
 

 

 

 

      Liikuntaraati 2017  

 

 

 

 

Ikäihmisten osallisuus liikuntapalvelujen kehittämisessä ja arkiliikunnan edistämisessä on tärkeää. 
Vanhuspalvelulain (2013) perusteella ikääntyneillä tulee olla mahdollisuus osallistua elinoloihinsa 
vaikuttavien päätösten valmisteluun sekä palvelujen kehittämiseen omassa kunnassaan. Voimaa 
vanhuuteen -ohjelman kunnissa järjestetään paikallisia ikäihmisten liikuntaraateja, joissa 
ryhmäkeskustelulla kerätään iäkkäiden toiveita liikuntatoiminnasta sekä mahdollistetaan 
vuoropuhelu kunnan päättäjien sekä ikäihmisten kesken. 

Saarijärven liikuntaraati kokoontui monitoimitalossa 6.9.2017. Paikallinen Voimaa 
vanhuuteen -yhteistyöryhmä oli kutsunut koolle joukon ikäihmisiä sekä liikunnallisesti aktiivisia 
että myös vähemmän liikkuvia. Raadissa oli kahdeksan ikäihmistä, joista miehiä oli kolme ja naisia 
viisi. Aktiivisen keskustelun aikana paikalle saapui kuulemaan liikuntaraatilaisten ajatuksia sekä 
kehittämisehdotuksia 7 päättäjätason henkilöä, jotka edustivat järjestöjä sekä toimijoita kunnan eri 
sektoreilta.  Keskustelun kulusta vastasivat Ikäinstituutin suunnittelijat Saila Hänninen ja Eveliina 
Hovinen.  

Liikuntaraadissa käsiteltiin seuraavia teemoja: 
- Tiedonsaanti liikunta-asioista ja liikuntaneuvonta 
- Liikuntaryhmät 
- Ulkoilu ja ulkoiluympäristöt 

Raatilaiset kiittivät: 
- Serviisin ja kansalaisopiston monipuolista toimintaa 

- Luontoliikuntamahdollisuuksia kuten Mannilan Männikköä ja Pajulammen lenkkiä 

- Ikäihmisten mahdollisuutta käyttää urheilukenttää ulkoilutoimintaan, myös apuvälineillä 

liikkuvat tervetulleita 

- Penkkien määrän lisääntymistä ulkoilureiteillä 

- Kunnan järjestämää vertaisohjaajakoulutusta 

Raatilaisten toiveita 
 

 

Tiedonsaanti ja liikuntaneuvonta 
 

 Sampossa tiedottamista tulee jatkaa. 

 Toivotaan yleistä ilmoitustaulua keskustaan. 

 Kansalaisopiston esite jaetaan syksyisin. Kauden aikana tulevista uusista ryhmistä on tieto vain 
Internetissä. Toivotaan tietoa erillisissä kirjeissä/lehtisissä, joissa myös kuvaus ryhmän sisällöstä. 

 Yhteinen tavoite on, että kunnassa järjestettävä ikäihmisten liikuntatoiminta tulisi yksiin kansiin. 

 Koetaan, että tietoa on saatavilla, mutta ikäihmisen tulee osata kysyä niitä oikeasta paikasta. 
Seniorineuvolan kaltaisesta toiminnasta voisi olla hyötyä, tieto keskitettynä yhteen paikkaan.  

 Kertaluonteista liikuntaneuvontaa saa fysioterapiasta, tiedottamista tulisi kuitenkin tehostaa.  

 Liikuntaneuvonta koettiin tarpeelliseksi ja sitä voisi järjestää myös hyvinvointituvassa. 

TIETOA PÄÄTTÄJILLE 
Iäkkäät toivovat kuljetusmahdollisuuksia liikuntaryhmiin 

 sekä levähdyspaikkoja ulkoilureiteille 
 



  
 
 

 
 

   

 

 
 

Liikuntatoiminta 
 

 Keskustassa on tarjolla paljon liikuntatoimintaa, mihin ollaan tyytyväisiä. Toisaalta kaikki halukkaat 

eivät mahdu ryhmiin.   

