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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. 

Kiuruveden liikuntaraati kokoontui 7.11.2017 kulttuuritalolla. Paikalle oli kutsuttu joukko 
ikäihmisiä, sekä liikunnallisesti aktiivisia että myös vähemmän liikkuvia. Raadissa oli 9 ikäihmistä, 
joista miehiä oli 2 ja naisia 7.  Keskustelua johdatteli Ikäinstituutin Minna Säpyskä-Nordberg. 
 
Raatiin osallistuivat: Kiuruveden Voimaa vanhuuteen yhteistyöryhmä  
Päättäjät:  
Jarmo Muiniekka, kaupunginjohtaja 
Kari Saastamoinen, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja 
Vesa Niskanen, opetus- ja sivistyslautakunta 
Lisäksi seurakunnan edustaja Tanja Reinikainen 

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

Raatilaiset kiittivät 

• Erityisliikunnanohjaajasta. 
• Runsaasta liikuntaryhmien tarjonnasta. 
• Joka kotiin jaettavasta kansalaisopiston esitteestä, jossa on tarvittavat tiedot eri toiminnoista. 
• Hyvistä liikuntatiloista. 
 

Raatilaisten toiveita ja kehittämisideoita 
 

Tiedonsaanti ja liikuntaneuvonta 
 

 Lääkäriltä ja muilta ammattilaisilta tulisi saada liikuntaneuvontaa ja ohjausta liikuntaryhmiin. 

 Ohjausta harjoitteluun esim. terveyskeskuksen kuntosalilla, niille, jotka käyvät vastaanotolla ja 

tarvitsevat tukea harjoittelun aloittamiseen. Kaikki eivät osaa/halua mennä liikuntatoimen 

kuntosalille, josta voi myös saada ohjausta. 

 Liikuntatietoa myös Ohjurin kautta tavoitettaville ikäihmisille. 

TIETOA PÄÄTTÄJILLE 
Iäkkäät toivovat tukea kotiharjoitteluun ja ulkoliikuntapuistoa  



  
 
 

 
 

   

 

Liikuntatoiminta 

 

 Siirtyminen terveyskeskuksen tai Virranrannan  ryhmistä jatkoharjoitteluun erityisliikunnan 

ryhmin tulisi olla sujuvaa ja saumatonta. 

 IDEA: sote ja liikuntatoimi sopivat ryhmien ajankohdat yhteensopiviksi, jotta siirtyminen 

jatkoon onnistuu. 

 Tukea kotiharjoitteluun niille, jotka eivät pääse tai jaksa lähteä kaupungin liikuntaryhmiin ja 

jotka eivät kuitenkaan ole vielä kotikuntoutuksen piirissä. 

 IDEA: Voisiko järjestöjen vapaaehtoisia kouluttaa tukemaan ikäihmisten ulkoilua tai 

kotivoimistelua. Esim. SPR:n ja srk:n vapaaehtoiset käyvät jo nyt ikäihmisten luona. Lisätieto 

liikunnan merkityksestä auttaisi heitä tukemaan kotona asuvien ikäihmisten liikuntaa. 

 Myös omaishoitajien tilannetta pohdittiin.  Pääsevätkö he liikkumaan? 

  IDEA: sote- ja liikuntatoimi järjestävät yhteistyössä toiminnan niin, että omaishoitajat voivat 

tulla liikuntatoimen ryhmään samaan aikaan kun hoidettavat ovat Virranrannan ryhmässä. 

 Järjestöjen kokoontumisiin lisää säännöllistä liikuntaa, kannattaa hyödyntää liikuntatoimen 

jakamaa Voimaa vanhuuteen -materiaalia. 

 Alue-TV voisi näyttää säännöllisesti jumppaohjelmia kotona oleville ikäihmisille.  Myös 

etäyhteydellä toimiva ohjattu liikuntatuokio kotona asuville tavoittaisi monia, kun tabletin 

käyttö opetettaisiin.  

 

 

Liikkumisympäristöt sisällä ja ulkona 
 

 Penkkilenkki hyvä ja keskeisellä paikalla monen saavutettavissa. Talvikunnossapitoa reitille 

toivottiin. 

 Keskustan kävelyreitit tulisi saada esteettömiksi, esim. katukäytävien reunukset ovat usein liian 

korkeita rollaattorilla tai pyörätuolilla liikkuville. 

 Raatilaiset innostuvat eri sukupolvien ulkoliikuntapuistosta, jonka sijainti olisi 

Raivaajapuistossa. Pohdittiin kustannuksia ja mahdollisia yhteistyökumppaneita, esim Veturi-

hanke.  

 Ideoitiin yhdessä senioriliikuntapäivää, viikoittaista liikuntatilaisuutta, jossa tulisi olla ohjelmaa 

eri kuntoisille. Sukupolvien kohtaaminen -ryhmä toteutettaisiin yhteistyössä päiväkotilasten 

kanssa (Kimppa) 

 
 
Kiuruveden yhteistyöryhmä: Lassi Myllylä, puheenjohtaja, lassi.myllyla@kiuruvesi.fi 
Kiuruveden mentori: Minna Säpyskä-Nordberg, Ikäinstituutti, minna.sapyska-nordberg@ikainstituutti.fi 

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 


