
 

 

 

 

 
 
Juuan liikuntaraati kokoontui  15.5.2013 Ikäosaamiskeskus Ellinkulmassa. Paikallinen Voimaa vanhuuteen 
-yhteistyöryhmä kutsui koolle edustavan joukon ikäihmisiä, liikunnallisesti aktiivisia ja myös vähemmän 
liikkuvia. Paikalla oli seitsemän ikäihmistä, miehiä oli neljä ja naisia kolme. Vilkasta keskustelua 
johdattelivat Ikäinstituutin suunnittelijat Anu Havas ja Minna Säpyskä-Nordberg. Ryhmäkeskustelussa 
käsiteltiin seuraavia teemoja: 
- Tiedon saanti liikunta-asioista, liikuntaneuvonta 
- Liikuntatoiminta 
- Liikkumisympäristöt 

 
Raatilaiset kiittivät 
- Yli 65 -vuotiaiden maksuttomasta salikortista. 
- Kansalaisopiston ryhmätoiminnasta. 
- Liikkuvat leidit – ja Liikkuvat ukot, Matin talli-  
           sekä terveyskeskuksen ryhmistä. 
- Ulkoliikuntareiteistä ja hyvin hoidetuista laduista. 
- Erilaisista liikunta- ym. Tapahtumista. 

 
Raatilaisten toiveita  
Tiedon saanti liikunta-asioista, liikuntaneuvonta 
- Liikuntakalenterissa olevien ryhmien sisältökuvaukset tarkemmiksi sopivan ryhmän löytymiseksi. 
- Ikäoppaaseen tietoa tarjolla olevasta liikuntaneuvonnasta. 
- Vaarojen sanomissa voisi tiedottaa, missä paikoissa saa liikuntaneuvontaa.  
- Ulkoilureiteistä esite. 
 
Liikuntatoiminta 
- Tulisi järjestää enemmän tasoryhmiä, että löytyisi ryhmä kunnon heikennettyä. 
- Vertaisohjaajille ”täydennyskoulutuksia”, matkakulut ja välinehankinnat tulisi korvata. 
- Ideoitiin, että sivukylillä kyläpäälliköiden johdolla pyrittäisiin saamaan useampi ikäihminen 

aktiivisemmin liikkumaan. Sivukylille voisi kouluttaa vertaisohjaajia ja ulkoiluystäviä.  
- Toivottiin, että kunta järjestäisi uimahallikuljetukset Sotkaan ja neuvottelisi edulliset hinnat. 
 
Liikkumisympäristöt 
- Hautausmaalle enemmän penkkejä, ensimmäinen jo parkkipaikalle. Penkkiä toivottiin myös 

pankkiautomaatin läheisyyteen. 
- Hyvin käynnistynyttä ulkoilutoimintaa voitaisiin tukea ja lisätä rakentamalla lähiliikuntapaikka 

esimerkiksi koulukeskuksen alueelle. 
 

 
 
 
 
 

 

    

 

 

  

 

 
 

Lisää vertaisohjaajia sivukylille ja Sotkalle uimaan 
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 

30.5.2013 

Kuva Aija Poikonen 



Voimaa vanhuuteen -ikäihmisten liikuntaraati 
Raadissa oli ikäihmisten edustajia seuraavilta tahoilta: 
Eläkeliitto, Joensuun seniorit, Matin talli, Liikkuvat leidit.  
Mukana oli myös  yhdistyksiin kuulumattomia ikäihmisiä. 
 
Liikuntaraatiin osallistuivat  Juuan Voimaa vanhuuteen -
yhteistyöryhmästä : 
Lea Hyttinen, liikuntatoimi 
Outi Ruotsalainen, sosiaali- Ja terveystoimi 
Tuula Ikonen-Graafmans, sosiaali- Ja terveystoimi 
Vilho Tuononen, järjestökoordinaattori 
Matti Tuominen, järjestökoordinaattori 
 
Kiitämme yhteistyöryhmää tarjoiluista ja sujuvista 
käytännön järjestelyistä! 
 
Raadin lopuksi päättäjiä oli kutsuttu kuulemaan ikäihmisten 
ajatuksia. Paikalla oli myös Vaarojen Sanomien toimittaja. 
 

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: Lea Hyttinen 
lea.m.hyttinen(at)juuka.fi 
 
 
 

TIETOA PÄÄTTÄJILLE  

 
 
 
 
 
Lue lisää 
 
Vanhuspalvelulaki 2013 (valmisteilla) 
 
Ikäihmisten liikunnan kansallinen 
toimenpideohjelma  
(OKM julkaisuja 2011:30) 
 
Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 
(STM julkaisuja 2008:3) 
 
Ikääntyneiden ihmisten ohjatun 
terveysliikunnan laatusuositukset  
(STM, OM 2004:6) 
 
 
 
 
 

http://www.voimaavanhuuteen.fi/