 Haasteena koetaan matkat liikuntaryhmiin niin sivukyliltä kuin keskustankin alueelta Kyliltä ei pääse 
keskustaan ja kyyti pitää järjestää itse.  Toisaalta keskusta-alueen yksinelävillä ikäihmisillä on 

vaikeuksia päästä toimintaan, sillä lyhytkin matka liikuntapaikalle voi olla haastava.  

 Toivottiin kyliltä keskustaan tuovaa asiointiliikennettä ja sellaisia aikatauluja, mitkä mahdollistaisivat 

asioinnin lisäksi osallistumaan esim. kuntosalitoimintaan. 

 Ehdotettiin kylille vapaaehtoisten vetämiä ulkoilu- ja jumpparyhmiä sekä asuntoyhtiöiden yhteisiin 
tiloihin omatoimisia pienryhmiä. Kokemusta Saarijärvellä tällaisesta on jo olemassa.  

 Senioriliikuntakorttiin oltiin tyytyväisiä, mutta raadissa nousi esille toive ilmaisesta uintivuorosta 
kerran viikossa.  

 Liikuntakavereita on koulutettu, mutta tietoa niiden saatavuudesta ei niitä tarvitsevilla ole.  

Liikkumisympäristöt sisällä ja ulkona 
 

 Kunnan alueella on kauniita ulkoilupaikkoja, joihin ikääntyneillä haasteita päästä. Ehdotettiin kuljetuksia 

ulkoilualueille sekä pitkien reittien vartta sijoitettuja levähdyspaikkoja/ penkkejä. Vertaisohjaajat tai 

ulkoiluystävät voisivat olla kävelyryhmissä ja kuljetuksissa apuna. 

 Uuden senioripuiston suunnitteluun toivotaan ikäihmisten liikunnan asiantuntijaa esim. fysioterapeutti  

 Apteekissa on jo tuoleja. Myös kauppoihin tarvittaisiin levähdyspenkkejä. 

 Sivukylien saatavilla olevista tiloista (kyläkoulut, nuorisoseurain talot yms.) tulisi antaa tietoa 

yhdistyksille ja muille liikuntatoimintaa järjestäville tahoille. Pienillä järjestöillä ei ole varaa vuokrata 

kalliita tiloja. Toivotaan kunnan vastaantuloa kustannuksissa. 

 

Saarijärven Voimaa vanhuuteen liikuntaraatiin osallistuivat: 
 

Voimaa vanhuuteen yhteistyöryhmä: 
Kati Kivelä, fysioterapeutti 
Anna-Kaisa Manninen, toimintaterapeutti 
Saija Ylönen, projektityöntekijä SPR 
 

Päättäjät: 
Esko Pekkanen, vapaa-aikasihteeri 
Kari Nuopponen, kaupungin valtuusto 
Harri Kinnunen, kiinteistönhoidon esimies 
Aaro Lahtinen, kaupungin valtuusto   
Eija Viitanen, vanhusneuvoston sihteeri   
Hannu Liimatainen, kansalaisopiston suunnittelija  
Liisa Lumiaho, liikuntakoordinaattori, sairaanhoitopiiri 
 

Kuntanne mentori:  

Saila Hänninen, Ikäinstituutti 

saila.hanninen@ikainstituutti.fi 
 

Kiitämme Saarijärveä sujuvista käytännön järjestelyistä ja tarjoiluista 

 sekä iso kiitos aktiivisille raatilaisille! 

 
Ikäinstituutti toimii hyvän vanhenemisen puolesta kehittämällä, tutkimalla, viestimällä ja 

vaikuttamalla. Ikäinstituutin koordinoimassa Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa kunnat ottavat 
käyttöön liikuntaneuvonnan, voima- ja tasapainoharjoittelun ja ulkoilun hyviä toimintatapoja.  

Ohjelmaa rahoittavat Veikkaus/STEA ja opetus- ja kulttuuriministeriö. 
www.voimaavanhuuteen.fi 
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