
 

 

 

 

 
 
Kokemäen  liikuntaraati kokoontui  11.4.2013 Palvelukeskus Henrikinhovissa. Paikallinen Voimaa 
vanhuuteen -yhteistyöryhmä kutsui koolle edustavan joukon ikäihmisiä, liikunnallisesti aktiivisia ja myös 
vähemmän liikkuvia. Paikalla oli yksitoista  ikäihmistä , miehiä oli  viisi ja naisia kuusi. Keskustelua 
johdattelivat Ikäinstituutin suunnittelijat Anu Havas ja  Veera Farin. Ryhmäkeskustelussa käsiteltiin 
seuraavia teemoja: 
 Tiedon saanti liikunta-asioista 
- Liikuntaneuvonta 
- Kokemus liikunnasta, mikä kannustaa, mikä estää? 

Raatilaiset kiittivät 
• Saneeratusta uimahallista, aamu-uinneista 
• Terveyskeskuksen liikuntaryhmistä 
• Kauvatsan Lähteenmäen koulun liikuntaryhmästä 
• Kansalaisopiston joogasta 
• Hiihtolatujen ja pururatojen hyvästä hoidosta 
• Pitkäjärven Koomankankaan ulkoilureiteistä 

 
Raatilaisten toiveita  
Tiedon saanti ja iäkkäiden tavoittaminen 
• Koottu tieto  eri sektoreiden liikuntaryhmistä esimerkiksi palveluoppaaseen 
• Nimetty henkilö  kuntaan, jolta tiedustella liikuntapalveluista 
• Liikuntaneuvontaa 70 -vuotiaiden terveystarkastuksiin  
• Kaikkien terveydenhuollon ammattilaisten tulisi  antaa liikuntaneuvontaa ja kannustaa liikkumaan 
Liikuntatoiminta 
• Lisää ohjattuja vesiliikunta-, tasapaino- ja ulkoiluryhmiä  
• Kunnan ylläpitämä kuntosali  
• Liikunnan palveluketju, joka mahdollistaa liikunnan harrastamisen myös toimintakyvyn 

heikentyessä  
• Kuljetusten järjestäminen ryhmiin 
• Vertaisohjaajien koulutuksen käynnistäminen 
Liikkumisympäristöt 
• Ulkoliikuntapuisto esimerkiksi  Henrikinhovin pihamaalle 
• Lisää penkkejä taajama-alueelle, etenkin pyöräteiden varrelle 
• Pyörätiet Ristolan ja Pitkäjärven välille  sekä Suokkaantien ja Voimakadun  reunaan  
• Parempaa aurausta teiden liittymissä 

 
 
 
 
 
 
 

 

    

 

 

  

 

 
 

Iäkkäät toivovat lisää liikuntaryhmiä ja -neuvontaa  
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 
 
Liikuntaraatiin osallistuivat Kokemäen Voimaa vanhuuteen -
yhteistyöryhmästä  
Kirsi-Marja Polo, vanhuspalvelupäällikkö 
Elina Heinilä, vapaa-aikapäällikkö 
Irma Hämäläinen, fysioterapeutti 
Sarianna Nurmi, fysioterapeutti 
 
Kiitämme yhteistyöryhmää tarjoiluista ja sujuvista 
käytännön järjestelyistä! 
 

Raadin lopuksi  päättäjät ja virkamiehet kuulivat ikäihmisten 
ajatuksia. Osallistujat olivat: 
- Pertti Raitoharju, perusturvalautakunnan pj 
- Juhani Oksanen, kaupungin hallitus 
- Johanna Salmi, diakonissa Kokemäen srk 
- Katja Lehtonen, avopalvelupäällikkö 
- Erno Toikka, tekninen lautakunta pj 
- Eetu Välkkynen, vapaa-aikalautakunta pj 
- Paula Puronummi, kaupungin valtuusto ja kaupungin 
hallitus 
- Riikka Huhtanen, kaupungin hallitus 
- Eija Kuokka, perusturvajohtaja 

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: Kirsi-Marja 
Polo,   
etunimi.sukunimi@kokemaki.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/

