
 

 

 

 

 
 
Kuusamon kaupungintalolla kokoontui liikuntaraati  20.3.2013. Paikallinen Voimaa vanhuuteen -
yhteistyöryhmä kutsui koolle edustavan joukon ikäihmisiä, osa heistä oli myös kaupungin 
luottamushenkilöitä. Paikalla oli kuusi miestä ja kolme naista. 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 kiitokset 
• Monipuolisista ja edullisista liikuntaryhmistä ja -tiloista 
• Hyvästä liikuntatoiminnan tiedottamisesta 
• Jalkakäytävien kunnossapidosta ja hyvästä latuverkostosta 
• Porkkapirtin seniorineuvolasta 

 
Raatilaisten toiveita  
 
Tiedon saanti ja iäkkäiden tavoittaminen 
• Liikuntaneuvontalähete käyttöön lääkärin vastaanotolla, ohjaus ammattilaisen antamaan 

henkilökohtaiseen liikuntaneuvontaan, jossa myös liikuntasuunnitelman seuranta 
• Muidenkin ammattilaisten kouluttaminen liikuntaneuvontaan esimerkiksi terveyskeskuksessa, jossa 

myös vähän liikkuvat asioivat 
• Vähän liikkuvia iäkkäitä liikunnan pariin naapurien ja tuttavien kannustuksella 
• Kotihoidon tapaamisiin myös liikuntaa mukaan 
Liikuntatoiminta 
• Sivukylien liikuntamahdollisuuksista, myös ohjatun liikunnan osalta tulisi huolehtia 
• Lisää koulutettuja vertaisohjaajia sivukylille mm. kyläyhdistysten, mökkitoimikuntien ja 

maamiesseurojen aktiivien avulla perustettaviin ryhmiin 
• Viedään liikuntatietoa ja -toimintaa mm. srk:n  ja eri yhdistysten kerhoihin, joissa tavoitetaan myös 

vähän liikkuvia iäkkäitä 
• Kunnon kuusamolaisen kuntokortin käyttöä tehostetaan, myös kisat , erilaiset tapahtumat ja 

palkitsemiset motivoivat liikkumaan 
Liikkumisympäristöt 
• Historiareitille/Rantareitille ja urheilupuiston läheisyyteen ulkoliikuntavälineitä 
• Porkkapirtin yhteyteen ulkoliikuntavälineitä  ja ohjattua toimintaa 
• Ohjattua säännöllistä ulkoilutoimintaa, esim. viikoittainen kävelylenkki, jossa eri pituisia  reittejä 
• Lyhyempiä reittejä hitaammin liikkuville, esim. potkukelkkareitti  

 
 
 
 
 
 

 

    

 

 

  

 

 
 

Lisää henkilökohtaista liikuntaneuvontaa ja ulkoliikuntalaitteita 
Ikäihmisten osallisuus liikuntapalvelujen kehittämisessä ja arkiliikunnan edistämisessä on tärkeää. 
Ikäinstituutin koordinoimassa Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa on käynnistetty ikäihmisten 
liikuntaraadit, joissa ryhmähaastattelulla kerätään iäkkäiden toiveita.  

TIETOA PÄÄTTÄJILLE 



Voimaa vanhuuteen -ikäihmisten liikuntaraati 
 
Liikuntaraatiin osallistuivat Kuusamon Voimaa vanhuuteen -
yhteistyöryhmästä  
Annikki Paloniemi , Perusturva 
Kerttu Lohilahti, Seniorineuvola 
Jukka Makkonen, Liikuntatoimi 
 

Kiitämme yhteistyöryhmää tarjoiluista ja sujuvista 
käytännön järjestelyistä! 
 

Raadin  yhteenvetoa kuulemaan kutsuttiin  paikallisen 
Voimaa vanhuuteen –ohjausryhmän jäsenet ,  
kaupunginvaltuuston, -hallituksen  ja lautakuntien 
puheenjohtajat , toimialajohtajat, eri järjestöjen edustajat 
sekä lehdistö. Paikalle saapui kymmenkunta henkilöä.  
 
 
 
 
 

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:  
Annikki Paloniemi 
etunimi.sukunimi@kuusamo.fi 
 
 
 

TIETOA PÄÄTTÄJILLE  

 
 
 
 
 
Lue lisää 
 
Vanhuspalvelulaki 2013 (valmisteilla) 
 
Ikäihmisten liikunnan kansallinen 
toimenpideohjelma  
(OKM julkaisuja 2011:30) 
 
Ikäihmisten palvelujen laatusuositus 
(STM julkaisuja 2008:3) 
 
Ikääntyneiden ihmisten ohjatun 
terveysliikunnan laatusuositukset  
(STM, OM 2004:6) 
 
 
 
 
 

http://www.voimaavanhuuteen.fi/

