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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. 

Muonion liikuntaraati kokoontui 12.2.2018 valtuustosalissa. Paikallinen Voimaa vanhuuteen -
yhteistyöryhmä oli kutsunut koolle joukon ikäihmisiä eri puolilta kuntaa. Raadissa oli seitsemän 
ikäihmistä, joista naisia oli neljä ja miehiä kolme. Keskustelun kulusta vastasi Ikäinstituutin 
suunnittelija Heli Starck.  

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

Raatilaiset kiittivät 
• Toimintatuokiot vetävät väkeä 
• Vesijumpparyhmät on koettu erittäin mieluisiksi 
• Kangosjärven tilat erittäin hyvät   
• Muonion Kirin ylläpitää hienosti hiihtolatuja ja juoksureittejä 
• Käsivarren seniorien kuntosaliryhmä 

 
Raatilaisten toiveet ja niiden eteenpäin vieminen  
 

 

Tiedonsaanti ja liikuntaneuvonta 
 

 Liikuntakalenteriin kootaan kaikki tieto ikäihmisten liikuntatoiminnasta. Kerrotaan siinä myös 
mahdollisuudesta saada liikuntaneuvontaa terveyskeskuksen fysioterapeutilta. 

o Voimaa vanhuuteen –työryhmä kokoaa ja jakaa kalenterin syksyllä 2018 

 Ehdotetaan Luoteis-Lapille Kunnon eväät –jumppakorttien julkaisemista 

o Toteutetaan yhdessä Kolarin Voimaa vanhuuteen –toimijoiden kanssa 

 

 

 

 

 

 

TIETOA PÄÄTTÄJILLE 
Iäkkäät toivovat keskustaan penkkejä ja ulkoliikuntalaitteita,  

sivukylille ohjattua toimintaa   
tutustumaan liikuntamahdollisuuksiin. 



  
 
 

 
 

   

 

 

Liikuntatoiminta 
 

 Torstaitoreille jumppatoimintaa 

o Yhteistyössä työpajan kanssa 
o Kierrätetään vetovastuuta, järjestöt mukaan 

 Iäkkäille kohdennettua tanssia 
o Toiminnanohjaaja käy keväällä senioritanssiohjaajakoulutuksen, liikunnanohjaaja myöhemmin 

o fysioterapeutit käynnistävät tanssiryhmän  

 Lisää ikäihmisille soveltuvia liikuntaryhmiä 
o elokuussa alkaa vertaisohjaajakoulutus, josta saadaan ohjaajia sivukylille 

 Ulkoilutapahtumia myös helpommin saavutettaviin kohteisiin 
o Äijäkoski, Harrinivan veneennostopaikka hyvä kohde 

 Kotona asuvat ikäihmiset tarvitsevat tukea ulkoiluun 

o Ulkoiluystäväkoulutus alkaa helmikuussa 

  

Liikkumisympäristöt sisällä ja ulkona 
 

 Kuntakeskuksessa ei ole riittävästi penkkejä 

o järjestetään penkkien katselmuskävely, jossa kartoitetaan tarve 

 Keskustaan tarvitaan myös katoksia ulkoilutapahtumia varten 

 Omatuvalta suunniteltu kaavatie tulisi rakentaa valmiiksi ja pitää talvisin auki. Tämä lyhentäisi 

olennaisesti Omatuvan asukkaiden matkaa terveyskeskukselle. 

o Tekniselle toimelle viestiä  

 Ulkoliikuntapuisto kaiken ikäisille, myös senioreille 

o Urheilukentän peruskorjauksen yhteydessä, suunnittelu käynnistymässä 

o Muutama laite olisi hyvä saada torille jo nopeammalla aikataululla 

 

 

Muonion liikuntaraatiin osallistuivat: 
 

Muonion yhteistyöryhmä: 

Sini Westerling, toiminnanohjaaja  

Pihla Jaakkola, liikunnanohjaaja 

Eija Nilimaa, fysioterapeutti 

Niina Kivi, fysioterapeutti 

Sanna Piirainen, lähihoitajaopiskelija 

 

Päättäjät: 

Juha Niemelä  

 

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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