
Hyviä toimintatapoja ikäihmisten terveysliikuntaan

MIKSI
Ulkoilu kuuluu hyvään vanhuuteen ja on iäkkäi-
den mieluisa harrastus. Säännöllinen ulkona liik-
kuminen virkistää mieltä, kehittää tasapainoa ja 
lihasvoimaa sekä parantaa liikkumisvarmuutta. 
Tarvitaan turvallisia ja esteettömiä reittejä, jotta 
mahdollisimman moni iäkäs uskaltautuu sään-
nällisesti ulos myös liukkaiden ja lumisten kelien 
aikaan. Ulkoilun myötä iäkkäiden elinpiiri laa-
jenee, sosiaalinen kanssakäyminen vilkastuu ja 
itsemääräämisoikeus paranee.

KENELLE
Iäkkäille, jotka eivät uskalla yksin lähteä tai eivät 
yksin pääse ulkoilemaan ja haluavat ulkoilla poru-
kassa.

MITÄ 
Talviajan ulkoiluryhmä lämmitetyllä jalkapallo-
kentällä 1–2 kertaa viikossa pahimpana rospuut-
toaikana.

MITEN
Toiminta

- Jalkapallokentän varaamisesta iäkkäiden 
kävelijöiden ja heidän avustajiensa käyttöön 
neuvotellaan kenttää hallinnoivien henki-
löiden kanssa.

- Myös muita talviaikana kävelypaikoiksi sopivia 
tiloja, kuten lämmitettyjä katuja kannattaa 
hyödyntää.

- Kotihoidon työntekijät, eri yhdistysten kerhojen 
vetäjät sekä muut iäkkäiden parissa toimivat 
henkilöt kokoavat ulkoiluun halukkaat iäkkäät 
ja avustavat kulkemisissa liikuntapaikalle. 

- Myös hyväntekeväisyysjärjestöt, kuten Lions 
Club sekä omaiset ja läheiset voivat olla apuna 
kuljetus- ja avustustehtävissä. 

- Kuljetuksesta tapahtumapaikalle taksilla tai 
palvelubussilla sovitaan järjestäjien kesken. 

- Terveyskeskus ja liikuntavirasto huolehtivat 
tarvittaessa apuvälineiden ja kävelysauvojen 
lainauksesta

Liikkeellä loskassakin - lähiliikunta-
paikkana jalkapallokenttä

Ku
va

:  
M

ar
jis

 V
irt

an
en

 

Voimaa vanhuuteen -työ 
kohdennetaan
Liian vähän liikkuville, kotona tai 
palveluasunnoissa asuville iäkkäille 
(75+), joilla on alkavia toimintaky-
vyn ongelmia, kuten
-  ennakoivia liikkumisvaikeuksia
-  alkavaa muistisairautta
-  lievää masennusta
-    kokemusta yksinäisyydestä



Opetus- ja kulttuuriministeriö 
Sosiaali- ja terveysministeriö
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Hyviä toimintatapoja ikäihmisten terveysliikuntaan

” Erittäin hyvä, jaloille 
tavattoman hyvä. Kun 
on tekonivelet polvissa 
niin tämä joustaa!”

Oheisohjelma
- Alkuverryttelyn kävelytuokioihin voivat 

ohjata esimerkiksi senioritanssijat tai liikun-
taseurat.

- Vapaaehtoiset voivat avustaa tarvittaessa 
kävelyssä ja seurustella kävelykavereiden 
kanssa. 

- Ohjausta voidaan antaa mm. sauvakävelystä, 
kävelyn tekniikasta, venyttelystä, liukues-
teistä, apuvälineen käytöstä ja muista turval-
lisuuteen liittyvistä asioista.

- Liikuntavirasto voi vastata tilaisuuden tausta-
musiikista.

- Tarjoiluista huolehtivat eri järjestöt. Läm-
mintä mehua kannattaa olla tarjolla jokai-
sella kerralla.

KENEN KANSSA
Toiminta toteutuu yhteistyöllä. Esimerkiksi 
kenttää hallinnoiva taho myöntää viikoittaiset, 
sopivat vuorot iäkkäiden kävelytapahtumiin. 
Eläkeläis-, kansanterveys- ja vapaaehtoisjär-
jestöt, kunnan sosiaali- ja terveystoimi, liikunta-
seurat, seurakunta sekä muut yhteisöt ja yhdis-
tykset ovat mukana toiminnan ja oheisohjelman 
järjestäjinä. Koordinointi ja työnjako sovitaan 
paikallisesti toimijoiden kesken.
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