
 

 

 

 

 
 
 
Pyhäjärven   liikuntaraati kokoontui  1.10. 2013 valtuustosalissa. Paikallinen Voimaa vanhuuteen -
yhteistyöryhmä oli  kutsunut koolle joukon ikäihmisiä, liikunnallisesti aktiivisia ja myös vähemmän liikkuvia. 
Paikalla oli yksitoista ikäihmistä , miehiä oli kaksi ja naisia yhdeksän. Keskustelua johdattelivat Ikäinstituutin 
suunnittelijat Anu Havas ja  Minna Säpyskä-Nordberg. Ryhmäkeskustelussa käsiteltiin seuraavia teemoja: 
 
- Ikäihmisten liikuntatarjonnan nykytilanne  Pyhäjärvellä 
- Tiedon saanti  liikunnasta ja liikuntaneuvonta 
- Liikkumisympäristöjen ja  liikuntatoimintojen kehittäminen 

 
 
Raatilaiset kiittivät 
 
• Uimahallin ja kuntosalin maksuttomuudesta yli 65-vuotiaille 
• Monipuolisesta liikuntatarjonnasta 
• Kansalaisopiston ja vertaisohjaajien 
           liikuntaryhmistä sivukylillä 
• Keskustan ja sivukylien hyvistä hiihtoladuista, jäälatu mukaan lukien 
• Terveyskeskuksen fysioterapeutin antamista liikuntaohjeista 

 
Raatilaisten toiveita ja ideoita  
 
Tiedonsaanti ja liikuntaneuvonta 
• Eri toimijoiden liikuntatarjonnan kokoaminen yhteiseen liikuntakalenteriin 
• Tehokkaampaa tiedottamista nykyisistä mahdollisuuksista saada matalan kynnyksen 

liikuntaneuvontaa ja neuvontatoiminnan edelleen kehittämistä  
 
Liikuntatoiminta ja liikkumisympäristöt 
• Paikkakunnalla toimivat yhdistykset ja järjestöt vielä parempaan yhteistyöhön liikunta-asioissa 
• Kyläyhdistykset  ja kyläaktiivit mukaan ikäihmisten liikunnan edistämiseen ja liikuntatoimintojen 

järjestämiseen 
• Kävelyteiden  toisen puolen hiekoittamatta jättäminen talvella, jotta potkukelkalla pääsee kulkemaan 
• Tikkalan rantaraitin kunnossa pito myös talvella 
• Lisää penkkejä mm. vanhan torin  aukiolle sekä Köpsinrinteen  rivitalojen ja keskustan välille 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

    

 

 

  

 

 
 

Iäkkäät toivovat liikuntakalenteria ja järjestöjen yhteistyötä  
 
Ikäihmisten osallisuus liikuntapalvelujen kehittämisessä ja arkiliikunnan edistämisessä on tärkeää. 
Ikäinstituutin koordinoimassa Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa kerätään iäkkäiden toiveita ja 
ehdotuksia paikallisissa liikuntaraadeissa.  

TIETOA PÄÄTTÄJILLE 

10.10.2013 



Voimaa vanhuuteen -ikäihmisten liikuntaraadissa  
oli  edustajia seuraavilta tahoilta: 
Eläkeliitto, Eläkeläiset ry,  Pyhäjärven Naisvoimistelijat, 
Tules-yhdistys , Kansalliset Seniorit, Sydänyhdistys, 
Pyhäjärven vanhusneuvosto. 
Lisäksi mukana oli järjestöihin kuulumattomia ikäihmisiä.  
 
Raatiin osallistuivat Pyhäjärven Voimaa vanhuuteen -
yhteistyöryhmästä  
Marko Pehkonen, vapaa-ajan ohjaaja 
Maija-Liisa Rapo, Eläkeliitto 
Salli Kumpulainen, vanhustyön johtaja 
Maarit Oravakangas, Sydänyhdistys 
Maija-Liisa Matilainen, sosiaali- ja terveystoimi 
 
Kiitämme yhteistyöryhmää tarjoiluista ja sujuvista 
käytännön järjestelyistä! 
 
Raadin lopuksi  päättäjiä ja luottamushenkilöitä kunnalta ja 
järjestöistä oli paikalla kuulemassa ikäihmisten ajatuksia ja 
toiveita.  Mukana oli myös  toimittaja, Pyhäjärven 
Sanomista. 

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:  
Marko Pehkonen 
etunimi.sukunimi@pyhajarvi.fi 
 
 
 

TIETOA PÄÄTTÄJILLE  

                     
 
 
Lue lisää 
 
Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn 
tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja 
terveyspalveluista (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/

