
 

 

 

 

 
 
Konttilan kylätalolle kokoontui  1.10.2013 paikallisen Voimaa vanhuuteen -yhteistyöryhmän kutsumana  
liikuntaraati. Mukana oli  edustava  joukko ikäihmisiä eri järjestöistä, liikunnallisesti aktiivisia ja myös vähemmän 
liikkuvia, yhteensä 18 henkilöä, joista  seitsemän miestä. Keskustelua johdattelivat Ikäinstituutin suunnittelijat 
Anu Havas ja Minna Säpyskä-Nordberg. Ryhmäkeskustelussa käsiteltiin seuraavia teemoja 
 
- Tiedon saanti liikunta-asioista  
- Liikuntaneuvonta 
- Kokemus liikunnasta: mikä kannustaa, mikä estää?  
 
Raatilaiset antoivat kiitosta 
• Keskustan hyvistä kevyen liikenteen väylistä, joilla on 
      eri pituisia lenkkejä  
• Ulkoilualueista sivukylillä 
• Uimahallista ja hyvästä liikuntatoiminnasta siellä 
• Kunnan tuesta boccia-kerholle: ilmainen tila ja avustusta välineisiin 
• Konttilan kylätalosta, jossa järjestöt voivat kokoontua  
• Aktiivisista järjestöistä ja niiden jäsenistä, jotka pitävät huolta myös naapurista 

 
Raatilaisten toiveita, ideoita 
Tiedon saanti, liikuntaneuvonta 
• Ikäkausitarkastukset tulisi ottaa käyttöön ja niissä antaa ohjausta ja neuvontaa liikkumiseen 
• Terveyskeskukseen  säännöllinen avoin vastaanotto, josta saisi liikuntaneuvontaa ja siellä voisi olla myös 

liikuntaryhmä  ”aloittelijoille” sekä apuvälineiden ja liikuntavälineiden käytön opastusta 
 

Liikuntatoiminta 
• Kuljetusta sivukyliltä liikuntaryhmiin, kimppakyyti toimii osittain 
• Järjestöjen tapaamisiin voisi ottaa enemmän jumppaa ohjelmaan  
• Yhdistyksiin liikuntavastaavia, jotka vievät liikuntatietoa eteenpäin ja kannustavat vähän liikkuvia mukaan 
• Kannustetaan vähän liikkuvia läheisiä liikkumaan ja olemaan aktiivisia arjessa 

 
Liikkumisympäristöt 
• Rannan kylälle ” Bermudan kolmioon” tulisi saada levähdyspenkkejä 
• Nelostielle kevyen liikenteen  alikulku kirjaston tontilta 
• Kävelyteiden valaistus kuntoon, ettei valoja suunnata vain autotielle 
• Lähiliikuntapaikka keskustaan 

 
 
 
 
 
 

 

    

 

 

  

 

 
 

Iäkkäät toivovat penkkejä ja liikuntaohjausta myös vähän liikkuville  
Ikäihmisten osallisuus liikuntapalvelujen kehittämisessä ja arkiliikunnan edistämisessä on tärkeää. 
Ikäinstituutin koordinoimassa Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa Ikäihmisten liikuntaraadeissa 
kerätään ryhmäkeskusteluissa iäkkäiden toiveita ja ideoita.  

TIETOA PÄÄTTÄJILLE 
9.10.2013 
 

Kuva Elina Nuolioja 



Voimaa vanhuuteen -ikäihmisten liikuntaraati 
 
Liikuntaraatiin osallistuivat Kärsämäen Voimaa  vanhuuteen 
-yhteistyöryhmästä  
Aino Jussila, järjestökoordinaattori 
Marketta Lapiolahti, Hengitysyhdistys 
 

Kiitämme yhteistyöryhmää ja aktiivisia järjestöihmisiä 
tarjoiluista ja sujuvista käytännön järjestelyistä! 
 

Raadin lopuksi päättäjiä ja virkamiehiä oli kutsuttu 
kuulemaan ikäihmisten ajatuksia. Paikalla oli 
Kunnaninsinööri  Martti Pietikäinen,  joka esitteli 
liikuntaympäristöjen tilannetta kunnassa ja  vastasi  
raatilaisten ehdotuksiin ja toiveisiin. 
Kunnansihteeri vs. Tuukka Kuisma 
Toimittajat Selänne-lehdestä ja  
Pyhäjokiseutu-lehdestä 

 

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: Aino Jussila, 
Marketta Lapiolahti, Riitta Manninen 
 
 
 
 

TIETOA PÄÄTTÄJILLE  

 
 
 
 
 
Lue lisää 
 
Vanhuspalvelulaki (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/

