilograms tyngder runt vristerna, börja med  lättare tyngder ••  Genomför programmet dagligen
1. Sitt rak i ryggen på en stol.Sträck och böj turvis höger och vänster ben.Gör rörelsen i lugn takt 10–15 gånger.Håll en paus och upprepa därefter rörelsen.

2. Ta stöd med handen och stå i sidled mot ett bord eller stolens ryggstöd.Lyft turvis höger och vänster knä.Gör rörelsen 10-15 gånger med båda benen. Håll en paus och upprepa därefter rörelsen.

3a.  Stå axelbrett. Ta stöd från stolens ryggstöd eller ett bord.  För turvis höger och vänster ben rakt bakåt och ner tillbaka. 
Upprepa rörelsen med båda benen 10-15 gånger. Håll en paus och upprepa.

4. Gör rörelsen stående med stöd.Gå försiktigt upp på tå, och sänk ner, gör 10–15 gånger.Håll en paus, skaka på benen och upprepa rörelsen.

5. Ställ stolen mot väggen och sätt dig på stolens främre kant. Böj dig framåt och res dig upp och stå. Gör rörelsen 10–15 gånger. Håll en paus och upprepa därefter rörelsen.

3b.  Stå axelbrett. Ta stöd från stolens ryggstöd eller ett bord. För turvis höger och vänster ben mot sidan med hälen före och sänk ner tillbaka. Upprepa rörelsen med båda benen 10-15 gånger. Håll en paus och upprepa.

1. Sitt rak i
Sträck oooooooooooooch
Gör rörelse
Håll en pau
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Ritningar: Krista Jännäri
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Rappu- ja tuolijumppaohje

Jumppaohjelmia 

Tulosta Ikäinstituutin verkkokaupasta maksutta 
rappu- ja tuolijumppaohje taloyhtiösi ilmoitustau-
lulle tai kerhohuoneen seinälle. Tämä on oiva tapa 
innostaa liikkumaan kotikulmilla. 

Rappujumppa
1. Kyykistyminen• Kyykisty 10 kertaa tai  väsymiseen asti.

2. Polven nosto• Nosta polvea 10 kertaa tai 
 väsymiseen asti.• Tee molemmilla jaloilla.

3. Jalan loitonnus• Vie jalkaa sivulle ja tuo   takaisin toisen viereen.• Tee 10 kertaa tai  väsymiseen asti  kummallakin jalalla.

”Vähäkin on tyhjää parempi.” 
– suomalainen sananlasku

Kehon-huolto-hetki

Rappujumppa.indd   1
Rappujumppa.indd   1

9.10.2020   14.20
9.10.2020   14.20

Isokyrö, Kauhajoki, Lempäälä, Muhos, Nivala, Nurmijärvi, Pielavesi, Somero, Tuus-
niemi ja Uusikaupunki lähtevät yhdessä Ikäinstituutin mentoreiden kanssa lisää-
mään kotona itsenäisesti pärjäävien ikäihmisten terveysliikuntamahdollisuuksia. 
Kolmen vuoden aikana kehitetään kuntien Voimaa vanhuuteen -yhteistyöryhmien 
kanssa liikuntaneuvontaa, voima- ja tasapainoharjoittelua sekä ulkoilua. Seuraava 
kuntahaku mentorointiohjelmaan aukeaa syksyllä 2021.
Lisätietoa www.voimaavanhuuteen.fi

Ilkka Vuori (emeritusprofessori), Elina Karvinen (TtL, LitM) ja Pirjo Kalmari 
(VTM, ft) ovat koonneet Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden terveysliikunta-
ohjelman 15-vuotisen taipaleen kirjaksi. Kirja valottaa, miten ohjelmassa 
on otettu käyttöön, kehitetty ja levitetty tutkittuun tietoon perustuvia 
iäkkäiden terveysliikunnan toimintamalleja yhdessä järjestö- ja kunta-
kumppaneiden kanssa. Hyviksi todetut toimintamallit kuvataan konk-
reettisesti. Ohjelman arvioinnit ja analyysit tuovat esiin näkökohtia, jotka 
ovat tärkeitä terveyttä edistävien ohjelmien suunnittelussa ja toteutuk-
sessa.    

VOIMAA VANHUUTEEN 

liikuntaohjelman kuvaus ja analyysi

Ilkka Vuori, Elina Karvinen, Pirjo KalmariIlkka Vuori, Elina Karvinen, Pirjo Kalmari

Ikäinstituutti koordinoi opetus- ja kulttuuri-
ministeriön rahoittamaa Ikiliikkuja-ohjelmaa, 
joka on osa valtakunnallista Liikkuva-ohjel-
makokonaisuutta. Ohjelman kuntahankkeet 
parantavat ikäihmisten liikkumismahdolli-
suuksia rakenteita, osaamista ja toimintaa 
kehittämällä. Ikäinstituutti tarjoaa hankkeille 
tukea, hyviä käytäntöjä, koulutuksia ja ver-
kostoja. www.ikainstituutti.fi/ikiliikkuja

Ideoita ja inspiraatiota
hyvään vanhuuteen
@Ikainstituutti

Mielen hyvinvoinnin vahvistamisen ABC 
Uudessa koulutuspäivässä perehdytään 
iäkkäiden mielen hyvinvoinnin teemoihin 
ja käsitteisiin positiivisen psykologian 
ja ratkaisukeskeisen lähestymistavan 
viitekehyksestä. Päivä sisältää runsaasti 
käytännön esimerkkejä ja harjoituksia. 
Koulutus sopii iäkkäiden parissa työsken-
televille ammattilaisille, alan opiskelijoille 
ja vapaaehtoisille.  

Voimaa etäjumpasta -verkkokoulutus 
Ikäinstituutti tarjoaa kunnille ja järjestöille tukea ja työkaluja etäjumpan 
aloittamiseen. Koulutus alkaa kolmen tunnin etäkoulutuksella. Osallis-
tujien pitämiä etäjumppakoulutuksia arvioidaan yhteisessä etäevaluoin-
titilaisuudessa.

Vuoden 2021 Voitas-koulutukset 
Iäkkäiden voima- ja tasapainoharjoittelun kouluttajakoulutukset pide-
tään 28.–29.9. Seinäjoella, 12.-13.10 Pajulahden urheiluopistolla Nasto-
lassa ja 16.–17.11. Espoossa.

Lisätietoa ikainstituutti.fi/koulutuskalenteri 
 

Koulutuksia 

Kotikulmilla-
etäpiristykset 

Tule virkistäytymään Kotikulmilla-tiimin jär-
jestämiin maksuttomiin Teams-tapahtumiin: 
14.4. Tunne vahvuutesi -tehtävä, 12.5. Tanssi-
taan Tarun johdolla ja 9.6. Luontovisa.
Ilmoittautuminen: www.ikainstituutti.fi/
kotikulmilla



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. 


