
 

 

 

 
 
Liperin liikuntaraati kokoontui  15.5.2013 Liperin valtuustosalissa. Paikallinen Voimaa vanhuuteen -
yhteistyöryhmä kutsui koolle edustavan joukon ikäihmisiä Viinijärven, Ylämyllyn ja Liperin taajamista. Paikalla 
oli 19 ikäihmistä , miehiä oli 7 ja naisia 12. Tilaisuuden loppukeskusteluun oli kutsuttu päättäjiä ja 
luottamushenkilöitä.  Keskustelua johdattelivat Ikäinstituutin suunnittelijat Minna Säpyskä-Nordberg ja  Anu 
Havas. Ryhmäkeskustelussa käsiteltiin seuraavia teemoja: 

- Tiedon saanti liikunta-asioista, liikuntaneuvonta 
- Liikuntatoiminta 
- Liikkumisympäristöt 

Raatilaiset kiittivät 
- kaikille jaettavasta sivistysoppaasta, jossa on myös on  
          liikuntaryhmien tiedot. 
- eri puolilla kuntaa olevista ryhmien hyvistä  ohjaajista 
- Ikääntyvien neuvontakeskuksen päivätoiminnasta ja kuljetuksesta. 
- koulujen salien maksuttomuudesta järjestöille. 
- kunnan kuntosalitoiminnasta ja vertaisohjaajien ryhmistä. 
- Palvelutalo Penttilänpihan toiminnasta. 
- Kotihoidosta saatua kannustusta liikkumiseen. 
- hyvin hoidetuista hiihtoladuista. 
Raatilaisten toiveita ja ehdotuksia  
Tiedon saanti , liikuntaneuvonta 
- Tehostettua tiedottamista terveyskeskuksen liikuntaneuvonnasta ja -toiminnasta. Sivistysoppaaseen 

voisi tulla tietoa laajemmin  sosiaali- ja terveystoimen palveluista ja ryhmistä. 
- Lääkäreiden tulisi huomata liikuntaa tarvitsevat, antaa nykyistä enemmän liikuntaneuvontaa ja ohjata 

eteenpäin. 
Liikuntatoiminta 
- Tukea kotiympäristössä tapahtuvaan liikuntaa, esim. vertaisohjaajia voisi kouluttaa lisää. 
- Kylätaloille liikuntatoimintaa esim. vertaisohjaajavoimin, miten saada lisää vertaisia mukaan? Kylillä 

voisi toimia itseohjautuvia ryhmiä liikunnanohjaajan kerran kuussa tapahtuvalla tsemppauskäynnillä. 
Kyläilloissa voisi kartoittaa asiaa.  

- Ryhmiin pääsemiseksi toivotaan kuljetuksia, voiko Onni-bussia hyödyntää? 
- Palvelutalon asiakkaiden terveyskeskuksen fysioterapian kuntosalimaksut ( 2 €) ja saattoapu (6 €) 

herättivät keskustelua. 
Liikkumisympäristöt 
- Ammattiopisto Luovin liikuntatilojen ja altaan käytön toivotaan jatkossakin olevan kuntalaisten 

käytössä, myös viikonloppuisin. 
- Viinijärvelle toivotaan parempaa aurausta jalankulkijoiden talvella liikkumisen helpottumiseksi . 
- Suunnitteilla oleva terveyskeskuksen kuntosali ja ulkoliikuntapuisto toisi lisää mahdollisuuksia eri 

ryhmien liikuntaharjoitteluun ja ulkoilutoimintaan. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

    

 

 

  

 

 
 

Iäkkäät toivovat liikuntaneuvontaa ja sivukylille liikuntatoimintaa 
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 

24.5.2013 

Kuva Heli Viitalahti 



Voimaa vanhuuteen -ikäihmisten liikuntaraati 
 
Raadissa oli ikäihmisten edustajia  seuraavilta tahoilta: 
Sydänyhdistys, Penttilänpihan palvelutalo, Eläkkeensaajat, 
Eläkeliitto, Liperin Lavatanssijat. Mukana oli myös 
järjestöihin kuulumattomia ikäihmisiä eri puolilta Liperiä. 
 
Liikuntaraatiin osallistuivat Voimaa vanhuuteen –
yhteistyöryhmästä: 
Antti Multala, järjestökoordinaattori 
Raimo Piiroinen, vapaa-aikasihteeri 
Riitta Turunen, fysioterapeutti, Ikääntyvien neuvontakeskus 
Heli Viitalahti, erityis- ja terveysliikunnanohjaaja 
 
 

Kiitämme yhteistyöryhmää tarjoiluista ja sujuvista 
käytännön järjestelyistä! 
 

Raadin lopuksi  oli kutsuttu päättäjiä ja luottamushenkilöitä 
kuulemaan ikäihmisten ajatuksia. Paikalla oli kiitettävästi 
väkeä, yhteensä  11 henkilöä eri hallintokunnista ja 
luottamuselimistä. 

 

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:  
Raimo Piiroinen 
etunimi.sukunimi@liperi.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/

