
 

 

 

 

 
 
Parikkalan kunnantalolla kokoontui liikuntaraati 26.3.2014. Paikallinen Voimaa vanhuuteen -yhteistyöryhmä 
kutsui koolle joukon ikäihmisiä keskustelemaan liikunta-asioista. Paikalla oli seitsemän naista ja kaksi miestä. 
Keskustelua johdattelivat Ikäinstituutin suunnittelijat Heli Starck ja Minna Säpyskä-Nordberg. Puolentoista 
tunnin ryhmäkeskustelussa käsiteltiin seuraavia teemoja 
• Tiedon saanti liikunta-asioista 
• Liikuntaneuvonta 
• Kokemus liikunnasta, mikä kannustaa, mikä estää? 

 
Raatilaiset antoivat kiitokset 
• Liikuntatoimen ja kansalaisopiston ryhmistä 
• Ilmaisesta kuntosaliharjoittelusta Parikkalahallissa   
• Rantapolun, Rantatien ja Likolammen ulkoilureiteistä 
 sekä hiihtoladuista 

 
Raadissa ideoitiin 
 
Tiedon saanti ja iäkkäiden tavoittaminen 
• Liikunnan pariin pitää saada ne, jotka eivät vielä ole aktiiviliikkujia. Tarvitaan liikuntakavereita, jotka 

houkuttelevat mukaan toimintaan. 
• Lääkäri voisi ohjata liikuntaneuvontaan. 
• Liikuntaneuvontaa tulisi olla tarjolla jollain keskeisellä paikalla esim. kirjastoissa, kylätaloilla tai S-

marketissa. 
• Liikuntakalenteriin kootaan tietoa kaikkien eri tahojen järjestämistä iäkkäiden liikuntaryhmistä. 

Kalenterin jakelua tehostetaan. 
• Ammattilaiset järjestöjen tapaamisiin kertomaan liikunnan merkityksestä. 

 
Liikuntatoiminta 
• Tarvitaan lisää kortteliryhmiä eri puolille kuntaa. 
• Hyviä kokemuksia vertaisohjaajan vetämästä taloyhtiöryhmästä. Koulutetaan lisää vertaisohjaajia ja 

tuetaan heitä ryhmien ohjaamisessa. 
• Kaivataan ulkoliikuntaryhmiä esim. sauvakävelyä tai herätellään henkiin rollaattoriryhmä. 
• Liikkumiskyvyn testaus kannustaisi harjoittelemaan. 
 
Liikkumisympäristöt ja olosuhteet 
• Lisää penkkejä kävelyreittien varrelle mm. Rantatielle Härskiinmutkan jälkeen, paloaseman mäelle ja 

muillekin iäkkäiden suosimille reiteille. 
• Pappilanpellolta pääsy Likolammen kuntoradalle polkua pitkin on vaikeaa. Tarvitaan kaide tms. 

 
 
 
 

 

    

 

 

  

 

 
 

Kaikki iäkkäät liikkeelle – tarvitaan tietoa ja neuvontaa 
Ikäihmisten osallisuus liikuntapalvelujen kehittämisessä ja arkiliikunnan edistämisessä on tärkeää. 
Ikäinstituutin koordinoimassa Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa järjestetään ikäihmisten 
liikuntaraateja, joissa ryhmähaastattelulla kerätään iäkkäiden toiveita liikuntatoiminnasta.  

TIETOA PÄÄTTÄJILLE 
31.3.2014 
 

Kuva: Raine Hämäläinen 



Voimaa vanhuuteen -ikäihmisten liikuntaraati 
 
Liikuntaraatiin osallistuivat Parikkalan Voimaa vanhuuteen -
edustajat  
Jari Venhovaara, liikuntapalvelut 
Sari Laukkanen, terveysaseman fysioterapia 
Riikka Lehmus, Eksoten Voimaa vanhuuteen -koordinaattori 
 
 

Kiitämme yhteistyöryhmää tarjoiluista ja sujuvista 
käytännön järjestelyistä! 
 
Raadin  yhteenvetoa kuulemaan kutsuttiin virkamiehiä ja 
luottamushenkilöitä. Paikalle saapuivat: 
Erkki Paakkunainen, vanhusneuvoston pj 
Sakari Paakkinen, kunnanvaltuuston pj 
Anu Nikulainen, tekninen toimi 
Pertti Pitkänen, Eläkkeensaajat pj 
Anssi Lepistö, Eksote kuntoutus 
 
 

Liikkuva iäkäs pärjää kotona pitempään   
 
Valtakunnallisen Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden 
terveysliikuntaohjelman (2005-2015) 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:  
Jari Venhovaara 
etunimi.sukunimi@parikkala.fi 
 
 
 

TIETOA PÄÄTTÄJILLE  

 
 
 
 
 
Lue lisää 
 
Vanhuspalvelulaki 2013 
 
Laatusuositus hyvän ikääntymisen 
turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 
(STM 2013) 
 
Liikunta ja ikääntyminen – liikkeellä voimaa 
vuosiin (Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 
2013:5) 
 
Ikäihmisten palvelujen laatusuositus (STM 
julkaisuja 2008:3) 
 
Ikääntyneiden ihmisten ohjatun 
terveysliikunnan laatusuositukset  
(STM, OM 2004:6) 
 
 
 
 
 

http://www.voimaavanhuuteen.fi/

