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JOHDANTO 

 

 ”Terveys ei ole vain sairauden puuttumista, vaan täydellinen 

psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila.” (WHO 1947) 

 Ikääntyessä terveyden ja toimintakyvyn merkitys korostuvat ihmisen 

elämänlaadussa sekä hyvinvoinnissa 

 Liikunnalla tärkeä merkitys ikääntyvän väestön toimintakykyyn, 

terveyteen ja elämänlaatuun. (Omatoimisuus) 

 Liikunnan sekä fyysisen aktiivisuuden vähäisyys ovat usein syynä 

heikentyneeseen toiminta- ja liikkumiskykyyn. 

 ( Voima) harjoittelun on osoitettu ehkäisevän tehokkaasti 

ikääntymiseen liittyviä lihasmassan – voiman ja toimintakyvyn 

heikkenemistä 



IKÄÄNTYMINEN JA VANHUUS 

 

 

 Alkamisajankohdalle ei ole yksiselitteistä määritelmää 

 Perimä, ympäristö, valinnat ja sattuma vaikuttavat siihen miten 

vanhenemismuutokset ilmenevät 

 Lihavoima suurimmillaan 20-30 -vuotiaana. Noin 60-vuotiaana 

lihasvoima vähenee jopa 1% vuosivauhtia 

 Sairaudet ja vuodelepo sekä passiivisuus lisää atrofiaa  

 Hyvällä lihaskunnolla on merkittävä vaikutus iäkkäiden henkilöiden 

tasapainoon 

 



TOIMINTAKYKY 

 

 

 Fyysinen 

 

 Psyykkinen  

 

 Sosiaalinen toimintakyky 

 

 



IÄKKÄIDEN LIIKUNTAHARRASTUS 

JA FYYSINEN AKTIIVISUUS 
 

 Fyysisellä aktiivisuudella tarkoitetaan kaikkea aerobista tai anaerobista 

liikettä, mikä kuluttaa energiaa enemmän verrattuna passiiviseen 

oleskeluun 

 Siten myös seisominen, hidas kävely ja arki askareet lukeutuvat 

fyysiseen aktiivisuuteen 

 Liikunnalla ei voida estää kokonaan vanhuuteen liittyvä muutoksia, 

vaan lievittää vanhenemiseen liittyvien muutosten astetta ja 

seuraamuksia 

 Aiemmin ikääntyneitä kehotettiin lepäämään ja välttämään raskaita 

ponnistuksia, nykyisin kannustetaan osallistumaan erityisesti 

lihasvoimaharjoitteluun 



LIIKUNNAN HYÖDYT JA 

TERVEYSVAIKUTUKSET 
 

 Kaikki mahdollinen fyysinen aktiivisuus on parempi kuin inaktiivisuus 

 Terveysliikuntasuositus: 30 minuuttia 5 x viikossa 

 Positiivisia vaikutuksia: 

mieliala kohoaa, virkistyminen, arjen jaksaminen, unen laatu paranee > 

lääkkeiden väheneminen, itseluottamus… 

 

 Liikuntaharjoittelun vaikutukset eivät säily pitkään, jonka vuoksi 

harjoittelun tulee olla säännöllistä, jokapäiväiseen elämään kuuluvaa 

harrastamista 

 Merkittävä vaikutus lihaskadon ja -voiman ennaltaehkäisyssä 

 

 

 



HAASTEITA 

 

 

 Passiivinen asiakas 

 ”Kiire” 

 Tiedon puute 

 Rohkeus kokeilla jotain uutta 

 Hoitajan oma asenne 

 Työyhteisö 



YHTEENVETO 

 Lihasvoimaharjoittelulla voidaan lisätä hyvinkin iäkkäiden, 

toimintakyvyltään heikentyneiden henkilöiden lihasvoimaa ja näin 

parantaa toimintakykyä 

 Iäkkään ihmisen lihakset reagoivat harjoitteluun samalla tavalla kuin 

nuorenkin. 

 Jo muutaman viikon on osoitettu parantavan ikääntyneen lihasvoimaa, 

tasapainoa, kävelynopeutta sekä mielialaa >omatoimisuus lisääntyy 

 Hoitajan rooli on erittäin tärkeässä asemassa asiakkaan toimintakyvyn 

kannalta 

 



LIIKKUMINEN ON 

JOKAISEN IHMISEN 

PERUSOIKEUS 


