
 

 

 

 

 
 
Kouvola-talolla kokoontui liikuntaraati 10.4.2014. Paikallinen Voimaa vanhuuteen -yhteistyöryhmä kutsui 
koolle joukon ikäihmisiä eri puolilta Kouvolaa keskustelemaan liikuntapalveluista ja -olosuhteista. Paikalla oli 
yhdeksän naista ja kaksi miestä. Keskustelua johdattelivat Ikäinstituutin suunnittelijat Minna Säpyskä-
Nordberg ja Heli Starck.  

 
Raatilaiset antoivat kiitokset 
• Liikuntaryhmiä on paljon tarjolla 
• Opiskelijoiden vetämät liikuntaryhmät vakiintuneet 
           eri puolille Kouvolaa 
• Sivukylille on saatu ryhmätoimintaa vertaisohjaajien avulla 
• Liikunta on liitetty osaksi muutakin ryhmätoimintaa 
           mm. käsityökerho, keskustelupiirit 
• Ammattilaisten tietoiskut yhdistysten kokoontumisissa ovat 
           herättäneet kiinnostuksen liikuntaan. 

 
Raadissa ideoitiin  
 
Tiedon saanti ja iäkkäiden tavoittaminen 
• Liikuntakalenterin kootaan kaikki eri järjestäjien ryhmät alueittain. Tarkennetaan ikäihmisten 

liikuntaryhmien sisältökuvauksia. Jakelu liikuntapaikkojen lisäksi kauppoihin ym. 
• Tietoa liikuntatoiminnasta kauden alussa  paikallislehtiin. 
• Miehet vielä vähemmistönä ryhmissä. Käynnistetään ”Ota mies mukaan jumpalle -kampanja”. 
 
Liikuntatoiminta 
• Sivukylille tarvitaan lisää ryhmiä ja aktiivisia ryhmänvetäjiä. 
• Torikahviloihin liikuntatempauksia eri puolille Kouvolaa. 
• Ohjattuja kävelylenkkejä ja puistojumppia erikuntoisille ikäihmisille. 
• Palvelulinjojen reitit ja aikataulut yhteensopiviksi liikuntaryhmien kanssa eri alueilla. 
 
Liikkumisympäristöt ja olosuhteet 
• Lisää penkkejä ja vessoja kävelyreittien varrelle mm. Kymijoen rantaan sekä palvelukeskusten lähelle 

mm. Elimäelle.  
• Lehdokin nuorisotila ikäihmisten liikuntakäyttöön. Muidenkin vapaiden tilojen kartoitus sekä käytöstä  

ja maksusta sopiminen. 
• Ulkoliikuntalaitteet paremmin käyttöön: kartoitetaan kunto ja sijainti. 

 
 
 
 
 

 

    

 

 

  

 

 
 

Lisää liikuntaryhmiä ja tehoa tiedottamiseen. 
Ikäihmisten osallisuus liikuntapalvelujen kehittämisessä ja arkiliikunnan edistämisessä on tärkeää. 
Ikäinstituutin koordinoimassa Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa järjestetään ikäihmisten 
liikuntaraateja, joissa ryhmähaastattelulla kerätään iäkkäiden toiveita liikuntatoiminnasta.  

TIETOA PÄÄTTÄJILLE 

14.4.2014 

Mirja Michelsson 



Voimaa vanhuuteen -ikäihmisten liikuntaraati 
 
Liikuntaraatiin osallistuivat Kouvolan Voimaa vanhuuteen -
yhteistyöryhmästä  
Mirja Michelsson, projektikoordinaattori 
Kirsi Kiiski, Ikääntyneiden varhaiset palvelut 
Marika Peltonen, liikuntatoimi 
Eija Mäkelä, järjestöjen edustaja 
 
 

Kiitämme yhteistyöryhmää tarjoiluista ja sujuvista 
käytännön järjestelyistä! 
 
Raadin  yhteenvetoa kuulemaan kutsuttiin 
valtuuston ja lautakuntien edustajia sekä toimialajohtajia. 
Paikalle saapui yhdeksän henkilöä. Yhteisessä keskustelussa 
raatilaisten ehdotuksia kehiteltiin eteenpäin. 
 
 
 
 
 

Liikkuva iäkäs pärjää kotona pitempään   
 
Valtakunnallisen Voimaa vanhuuteen – iäkkäiden 
terveysliikuntaohjelman (2005-2015) 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:  
Mirja Michelsson 
etunimi.sukunimi@kouvola.fi 
 
 
 

TIETOA PÄÄTTÄJILLE  

 
 
 
 
 
Lue lisää 
 
Vanhuspalvelulaki 2013 
 
Laatusuositus hyvän ikääntymisen 
turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi 
(STM 2013) 
 
Liikunta ja ikääntyminen – liikkeellä voimaa 
vuosiin (Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 
2013:5) 
 
Ikäihmisten palvelujen laatusuositus (STM 
julkaisuja 2008:3) 
 
Ikääntyneiden ihmisten ohjatun 
terveysliikunnan laatusuositukset  
(STM, OM 2004:6) 
 
 
 
 
 

http://www.voimaavanhuuteen.fi/

