
 

 

 

 

 
 
Keuruun  liikuntaraati kokoontui  18.3.2013 palvelukeskus Lehtiniemessä. Paikallinen Voimaa vanhuuteen 
-yhteistyöryhmä kutsui koolle edustavan joukon ikäihmisiä, liikunnallisesti aktiivisia ja myös vähemmän 
liikkuvia. Paikalla oli yhdeksän  ikäihmistä , miehiä oli 2 ja naisia seitsemän. Keskustelua johdattelivat 
Ikäinstituutin suunnittelijat Annele Urtamo ja  Anu Havas. Ryhmäkeskustelussa käsiteltiin seuraavia 
teemoja: 

 
- Tiedon saanti liikunta-asioista 
- Liikuntaneuvonta 
- Kokemus liikunnasta, mikä kannustaa, mikä estää? 

 

Raatilaiset kiittivät 
- Uimahallista ja kuntosalista 
- Kurkisaaren ja Tervan lähiliikuntapaikoista 
- Ikäihmisten liikuntatapahtumista 
- Suur-Keuruun viikoittaisesta Kunnon Eväät –jumppa- 
          liikkeestä 
- Päivätoiminnan liikuntaryhmistä 
- Keuruun Ladun järjestämistä tapahtumista 
 

Raatilaisten toiveita  
Tiedon saanti ja iäkkäiden tavoittaminen 
- Toivottiin 75+ ikäisille liikuntakalenteria, johon olisi koottu kaikki  kohderyhmälle suunnattu 

liikuntatoiminta 
- Henkilökohtaista liikuntaneuvontaa toivottiin enemmän 
- Lisää koordinoitua tietoa avustajista ja ulkoiluystävistä esim. Ikäihmisten palveluoppaaseen 

 
Liikuntatoiminta 
- Toivottiin kuljetusta keskustan ryhmiin sivukyliltä 
- Vertaisohjaajia voisi kouluttaa ryhmien vetäjiksi sekä kotijumpan ohjaajiksi 
- Toivottiin ikäihmisille enemmän omaa aikaa uimahallille 
 
Liikkumisympäristöt 
- Lähiliikuntapaikoille lisää ohjattua toimintaa 
- Talviajallekin kaivattiin penkkejä 
- Keskustassa hiekoitettu hyvin, mutta toivottiin myös hiekoittamattomia potkukelkkaväyliä 

 
 
 
 
 
 

 

    

 

 

  

 

 
 

Iäkkäät toivovat lisää liikuntaneuvontaa ja vertaisohjaajia 
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  Keuruun Voimaa vanhuuteen -
yhteistyöryhmästä  
- Heli Peltola, liikunta – ja vapaa-aikapäällikkö 
- Marjaana Pitkänen, erityisliikunnan ohjaaja 
- Raili Rinne, EL Haapamäki 
- Leena Suonto, hoitaja 
 

Kiitämme yhteistyöryhmää tarjoiluista ja sujuvista 
käytännön järjestelyistä! 
 

Raadin lopuksi  päättäjät kuulivat ikäihmisten ajatuksia. 
Osallistujat olivat: 
- Merja Ahonen, VV –yhteistyöryhmä, 

kaupunginhallitus 
- Mika Huuskola,palopäällikkö 
- Maarit Kuusela, rakennuslautakunta 
- Liisa Ruusila, kaupunginhallitus, vanhusneuvosto 
- Mervi Korkeala, kaupungin valtuutettu 
- Pirjo Ikkala, kansalaisopisto 
- Leena Saarinen, Reumayhdistys 
- Salli Kajosmäki, vanhusneuvosto 
- Inkeri Kostamo, tarkastuslautakunta 
- Eila Peuranen, Keuruun eläkkeensaajat 
- Irja Nieminen, Keuruun eläkkeensaajat 
- Helena Jokinen, Keuruun eläkkeensaajat 
- Anneli Ruukki, Keuruun srk 
- Pauli Nokelainen, EL Keuruu 

 

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: Merja Ahonen, 
merja.ahonen@seututk.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/

