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Jumppa & digiä loimaalaisille 2021 -hanke 
kirjoittanut Tarja Mäki 
 
Suomessa asuu omassa kodissaan n. 1.2 miljoonaa 65 vuotta täyttänyttä, heistä loimaalaisia n. 4864 
henkilöä. Monet heistä pärjäävät erinomaisesti tai niin kuin koronaeristyksessä ihmiset nyt pärjäävät. 
Hankalammaksi tilanne muuttuu, jos asuu yksin, muisti on alentunut tai kun ihminen tarvitsee muiden 
apua arjessa. Yksin asuvia 65- vuotta täyttäneitä on Suomessa n. 450 000, eliniän noustessa ja 
ikääntyneiden määrän kasvaessa yhä useamman odotetaan pärjäävän kotona entistä pidempään.  
Vaikka monet heistä pärjäävät hyvin, koronakriisin vaikutuksista ikääntyneisiin on syytä olla 
huolissaan. 
 
Vuosi sitten keväällä alkanut koronasulku oli ja meni, menimme kesää kohti, iloisin mielin. Sen vuoden 
kevään sulku tuntui pitkältä, se sulki monta mummoa ja pappaa kotiin neljän seinän sisälle. Eristi 
heidät koteihinsa ja samalla heikensi elämänlaatua ja toimintakykyä.  
Liikkumattomuus heikentää lihasvoimaa, mikä taasen altistaa kaatumiselle. Yksinäisyys taas vaikuttaa 
muistitoimintoihin ja sitä kautta mieliala vaikuttaa muistiin. Viime kevään sulun aikana jäi jonnekin 
mielen sopukoille hautumaan ajatus, jospa viemme jumpan ikäihmisten luo? Tehdään digiloikka 
ikäihmisten luo! Tehdään kotijumppaa! 
 
Keväällä ja kesällä liikkuminen jäi mahdollisesti aiempaa vähäisemmäksi. Syksyllä, sekä talvella 
jatkuneet koronarajoitukset pitivät tapahtumat, liikuntaryhmät ja muut harrastukset edelleen tauolla, 
jonka myötä kunto mahdollisesti jatkoi heikkenemistään. 
Tilanne oli ja on hankala edelleen. Eristymisen ja liikkumattomuuden hinta tiedetään kyllä, toisaalta 
koronaviruksen kanssa on oltava varovainen.  
 
On vuoden 2021 kevät, rajoitukset ja sulut vain jatkuvat, huoli on edelleen. 
Otimme liikuntapalveluista yhteyttä kotihoidon fysioterapeutteihin yhteistyön tiimoilta. 
Ostimme liikuntapalveluihin 5 tablettia, joihin editoitiin kuusi liikuntavideota ja ne laitettiin jokaiseen 
tablettiin. Siellä on Ritva- mamman (Koskisen Ritva, liikuntapalveluiden ”virallinen” liikuttaja) 
tuolijumppaa, kotihoidon fysioterapeutin, ja liikunnanohjaajan ohjaamat jumpat, ihan siinä hipaisun 
päässä, tabletilla. 
 
Kotihoidon fysioterapeutit lupautuivat etsimään asiakkaita, joille liikuntaohjelmista olisi hyötyä. On 
hän sitten omaishoitaja, kotihoidon asiakas, loimaalainen ikäihminen kuitenkin. Ikäihmisille sitten 
lähtee tabletti ja käyttöopastus fysioterapeuttien tai liikunnanohjaajan toimesta. Kahden kuukauden 
jälkeen tabletit vaihtavat ”kotia”, puhdistuksen jälkeen. 
 
Tavoitteena on arkiaktiivisuuden ja liikunnan lisääminen sekä sen säännöllisyys. Ennen tabletin 
luovutusta tehdään lyhyt fyysisen suorituskyvyn testi (SPPB-testi) ja 8 viikon kuluttua tehdään sama 
testi, jolloin voidaan nähdä mahdolliset muutokset toimintakyvyssä. 
Tämä on vain tippa meressä, muutama tabletti, mutta läheiset voivat tästä saada vinkin, kun isä tai äiti 
onkin näppärä tämän tabletin kanssa. Voisivat hankkia oman, se on halpa hinta, jos ikäihminen sillä 
saadaan liikkumaan ja virikettä päivään. 
 
Se on tulevaisuutta, että saadaan ikäihmisetkin etäjumppaan mukaan ja kehityksen seuraava vaihe, 
myös täällä Loimaalla. Etäjumppaan sisältyy itsenäistä harjoittelua videoiden avulla ja 
vuorovaikutteisia etäjumppalähetyksiä. Jumppaa & Digiä Loimaalaisille 2021 hankeen tiimoilta olemme 
ottamassa ensimmäisiä askeleita. 
 
 


