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Tausta ja tavoite
Yli puolella 75 vuotta täyttäneistä naisista ja yli kolmanneksel-
la miehistä on vaikeuksia suoriutua puolen kilometrin kävelys-
tä. Huonosti hoidetut reitit, kaatumisen pelko ja kävelykaverin 
puute ovat usein ulkoilun esteenä. Haastekampanjan tavoit-
teena on edistää toimintakyvyltään heikentyneiden iäkkäiden 
säännöllistä ulkoilua turvallisessa seurassa, myös talviaikana.

Yksityishenkilöt ja yhteisöt haastetaan mukaan Voimaa vanhuu-
teen –ohjelman kampanjaan, johon osallistutaan 
•   ulkoilemalla iäkkään kanssa 
•   kirjaamalla ulkoilukerrat verkkosivuille 
•   kertomalla ulkoilutarina tai -kokemus
•   haastamalla mukaan järjestöt, työyhteisöt tai tuttavat

Sivustolla näkyy reaaliaikaisesti ulkoilukerrat vanhusten kanssa. 
Myös Facebookissa voi haastaa mukaan kampanjaan. Kuukau-
sittain palkitaan ahkerimpia ulkoilijoita. Kampanja on toteu-
tettu kaksi kertaa. 

Tulokset
Kolmen kuukauden kesäkampanja 19.4.– 6.10.2011

-  yli 70 paikkakunnalla osallistuttiin kampanjaan
-  ulkoilukertoja kirjattiin 23 286 (noin 3880/kk)
-  ulkoilukuvauksia kirjoitettiin 1000
-  Facebookissa sivustosta tykkäsi 1030 henkilöä

Kampanjan palautekyselyn mukaan 89 % (n= 158) oli sitä 
mieltä, että haastekampanja innosti ulkoilemaan enem-
män vanhusten kanssa.

Kolmen kuukauden talvikampanja 4.10.2012 - 6.1.2013

-  70 paikkakunnalla osallistuttiin kampanjaan
-  ulkoilukertoja kirjattiin 5710 (noin 1900/kk)
-  ulkoilukuvauksia oli 525
-  Facebookissa sivustosta tykkäsi 566 henkilöä

Kampanja sai runsaasti huomiota maakunta- ja paikallis-
lehdissä sekä radiossa (63 osumaa).

Ahkerimpia ulkoilijoita olivat palvelutalot ja -keskukset sekä 
sosiaali- ja terveystoimet, järjestöjen paikallisyhdistykset, 
opiskelijat ja seurakunnat. Moni yksityishenkilökin oli lähte-
nyt ulos läheisensä kanssa. Kampanja palkittiin Innomark-
kinoilla 2012 Innokylän parhaana innovaationa. 

 

Tekoja hyvän ikääntymisen puolesta – www.ikainstituutti.fi 

Säännöllinen ulkoilu auttaa ikäihmistä säilyttämään itsenäiseen kotona asumiseen tarvittavan toiminta-
kyvyn. Ulkona liikkuminen edistää hyvinvointia ja osallisuutta sekä on iäkkäiden tärkein harrastus.

Päätelmät
Kampanjan innoittamana useat ikäihmiset pääsivät aiempaa 
enemmän ulos. Kampanja osoitti, että erityisesti talviaikana 
vanhukset jäävät sisätiloihin. 

Innopalkinnon perusteluissa todettiin kampanjan olevan 
terveyttä ja hyvinvointia edistävä, organisaatioriippumaton, 
testattu toimintatapa, jolla edistetään apua tarvitsevien ikäih-
misten turvallista ulkoilua. Se täydentää julkisia palveluita 
tarjoamalla vertaistukea ja aktivoimalla kansalaisia tuottaen 
samalla hyvää mieltä. 

Kampanja käynnistyy kolmannen kerran 9.9.2013 jatkuen 
12.12.2013 asti. Kannustamme hyödyntämään ikäihmisten lähi-
liikuntapaikkoja ja käynnistämään niissä ohjattua ulkoliikuntaa.

www.vievanhusulos.� 

Erityisesti talviajan ulkoilu ja asiointi on haastavaa monelle vanhukselle.     

Sosiaali- ja terveysministeriö          Opetus- ja kulttuuriministeriö
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“Oli ihana aurinkoinen syyspäivä. Käve-
limme ja ihailimme luontoa. Vaikka ulkoilu 
oli lyhyt voimien vähentymisen vuoksi, 
molemmat olivat palatessamme iloisia.” 
Hillevi


