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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. 

Utajärven liikuntaraati kokoontui 16.1.2018 kokoustila Foorumissa. Paikallinen Voimaa 
vanhuuteen -yhteistyöryhmä oli kutsunut koolle joukon ikäihmisiä eri puolilta kuntaa. Raadissa oli 
12 ikäihmistä, joista miehiä oli 7 ja naisia 5.  Keskustelun kulusta vastasi Ikäinstituutin suunnittelija 
Heli Starck.  

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

Raatilaiset kiittivät 
• Makeat Maijat-, Painonhallinta- ja Sokerijussit -ryhmiä sekä niiden päteviä ohjaajia.  
• Edullista uimahallikyyditystä ja allasjumppaa.  
• VertaisVeturi -koulutusta ja sen seurauksena syntyneitä uusia liikuntaryhmiä.  
• Aktiivisia yhdistyksiä, jotka järjestävät yhteisiä tapahtumia ja ulkoilevat ikäihmisten kanssa.  
• Lukion vanhuskummi -toimintaa.   
• Alakylän pyörätietä sekä Hyvinvointiraitin siltoja, sillä ne innostavat ihmisiä ulkoilemaan. 
• Kunnan pyöräilyaktiivisuutta. 

 
Raatilaisten toiveet ja niiden eteenpäin vieminen  
 

 

Tiedonsaanti ja liikuntaneuvonta 
 

 Toimintakalenterin jakamisen tehostaminen. 
o Osallisuustyöryhmä miettii keinoja 

 Liikkumisresepti-toimintamallin tehostaminen.  
o Informoidaan vanhus- ja terveyspalvelujen esimiehiä ja työntekijöitä, vastuuhenkilöinä Ritva 

Väisänen ja Hannele Pöykiö 

 Terveyskioski valmiiksi Hyvinvointitalolle 

o Vastuuhenkilö Hanne Karhu-Airio, kioskille tulossa mm. lainattavia Kunnon eväät -kortteja 

 

 

 

 

TIETOA PÄÄTTÄJILLE 
Iäkkäät toivovat liikuntakavereita, joiden kanssa voi lähteä  

tutustumaan liikuntamahdollisuuksiin. 
sivukylien liikuntatoiminnan tukemista  



  
 
 

 
 

   

 

 

 

 

Liikuntatoiminta 
 

 Ei liikunnallisten aktivointi mukaan toimintaan liikuntamentoreiden/-kavereiden avulla.  
Kaverin kanssa voisi yhdessä lähteä tutustumaan liikuntaryhmiin.  

o Osallisuustyöryhmä miettii, miten toimintaa koordinoidaan 

 Tuki liikunnalle, kun kotiutuu esim. sairaalajaksolta 
o Oulunkaaren kotikuntoutus (vanhus- ja terveyspalveluissa) miettii toteutusta 

 Kotona asuville ikäihmisille ulkoiluystäviä. 

o Osallistutaan Ikäinstituutin Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttajakoulutukseen,  ja osallistujat 

kouluttavat sen jälkeen ulkoiluystäviä. Ritva Leinonen koordinoi toimintaa. 

Liikkumisympäristöt sisällä ja ulkona 
 

 Sijoitetaan Suvituulen kuntosalilaitteet sellaiseen paikkaan, jossa niitä päästään hyödyntämään 

mahdollisimman paljon. 

o Asiaa mietitään samalla kun selvitellään Suvituulen toimintojen jatkumista 

 Hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan Juorkunan Rekihovin uima-allasta ja kuntosalia 

o osallisuustyöryhmä selvittää asiaa 

  

 

 

 

Utajärven liikuntaraatiin osallistuivat: 
 

Utajärven yhteistyöryhmä: 

Hannele Karhu-Airio  

hannele.karhu-airio@utajarvi.fi 

Ritva Leinonen, Oulunkaari  

ritva.leinonen@oulunkaari.com 

 

Päättäjät: 

Pentti Räisänen 

Minna Huuhtanen 

Anne Sormunen 

Outi Kaiponen  

 

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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