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Hankkeessa kehitetään

Ikääntyneiden etäohjattua terveysliikuntaa, jossa 

– Vertaisohjaajilla on tärkeä rooli (UUTTA!)

– Liikutaan ryhmissä

– Tehdään kotijumppaa videoiden turvin

– Tehdään etäjumppaa, jossa käytetään 
vuorovaikutteista teknologiaa
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Kohderyhmät

• Iäkkäät osallistujat

– Yli 75-vuotiaat

– Kotona asuvat 

– Alkavaa toimintakyvyn heikkenemistä

– Ei säännöllisiä kotihoidon palveluita

• Koulutetut vertaisohjaajat

• Kunnan työntekijät

• Järjestöjen edustajat

Virtuaalisesti Voimaa vanhuuteen -hanke



23.8.2018

• 1/2018: ”Kokemuksia iäkkäiden etäohjatusta liikunnasta”

– Raportti: https://www.ikainstituutti.fi/liikunta-ja-ulkoilu/virtuaalisesti-
voimaa-vanhuuteen/

• Videot kotiharjoittelun ja vertaisten tueksi

• 2018: Pilotit neljällä paikkakunnalla

• 2019: Hyvien käytäntöjen kuvaus, levittäminen osana VV-työtä
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Tuotoksia

https://www.ikainstituutti.fi/liikunta-ja-ulkoilu/virtuaalisesti-voimaa-vanhuuteen/
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Kotijumppa videoiden avulla

Neljä eritasoista jumppaa

Ihminen tekee itsenäisesti kotona 

tarvittaessa vertaisen tukemana
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Motivointi
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Kävely kevyemmäksi

• 30 minuutin video kotiharjoittelun tueksi

• Julkaistu: Ikäinstituutin Voitas.fi sivulle ja YouTube-tilille
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Voitas.fi-sivusto

• Liikepankki, jonka liikkeet kohentavat voimaa ja tasapainoa

• Kolme ohjelmaa, n. 30 min: helppo, keskitasoinen, vaativa

• Julkaistu kaksi ohjelmaa: Ikäinstituutin YouTube-tili, Voitas.fi-sivusto
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Kotijumpasta ja sen sopivuudesta  

”Kyllä sehin hyvä on. Kyllä siinä vaan ihan oikeita neuvoja 
tullee ja teen kyllä kaikki mitä neuvotaan. On ihan turvallisia 
ja on semmosta jumppaa, joka vahvistaa lihaksia. 
Venytyksetki tuntuu hyvältä ja neuvotaan niin, että jääpi
vanhuksille mieleen. No tuota kyllä minä olen nöyränä 
poikana ja teen kaikki, mitä neuvotaan. Kyllä tämä on hyvä 
minulle.”

Mies 78v, 3 viikon harjoittelun jälkeen
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Etäjumppa ryhmässä

Ammattilainen ohjaa vertaisten tukemana

Vertainen ohjaa ammattilaisen tukemana
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Etäjumpan lähetys Kolarissa
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Etäjumppaa Kolarissa. Vertaiset mukana koululla ja kotona



23.8.2018

Etäjumppaa kotona Kolarissa
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Tältä näyttää etäjumppa kotona jumppaajan luona



23.8.2018

Koulutettu vertaisohjaaja ohjaa etäjumppaa. Ruudulla alhaalla 
osallistujat. Oikeassa yläkulmassa havainnoija.
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Teknologia
Hankeessa emme ole sitoutuneet mihinkään yksittäiseen 
teknologiaan, vaan kukin kunta valitsee teknologian siten, että se 
soveltuu parhaiten heille. 

Pilottikunta Kolari

• Hanke tarjosi viisi laitetta, joita kunta 
saa käyttää ikääntyneiden etäohjattuun 
terveysliikuntaan jatkossakin

• Käytössä Google Hangouts

• Kotona tabletit (Samsung Galaxy Tab A)                                  
ja teline

• Lähettävässä ryhmässä tietokone ja  
mahdollisuus diaprojektorin käyttöön

Pilottikunta Utajärvi

• Käytössä Arctic Connection -laitteet

Hanke maksoi viiden laitteen vuokran  
ja verkkoyhteydet                              
intervention ajalta (3 kk)

• Jumppaa ohjaavalle vertaiselle löytyi 
käytetty laite Utajärveltä

Virtuaalisesti Voimaa vanhuuteen -hanke



23.8.2018

Teknologiasta

”No kyllä ihan yksinkertainenhan tuo on, ku sitä oppi 
käyttämään. Ku siinähän on se osotekirja. Kun ensin tullee se 
mummo juo vettä ja sitten kun painaa, niin tullee se 
kotijumppa ja etäjumppa.

Kyllä  tämä on mahollisimman yksinkertainen meille 
vanahoille, Eihän meillä ennää se järki pellaa niinku noilla 
nuoremmilla. ” 

Nainen 83v, 5 viikon harjoittelun jälkeen
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Digitaidoista

” Eihän mulla oo niitä tableteita ollu, niin kyllähän se outua
on. Hyvä tietää, että se ei räjähä tuo laite, jos painan väärää 
nappia.” 

Nainen 83v, ensimmäisellä viikolla

”Nii, no en ossaa sitä sanua, mutta oli ne kyllä hyviä ne 
uuvvet jumpat. Kyllähän tuo kone on suurin piirtein toiminu. 
Minä pääsen kyllä itte nuita kotijumppia tekemään.” 

(Onnistui pääsemään etäjumppaankin ihan itse) 

Sama henkilö, 9 viikon harjoittelun jälkeen
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Hankkeen loppuessa

• Keräämme saadut kokemukset
hyviksi käytännöiksi

• Tuottamamme digimateriaali on VV-
kuntien käytettävissä

• Kerätyt kokemukset ja tuotettu
materiaali lisäävät 75+ -ikäisten

VV-kuntalaisten osallisuutta
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Koetut hyödyt jumppaajalle

”On se kyllä jumppa helpottanu ja kävelyn suhteenki. On 
tullu kävely helpommaksi. Pystyn iliman tukiaki käveleen
jonkin verran. Täytyyhän sillä olla vaikutusta. Sitä kävelyn 
tasapainoa piän tavoitteena, ettei huonommaksi tulisi.”

Nainen 83 v, 5 viikon harjoittelun jälkeen
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facebook.com/ikainstituutti twitter.com/kainstituutti

Tekoja hyvän ikääntymisen puolesta.
Sonja Iltanen , puh. 040 6428602

Teija Vihervaara,  puh. 040 6624962

etunimi.sukunimi@ikainstituutti.fi
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