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Tausta ja tavoite
Valtakunnalliset suositukset sekä 1.7.2013 voimaan tuleva 
vanhuspalvelulaki kannustavat ikäihmisten äänen kuulemi-
seen sekä osallisuuden lisäämiseen palvelujen kehittämises-
sä. Voimaa vanhuuteen - iäkkäiden terveysliikuntaohjelman 
kunnissa aloitetut Ikäihmisten liikuntaraadit on tarkoitettu 
kotona asuville ikäihmisille, joilla voi olla heikentyneen toi-
mintakyvyn takia vaikeuksia osallistua liikuntatoimintaan. 

Liikuntaraadissa ikäihmiset
• antavat palautetta nykyisestä liikuntatarjonnasta 
 ja liikkumisympäristöistä
• tuovat julki kehittämistoiveitaan 
Terveysliikunnan päättäjät, suunnittelijat ja järjestäjät 
• saavat tietoa suunnittelun ja toiminnan 
 järjestämisen tueksi
• saavat mahdollisuuden vuoropuheluun 
 käyttäjien kanssa 
• voivat tiedottaa raatilaisille tulevista suunnitelmista 

Toteutus
Kunnan Voimaa vanhuuteen -poikkisektorinen 
yhteistyöryhmä
• kutsuu raatiin 8–12 ikäihmistä, liikunnallisesti 
 aktiivisia sekä vähän liikkuvia
• kutsuu raatiin päättäjät, luottamusmiehet, liikunnan 

suunnittelijat ja järjestäjät eri sektoreilta 
• huolehtii käytännön järjestelyistä: tilavaraukset 
 ja tarjoilut
Ikäinstituutti
• tekee kutsukirje- ja tiedotepohjat raatilaisille 
 ja päättäjille
• vastaa ryhmäkeskustelun suunnittelusta, 
 toteutuksesta ja yhteenvedosta
• kerää palautteen tilaisuudesta 
• kokoaa tuloksista infokirjeen kunnan päättäjille, 

virkamiehille, raatiin osallistuneille ikäihmisille ja 
paikalliselle medialle.

Keskustelun teemoina ovat liikuntaneuvonta sekä kokemus 
liikunnan esteistä ja kannusteista. Liikuntaraadit toteute-
taan vuoteen 2014 mennessä 38 Voimaa vanhuuteen -oh-
jelman kunnassa. Pilotoinnin jälkeen kunnat toteuttavat 
liikuntaraateja itse annetun mallin pohjalta.

Tulokset
Liikuntaraateja on pidetty 11 kunnassa. 
Ikäihmiset toivoivat:
- koteihin jaettavaa liikuntaryhmäkalenteria  
- matalan kynnyksen liikuntaneuvontaa  
- terveydenhuollon henkilöstöltä enemmän  
  kannustusta liikkumiseen   
- hyvinvointia edistävillä kotikäynneillä liikunnan 
  puheeksi ottamista   
- tuettua kotivoimistelua
- liikuntatoimintaa ja -ryhmiä sivukylille  
- kuljetuksia liikuntaryhmiin
- säännöllistä liikkumiskyvyn arviointia testeillä
- ulkoiluystäviä, ulkoilutoimintaa
- lähiliikuntapaikkoja, ulkoliikuntapuistoja
- parempaa katujen hiekoitusta ja aurausta

Päätelmät   
Ikäihmisiltä ja päättäjiltä kerätyn palautteen perusteella ti-
laisuus on hyödyllinen vaikuttamisen kanava. Alustavat ko-
kemukset osoittavat, että Ikäinstituutin liikuntaraati tuottaa 
hyödyllistä tietoa liikunnan suunnittelijoille sekä toiminnan 
järjestäjille niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin.

www.voimaavanhuuteen.�    
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