
 

 

 

 

 
 
Alavuden  liikuntaraati kokoontui  9.9.2013 kulttuuritalolla. Paikallinen Voimaa vanhuuteen -
yhteistyöryhmä kutsui koolle joukon ikäihmisiä. Paikalla oli kahdeksan ikäihmistä , miehiä oli viisi ja naisia 
kolme. Keskustelua johdattelivat Ikäinstituutin suunnittelijat Anu Havas ja  Annele Urtamo. 
Ryhmäkeskustelussa käsiteltiin seuraavia teemoja: 
- Tiedonsaanti liikunta-asioista 
- Liikuntaneuvonta 
- Kokemus liikunnasta, mikä kannustaa, mikä estää? 

 

Raatilaiset kiittivät 
• Hyvistä liikuntapaikoista, kuten Alavus Areena  
          ja KuntoLutra 
• Yli 75-vuotiaille maksuttomasta KuntoLutran  
          palvelujen käytöstä (kuntosali, uimahalli ja sauna) 
• Kaupungin ja yhdistysten yhteistyöstä 
• Vertaisohjaajien toiminnasta; sivukyläjumpat  
           lähteneet hyvin käyntiin 
• Töysän aktiivisuudesta ja uusista Keidas-toimitiloista 
• Kansalaisopiston ryhmistä 
• Voimaa vanhuuteen –toiminnasta  
 

Raatilaisten toiveita  
Tiedonsaanti ja iäkkäiden tavoittaminen 
• Liikuntatarjonnasta säännöllistä koottua informointia 
• Matalan kynnyksen liikuntaneuvontaa lisää 
• Enemmän liikunta-asioiden puheeksi ottamista asiakastilanteissa 
• Kotona asuvia, vähän liikkuvia ikäihmisiä tulisi etsiä tehostetummin ja tarjota heille 

liikuntaneuvontaa sekä ryhmiä. 
 

Liikkumisympäristöt ja liikuntatoiminta 
• Ohjattua kävelylenkkiä Vähäjärven ympäri 
• Elviiran palvelukeskuksen ympäristöön uusia penkkejä 
• Lähiliikuntapaikkaa 
• Töysään talvella jalankulkuväylille toinen puoli  hiekoittamatta, jotta pääsee potkukelkalla 
• Sukupolvien välistä yhteistä toimintaa 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

    

 

 

  

 

 
 

Iäkkäät toivovat lisää liikuntaneuvontaa ja ohjattuja ulkoiluryhmiä 
Ikäihmisten osallisuus liikuntapalvelujen kehittämisessä ja arkiliikunnan edistämisessä on tärkeää. 
Ikäinstituutin koordinoimassa Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa on käynnistetty ikäihmisten 
liikuntaraadit, joissa ryhmähaastattelulla kerätään iäkkäiden toiveita.  

TIETOA PÄÄTTÄJILLE 

Maija-Liisa Soininen 



Voimaa vanhuuteen -ikäihmisten liikuntaraati 
 
Liikuntaraatiin osallistuivat Alavuden Voimaa vanhuuteen -
yhteistyöryhmästä  
Leena Smolander, liikuntasihteeri 
Kirsi Ylinen, palveluasumisen johtaja 
Tuula  Katajamäki, Alavuden Eläkkeensaajat ry 
 
 

Kiitämme yhteistyöryhmää tarjoiluista ja sujuvista 
käytännön järjestelyistä! 
 

Raadin lopuksi  päättäjät kuulivat ikäihmisten ajatuksia. 
Osallistujat olivat: 
Pekka Ala - Mäenpää, kaupunginjohtaja 
Maria-Liisa Nurmi, perusturvajohtaja 
Kati Mäkelä, vanhustyön johtaja 
Aimo Tupamäki tekninen palvelukeskus 

 

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:  
Leena Smolander 
etunimi.sukunimi@alavus.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/

