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Tiedote / Lohjan kaupunki on ikäihmisten 
terveysliikunnan kärkikunta 

Lohjan kaupunki ilmoittautui mukaan Ikäinstituutin koordinoimaan kärkihankkeeseen 
Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi. Tavoitteena on ottaa pysyvään käyttöön 
ikäihmisten (75+) terveysliikunnan hyviä käytäntöjä poikkihallinnollisella yhteistyöllä. 

Liikunta on helppo, kustannustehokas ja iäkkäille mieluisa tapa vahvistaa terveyttä ja 
toimintakykyä sekä itsenäistä kotona asumista. Parempikuntoiset ikäihmiset jaksavat 
olla mukana rakentamassa elinvoimaista kuntaa.  

Tutkimusten mukaan jo puolen vuoden kuntosaliharjoittelu kaksi kertaa viikossa 
parantaa iäkkään suorituskykyä yhtä paljon kuin ikääntymisen myötä menetetään 10 
vuodessa. Erityinen huomio kannattaa kiinnittää jalkojen voimaan. 

Säännöllisestä voima- ja tasapainoharjoittelusta hyötyvät eniten iäkkäät, joilla on 
alkavia toimintakyvyn ongelmia. Vahvat jalat vähentävät kaatumisia ja parempi 
tasapaino rohkaisee liikkumaan myös ulkona. 

Tavoitteena terveyserojen kaventaminen 

Voimaa vanhuuteen tutuksi ja tavaksi -työ kohdennetaan kotona asuviin iäkkäisiin, jotka 
eivät vielä ole hoivapalvelujen piirissä, mutta joilla on alkavia toimintakyvyn ongelmia 
sekä heikompi sosioekonominen asema. 

Lohjan kaupungissa on aktiivisia ja liikuntaa harrastavia ikäihmisiä sekä 
mahdollisuuksia liikunnan harrastamiseen erityisesti keskustan alueella. Tärkeää on 
kuitenkin löytää niitä ikäihmisiä, joiden liikkuminen on vähäistä ja joilla näkyy alkavia 
toimintakyvyn ongelmia sekä mahdollistaa liikunnan harrastaminen eri kaupunginosissa 
etäällä keskustasta. Hankkeen aikana on tarkoituksena edistää erityisesti 
vertaisohjattua liikuntatoimintaa, vahvistaa tehoharjoittelujaksoja kuntosalilla ja 
jatkoryhmiin ohjausta sekä ennalta ehkäisevästi painottaa myös liikkumiskyvyn 
testausta. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Lohjan kaupungin ikääntyneiden 
palvelualueen, Lohjan Liikuntakeskus Oy:n sekä muiden yhteistyötahojen kanssa. 
Hankkeen kautta osaltaan tavoitellaan sujuvaa liikkumisen ja kuntoutumisen polkua 
ikäihmisille siten, että ikäihmisten ääni kuuluu toimintaa kehitettäessä.   

Ikäinstituutti on kehittänyt jo kymmenen vuotta yhteistyössä järjestöjen ja kuntien 
kanssa hyviä toimintatapoja iäkkäiden liikuntaharjoitteluun. Kärkihanke Voimaa 
vanhuuteen tutuksi ja tavaksi tarjoaa kärkikunniksi ilmoittautuneille kunnille 
maksuttomia alueseminaareja ja -tapaamisia, kouluttajakoulutuksia ja innostavan 
oppimisverkoston. Kaksivuotista hallituksen terveyden edistämisen kärkihanketta 
rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriön Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön -projekti 
#hyvätervearki. Lisätietoa www.ikainstituutti.fi/karkihanke   

 

Yhteyshenkilöt: 

Tuula Suominen, palvelualuejohtaja, Lohjan kaupunki, puh. 044 374 1291 

Marja-Liisa Karjalainen, palveluohjauksen päällikkö, Lohjan kaupunki,  

puh. 050 548 1147 

Taina Pennanen, liikuntapalvelupäällikkö, Lohjan Liikuntakeskus Oy,  

puh. 050 331 5621 
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