
 

 

 

 

      Liikuntaraati Enontekiö 2018

  

 

 

 

 

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. 

Enontekiön liikuntaraati kokoontui 13.2.2018 valtuustosalissa. Paikallinen Voimaa vanhuuteen 
-yhteistyöryhmä oli kutsunut koolle joukon ikäihmisiä eri puolilta kuntaa. Raatiin osallistui 17 
henkilöä paikan päällä ja yksi henkilö etäyhteydellä. Ikäihmisten lisäksi paikalla oli 
luottamushenkilöitä ja kunnan Voimaa vanhuuteen -yhteistyöryhmän edustajia. Keskustelun 
kulusta vastasi Ikäinstituutin suunnittelija Heli Starck.  

Liikuntaraadissa käsiteltiin seuraavia teemoja: 
  - Tiedonsaanti liikunta-asioista ja liikuntaneuvonta 
  - Liikuntatoiminta 
  - Liikkumisympäristöt sisällä ja ulkona 

Raatilaiset kiittivät 
• Kansalaisopiston järjestämä vesijumppa Karesuvannossa  
• Hyvä latuverkosto ja latujen kunnossapito, kunnan antamat latuavustukset tärkeitä 
• Virtapiiriryhmät ja niihin saatu ohjaustuki sydänyhdistykseltä ja terveyskeskukselta 
• Hetan Ladun tapahtumissa huomioidaan vanhemmat ihmiset hyvin 
• Palojoensuun kevyenliikenteenväylällä on hyvä pyöräillä 
• Kilpisjärvellä hyvät sisäliikuntatilat ja luontoliikuntamahdollisuudet 

 
 

Raatilaisten toiveet  
 

 

Tiedonsaanti ja liikuntaneuvonta 
 

 Lisätään Ikäihmisten palveluoppaaseen tiedot myös eri tahojen järjestämistä liikuntatoiminnoista 

 Tuttu tutulle -periaate käyttöön. Innostetaan vähemmän aktiiviset mukaan toimintaan ja tarvittaessa 
haetaan mukaan  

 Tehdään ennakoivia kotikäyntejä ikäihmisille, otetaan käynneillä liikunta puheeksi ja ohjataan mukaan 

toimintaan. 

 Sote-uudistuksen jälkeen perustetaan kuntaan hyvinvointikoordinaattorin virka 
 

 

TIETOA PÄÄTTÄJILLE 
Iäkkäät toivovat kuntotansseja, liikuntavinkkejä asiantuntijoilta  

sekä senioreille soveltuvaa kuntosalia liikuntahalliin     
tutustumaan liikuntamahdollisuuksiin. 



  
 
 

 
 

   

 

 

 

 

Liikuntatoiminta 
 

 Yhdistysten toimintaan mukaan Voimaa vanhuuteen asiat 

 Asiantuntijat, esim. uudet Voitas-kouluttajat, jalkautuvat ryhmiin antamaan liikuntavinkkejä 

 Myöhemmin koulutetaan VertaisVetureita kylille  

 Ohjattua toimintaa lähiliikuntapaikalle. Liikuntatoimi voi aloittaa, mutta vetovastuuta myös seuroille 

 Säännöllisesti järjestettävät kuntotanssit 

 Kilpisjärvelle toivotaan kuntosaliohjausta, ohjattuja liikuntaryhmiä ja testauksia 

 Rusettiluistelua ikäihmisille 

 

Liikkumisympäristöt sisällä ja ulkona 
 

 Senioreiden kuntosalinkäyttö tulee huomioida liikuntahallin peruskorjausremontissa ja 

laitehankinnoissa 

 Lisätään latuavustushakemukseen myös mahdollisuus hakea avustusta kylätalojen vuokriin 

 Työllistetty ja moottorikelkka kuntien sivukylien latujen kunnossapitoon 

 

Enontekiön liikuntaraatiin osallistuivat: 
 

Enontekiön yhteistyöryhmä: 

Inka Alapuranen, vapaa-aikasihteeri 

Kalevi Keskitalo, Rakennusmestari-rakennustarkastaja 

Aarne Kultima, Kotirinne ry 
Pirjo Järvistö, Hetta-fysio 

Pirkko Kuusela, sydänyhdistys 

Heikki Järvistö, eläkeläinen 

  

Valtuutetut ja vanhusneuvoston edustajat:  

Outi Kurkela, vanhusneuvoston pj, valtuutettu, 

yhteistyöryhmän jäsen 

Tuula Ruponen, vanhusneuvosto 

Ulla-Maija Syväjärvi, vanhusneuvosto 

Taru Mäkitalo, valtuutettu 

 

Kuntanne mentori: 

Heli Starck, Ikäinstituutti 

heli.starck@ikainstituutti.fi  

 
  

Iso kiitos aktiivisille raatilaisille! Kiitos myös sujuvista käytännön järjestelyistä sekä tarjoiluista. 

 
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 rahoittaa Veikkaus. www.voimaavanhuuteen.fi 
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