
 

 

 

 

 
 
Juvan liikuntaraati kokoontui 6.5.2013 Juvan seurakuntasalissa. Paikallinen Voimaa vanhuuteen –
yhteistyöryhmä oli kutsunut koolle edustavan joukon ikäihmisiä ja päättäjiä. Paikalla oli 24 henkilöä: 10 
ikäihmistä sekä yhteensä 14 kunnan päättäjää, luottamushenkilöä tai seurakunnan edustajaa.  Vilkasta 
keskustelua johdattelivat Ikäinstituutin suunnittelijat Anu Havas ja Minna Säpyskä-Nordberg. Aiheita 
olivat  
- Liikkumisympäristöt 
- Ohjatut liikuntaryhmät 
- Tiedon saanti liikunta-asioista, liikuntaneuvonta 
 

Raatilaiset antoivat kiitosta 
• Ulkoliikuntalaitteista ja hyvin hoidetusta laduista  
• Terveyskeskuksen kuntosaliryhmästä, kansalaisopiston sekä reumayhdistyksen jumpasta 
• Uimahallista ja sen remontista, jonka valmistumista odotellaan innolla 

 
Raatilaisten toiveita  
Tiedon saanti ja iäkkäiden tavoittaminen 
• Tietoa tarjolla olevista iäkkäiden liikuntaryhmistä liikuntakalenteriin, joka tulisi jakaa joka kotiin. 
• Liikuntakalenteriin tietoa myös tarjolla olevasta liikuntaneuvonnasta (terveyskeskus, 

kansalaisopistossa käynnistyvä kotihoidon seniorineuvola) 
 

Liikuntatoiminta 
• Lisää eri tasoisia liikuntaryhmiä, myös sivukylille. 
• Lisää ohjaajia ja ohjattua kuntosaliharjoittelua; Terveyskeskuksen ryhmään olisi  paljon tulijoita. 
• Ohjausta ulkoliikuntalaitteiden käyttöön. 
• Järjestöjen yhdessä järjestämiä liikuntaryhmiä tai ohjattuja kävelylenkkejä erikuntoisille. 
• Vertaisohjaajien kouluttamista ryhmien ohjaajiksi  ja heille lisäkoulutusta  tarpeen mukaan, sillä 

moni arastelee ryhmän vetäjäksi ryhtymistä. 
• Kansalaisopiston ryhmissä toivottu liikkumiskyvyn  testausta 
• Kunnan järjestöiltä perimät  liikuntatilavuokrat edullisimmiksi. 
 
Liikkumisympäristöt 
• Kävelyteiden kunnossapitoa parannettava  alikulkutunnelin ja risteysten kohdilla. 
• Kiiverinkujan lumivallit ja kävelytien kaltevuus haittaavat liikkumista rollaattorilla. 
• Hiekotus paremmaksi mm. hautausmaan tunnelissa. 
• Kävelijöille oma rata rantalenkille, ettei laduilla käveltäisi. 
• Penkkejä kävelyteille, mm. ABC-reitille. 
• Uuden ulkoliikuntapuiston paikaksi ehdotettiin keskustaa, esim. kirkon lähelle, virastotalon taakse 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

    

 

 

  

 

 
 

Iäkkäät toivovat lisää liikuntaryhmiä ja turvallista liikkumisympäristöä 
 
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 

22.5.2015 



Voimaa vanhuuteen -ikäihmisten liikuntaraati 
 
Liikuntaraatiin osallistui edustajia seuraavilta tahoilta: 
Eläkeliitto, Parkinsonkerho, Reuma- ja Tulesyhdistys, 
vanhusneuvosto, terveyskeskuksen kuntosaliryhmä,  
seurakunta, Rajupusu-opisto, kunnanhallitus, kunnan 
tekninen toimi, perusturvajohtaja, sosiaalipalvelupäällikkö, 
terveyskeskuksen fysioterapeutit. 
 
  
Kiitämme paikallista Voimaa vanhuuteen -yhteistyöryhmää 
tarjoiluista ja sujuvista käytännön järjestelyistä! 
 

 
 

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: 
Mikko Hietalahti 
etunimi.sukunimi@juva.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/

