
 

 

 

 

 
 
Reisjärven  liikuntaraati kokoontui  2.10. 2013 Niemenkartanon koululla. Paikallisen Voimaa vanhuuteen -
yhteistyöryhmän  kutsumana paikalla oli neljä ikäihmistä, kaksi miestä ja kaksi naista.  Reisjärveläisten 
ikäihmisten ajatuksia ja toiveita toivat esille myös  paikalla olleet  vanhustyön ammattilaiset. Ikäinstituutin 
suunnittelijat Anu Havas ja  Minna Säpyskä-Nordberg johdattelivat antoisaa keskustelua, jonka teemoja 
olivat: 
- Tiedonsaanti liikunta-asioista 
- Liikuntaneuvonta 
- Liikuntatoiminta ja liikkumisympäristöt 
 
Raadissa kiitettiin 
• Invalidien bocciakerhosta, hengitys-, diabetes- ja  
          sydänyhdistyksen jumpasta 
• Kansalaisopiston ikäihmisten  ryhmistä 
• Seurakunnan ystävätoiminnasta, jonka kautta ikä- 
          ihminen voi saada esim. ulkoiluapua  
• Linja-autokuljetuksista Nivalan uimahalliin 
• Yksityisen fysikaalisen hoitolaitoksen ikäihmisten ryhmätoiminnasta 
 
Raadissa toivottiin ja ideoitiin  
Tiedonsaanti ja liikuntaneuvonta 
• Liikuntakalenteria, johon olisi koottu ikäihmisten liikuntatarjonta  Reisjärvellä. Sähköisen version 

lisäksi kalenteri  tulisi olla myös paperisena.  Keskustan  remontoitavaan kirjastorakennukseen 
infopiste, missä  kalenteri ja muutakin liikuntamateriaalia olisi jaettavissa.  Kalenteri voisi olla 
liitteenä Jokilatvan kansalaisopiston  esitteessä.  

• Matalan kynnyksen liikuntaneuvontaa lisää. Sitä voisi järjestää  mm. kirpputorilla, missä ikäihmiset 
käyvät.  Liikuntakalenteriin tiedot, mistä liikuntaneuvontaa saa. 

• Sivukyliltä keskustaan muuttaneita ikäihmisiä  tulisi saada mukaan liikuntatoimintaan. Yhdistysten 
kautta aktiivista tiedottamista. 
 

Liikuntatoiminta ja liikkumisympäristöt 
• Yhdistykset voisivat järjestää liikuntaryhmiä kirjastorakennukseen tulevassa uudessa 

kokoontumistilassa, liikuntatoimi koordinoisi toimintaa 
• Terveyskeskuksen Kotopuistoon ulkoliikuntalaitteita ja ohjattua toimintaa 
• Kuljetuspalveluita, jotka mahdollistavat liikkumis- ja toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten 

osallistumisen ryhmiin. Seurakunnan ystävätoiminnan kautta löytyisi saattajia 
• Uusia ikäihmisille soveltuvia kuntosalilaitteita .  Vierailu Haapajärvelle tutustumaan heidän 

kuntosalilaitteisiin ja –toimintaansa. 

 
 
 
 
 
 
 

 

    

 

 

  

 

 
 

Reisjärvellä ideoitiin yhteisvoimin ikäihmisten liikuntaa  
Ikäihmisten osallisuus liikuntapalvelujen kehittämisessä ja arkiliikunnan edistämisessä on tärkeää. 
Ikäinstituutin koordinoimassa Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa on käynnissä ikäihmisten 
liikuntaraadit, joissa ryhmähaastattelulla kerätään iäkkäiden toiveita.  

TIETOA PÄÄTTÄJILLE 

11.10.2013 

Kuva Maija-Liisa Soininen 



Voimaa vanhuuteen -ikäihmisten liikuntaraatiin 
osallistuivat  Voimaa vanhuuteen -yhteistyöryhmästä  
 
Leena Kivioja, sosiaali- ja terveystoimi 
Teijo  Haapaniemi, liikuntatoimi 
Satu-Kaarina Romppainen, järjestöedustaja 
Mukana oli myös Anniina Lintilä seurakunnasta. 
 
Kiitämme yhteistyöryhmää tarjoiluista ja sujuvista 
käytännön järjestelyistä! 
 
Raadin lopuksi  päättäjät kuulivat ikäihmisten ajatuksia. 
Osallistujat olivat: 
Matti Kiviniemi, tekninen toimi 
Jyrki Halonen, kunnanvaltuuston pj. 

 

 

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  Kivioja 
etunimi.sukunimi@selanne.net 
 
 
 

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/

