
 

 

 

 

 
 
Hämeenlinnan kaupungintalolla kokoontui liikuntaraati  8.4.2013. Paikallinen Voimaa vanhuuteen -
yhteistyöryhmä kutsui koolle edustavan joukon ikäihmisiä vanhusneuvostosta, ikäihmisten 
vaikuttajaraadista sekä voima- ja tasapainoryhmien osallistujista. Paikalla oli yhdeksän naista ja kaksi miestä. 
Keskustelua johdattelivat Ikäinstituutin suunnittelijat Heli Starck ja Anu Havas. Puolentoista tunnin 
ryhmäkeskustelussa käsiteltiin seuraavia teemoja 
 - Tiedon saanti liikunta-asioista 
 - Liikuntaneuvonta 
 - Kokemus liikunnasta, mikä kannustaa, mikä estää? 

 
Raatilaiset antoivat kiitokset 
• Senioriliikuntakortista 
• Taloyhtiöiden liikuntaryhmistä 
• Veteraanien liikunta-asioiden hoidosta 
• Hyvistä liikuntatiloista mm. Lammilla ja Rengossa 
• Voutilakeskuksen kumppanuustoiminnasta 

 
Raatilaisten toiveita  
 
Tiedon saanti ja iäkkäiden tavoittaminen 
• Ennaltaehkäiseviä kotikäyntejä toivotaan järjestettävän tietylle ikäryhmälle, esim. 70-vuotiaille. 

Kotikäyntiin tulisi sisältyä liikuntaneuvontaa.  
• Kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten tulisi osata antaa liikuntaneuvontaa ja kannustaa 

liikkumaan. 
 
Liikuntatoiminta 
• Osa iäkkäistä tarvitsee kuljetuksia liikuntaryhmään päästäkseen.  
• Bussipysäkkien parempi sijoittelu helpottaa ryhmiin kulkemista -> Keinukamarin eteen kaivataan 

pysäkkiä. 
• Vertaisohjaajia toivotaan lisää, ja heille tulee järjestää ”täydennyskoulutuksia”. 
 
Liikkumisympäristöt 
• Matalan kynnyksen liikuntapisteitä, aulakuntosaleja, tarvitaan lisää. 
• Uusien päiväkotien juhlasalit myös  ikäihmisten liikuntakäyttöön. 
• Kaupunkipuiston rantareitille wc-tiloja, roskakoreja ja levähdyspaikkoja. 
• Matalammat katukiveykset helpottaisivat ulkona liikkumista apuvälineiden kanssa.  

 
 
 
 
 

 

    

 

 

  

 

 
 

Lisää liikuntaneuvontaa ja matalan kynnyksen liikuntapisteitä 
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 



Voimaa vanhuuteen -ikäihmisten liikuntaraati 
 
Liikuntaraatiin osallistuivat Hämeenlinnan Voimaa 
vanhuuteen -asiantuntijaryhmästä  
Pirkko Mattila, Kehittämispalvelut 
Ritva-Liisa Salonen, Ikäihmisten hoito ja hoiva 
Terttu Korkeaoja, Hämeenlinnan Kansalliset Seniorit 
Sari Uotila, Vapaaehtoiskeskus Pysäkki 
Hilkka Leskinen-Nikander, Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy 
 

Kiitämme yhteistyöryhmää tarjoiluista ja sujuvista 
käytännön järjestelyistä! 
 

Raadin  yhteenvetoa kuulemaan kutsuttiin  paikallisen 
Voimaa vanhuuteen -ohjausryhmän jäsenet,  
kaupunginvaltuuston ja lautakuntien edustajat, 
toimialajohtajat sekä lehdistö. Paikalle saapui kuusi 
henkilöä.  
 
 
 
 
 

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 yhteyshenkilöt:  
Ritva-Liisa Salonen ja Pirkko Mattila 
etunimi.sukunimi@hameenlinna.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/

