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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. 

Pihtiputaan liikuntaraati kokoontui 24.10.2017 kunnanvirastossa. Paikallinen Voimaa 
vanhuuteen -yhteistyöryhmä oli kutsunut koolle joukon ikäihmisiä sekä liikunnallisesti aktiivisia 
että myös vähemmän liikkuvia. Raadissa oli 11 ikäihmistä, joista miehiä oli 3 ja naisia 8.  
Keskustelun kulusta vastasi Ikäinstituutin suunnittelija Heli Starck.  

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

Raatilaiset kiittivät 
• Rantaraitti on hyvä lenkkeilypolku  
• Jukolassa on hyvä kuntosali, mutta liikuntarajoitteisilla on haasteita sinne pääsemisessä 
• Kansalaisopiston jumpat eri kylillä ovat suosittuja 
• Tasapainoryhmä keräsi kiitoksia 
• Katin ja Riitan liikuntatapahtumat ovat kivoja ja tavoittavat paljon ikäihmisiä 
• Vertaisohjaajakoulutus oli hyvä ja innostava 
• Ritovuorella on hyvät hiihtomahdollisuudet, mutta reitit ovat haastavia. Tasamaan latujakin löytyy 

hyvinä talvina eri puolilta kuntaa. 
• Sopukan jumppasalin varustusta on parannettu.  

 
Raatilaisten toiveita 
 

 

Tiedonsaanti ja liikuntaneuvonta 
 

 Kaikkien tehtävänä on houkutella passiivisia liikuntatoimintaan mukaan. 

o Puskaradio on tehokas tiedotustapa. 

o Myös ammattilaisten tulee ottaa liikunta puheeksi ikäihmisiä kohdatessaan. 

 Lehteen toivotaan enemmän juttuja liikuntaryhmistä, tieto tapahtumapalstalla ei riitä. 

 Kaivataan parempaa tiedotusta terveyskeskuksen fysioterapian tarjoamasta liikuntaneuvonnasta, sekä 

yksilöllisestä että ryhmäneuvonnasta. 

 

 

 

TIETOA PÄÄTTÄJILLE 
Iäkkäät toivovat esteetöntä kuntosalia sekä  

sivukylien liikuntatoiminnan tukemista  
 



  
 
 

 
 

   

 

 

 

Liikuntatoiminta 
 

 Peningissä, Harmaalanrannalla, Kärväskylällä ja Seläntauksessa ei ole liikuntaryhmiä, on tultava  

keskustaan tai muille kylille liikkumaan.  

 Muutetaan ryhmien nimet sellaisiksi, että naapurikyläläisetkin rohkenevat tulla mukaan. 

 Koulutetaan kyliin vertaisohjaajia, jotka voivat ohjata pienryhmiä. 

 Ilosjoella kokeillaan tupajumppaa 

 Kaikilla ei ole kyytiä kyliltä keskustaan. Toivotaan kuljetusten järjestämistä toimintojen pariin. 

 Kunnan toivotaan tukevan säännöllisiä uimahallikuljetuksia, jottei omavastuu nouse liian suureksi. 

 Kunta voisi hankkia ikäihmisille ilmaiset liukuesteet tai nastat kenkiin. 

 Hoivakoteihin voisi hankkia muutamia ulkoilupusseja tai muita helposti puettavia ulkoiluvaatteita 

pyörätuolia käyttäville ikäihmisille.   

Liikkumisympäristöt sisällä ja ulkona 
 

 Penkkejä tarvitaan Pihtiperän alueella ja vähän kauempanakin keskustan alueella.  

 Kuntaan tarvitaan riittävän iso, esteetön kuntosali.  

 Toivotaan kunnalta tukea kylätalojen ylläpitokustannuksiin. 

 Liikkuva kuntosali (bussi) kyliä kiertämään. 
 

 

 

Pihtiputaan liikuntaraatiin osallistuivat: 
 

Pihtiputaan Voimaa vanhuuteen yhteistyöryhmä: 

Riitta Höykinpuro, päivätoiminta, kotihoito 

Kati Laine-Rissanen, liikuntatoimi 

Tarja Kauppinen, terveyskeskuksen kuntoutus  

Kotiseudun Sanomat 

Juha Kivinen  

 

Päättäjät: 

Erkki Kananen 

Marjo Logrén  

 

Kuntanne mentori: 
Heli Starck, Ikäinstituutti 

heli.starck@ikainstituutti.fi  Kuva: Juha Kivinen/Kotiseudun sanomat 

 

 

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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