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Liikunnan merkitys
• Ikäihmiselle tulee antaa pätevää tietoa liikunnan hyödyistä.
• Lihasvoimaa ja tasapainoa tarvitaan esimerkiksi tuolista nousussa ja rappusissa kulkemisessa
• Riittävä jalkojen voima, nivelliikkuvuus ja kyky pysyä pystyssä antavat mahdollisuuksia hoitaa omia
asioita, harrastaa ja tavata muita ihmisiä
• Liikunta ehkäisee monia sairauksia ja useimpien kroonisissa sairauksissa liikunta on tärkeä hoidon
ja kuntoutuksen osa (mm. diabetes, verenpaine, nivelten ja luuston kunto, hengityselimistö).
• Myös ulkoilulla on monipuolisia hyvinvointivaikutuksia.
• Liikunta ja ulkoilu tuottavat mielihyvän ja virkistymisen elämyksiä, vähentävät stressiä, kohentavat
muistia ja parantavat unen laatua.
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Ikääntyvien terveysliikuntasuositukset
• Tärkeintä on välttää liikkumattomuutta.
Lisäksi suositellaan:
• Kestävyyskunnon harjoittamista, esim. reipasta kävelyä puoli tuntia päivässä (2,5
tuntia viikossa)
• Lihasvoima- ja tasapainoharjoittelua kaksi kertaa viikossa
• Venyttelyä ja liikkuvuuden harjoittelua vähintään kaksi kertaa viikossa
• Iäkkäiden liikunnassa tulee ottaa huomioon yksilöllinen terveystilanne.
• Liikuntakykyä tulisi arvioida ja harjoitusohjelmia päivittää säännöllisesti.
• Lämmittely, liikkuvuuden harjoittaminen ja jäähdyttely kuuluvat olennaisena
osana iäkkäiden harjoitteluun.
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Ravitsemus, lepo ja lääkitys
• Säännöllinen, monipuolinen ruokailu on tärkeää iäkkäiden toimintakyvyn
säilyttämisessä.
• Harjoittelussa, etenkin lihasvoimaharjoittelussa, on huolehdittava
riittävästä ravinnon saannista.
• Proteiinipitoinen ruoka (kala, liha, pavut, maitotuotteet) yhdessä
harjoittelun kanssa säilyttää ja kasvattaa lihasvoimaa.
• Ravitsevia välipaloja tulee nauttia, etenkin silloin kun harrastaa liikuntaa.
• Tärkeää on myös juoda riittävästi (vähintään kahdeksan lasillista päivässä).
• Alkoholia tulee käyttää harkiten.
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Liikkumisen ja liikunnan harrastamisen esteet ja
motiivit
Yksilölliset esteet:
Ikäihmisen liikkumista vähentävät mm. liikkumiskyvyn ongelmat, muistiongelmat,
masennus, heikko näkö ja jalkojen voimattomuus. Myös huonoksi koettu terveys voi olla
esteenä liikunnan aloittamiselle.
Ympäristöön liittyvät esteet:
Pitkät etäisyydet liikuntapaikoille, heikko valaistus kävelyreiteillä, levähdyspaikkojen puute,
liikennevalojen lyhyet aikarajoitukset, huonot sääolosuhteet.
Sosiaaliset ja yhteiskunnalliset esteet:
Ulkoiluseuran ja avustajan puute. Liikuntatoimintaan osallistumisen kustannukset.
Liikunnallinen elämäntapa nuoruudessa kannustaa liikkumiseen vanhuudessa. Myönteiset
liikuntakokemukset vahvistavat iäkkään mielikuvaa itsestään liikkujana ja kielteiset ovat
puolestaan esteenä liikunnan aloittamiselle.
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Liikuntatavan valinta ja avuntarve
• Ikäihminen tarvitsee tietoa liikuntaharjoittelun käytännöistä ja ohjausta
toiminnan aloittamiseen.
• tiedot sopivista sisä- ja ulkoliikuntapaikoista ja liikuntaryhmistä
• liikuntatilojen esteettömyys, pukuhuone- ja suihkutilat
• toiminnan kustannukset
• harjoittelussa tarvittava vaatetus ja varusteet (esim. jalkineet)
• kulkeminen ryhmiin, palvelulinjat, kuljetustuki
• mahdollisuus saada avustaja tai saattaja
• liikkumisen apuvälineet, harjoitteluvälineiden lainaus
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Kerava liikkuu – Keravan kaupungin
liikuntasuunnitelma 2017-2021
Ikäihmisten liikkumista lisätään parhaiten
• panostamalla lähiympäristön suunnitteluun ja takaamalla
liikuntapalveluiden helppo saavutettavuus.
• Lisäksi omaehtoisten liikunnan harrastamisedellytysten turvaaminen on
tärkeää.
• Asuinympäristöjen kehittäminen iäkkäiden liikuntaa suosiviksi ympäristöiksi
edellyttää ikäihmisten nykyistä aktiivisempaa kuulemista.
• Erityisesti puistojen, viheralueiden sekä lähiliikuntapaikkojen
suunnittelussa pitää panostaa ikäihmisten osallistamiseen.
kerava.fi

