
Mitä ulkoiluystävätoiminta on?

Vapaaehtoinen ulkoiluystävä rohkaisee ikäänty-
nyttä ulkoilemaan ja tarjoaa ulkoiluapua tarvit-
taessa. Ulkona kävely on monelle ikäihmiselle 
paitsi hyötyliikuntaa myös nautinto, joka tarjoaa 
luontokokemuksia, virkistymistä ja rentoutumis-
ta. Ulkoiluystävänä toimiminen ei vaadi erityistai-
toja. Se on osa arkielämää ja luonteva tapa olla 
yhdessä.

Vapaaehtoinen ulkoiluystävätoiminta

Ulkoiluystäväksi iäkkäälle
-kouluttajakoulutus 

Iäkkäiden ulkoilun tueksi tarvitaan paljon avus-
tajia. Vapaaehtoisen ulkoiluystävän merkitys on 
suuri, sillä yli puolelle 75 vuotta täyttäneistä ul-
kona liikkuminen yksin on hankalaa. Itsenäinen 
tai avustettu ulkoilu kuuluu laadukkaaseen van-
huuteen. Ulkona liikkumisen tarve säilyy, vaikka 
toimintakyky ikääntyessä heikkenee. 



Kouluttajakoulutuksella lisää 
ulkoiluystäviä 

Ulkoiluystäväksi iäkkäälle –kouluttajakoulutus on 
tarkoitettu liikunnan ja kuntoutuksen ammatti-
laisille sekä henkilöille, joilla on kokemusta iäk-
käille suunnattujen liikuntaryhmien ohjaamisesta 
ja organisoinnista. Kouluttajakoulutuksessa pe-
rehdytään Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -koulutus-
aineistoon sekä opitaan kouluttamaan vapaaeh-
tois- ja vertaisvetäjiä kotona asuvien iäkkäiden 
ulkona liikkumisen tueksi. Koulutuksessa anne-
taan myös valmiuksia ja vinkkejä ulkoiluystävien 
kokoamiseen sekä paikallisten koulutustilaisuuk-
sien markkinointiin ja järjestämiseen. 

Kouluttajakoulutuksen käyneet henkilöt toteutta-
vat paikallisia Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -koulu-
tuksia eri puolella Suomea. Ulkoiluystäväkoulutus 
on tarkoitettu henkilöille, joilla on intoa ja halua 
tukea iäkkäiden ulkona liikkumista. Koulutus an-
taa valmiuksia toimia ulkoiluystävänä sekä tarjo-
aa vertaistukea toimintaan mukaan lähteville. 

Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -koulutus on osa 
Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen -iäkkäiden 
terveysliikuntaohjelmaa. Koulutusohjelman ke-
hittämistyössä ovat olleet mukana Ikäinstituut-
ti sekä sen aluekouluttajat, Liikkeessä -projekti  
ja Voimaa Vanhuuteen -ohjelman paikallishank-

keet. Lisäksi mukana olivat Suomen Reumaliitto 
ry, Eläkeliitto ry, Kunnossa kaiken ikää -ohjelma 
sekä Helsingin kaupungin liikunta-, terveys- ja 
sosiaalitoimi. 

Sisältötiedustelut 
Ulla Salminen, ulla.salminen@ikainstituutti.fi tai 
puhelin (09) 6122 1617

Huom! Koulutusta voi tilata myös omalle paikka-
kunnalle. Lisätietoa Ikäinstituutin koulutustarjon-
nasta ja kouluttajista www.ikainstituutti.fi 

Kouluttajakoulutuksen 
osallistumismaksu
Hinta 220 €, sisältää koulutus- ja evaluointipäi-
vät sekä kouluttajan kansion ja ulkoiluystävän 
oppaan. Paikallisessa koulutuksessa osallistujille 
jaettavat Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -oppaat tila-
taan Ikäinstituutista (a´10 €/kpl).  

Tulevat koulutukset
Tarkista seuraavat koulutusajat osoitteesta  
www.ikainstituutti.fi > koulutuskalenteri tai www.
voimaavanhuuteen.fi > koulutuskalenteri. Koulu-
tukseen liittyvät evaluointipäivät sovitaan koulu-
tuksen yhteydessä.

Asemapäällikönkatu 7, 00520 Helsinki
puh. (09) 612 2160, info@ikainstituutti.fi
www.ikainstituutti.fi

Ulkoiluystäväksi iäkkäälle –koulutusohjelma
Ikäinstituutin kouluttajakoulutus
Osallistujat: liikunnan ja kuntoutuksen ammattilaiset sekä henkilöt, joilla on kokemusta iäkkäille                  
 suunnattujen liikuntaryhmien ohjaamisesta ja organisoinnista. Huom!  Paikallinen      
 Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -koulutus toteutuu parhaiten kouluttajaparina.                                 

koulutuspäivä (8 t) paikallinen ulkoiluystäväkoulutus (8 t) evaluointipäivä (6 t)

Paikallinen ulkoiluystäväkoulutus
Osallistujat: Iäkkäiden ulkoilun avustamisesta kiinnostuneet vapaaehtoiset henkilöt

I koulutustilaisuus (4 t)  ulkoiluystävysten tapaamisia II koulutustilaisuus (4 t) 

Ilmoittautuminen ja kurssiohjelman 
tilaukset 
Saila Leppinen, saila.leppinen@ikainstituutti.fi 
tai puhelin (09) 6122 1610


