
SäännölliStä ulkoiluapua 
JuuaSSa
Outi Ruotsalainen, sosiaali- ja terveystoimi, Lea Hyttinen, vapaa-aikatoimi, Matti Tuominen, järjestökoordinaattori ja 
Vilho Tuononen Eläkeliitto.

tarpeet ja tavoitteet 
Tilanne ennen hanketta oli avustetun ulkoilun suhteen terveys-
keskuksessa tuttu monille; iäkkäiden ulkoiluun ei ollut resursseja 
säännölliseen ulkoilutoimintaan. Avustettuun ulkoilun aloite 
tuli Lions Clubin silloiselta presidentiltä Matti Tuomiselta. Lions-
klubilaiset tutustuivat terveyskeskukseen vanhusten valtakun-
nallisena ulkoilupäivänä vuonna 2010 ja toiminta alkoi laajene-
maan. Tavoitteena oli saada ulkoilua selkeästi suuremmaksi osaksi 
vanhusten arkea.

toteutus
Voimaa vanhuuteen -hankkeen myötä vuodesta 2011 vapaaeh-
toisia innostui mukaan yhteiseen hyvään. Ideoita  ikääntyneiden 
ulkoiluun saatiin kuntaamme usealta taholta lisää. Koululaisten 
lukujärjestykseen sisällytettiin ulkoilu ja muu viriketoiminta osana 
opintoja.

Toteuttajia rekrytoitiin ja innostettiin hankkeen tiimoilta ja saamil-
lamme hyvillä toimintatavoilla. Ulkoiluystäviä on ohjattu niin 
apuvälineiden käytössä kuin toimintakyvynkin ongelmissa. Tarvit-
taessa voi ottaa yhteyttä kehen tahansa ohjaukseen osallistuneelle 
tai kotihoidon ulkoiluvastaavaan.

Järjestöjen vapaaehtoisten, kotihoidon, terveyskeskuksen väen, 
koululaisten sekä ikäihmisten omaisten avustuksella olemme 
saaneet paljon aikaan iäkkäiden ulkoilun saralla ja torstai on 
monessa paikassa odotettu päivä.

tuloksia
Lionsin väki on lisännyt ulkoiluun käyttämiään tunteja; alun 
muutaman iäkkään kanssa tehty pieni kävelylenkki on suurentunut 
isoksi joukoksi ulos tahtovia ja matkakin on pidentynyt säästä riip-
pumatta. Vakiintuneen käytännön myötä ulkoiluavustajien ryhmä 
lähtee ulos ikäihmisten kanssa viikoittain. Lisäksi he saattavat 
vanhuksia kirkkoon, laskiaisena hevosajelulle, kesällä markkinoille, 
Ellinpäivien juhlatilaisuuksiin torilla sekä äitienpäivän ulkoilutilai-
suudet mukaan lukien noin 60 kertaa vuoden aikana, saavuttaen 
kaikkiaan yli 2500 ulkoilukertaa.

Johtopäätökset
Iso kiitos avustetusta ulkoilusta saa Lions Clubilaiset, jotka ovat 
pyyteettömällä työllään auttaneet lukuisia vanhuksia, joiden ulkoilu 
jäisi ilman heitä huomattavasti vähemmälle. Klubilaiset ovat luovut-
taneet ulkoiluun mm. pyörätuoliin sopivia hupullisia makuupusseja 
sekä pyörätuoleja palvelukeskus Kotikallioon, Hoivakoti Kieloon ja 
terveyskeskuksen vuodeosastoille. Klubilaiset ja siinä samalla Juuka 
on saanut näkyvyyttä avustetusta ulkoilusta niin paikallislehdessä 
kuin myös valtakunnallisesti. 

Ulkoilu on selkeästi parantanut vanhusten unen laatua ja ruoka-
halua, mutta ennen kaikkea elämänlaatua.

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

Yhteystiedot
Matti tuominen
Järjestökoordinaattori/ 
yritysverkottaja
ikäosaamiskeskus Ellinkulma
puh.040 1042801
matti.tuominen@juuka.fi

Tästä meidän on hyvä jatkaa eteenpäin. 

Juuassa ulkoillaan säännöllisesti ympäri vuoden. Loskasää ei haittaa innokkaita ul-
koiluystäviä.
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