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Pieksämän  liikuntaraati kokoontui  10.4.2014 Järjestötalolla. Paikallinen Voimaa vanhuuteen -
yhteistyöryhmä oli  kutsunut koolle joukon ikäihmisiä.  Paikalle saapui yksitoista  ikäihmistä,  miehiä oli 
kolme ja naisia  kahdeksan Keskustelua johdattelivat Ikäinstituutin suunnittelijat Anu Havas ja  Ulla 
Salminen. Ryhmäkeskustelussa käsiteltiin seuraavia teemoja: 
- Ikäihmisten liikuntatarjonnan nykytilanne  Pieksämäellä 
- Tiedon saanti  liikunnasta ja liikuntaneuvonta 
- Liikuntatoimintojen ja liikkumisympäristöjen kehittäminen 

 
Raatilaiset kiittivät 
• Uimahallista  
• Kantakaupungin hyvästä liikuntatarjonnasta 
• Liikuntatoimen ja Seutuopiston hyvistä ohjaajista 
• Seutuopiston, kaupungin ja aivoliiton hyvästä 
           yhteistyöstä 
• Järjestötalon hyvistä liikuntatiloista ja -välineistä 
• Pieksäjärven rannan hyvin hoidetusta ulkoilureitistä 

 
Raatilaisten toiveita  
Tiedonsaanti ja liikuntaneuvonta 
• Tehokkaampaa tiedottamista mahdollisuuksista saada liikuntaneuvontaa ja neuvontatoiminnan 

edelleen kehittämistä. Seutuopiston esitteeseen voisi laittaa selkeämmin tietoa, mistä ja miten saa 
liikuntaneuvontaa. 

• 80 -vuotiaiden hyvinvointia edistävillä kotikäynneillä toivotaan pontevaa liikuntaneuvontaa ja 
liikuntaan ohjausta. Kotikäynteihin voisi liittää kotijumpan ohjauksen.   

 
Liikuntatoiminta ja liikkumisympäristöt 
• Sivukylien kyläyhdistykset entistä aktiivisemmin mukaan ikäihmisten liikunnan edistämiseen, 

liikunnallisesti passiivisten ikäihmisten ”löytämiseen” ja liikuntatoimintojen järjestämiseen. Keväisin 
kokoontuvaan järjestöpalaveriin mukaan myös kyläyhdistykset. Ehdotettiin, että kartoitetaan 
kyselyllä sivukylien ikääntyneiden liikuntatarpeita. 

• Lisää liikuntavälineitä vertaisohjaajien vetämiin liikuntaryhmiin. 
• Keskustan kerrostaloihin vertaisohjaajien vetämiä ikäihmisten korttelijumppakerhoja.  
• Tuleviin ulkoliikuntapuistoihin laiteopastusta ja ohjattuja ryhmiä.    

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

    

 

 

  

 

 
 

Iäkkäät toivovat sivukylille enemmän liikuntatoimintaa, keskustaan 
korttelijumppakerhoja sekä  tehokkaampaa liikuntaneuvonnasta tiedottamista   
 
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 

Maija-Liisa Soininen 



Voimaa vanhuuteen -ikäihmisten liikuntaraati 
Raadissa oli  ikäihmisten edustajia seuraavilta tahoilta: 
Pieksämäen vanhusneuvosto, SPR Pieksämäen osasto, 
Paltasen kylätoimikunta, Pieksämäen voimistelijat, 
Pieksämäen invalidit ry, Eläkeliiton Pieksämäen yhdistys ry, 
Pieksämäen Afasia- ja aivohalvauskerho, Pieksämäen 
nivelpiiri. 
 
Lisäksi mukana oli järjestöihin kuulumattomia ikäihmisiä.  
 
Liikuntaraatiin osallistuivat Pyhäjärven Voimaa vanhuuteen 
-yhteistyöryhmästä:  
Anna-Liisa Miettinen vanhus- ja vammaispalvelujohtaja 
Jaana Ruuskanen, liikuntasihteeri 
Miia Immonen, fysioterapeutti Seutuopisto 
Lisäksi mukana oli Liisa Nykänen, liikunnanohjaaja 
 
Kiitämme yhteistyöryhmää tarjoiluista ja sujuvista 
käytännön järjestelyistä! 
 

Raadin lopuksi  paikalle oli kutsuttu päättäjiä ja virkamiehiä 
kuulemaan ikäihmisten ajatuksia. Paikalle saapuivat Tapani 
Mähönen teknisen toimen johtaja, Ville Vehviläinen 
kaupunginvaltuusto sekä Seutuopiston ja Kunnonkeskus 
Oy:n edustajat. 

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:  
Jaana Ruuskanen 
etunimi.sukunimi@pieksamaki.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/

