
 

 

 

 

 
 
Nurmeksen liikuntaraati kokoontui 14.5.2013 Kyrölän palvelutalolla. Paikallinen Voimaa vanhuuteen -
yhteistyöryhmä kutsui koolle ikäihmisiä, liikunnallisesti aktiivisia ja myös vähemmän liikkuvia. Paikalla oli 
viisi ikäihmistä, miehiä oli kaksi ja naisia kolme. Keskustelua johdattelivat Ikäinstituutin suunnittelijat Anu 
Havas ja Minna Säpyskä-Nordberg. Kahden tunnin ryhmäkeskustelussa käsiteltiin seuraavia teemoja 
- Tiedon saanti liikunta-asioista, liikuntaneuvonta 
- Ohjattu liikuntatoiminta 
- Liikkumisympäristöt 

 

Raatilaiset antoivat kiitosta 
• Seniorikortista, jolla pääsee myös yksityisille kuntosaleille 
           keskustaan ja Sotkalle. 
• Kyrölän päiväkuntoutuksen kuntosaliharjoittelusta  ja kuljetuksista. 
• Joka kotiin jaettavasta Kansalaisopiston esitteestä, jossa on myös 
           ikäihmisten liikuntaryhmät.   
• Hoidetuista hiihtoladuista erilaisissa maastoissa, metsä-, jäälatu. 

Raatilaisten toiveita ja ehdotuksia  
Tiedon saanti, liikuntaneuvonta 
• Tehostettua tiedotusta  tarjolla olevasta terveyskeskuksen liikuntaneuvonnasta. 
• Fysioterapeutin vierailuja järjestöjen  kokoontumisiin kertomaan liikunta-asioista. 
• Tietoa liikuntaneuvonnasta  myös yhdistysten jäsenkirjeisiin. 
• Itsehoitopisteissä (kirjasto, työttömien talo) voisi olla tietoa tarjolla olevasta henkilökohtaisesta 

liikuntaneuvonnasta. 
 

Liikuntatoiminta 
• Sujuvaa siirtymistä ja ohjausta  mm. Kyrölän kuntosalijaksolta jatkoryhmiin liikuntatoimeen tai 

terveyskeskuksen ryhmiin sekä vertaisohjaajien vetämiin ryhmiin. 
• Tutustumiskäynnit esimerkiksi keskustan kuntosaleille oman ryhmän  kanssa, sen jälkeen on 

helpompi siirtyä jatkoharjoitteluun tai aloittaa harjoittelu. 
• Miten järjestää kuljetukset liikuntaryhmiin pääsemiseksi:  Kyytipoika, muut mahdollisuudet? 
• Kotipalvelun antaman ulkoiluavun tueksi  lisää koulutettuja ulkoiluystäviä ja tiedotus 

ulkoilutoiminnasta vanhusten asuintaloihin. 
  
Liikkumisympäristöt 
• Penkkejä lisää: keskusta torin ympäristö ja Kirkkokatu, missä asuu paljon ikäihmisiä, rantabulevardi, 

Teboilin lenkki, Hannikaisen palvelukodin ympäristö, Porokylän kirkkotie ja ulkoilureitit. 
• Ikääntyvien neuvoston ja eri hallintokuntien edustajien kävellen tehtävät liikkumisympäristöjen 

katsaukset nähtiin hyvänä toimenpiteenä . 

 
 
 
 
 

 

    

 

 

  

 

 
 

Lisää penkkejä, ulkoiluapua sekä ohjausta kuntosaleille 
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 
29.5.2013 

Kuva Tuula Kokko  



Voimaa vanhuuteen -ikäihmisten liikuntaraadissa oli 
edustajia seuraavilta tahoilta: 
Nurmeksen Naisvoimistelijat, Eläkkeensaajat, Eläkeliitto, 
Nurmes-Valtimo sydänyhdistys, Ikääntyvien neuvosto, 
Kyrölän palvelukeskuksen päiväkuntoutus. 
 
Liikuntaraatiin osallistuivat Nurmeksen  Voimaa vanhuuteen 
-yhteistyöryhmästä  
Eila Soikkeli, vanhustyön johtaja 
Taina Karjalainen, fysioterapia 
Armi Laukkanen, liikuntatoimi 
Virpi Pitkänen, järjestöjen edustaja 
 

Kiitämme yhteistyöryhmää tarjoiluista ja sujuvista 
käytännön järjestelyistä! 
 

Raadin lopuksi  päättäjiä oli kutsuttu kuulemaan ikäihmisten 
ajatuksia ja raadin ehdotuksia. Tilaisuuteen osallistui 
kaupunginvaltuutettu Leena Moilanen. 
 

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: Eila Soikkeli 
etunimi.sukunimi@nurmes.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/