Keinukallio
Keinukallion kehittämissuunnitelma
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Ajankohtaista
Kesäkimara

- kesä-elokuussa maksutonta lähiliikuntaa eri asuinalueilla maanantaista perjantaihin
- kahvakuula, sambic, asahi, jooga, kuntonyrkkeily, porrasharjoitus, nurmijumppa jne.
Sykettä Sydämiin tiistaina 21.8. Kalevan urheilupuisto
• yhteinen tapahtumailtapäivä senioreille ja päiväkotien lapsille
Liiku ja harrasta- katutapahtuma la 25.8. paikka vielä avoin
• urheilu- ja liikuntaseurat esittäytyvät
• tervetuloa eläkeläisjärjestöt !
Maauimala avataan la 2.6.
• vesijumpat maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 8
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Pari sanaa uimahallista
• remontti etenee – arvioitu valmistuminen vuoden vaihteessa 2018/2019
• uuteen uimahalliin odotetaan asiakkaita n 230 000 vuodessa
• hallin ollessa suljettuna, uimarit ja muut vesiliikkujat ovat käyneet
pääsääntöisesti Tuusulan ja Järvenpään uimahalleissa
• uimaseuran jäsenet sijoittuneet naapuriseuroihin
• ohjatun liikunnan väistötoimintaa järjestetty onnistuneesti
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Uudessa uimahallissa avarammat tilat
• kahvio ja aulatilat laajenevat – yhteinen sisäänkäynti uimahalli + maauimala
• allaspuoli suurenee
• olosuhteet vesiliikuntaan paranevat, sillä vesipinta-ala kasvaa huomattavasti
edellisestä
• uutta tekniikkaa löytyy pukukaappien lukkosysteemeissä
• naisten ja miesten suihkutiloihin tulee yksi tavallinen sauna ja yksi höyrysauna
• alakerran liikuntatilat ovat monipuolisia
• liikuntasali, jossa jonkin verran välineistöä, laitesali vapaa vuoroharjoitteluun,
ryhmäliikuntaan tarkoitettu jumppatila, uutena tilana tulee ns. crossfit-sali
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Yhteensä kuusi allasta
•
•
•
•
•
•
•
•

allastiloina toimivat 25 m kilpa-allas, monitoimiallas,
opetusallas, hieronta-allas, kylmäallas ja tenava-allas
toivottu liukumäki saadaan tulevaan halliin
liukumäki laskee opetusaltaaseen
25 m kilpa-allas koostuu kuudesta virallisen altaan levyisestä radasta
radat tulee olemaan leveämpiä kuin vanhassa hallissa
monitoimiallas sekä hieronta-allas ovat kumpikin lasitettuja alueita
näiden altaiden vesi on lämpöisempää kuin muiden altaiden, joten lasiseinän
tarkoituksena on pitää lämmin ilma kyseisten altaiden luona
• hieronta-altaaseen tulee hierontalaitteita
• kylmäallas tulee olemaan suurempi kuin aikaisemmin
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Panostamme palveluihin – uimahalli avoinna
vuoden jokaisena päivänä
• monipuolisella palveluvalikoimalla tarjotaan kaikille keravalaisille
mahdollisuuksia terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan
• elämyksiä, kokemuksia, yhteisöllisyyttä
• palvelujen suunnittelu jatkuu
• uinninvalvonta, ohjattu liikuntatoiminta, liikuntaneuvonta
• oheistoiminnot: uimaseuran toiminta, uimakoulut, vauvauinti,
perheuinti
• koulujen, päiväkotien keskeinen liikuntapaikka
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Taksalinjauksia
Hinnasto
• laaditaan yksinkertainen ja selkeä hinnasto – asiakkaan etu
• noudattelee Tuusula-Järvenpää uimahallien linjaa
• tavoitteena jossain vaiheessa naapurihallien kanssa yhteinen
uintilippu aikuiset/lapset
• tavoitteena myös tulevina vuosina yhtenäistää Tuusulan ja Järvenpään
kanssa erityisliikunnan käytäntöjä
kerava.fi

Kerava liikkuu.
Onnellinen Kerava.
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