
 

 

 

 

 
 
Loviisan liikuntaraati kokoontui 26.9.2013 palvelutalo Esplanadissa. Paikallinen Voimaa vanhuuteen -
yhteistyöryhmä kutsui koolle edustavan joukon ikäihmisiä, liikunnallisesti aktiivisia ja myös vähemmän 
liikkuvia. Paikalla oli 11 ikäihmistä, joista miehiä oli neljä. Keskustelua johdattelivat Ikäinstituutin suunnittelijat 
Heli Starck ja Minna Säpyskä-Nordberg. Kahden tunnin ryhmäkeskustelussa käsiteltiin seuraavia teemoja 

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

 
Raatilaiset antoivat kiitosta 
• Liikuntaryhmistä eri puolilla kuntaa 
• Vesijumpasta 
• Ulkoliikuntapuistoista keskustassa ja Liljendalissa 
• Ulkoiluystävien toiminnasta 
• Yksin kotona asuville vanhuksille järjestetyistä  
      toimintatuokioista ja kuljetuksista niihin 

 
 
Raatilaisten toiveita ja ideoita 
Tiedon saanti, liikuntaneuvonta 
• Lisää tietoa eri järjestäjien liikuntatarjonnasta esim. Morjens- infolehteen ja  kansalaisopiston esitteeseen 
• Lisää eri tasoisia liikuntaryhmiä, myös ulkoiluun (kävelyryhmät)  
• Ammattilaisia/vertaisohjaajia voisi tulla järjestöihin kertomaan liikunta-asioista ja  pitämään 

liikuntatuokioita 
• Kannustetaan  myös vähän liikkuvia  läheisiä mukaan toimintaan tai ulos kävelylle 
• Asenteisiin vaikuttaminen lehdistön kautta, positiivinen artikkeli  esim. jostain liikuntaryhmästä  
 
Liikuntatoiminta 
• Kuntosalille voisi järjestää tutustumiskäyntejä ja ohjausta 
• Ohjattua toimintaa esim. vertaisohjaajan johdolla ulkoliikuntapuistoihin 
• Ulkoliikuntapuistoihin ja muille ulkoilupaikoille kuntolaatikoita, joihin voi kirjata käyntikertansa. 

Osallistuneiden kesken arvonta. Yhdistykset haastetaan mukaan hoitamaan kuntolaatikoita.  
 
Liikkumisympäristöt 
• Ulkoliikuntapuisto myös Isnäsiin 
• Liikuntatilojen varaukset ja käyttökustannukset yhtenäisemmiksi eripuolilla Loviisaa   

 
 
 
 
 
 

 

    

 

 

  

 

 
 

Enemmän tietoa toiminnasta ja ulkoliikuntapuisto Isnäsiin  
Ikäihmisten osallisuus liikuntapalvelujen kehittämisessä ja arkiliikunnan edistämisessä on tärkeää. 
Ikäinstituutin koordinoimassa Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa Ikäihmisten liikuntaraadeissa 
kerätään ryhmäkeskusteluissa iäkkäiden toiveita.  

TIETOA PÄÄTTÄJILLE 
4.10.2013 
 

Kuva Ossi Gustafsson 



Voimaa vanhuuteen -ikäihmisten liikuntaraati 
 
Liikuntaraatiin osallistuivat Loviisan Voimaa vanhuuteen –
yhteistyöryhmän koordinaattorit 
Lisbeth Forsblom, senioripalvelukeskus 
Leif Eriksson, liikuntatoimi 
Katja Marttila-Meriaho, sosiaali- ja terveystoimi 
sekä muita yhteistyöryhmän jäseniä  
 

Kiitämme yhteistyöryhmää tarjoiluista ja sujuvista 
käytännön järjestelyistä! 
 

Raadin lopuksi päättäjiä oli kutsuttu kuulemaan ikäihmisten 
ajatuksia. Paikalla oli 
Raili Äijö, vanhusneuvoston pj. 
Carola Klawé, perusturvajohtaja 
Arja Isotalo, kaupunginvaltuuston pj. 
 
  
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:  
Lisbeth Forsblom 
etunimi.sukunimi@loviisa.fi 
 
 
 

TIETOA PÄÄTTÄJILLE  

 
 
 
 
 
Lue lisää 
 
Vanhuspalvelulaki 2013  
 
Ikäihmisten liikunnan kansallinen 
toimenpideohjelma  
(OKM julkaisuja 2011:30) 
 
Laatusuositus hyvän ikääntymisen 
turvaamiseksi  ja palvelujen 
parantamiseksi  (STM 2013:11) 
 
Ikääntyneiden ihmisten ohjatun 
terveysliikunnan laatusuositukset  
(STM, OM 2004:6) 
 
 
 
 
 

http://www.voimaavanhuuteen.fi/

