
 

 

 

 

       

 

 

 

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.  

Uudenkaupungin liikuntaraati kokoontui 29.9.2022 kulttuurikeskus 
Crusellissa. Paikalla oli noin 20 ikäihmistä, Uudenkaupungin Voimaa vanhuuteen -
yhteistyöryhmän jäseniä sekä päättäjiä ja luottamushenkilöitä. Raadin lopuksi 
saatiin nauttia duo Iris ja Päivi -musiikkiesityksestä.  

 

Pienryhmissä keskusteltiin vilkkaasti ja käsiteltiin seuraavia teemoja: 
1. Liikuntaneuvonta  
2. Liikunta sisällä ja ulkona, - ohjattu ryhmäliikunta, omatoiminen harjoittelu ja arkiliikunta  
3. Liikkumisympäristöt sisällä ja ulkona  
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Raatilaisten toiveita ja ehdotuksia: 
1. Liikuntaneuvonta 

 

• Lisäinfoa liikuntaneuvonnasta sekä yleisesti liikuntatarjonnasta ja kokonaisvaltaista tietoa 
liikunnan vaikutuksesta hyvinvointiin. 

 
• Toivottiin viikoittaista liikuntakalenteria. 

 
• Selkeä neuvontapolku kuntoutumiseen. 

 
• Apuvälinelainaamoa pitäisi mainostaa enemmän (sijainti ja aukioloajat) 

 

2. Liikunta sisällä ja ulkona, - ohjattu ryhmäliikunta, omatoiminen harjoittelu ja arkiliikunta 

 

• “Matalan kynnyksen” ohjatut ryhmät (rauhallisemman temmon ”hyvän tuulen” ohjattuja 

ryhmiä toivottiin lisää) 

 

• Palveluja toivottiin lähelle, mutta myös kuljetuksen mahdollisuus nousi esille. 
 

• ”Palveluja kotiin esim. maksuttomat taloyhtiöjumpat” 
 

• Haastetaan naapuri tms. mukaan jumppaan. 
 

• Ohjaajapula niin ulkoiluystävissä kuin vertaisohjaajissakin. Myös järjestöillä/seuroilla on 
ohjaajista pulaa. 

 
• Toivottiin liikuntatreffejä Senioripuistoon, tansseja ja venyttelyryhmiä. 

 
 
3. Liikkumisympäristöt sisällä ja ulkona  

• Ikäihmiset toivat esille, että päättäjät tarttuisivat toistuvasti esiin nouseviin toiveisiin 
mm. katujen kunnossapito, esteettömyys. 

 
• Reittien varrelle toivottiin lisää penkkejä ja lisävalaistusta, katujen kunnossapito nousi 

merkittäväksi kehittämisen kohteeksi mm. hiekoitus/talvikunnossapito. 
 

• Pyhämaahan toivottiin kuntosalia. 
 

• Uimapaikkoja toivottiin lisää ja lähellä. 
 

• Vallinmäkeen Luotsimuseon liepeille/keskustaan lyhyemmät kuntoportaat. 
 

• Joissakin ryhmäliikuntatiloissa ahtautta sekä ilmanvaihto puutteellinen. 
 

 
 



  
 
 

 
 

   

 
Ikäinstituutin koordinoimassa Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa kunnat ottavat käyttöön liikuntaneuvonnan, voima- ja 

tasapainoharjoittelun ja ulkoilun hyviä toimintatapoja.  Ohjelmaa rahoittavat Veikkaus. www.voimaavanhuuteen.fi 

Raatilaisten kiitokset: 

 
Raatilaiset antoivat kiitosta jo olemassa olevista palveluista kuten uimahallin vesijumpat ja 

Kasarmilahden uusi ulkoilureitistö. 

 

Raatilaisilta kerätyn palautteen mukaan tilaisuus oli onnistunut ja toivottiin päättäjien tarttuvan esille 

tulleisiin asioihin. Myös päättäjien paikallaolo koettiin tärkeäksi. 

 

Tutkittua tietoa päätösten tueksi 
 

• Puolet iäkkäiden kaatumismurtumista on ehkäistävissä voima- ja tasapainoharjoittelulla. 
Sherrington ym. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019,  
DOI: 10.1002/14651858.CD012424.pub2 

• Uudessakaupungissa 33 lonkkamurtumaa 65 vuotta täyttäneillä (0,7 %), koko Suomen 
ilmaantuvuus 0,6 %. (Sotkanet 2021) Yhden lonkkamurtuman hinta n. 30 000 €  

 → Kustannukset 990 000 € 

• Puolet iäkkäiden kaatumismurtumista on ehkäistävissä voima- ja tasapainoharjoittelulla. 
Sherrington ym. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019,  
DOI: 10.1002/14651858.CD012424.pub2 

 

• Suuria vaikeuksia 500 m kävelyssä (75+ ikäisillä) kokevien osuus on kasvanut korona-
aikana Vuonna 2018 heitä oli 22,9 % ja vuonna 2020-2021 28,6 % (Sotkanet)   
 

• Päivittäisen liikkumisen vähentyminen heikentää vääjäämättä lihasvoimaa ja lisää riskiä saada 
monia muitakin sairauksia. Jos päivittäinen liikkuminen rajoittuu vain kotipiirin 
arkiaskareisiin (alle 2000 askelta), jo kahden viikon aikana 

- lihasmassa voi vähentyä lähes kilon verran (n. 1-3 %)  
- ja tämän myötä lihasvoima voi heikentyä jopa 15 %.   

 
Oikawa SY, Holloway TM and Phillips SM (2019) The Impact of Step Reduction on Muscle Health in Aging: Protein and 

Exercise as Countermeasures. Front. Nutr. 6:75. doi: 10.3389/fnut.2019.00075 
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• Ulkoillessa askelia kertyy enemmän ja masennusta ilmenee vähemmän. Päivittäisellä askelmäärällä on 

yhteys sydän- ja verenkiertoelimistön kuntoon, alaraajojen lihasvoimaan ja yleiseen hyvinvointiin. 
Harada K. ym. Objectively –measured outdoor time and physical and psychological function among older adults. Geriatrics 
and Gerontology International 2017;17:1455-1462. 
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