
 

 

 

 

 
 
Rautjärven kunnantalolla kokoontui liikuntaraati 7.5.2014. Paikallinen Voimaa vanhuuteen -yhteistyöryhmä 
kutsui koolle edustavan joukon ikäihmisiä keskustelemaan liikunta-asioista. 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 
• Aktiivisesta liikunnanohjaajasta, joka huomioi  
           kaikenikäiset. 
• Bussikuljetuksista Imatran uimahallille vesijumppaan. 
• Liikuntatoimen, kansalaisopiston ja järjestöjen  
           monipuolisesta liikuntatarjonnasta. 
• Hyvin hoidetuista hiihtoladuista.   

 
 
Raadissa ideoitiin 
 
Tiedon saanti ja iäkkäiden tavoittaminen 
• Kaikki eivät rohkene mukaan toimintaan -> kaverit pitää kannustaa mukaan liikuntaryhmiin. 
• Kannustetaan ikäihmiset liikkeelle kuntokorttijärjestelmällä, jossa liikuntasuorituksista saa pisteitä. 

Järjestöt voisivat kisailla siitä, kuka saa eniten pisteitä. 
 

Liikuntatoiminta 
• Kansalaisopiston kausi on lyhyt -> tarvittaisiin myös kesäopisto. 
• Pidetään syksyllä Voimaa vanhuuteen -liikuntatapahtuma frisbeegolfradalla. 
• Sivukylille kaivataan liikuntatoimintaa, sillä kaikki eivät lähde tai pääse keskustaan. 
• Liikunnanohjaaja ei ehdi kaikkialle -> vertaisohjaajia tarvitaan liikuntaryhmiä vetämään. 

 
Liikkumisympäristöt ja olosuhteet 
• Vanhusneuvoston tekemä aloite lähiliikuntapaikan rakentamisesta sai suurta kannatusta.  
• Puiston valmistuttua järjestöt tutustuttavat omat jäsenensä puiston liikuntamahdollisuuksiin. 
• Rautjärven hautausmaalle kaivataan lisää penkkejä. 

 

 
 

 

    

 

 

  

 

 
 

Frisbeegolfrata myös ikäihmisten käyttöön  
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 
8.5.2014 
 



Voimaa vanhuuteen -ikäihmisten liikuntaraati 
 
Liikuntaraatiin osallistuivat Ruokolahden Voimaa 
vanhuuteen -edustajat  
Marjut Rita, liikuntatoimi 
Sanna-Mari Repo, Eksote, terveysaseman fysioterapia 
Riikka Lehmus, Eksoten Voimaa vanhuuteen -koordinaattori 
 
Kiitämme yhteistyöryhmää tarjoiluista ja sujuvista 
käytännön järjestelyistä! 
 
Raadin  yhteenvetoa kuulemaan kutsuttiin virkamiehiä,  
luottamushenkilöitä ja järjestöjen edustajia. 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:  
Marjut Rita 
etunimi.sukunimi@rautjarvi.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/

