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Case 
Ulkoiluystävä-Ullan ajatuksia

N Olen toiminut vapaaehtoisena ulkoiluystävänä kaksi 
vuotta.  Aloittaessani kävin Ulkoiluystäväksi iäkkäälle 
-koulutuksen, jossa tulivat esille vapaaehtoisena toimimi-
sen ja ulkoilussa avustamisen perusasiat. 

Ensimmäinen ystäväni oli reippaasti liikkuva muistiongel-
mainen ikäihminen, joka löytyi TEKO 75+ hankkeen ja 
kotihoidon avulla. Ensimmäisellä tapaamiskerralla hanke-
työntekijä oli mukanani. Tämän jälkeen jatkoimme ulkoi-
lua iäkkään ystäväni kanssa kerran viikossa. Alkuun yritim-
me ystäväni toiveesta pyöräillä, mutta turvallisuussyistä 
pyöräily piti lopettaa ja siirtyä kävelyyn. Lähistöltä löytyy 
hyviä kävelyreittejä, vaikka penkkejä saisikin olla enem-
män.   

Kun ystäväni siirtyi palveluasumiseen ”eksyin” hänestä 
joksikin aikaa, sillä kukaan ei huomannut ilmoittaa muu-
tosta minulle. Nyttemmin olemme jatkaneet ulkoilua hä-
nen kanssaan, mutta aiempaa harvemmin. Hoitajat ovat 
aina olleet ystävällisiä ja suhtautuneet myönteisesti ul-
koiluystävyyteemme. Iäkäs ystäväni pitää yhteistä ulkona 
liikkumistamme hyvänä hommana ja olen saanut häneltä 
myönteistä palautetta. Hän sanoo olevansa ”tällainen ul-
koihminen”.

Olen ollut avustajana myös Porukan lenkillä ja Liikutaan 
luonnossa -tapahtumissa, joko edellä mainitsemani ystä-
vän apurina tai muuten vaan avustajana. Porukan lenkki 
kokoontuu kerran viikossa ja siellä on myös muita vapaa-
ehtoisia ulkoiluystäviä apureina ja ihan tarpeeseen ovat-
kin. Koen lenkin tärkeäksi, sillä se on sosiaalista toimin-

taa samalla kun liikutaan ja ulkoillaan. Toiset ulkoiluys-
tävät ovat tuttavia ja heidän kanssaan on reilumpi toi-
mia. Toistuva tapahtuma saa odottamaan tiettyä aikaa 
ja tiettyjä ihmisiä.

Vapaaehtoisena ulkoiluystävänä toimiminen on muka-
vaa. Siitä saa itselleen, kun on ollut hyödyksi. Mielel-
lään olen apurina. Mielestäni vapaaehtoisen ulkoiluys-
tävän apu sopii sekä jalkeilla oleville kävelykunnon yl-
läpitämiseksi että pyörätuolilla liikkuville autettuna ul-
koiluna. Iäkkäälle ulkona kävely on hyvää liikuntaa ja 
itselleni ulkoilua. 

Vastuu minua ei oikeastaan pelota. On vain tunnetta-
va omat mahdollisuudet ja rajat, ettei lähde liian huo-
nokuntoisen kanssa liikkeelle. Vuodenaika ja sääti-
la eivät juurikaan ole rajoittaneet ulkoilua. Talviaikaan 
useilla vapaaehtoisilla onkin enemmän aikaa kuin ke-
sällä. Ulkoilu on tapahtumana sosiaalinen, sillä ulkoil-
lessa tapaa myös muita tiellä kulkijoita. Heidän suh-
tautumisensa on aina ollut myönteistä, vaikka liikkui-
simme isommallakin porukalla. 

Toivoisin, että vanhuspalvelujen tuottajalla olisi vapaa-
ehtoisille oma yhteyshenkilö, joka ottaisi yhteyttä, kun 
ulkoiluapua tarvitaan ja tiedottaisi, jos ulkoilusuhde 
jostain syystä katkeaa. Myös vapaaehtoisilla tulisi olla 
mahdollisuus ottaa yhteyttä häneen.  Minua mietityt-
tää myös, miten saada enemmän ikäihmisiä ulkoile-
maan. Hoitajien osuus ilmoittelussa ja innostamisessa 
olisi tärkeää, sillä avustajiksi he eivät jouda.


