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Ähtärin  liikuntaraati kokoontui  9.10.2013 Palvelukeskus Ostolanhovissa. Paikallinen Voimaa 
vanhuuteen -yhteistyöryhmä kutsui koolle joukon ikäihmisiä, liikunnallisesti aktiivisia ja myös 
vähemmän liikkuvia. Paikalla oli kymmenen ikäihmistä, miehiä oli neljä, naisia kuusi. Keskustelua 
johdattelivat Ikäinstituutin suunnittelijat Anu Havas ja  Veera Farin. Ryhmäkeskustelussa käsiteltiin 
seuraavia teemoja: 
 
- Tiedonsaanti liikunta-asioista 
- Liikuntaneuvonta 
- Ryhmätoiminta 
- Liikkumisympäristöt 
 

Raatilaiset kiittivät 
• Terveyskeskuksen liikuntaryhmistä 
• Veljeskodin monipuolisesta toiminnasta, kuten 
          päivätoiminnasta kuljetuksineen 
• Keskustan alueen kävelyreiteistä ja hyvin hoidetusta 
          latuverkostosta 
• Ostolanhovin tuolijumpista ja viriketoiminnasta  
 
Raatilaisten toiveita ja ideoita  
Tiedonsaanti ja iäkkäiden tavoittaminen 
• Liikuntakalenteri, johon olisi  koottu  ikäihmisten liikuntatarjonta Ähtärissä.  Sähköisen 

version lisäksi paperinen versio, jota jaettaisiin esimerkiksi kaupungin infopisteessä. 
• Liikunnallisesti passiivisten ikäihmisten  tavoittamisesta oltiin huolissaan:  liikunta-asioita 

voisi ottaa enemmän puheeksi  esimerkiksi terveydenhoitajan vastaanotolla, kotihoidon 
asiakastilanteissa ja 70- ja 80-vuotistarkastuksissa. 

• Lisää koulutettuja vapaaehtoisia ikäihmisten ulkoilun ja kotijumpan tueksi 
 

Liikkumisympäristöt ja liikuntatoiminta 
• Lisää penkkejä keskustan kävelyreiteille 
• Senioripuisto esimerkiksi Ostolanhovin läheisyyteen 
• Kävelyreitti järven jäälle 
• Kuljetuspalveluita , jotka mahdollistavat liikkumis- ja toimintakyvyltään heikentyneiden 

ikäihmisten osallistumisen  liikuntaryhmiin 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

    

 

 

  

 

 
 

Iäkkäät toivovat koottua tietoa liikuntatarjonnasta 
Ikäihmisten osallisuus liikuntapalvelujen kehittämisessä ja arkiliikunnan edistämisessä on tärkeää. 
Ikäinstituutin koordinoimassa Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa kerätään iäkkäiden toiveita ja 
ehdotuksia paikallisissa liikuntaraadeissa.   

TIETOA PÄÄTTÄJILLE 

Kuva: Sirpa Teerimäki 



Voimaa vanhuuteen -ikäihmisten liikuntaraadissa  
oli edustajia seuraavilta tahoilta: 
Sydänyhdistys, Vanhusneuvosto, Ähtärin veljeskoti, 
Palvelukeskus Ostolanhovi 
 
Liikuntaraatiin osallistuivat Ähtärin Voimaa vanhuuteen -
yhteistyöryhmästä:  
Veikko Hallila, Ähtärin sotaveteraanit ry 
Elina Niskakangas, vanhuspalvelujohtaja  
Riitta Rajalahti, fysioterapeutti , Ähtärin Veljeskoti 
Osmo Sivén, liikuntatoimenjohtaja 
 
Kiitämme yhteistyöryhmää tarjoiluista ja sujuvista 
käytännön järjestelyistä! 
 

Raadin lopuksi  päättäjät kuulivat ikäihmisten ajatuksia. 
Osallistujat olivat: 
Jukka Karen, tekninen toimi 
Ahti Leskinen, perusturvalautakunta 
Heimo Pirttimäki, valtuuston pj 
Saara Ylä-Kaarre, perusturvalautakunta 
 

Liikkuva iäkäs pärjää kotona pitempään   
 
Valtakunnallisen Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden 
terveysliikuntaohjelman (2005-2014) päämääränä 
on edistää kotona tai palveluasunnoissa asuvien, alkavista 
toimintakyvyn ongelmista kärsivien ikäihmisten (75+) 
itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua terveysliikunnan 
keinoin.  
 
Tavoitteeseen päästään ottamalla käyttöön 
monialaisena yhteistyönä Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa 
kehitetyt  hyvät toimintatavat liikuntaneuvonnasta, voima- 
ja tasapainoharjoittelusta sekä ulkoilusta. Kehitystyötä 
kunnissa tukee Ikäinstituutin maksuton mentorointi, joka 
sisältää kuntakohtaista ohjausta, koulutusta, oppi- ja 
viestintämateriaaleja sekä arvioinnin työkaluja.  
 

Yhteistyöterveisin, 
 
Elina Karvinen             Pirjo Kalmari 
ohjelmajohtaja            ohjelmakoordinaattori 
 
 
Ikäinstituutti on asiantuntijaorganisaatio,  
joka tuottaa käytännönläheistä tietoa ikäihmisten arjesta, 
toimintakyvystä, osallisuudesta ja vapaaehtoistoiminnasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ikäinstituutti, Voimaa vanhuuteen -ohjelma, Asemapäällikönkatu 7, 00520 Helsinki, p. (09) 6122 160 
www.voimaavanhuuteen.fi  
Ohjelmaa tukevat RAY, sosiaali- ja terveysministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö 

 
 
 

On tärkeää huolehtia 
 
• iäkkäiden terveysliikunnan aseman 

vahvistamisesta strategisissa 
asiakirjoissa 

• ennaltaehkäisevästä työstä julkisen , 
kolmannen ja yksityisen sektorin  
yhteistyönä 

• järjestöjen tukemisesta, jotka 
toteuttavat iäkkäiden liikuntaa: esim. 
avustukset ja maksuttomat tilat 

• vertaisohjaajien tukemisesta: esim. 
koordinointi ja koulutus 

• edullisesta tai maksuttomasta 
senioriliikunnasta 

• esteettömistä reiteistä tai 
kuljetuksista liikuntapaikoille 

• iäkkäille sopivista 
lähiliikuntapaikoista 

 
Kuntanne yhteyshenkilö:  
Elina Niskakangas 
etunimi.sukunimi@ahtari.fi 
 
 
 

TIETOA PÄÄTTÄJILLE  

 
 
 
Lue lisää 
 
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn 
tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja 
terveyspalveluista (2013) 
 
Laatusuositus hyvän ikääntymisen 
turvaamiseksi  ja palvelujen 
parantamiseksi  (2013) 
 
Ikäihmisten liikunnan kansallinen 
toimenpideohjelma  
(OKM julkaisuja 2011:30) 
 
Ikääntyneiden ihmisten ohjatun 
terveysliikunnan laatusuositukset  
(STM, OM 2004:6) 
 
 
 
 
 

http://www.voimaavanhuuteen.fi/

