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HANKKEEN TAUSTA JA TARVE
 Suomessa arviolta n. 300 000 – 400 000 sairastaa osteoporoosia, arviolta

saman verran osteopeniaa sairastavia

 Kaatuminen aiheuttaa usein osteroporoosia sairastavalle murtuman
 riski, että seuraavalla kerralla murtuma edellistä vakavampi

 Osteoporoottisia murtumia Suomessa vuosittain n. 40 000
 joista yli 6000 lonkkamurtumaa
 Lonkkamurtumia estämällä vähennetään ennenaikaisen kuoleman riskiä

 Liikunnalla keskeinen rooli omahoidossa
 hyvä toiminta- ja liikkumiskyky ↓ kaatumisvaaraa, ehkäisee murtumien syntyä

 Luustoliiton jäsenyhdistysten liikuntatoiminta suosittua, toiminta satunnaisen tuen varassa
 Liikuntatoimintaan panostaminen: yhteiskunnalliset ja yksilötason hyödyt



OTAGO-HARJOITUSOHJELMA
EKLI-HANKKEEN TAUSTALLA

 OTAGO-ohjelma: 4-tasoinen tasapaino- ja lihasvoimaharjoitteluohjelma kotiharjoittelua 
varten

 Kävelyharjoittelusuunnitelma tehdään niille, joille se on turvallista
 Ohjauksesta ja ohjelman päivittämisestä vastaa ohjelmaan ja ohjaukseen perehtynyt 

ammattihenkilö
 OTAGO on kehitetty Uudessa-Seelannissa

 University of Otago Medical School
 Prof. John Campbell & Prof. Claire Robertson

 Ohjelman toimivuus ja teho todettu useissa satunnaistetuissa kontrolloiduissa 
tutkimuksissa



OTAGO SUOMENNETTUNA (THL)



EKLI-HANKKEEN KESKEISET TAVOITTEET

1) Ehkäistä osteoporoosia sairastavien kaatumistapaturmia
estää lonkkamurtumia Otago-ohjelmaan perustuvan liikuntamateriaalin 
avulla

2) Kouluttaa yhdistysten liikunnan vertaisohjaajia 
 ohjaajat saavuttavat EKLI-vertaisryhmän vetämiseen riittävät valmiudet 

3) Tukea jäsenyhdistysten liikuntatoiminnan kehittymistä: paikallisen 
ja alueellisen yhteistyön tukeminen 



KEINOJA EHKÄISTÄ OSTEOPOROOSIA 
SAIRASTAVIEN KAATUMISTAPATURMIA

MATERIAALIN TUOTTO
 Päivitetyt OTAGO-oppaat (THL, JYU, UKK-instituutti)

Muu tukimateriaali liikkumisen tueksi (mm. videoita, kyselyitä yms.)

RYHMÄTOIMINTA JÄSENYDISTYKSESSÄ
Omaan jäsenyhdistykseen perustettu harjoitteluryhmä

 ohjaajana koulutettu vertaisohjaaja

TOIMINTAKYKYMITTAUKSET tukevat kehittymisen seurantaa
 esim. SPPB ennen ja jälkeen harjoittelujakson



LIIKUNNAN VERTAISOHJAAJIEN KOULUTUS

KOULUTUSKOKONAISUUS
 ohjaajan käsikirja: liikunnallinen osuus pohjautuu OTAGO-

harjoitusohjelmaan
myöhemmin lisämateriaalia (esim. opastusvideoita, 

lisäharjoitteita, venyttelyohjeita yms.) ohjaamisen tueksi

ALUEELLINEN LÄHIKOULUTUS/ETÄKOULUTUS
Koulutusten lisääminen/laajentaminen tulevaisuudessa



JÄSENYHDISTYSTEN LIIKUNTATOIMINNAN 
KEHITTYMISEN TUKEMINEN
PAIKALLISEN JA ALUEELLISEN YHTEISTYÖN LISÄÄMINEN
 Jäsenyhdistysten yhteistyöverkostojen kartoitus, tavoite lisätä 

poikkihallinnollista yhteistyötä alueella
 SOTE-linkki, kuntayhteistyö, alueen muut yhdistykset, liikuntaseurat, 

yksityinen sektori yms.
 tavoitteena saavuttaa erityisesti heitä, jotka eniten hyötyvät toimista

 ”Avainhenkilöiden” löytäminen
Ammatillinen yhteistyö tukee paikallisen yhteistyön kehittymistä



ODOTETTAVIA TULOKSIA

Materiaalit: konkretiaa omahoidon tueksi
 Koulutettuja liikunnan vertaisohjaajia jäsenyhdistyksiin
 Jäsenyhdistysten ryhmätoiminnan monipuolistuminen
 Paikallisen ja alueellisen yhteistyön vahvistuminen
 Viestinnän keinoin lisää tietämystä ja ymmärrystä kaatumisten 

ehkäisystä liikunnan avulla 



POHDINTAA
 Liikunnan vertaisohjaajien kouluttamiseen ja ryhmätoiminnan 

järjestämisen erityiskysymykset 
 Kuinka tavoittaa kaikkein heikkokuntoisimmat?

 Viestinnän oikea kohdentaminen
 Laaja-alainen yhteistyö, ”avainhenkilöiden” löytäminen

 Yhteiskunnallinen merkitys: poikkihallinnollinen yhteistyö
 Sote-puoli, kuntayhteistyö, jäsenyhdistykset, liikuntaseurat 
 kohderyhmän tavoittaminen ja tarpeisiin vastaaminen, liikunta-aktiivisuuden 

lisääminen

Ammattilaisyhteistyön monet hyödyt




	Ehkäistään kaatumiset liikunnalla (EKLI)-hanke
	Esityksen kulku
	Hankkeen tausta ja tarve
	Otago-harjoitusohjelma�ekli-hankkeen taustalla
	Otago suomennettuna (THL)
	Ekli-hankkeen keskeiset tavoitteet
	KEINOJA Ehkäistä osteoporoosia sairastavien kaatumistapaturmia
	Liikunnan vertaisohjaajien koulutus
	jäsenyhdistysten liikuntatoiminnan kehittymisen tukeminen
	Odotettavia tuloksia
	pohdintaa
	Slide Number 12

