
 

 

 

 

 
 
Sastamalan  liikuntaraati kokoontui  Mouhijärvellä 7.2.2013 OP- kerhotilassa. Paikallinen Voimaa 
vanhuuteen -yhteistyöryhmä kutsui koolle joukon ikäihmisiä, liikunnallisesti aktiivisia ja myös vähemmän 
liikkuvia. Paikalla oli seitsemän  ikäihmistä , miehiä oli yksi ja naisia kuusi. Keskustelua johdattelivat 
Ikäinstituutin suunnittelijat Anu Havas ja  Annele Urtamo. Kahden tunnin ryhmäkeskustelussa käsiteltiin 
seuraavia teemoja: 

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

 

Raatilaiset kiittivät 
• Ohjatuista jumpista 
• Kuntosalista ja sen käytön maksuttomuudesta yli  
           65 -vuotiaille 
• Kevään ja syksyn liikunta- ja ulkoilutapahtumista 
• Kyläparkista ja Ikäpisteestä 
 

Raatilaisten toiveita  
Tiedon saanti ja iäkkäiden tavoittaminen 
• Liikuntatoiminnasta  sekä liikuntaneuvonnasta toivotaan aktiivisempaa tiedottamista 

paikallislehdissä 
• Enemmän liikunta-asioiden puheeksi ottamista asiakastilanteissa 
• Kotona asuvia, vähän liikkuvia ikäihmisiä tulisi etsiä tehostetummin ja tarjota heille  ryhmiä, joihin 

on järjestetty kuljetus  
 

Liikuntatoiminta 
• Lisää ohjattua kuntosaliharjoittelua 
• Kotihoitohenkilöstö voisi entistä enemmän käyntiensä yhteydessä  antaa neuvontaa sekä 

ohjata/kannustaa omatoimista kotiharjoittelua 
 
Liikkumisympäristöt 
• Hiekoitus, auraus, voisiko lumisina talvina jättää potkukelkalle osan teistä  hiekoittamatta 
• Penkkejä asiointireiteille kauppojen läheisyyteen 
• Lisää kevyen liikenteen väyliä 

 
 
 
 
 
 
 

 

    

 

 

  

 

 
 

Iäkkäät toivovat lisää liikuntaneuvontaa ja ohjausta 
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 Sastamalan Voimaa vanhuuteen 
-yhteistyöryhmästä  
Marita Pitkänen, palvelukoordinaattori  
Sirkku Erkkilä, liikuntakoordinaattori  
  
Kiitämme yhteistyöryhmää tarjoiluista ja sujuvista 
käytännön järjestelyistä! 
 
 

Raadin lopuksi  päättäjät kuulivat ikäihmisten ajatuksia. 
Osallistujat olivat: 
- Mari Ollinpoika, kotihoitojohtaja 
- Veli-Matti Tapio, liikuntapäällikkö 
- Kauko Vainionmäki, yhdyskuntatekniikan päällikkö 
- Pauli Mäkelä, kaupunginvaltuutettu, vanhusneuvoston 
jäsen 
 
 
 

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: Marita  
Pitkänen, 
etunimi.sukunimi@sastamala.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/

