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Tarpeet ja tavoitteet 
Tarve on ollut kehittää sopivia ulkoiluympäristöjä, jotta mah-
dollisimman moni voisi liikkua ikään ja kuntoon katsomatta. 
Tavoitteena on ollut iäkkäiden fyysisen ja henkisen kunnon yl-
läpitäminen, omatoimisen liikunnan lisääminen sekä arjesta sel-
viytymisen tukeminen. 

Toteutus
Ulkoilutoiminnat on tarkoitettu kaikille ikäihmisille. Kuntien liikun-
tatoimet ovat vastanneet liikuntareitistöjen ja -paikkojen kehittä-
misestä. On saatu lisää penkkejä reiteille sekä rakennettu uudet 
ulkokuntoilulaitteet. Merkattuja reittejä on lisätty. Keväällä ja 
syksyllä järjestetään joka kunnassa omat ulkoilutapahtumat, joissa 
on toimintakykytestausta ja terveyskunnon mittausta (mm. käve-
lytestit). Suunnittelussa ovat mukana liikuntatoimi, perusturva sekä 
eri järjestöt. Ulkoilun apuna ovat olleet vapaaehtoiset ulkoiluys-
tävät ja koululaiset. Palvelukeskuksen pihalla on järjestetty ryhmä-
jumppaa urheiluseuran ohjaajan johdolla. 

Tuloksia
Ulkoilutapahtumissa on ollut 10-100 ikäihmistä ja saatu palaute 
on ollut positiivista. Toimijatahojen välinen yhteistyö on ollut suuri 
voimavara. Kuntien henkilöstön lisäksi mukana on ollut iso joukko 
toimijoita mm. seurakunnasta ja oppilaitoksista sekä vapaaehtoisia 
vertaisohjaajia lukuisista järjestöistä. Nöyrin kiitos kaikille ikäih-
misten liikuttamiseen osallistuneille! 

Kehitystyö on toteutettu osana kunnan perustyötä siten, että 
parhaat ja toimivimmat käytännöt voidaan saman tien juurruttaa 
osaksi perustyötä. Yhteistyön myötä on syntynyt myös muita 
yhteisiä toimintoja: julkaistu terveysliikuntakalenterit, kannustettu 
kotihoidon asiakkaita jumppaamaan ruokakuljetusten yhteydessä 
jaettujen Kunnon eväät -ohjeiden mukaan ja tehostettu omaeh-
toista liikuntaa Seniorikortin avulla (70+). Kehittämistoiveita on 
viety päättäjien kokouksiin.

Johtopäätökset
On arvokasta, että jokaiseen JJR -kuntaan on saatu perustettua 
toimiva yhteistyöryhmä suunnittelemaan ja toimimaan ikäih-
misten hyväksi. Tällaisen toiminnan tulee ehdottomasti jatkua tule-
vaisuudessakin. Järjestöjen ja vertaisohjaajien mukaan saaminen 
on iso apu. Yhteistyötä voidaan kehittää ja tiivistää eri toimijoiden 
välillä kartoittamalla kaikki mahdolliset tahot, jotka voivat olla 
hyödyksi ikäihmisten liikunnassa. Haasteena on, kuinka saada 
kaikista passiivisimmatkin ikäihmiset ulkoilemaan ja liikkumaan. 
Ulkoiluystävätoimintaa tulee kehittää entisestään. Lisäksi tulee 
ottaa huomioon ikäihmisten liikuntaraadeista saadut toiveet lisätä 
ulkoilualueille kaiteita ja penkkejä sekä kehittää niitä sopivammiksi 
myös rollaattorien ja pyörätuolien käyttäjille.

Kuntamme on mukana valtakunnallisessa Voimaa vanhuuteen - iäkkäiden terveysliikuntaohjelmassa (2010-2014). Ohjelman päämääränä on edistää kotona asuvien, toimintakyvyl-
tään heikentyneiden ikäihmisten (75+) itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua liikuntaneuvonnan, ohjatun lihasvoima- ja tasapainoharjoittelun sekä arkiliikuntamahdollisuuksien ja 
ulkoilun avulla. Ohjelmaa koordinoi Ikäinstituutti Raha-automaattiyhdistyksen, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön tuella. www.voimaavanhuuteen.fi
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JJR = Jaksaa Jatkaa Rientämistä!
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