
 

 

 

 

 
 
Joroisten liikuntaraati kokoontui  7.5.2013 Joroisten valtuustosalissa. Paikallinen Voimaa vanhuuteen -
yhteistyöryhmä kutsui koolle edustavan joukon ikäihmisiä, liikunnallisesti aktiivisia ja myös vähemmän 
liikkuvia. Paikalla oli yhteensä 13 ikäihmistä, kuusi miestä ja seitsemän naista.  Keskustelua johdattelivat 
Ikäinstituutin suunnittelijat Anu Havas ja Minna Säpyskä-Nordberg. Kahden tunnin ryhmäkeskustelussa 
käsiteltiin seuraavia teemoja 

- Tiedon saanti liikunta-asioista 
- Liikuntaneuvonta 
- Ohjatut liikuntaryhmät 

 

Raatilaiset antoivat kiitosta 
• Hoidetuista  metsä- ja aurinkoladuista sekä kuntopoluista 
• Ulkoliikuntalaitteista  
• Kunnan maksuttomista liikuntavuoroista yhdistyksille 
• Maijan veteraaninjumpasta opistolla 
 

Raatilaisten toiveita  
Tiedon saanti ja iäkkäiden tavoittaminen 
• Sisältökuvaukset ikäihmisten  liikuntaryhmistä liikuntakalenteriin, jonka  voisi jakaa joka kotiin 

kuten  opiston ohjelman. 
• Liikuntaneuvontaa voisi olla eri paikoissa; terveyskeskus, ikäihmisten kohtaamispaikka  keskustassa 

ja Kuvansissa sekä  Maaritin Liikunta & Hyvinvointi Oy. 
• Liikuntatietoa myös Joroisten lehteen, jota luetaan ahkerasti. 
 
Liikuntatoiminta 
• Lisää ryhmiä sekä ohjaajia ikäihmisten liikuntaryhmiin Soisalo-opistolle. 
• Kunnalle tulisi saada liikunnanohjaajan toimi. 
• Kuntosalille ohjausta, yksin ei tule harjoiteltua. 
• Ohjattua toimintaa ulkoliikunta- ja sisäliikuntapaikkoihin, jotta hyviä paikkoja voitaisiin hyödyntää. 
• Sivukylien asukkaillekin järjestettävä toimintaa; miten yhdistää PaLin aikataulut ja liikuntaryhmät. 
• Ulkoiluystäviä ja vertaisohjaajia  kouluttamalla voitaisiin saada myös vähän liikkuvat liikkeelle, esim. 

kimppakävelyille. 
 

Liikkumisympäristöt 
• Ulkoliikuntapaikka mäen alla on ehkä joillekin hankala, voisi olla myös muualla. 
• Kävelyreittien varrelle tulisi saada penkkejä; Koulutie, Joroisniementie ja Opintie. 
• Osuuspankin mäkeen olisi hyvä saada talvisin kaide. 

 

 
 
 
 
 

 

    

 

 

  

 

 
 

Iäkkäät toivovat lisää ohjattua liikuntaa 
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 
30.5.2013 



Voimaa vanhuuteen -ikäihmisten liikuntaraati 
Raadissa oli edustajia seuraavilta tahoilta: 
Eläkkeensaajat, Sydänyhdistys, Eläkeliitto, Hengitysyhdistys, 
Martat, Veteraanit, Vanhus- ja vammaisneuvosto,  Soisalo-
opisto. 
 
Liikuntaraatiin osallistuivat Joroisten Voimaa vanhuuteen -
yhteistyöryhmästä  
Tuija Kautto, kotihoito 
Anitta Korhonen, liikuntatoimi 
Milja Komi, järjestöjen edustaja 
 

Kiitämme paikallista yhteistyöryhmää tarjoiluista ja 
sujuvista käytännön järjestelyistä! 
 

Raadin lopuksi  päättäjiä oli kutsuttu kuulemaan ikäihmisten 
ajatuksia. Paikalla oli myös Joroisten lehden toimittaja. 
 
 
 

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: Tuija Kautto 
etunimi.sukunimi@varkaus.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/

