
 

 

 

 

 
 
Mäntykodilla kokoontui liikuntaraati 28.8.2014. Paikallinen Voimaa vanhuuteen -yhteistyöryhmä kutsui 
koolle edustavan joukon ikäihmisiä keskustelemaan liikunta-asioista. Paikalle saapui 10 ikäihmistä. 
Keskustelua johdattelivat Ikäinstituutin suunnittelijat Heli Starck ja Minna Säpyskä-Nordberg. Puolentoista 
tunnin ryhmäkeskustelussa käsiteltiin seuraavia teemoja 
• Tiedon saanti liikunta-asioista 
• Liikuntaneuvonta 
• Kokemus liikunnasta, mikä kannustaa, mikä estää? 

 
Raatilaiset antoivat kiitokset 
• Taavettihallin monipuolisista liikuntamahdollisuuksista. 
• Mäntykodin allasjumpista. 
• Liikuntaryhmien hyvästä ilmapiiristä ja ohjauksesta. 
• Hiihtoladuista.  
• Keskusta-alueen penkeistä ja kukkaistutuksista.   

 
Raadissa ideoitiin 
 
Tiedon saanti ja iäkkäiden tavoittaminen 
• Matalan kynnyksen liikuntaneuvontaa tarjolla säännöllisesti esim. terveyskeskuksessa tai kirjastossa.  
• Kirjastoon hankitaan lainattavia liikuntavälineitä esim. sauvoja, tarrapainoja ja tasapainotyynyjä. 
• Kunnan verkkosivuille kootaan tieto kaikkien eri tahojen järjestämistä iäkkäiden liikuntaryhmistä. 

Tietoa jaetaan myös paperiesitteellä. 
• Liikuntatietoa jaetaan Kutsutaksikyytien aikana. 
• Paikallislehteen haastatteluita ja tietoa ikäihmisten liikuntamahdollisuuksista.  

 
Liikuntatoiminta 
• Tutumiskäyntejä ja starttikursseja sellaisille ikäihmisille, jotka eivät ole koskaan käyneet kuntosalilla.  
• Koulutetaan lisää vertaisohjaajia ja tuetaan heitä ryhmien ohjaamisessa. 
• Avustajia esimerkiksi allasryhmiin.  
• Liikuntaryhmien ajankohdat katsotaan Kutsutaksin aikatauluihin sopiviksi.  
• Seniorikortti ilmaiseksi tai halvemmaksi ja siihen voisi sisällyttää myös Mäntykodin liikuntatoiminnan. 

 
Liikkumisympäristöt ja olosuhteet 
• Asuinalueiden teiden ja kujien varrelle kaivataan lisää penkkejä. 
• Ohjattuja ulkoiluryhmiä taloyhtiöihin, Taavettihallillle tai Mäntykodin ympäristöön.   

 
 
 

 

    

 

 

  

 

 
 

Ikäihmisten liikunta näkyväksi  
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 
29.8.2014 
 



Voimaa vanhuuteen -ikäihmisten liikuntaraati 
 
Liikuntaraatiin osallistuivat Luumäen Voimaa vanhuuteen –
yhteistyöryhmän edustajat  
Pasi Kyllönen, liikuntatoimi 
Hanna Nuutinen, kotihoidon fysioterapeutti 
 
Kiitämme yhteistyöryhmää tarjoiluista ja sujuvista 
käytännön järjestelyistä! 
 
Raadin  yhteenvetoa kuulemaan kutsuttiin virkamiehiä,  
luottamushenkilöitä ja järjestöjen edustajia. 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:  
Pasi Kyllönen 
etunimi.sukunimi@luumaki.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/

