
Etäjumppa 
pähkinänkuoressa

Voimaa etäjumpasta®



Ikäinstituutti

Etäjumppaaja 65+

• Asuu kotona

• Ei ole säännöllisten
hoivapalvelujen piirissä

Vaikea osallistua liikuntaryhmiin:

• Hankala matkustaa

• Alkavia toimintakyvyn
rajoitteita

Etäjumppa

• Tuo ohjatun liikunnan 
kotiin tai lähiryhmään.

• Liikuntaharrastus, joka  
kohentaa kuntoa ja 
mielialaa.

• Mielekäs tapa tutustua 
digimaailmaan.

• Todettu toimivaksi myös 
hyvin iäkkäillä.



Etäjumpan järjestäjä

• Voi lähettää etäjumppaa
ja/tai järjestää
mahdollisuuden osallistua
ryhmänä

• Esim. kunta, hyvinvointialue, 
järjestö, seurakunta

• Työntekijät ja vapaaehtoiset
Etäjumppa

• Uudenlainen tapa 
järjestää iäkkäiden
terveysliikuntaa

• Vähentää ohjaajan
siirtymisiä

• Mahdollisuus tavoittaa
uusia kohderyhmiä



Ikäinstituutti

Voimaa etäjumpasta® 
-toimintamalli

ETÄJUMPPA
=

Iäkkäiden etäohjattu
terveysliikunta

LÄHETYS

Etäohjattu jumppa 
1 x viikossa

VIDEOT

Lisäharjoittelu 
1–2 x viikossa

Ikäinstituutti



Ikäinstituutti

Etäjumppalähetys

Aina reaaliaikaista

Yksi- tai kaksisuuntaista

Ohjaus: ryhmän kanssa tai 
ilman ryhmää

Vastaanottajat: yksin, kaksin, 
ryhmässä



Ikäinstituutti

Etäjumpan suunnittelussa huomioitavat asiat

Toimintaa tukevat: Esim. kunta, järjestöt, hankkeet

Ohjaaja: Esim. liikunnanohjaaja tai vapaaehtoinen
Lisäksi paikalla: Esim. digituki, iäkkäiden jumpparyhmä
Paikka: Esim. työtila, koti, kylätalo, kerhotila
Aika: Säännöllisesti, esim. 1 x viikossa
Maksu: Kyllä / ei

1-suuntaiset ohjelmat: Esim. Facebook Live
2-suuntaiset ohjelmat: Esim. Google Meet, Jitsi Meet, Teams
Etäjumppaajien laitteet: Tabletti + teline / tietokone, ryhmillä iso 
näyttö ja äänentoisto
Ohjaajan laitteet: Tabletti + teline / tietokone, kokouskaiutin, 
tarvittaessa webkamera
Liittymä ja verkkoyhteys: Kiinteä, mobiili, paikallinen toimivuus
Omistaja: Kunta, järjestö, omat laitteet

Etäjumppaajat:
Esim. yksin, pariskunnat, 
tuttavat, ryhmät
Avoin/suljettu ryhmä
Paikka:
Esim. koti, kylätalo, kerhotila

Digituki toteuttajille:
Esim. kunnan it-tuki, ostopalvelu

Digituki etäjumppaajille: 
Esim. kunnan tai järjestön 
ammattilaiset, vapaaehtoiset, 
digihanke, omaiset, tuttavat



Ikäinstituutti

Vuorovaikutuksen ja laitemäärän suhde

3–7 LAITETTA

Tavoitetaan vähän osallistujia

Mahdollisuus keskustella

Kaikkien etäjumppaajien 
videokuva näkyy ruudulla

8–15 LAITETTA

Tavoitetaan melko paljon 
osallistujia 

Rajoitetut keskustelun 
mahdollisuudet

Kaikkien etäjumppaajien 
videokuva ei välttämättä 
näy ruudulla

YLI 16 LAITETTA

Tavoitetaan paljon osallistujia

Striimaus tai käytännössä 
yksisuuntainen videopuhelu

Etäjumppaajien videokuvat eivät 
välttämättä näy ruudulla

Vuorovaikutuksen mahdollisuus Osallistujamäärä



Ikäinstituutti

Sudenkuopat ja reitit niistä pois

Sudenkuoppa

Puurretaan yksin. 

Kiire toteuttamaan.

Heti kohti suuria joukkoja.

Puhti loppuu. 
Parempi reitti

Innostunut ja osaava toteuttajien joukko. 
Koulutetaan tehtäviin ja tarjotaan tukea. 
Tieto liikkuu, vaihdoksiin varaudutaan.

Huolellinen suunnittelu, aikaa kokeiluille. 

Aloitetaan pienestä, laajennetaan 
myöhemmin.



Ikäinstituutti

Tietoa etäjumpasta

• www.ikainstituutti.fi/etajumppa

• Voimaa etäjumpasta E-kouluttajakoulutus: 
www.ikainstituutti.fi/koulutuskalenteri

• Ikäinstituutin YouTube: Etäjumppa-
soittolistalla videoita, joissa vinkkejä 
etäjumpan järjestämiseen

• Voitas.fi-sivusto: Liikepankki, valmiita 
jumppaohjelmia ja jumppavideoita

http://www.ikainstituutti.fi/etajumppa
http://www.ikainstituutti.fi/koulutuskalenteri
https://www.youtube.com/channel/UCKKHG3pyW6aoxqlXJ-fAwrA/featured
https://www.voitas.fi/jumppavideot/
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