
Liikuntaa kotiyhteisöissä ja lähiympäristössä   
  
Kotiyhteisö  
 

Kotiyhteisöjen erityyppisiä tiloja 
voidaan hyödyntää liikunnassa tekemällä pieniä uudelleenjärjestelyitä 
tai hankkimalla liikkumista helpottavia apuvälineitä. Tarpeen vaatiessa 
apuvälineiden ja tilojen kartoitukseen voi pyytää apua kunnan fysioterapeutilta tai 
koulutetulta esteettömyyskartoittajalta. Apuvälineitä on saatavilla kunnan 
apuvälinepalvelun kautta ja niitä voi hankkia myös omaksi.  Tästä listasta löytyy erilaisia 
vinkkejä ja ideoita kotiyhteisöönne!  
  
Onko tiloissanne tarpeeksi apuvälineitä?  
  

Yhteisissä tiloissa on hyvä kiinnittää huomiota siihen, onko niissä kulkemista 
helpottavia kaiteita ja levähdyspaikkoja tarpeeksi. Mikäli asukkaalla on pelkoa 
tasapainon menettämisestä ja kaatumisesta, hän saattaa vältellä herkästi 
liikkumista. Myös matot tai kynnykset voivat muodostaa riskin. Tällöin on hyvä 
pohtia, voiko asukas hyötyä kävelytuen lisäksi esimerkiksi levähdyspenkeistä 
käytävällä. Myös tukeva kaide helpottaa liikkumista ja sitä voi käyttää apuna myös 
erilaisissa liikuntaharjoitteissa.  
  

Yhteiset liikuntavälineet näkyville ja saavutettavaksi  
  

Mikäli yhteisöllänne on käsipainoja, hulavanteita ja jumppakeppejä, kannattaa niille 
valita mahdollisuuksien mukaan keskeinen paikka yhteisistä tiloista. Tällöin 
liikuntavälineisiin tulee tartuttua eivätkä ne jää pölyttymään kaappeihin. 
Liikuntavälineiden viereen voi tulostaa erilaisia jumppaliikkeitä seinälle 
tai ohjevihkoksi ja näitä liikkeitä voi tehdä vaikkapa lempiohjelman mainostauolla.  
  

Huonekalut ja sisätilojen järjestelyt  
  

Yhteisissä tiloissa saattaa olla huonekaluja, joista nouseminen voi olla haastavaa 
tai pelottavaa. Esimerkiksi matalasta sohvasta tai keinutuolista nouseminen voi olla 
hankalaa ja näinkin pieni tekijä voi vaikuttaa asukkaan intoon tulla yhteisiin 
tiloihin. Tällöin ratkaisuna voi toimia korkea tuoli tai tiivis koroketyyny, joka helpottaa 
tuolista nousemista. Jalkojen lihasvoimien kannalta tuolilta nousut ja hitaat 
istuutumiset ovat hyvää harjoitusta ja siksi on hyvä varmistaa, että kotiyhteisön 
yhteisistä tiloista löytyy kaikille sopivia istumapaikkoja. Lisäksi huonekalujen väliin 
on hyvä jättää tyhjää tilaa ja varmistaa, että huonekaluissa on niiden alle piiloon 
jäävät jalat, joihin esimerkiksi rollaattori ei jää jumiin.  
  
  

Kuinka hyödyntää kotiyhteisön tiloja tehokkaasti?  
  
Kotiyhteisön tiloista mahdollisesti löytyvät pitkät käytävät kannattaa ottaa käyttöön 
varsinkin talvella, mikäli liukas sää estää ulkoliikunnan. Käytäville voi tehdä erilaisia 
merkintöjä turvallisesti esimerkiksi värikkäällä teipillä tai lattiatarroilla. Lattiaan 



voidaan merkitä esimerkiksi tietty metrimäärä, jonka kulkeminen edestakaisin X 
kertaa otetaan tavoitteeksi. Tarroin voi myös merkitä erilaisia pelejä lattiaan, 
vaikkapa ruudut ruutuhyppelyä varten tai viivat, joiden yli tehdään erilaisia 
hyppyjä tai askelluksia. Mikäli pitkiä käytäviä ei ole, voi harjoituksia tehdä myös 
pienemmässä tilassa. Samanlaisia tarramerkintöjä voi käyttää myös kotiyhteisön 
seinillä. Seinään voidaan merkitä erilaisia kuvioita, joihin yritetään osua kädellä. 
Seinään voi myös teipata esimerkiksi puun, johon laitetaan sinitarralla eri 
korkeuksille paperista tehtyjä omenoita. Näitä keräämällä ja siirtämällä saadaan 
hyviä kurkotusliikkeitä ja venytyksiä.   
  

Rappusten hyödyntäminen 
  

Kotiyhteisön tiloista löytyvät rappuset ja askelmat kannattaa ottaa käyttöön. 
Tavanomaisen rappusten nousemisen lisäksi rappusia voidaan hyödyntää 
kävelemällä ne ilman taukoa useampaan kertaan ylös - alas tai 
tekemällä esimerkiksi askelluksia yhden rapun yli. Asukkaita on hyvä kannustaa 
valitsemaan rappuset aina kun mahdollista hissin sijaan. Vaikka liikkumisessa tulee 
aina huomioida turvallisuus, on hyvä muistaa, että monipuolinen liikunta ja erilaiset 
liikesuoritukset ylläpitävät tasapainoa ja lihaskuntoa ja ennaltaehkäisevät 
kaatumisia.   
  

Kotiyhteisön olohuoneesta jumppasaliksi  
  
Monessa kotiyhteisössä on käytössä yhteinen oleskelutila, jonka yhteydessä on 
televisio. Oleskelutila kannattaa järjestellä mahdollisuuksien mukaan niin, että se on 
helposti muokattavissa liikuntaan sopivaksi siirtämällä vain hieman huonekaluja 
sivuun. Näin saadaan tila, jossa voidaan katsoa yhdessä esimerkiksi 
liikuntavideoita. Mikäli yhteisössänne ei ole suoraa internettoistoa mahdollistavaa 
televisiota, on esimerkiksi Chromecast-lähetin helppo ja edullinen lisälaite.Laitteen 
avulla saat puhelimen tai tietokoneen yhdistettyä televisioon langattoman internetin 
avulla. Tilaan kannattaa hankkia myös tuolien kaveriksi pari jumppapalloa ja 
venyttelyyn sekä muuhun liikuntaan sopivia jumppamattoja.  

  
  
  
Lähiympäristö  
  
Ulkona liikkuminen ja luontokokemukset parantavat sekä fyysistä kuntoa että henkistä 
hyvinvointia. Ulkoiluun kannustaminen on tärkeä osa ohjaajan työtä. Mikäli asukas ei ole 
tottunut liikkumaan ulkona ja luonnossa, hän saattaa kaivata rohkaisua ennen kuin tottuu 
ulkoiluun. Kotiyhteisön liikuntamahdollisuuksia pohtiessa on hyvä tutkia lähiympäristön 
liikuntakohteita. Selkeästi suunnitellut ja yhdessä harjoitellut tutut lenkit ovat mukava osa 
arkea ja ne voidaan esimerkiksi kalenteroida tietyille päiville asukkaan kanssa 
yhdessä. Seuraavassa erilaisia ideoita ja ajatuksia ulkoiluun.  
 
Oma piha tehokkaasti käyttöön  

  
Onko kotiyhteisöllänne oma piha? Hyödynnetäänkö sitä tehokkaasti? Ulkona 
käytettäviä liikuntavälineitä, kuten kahvakuulia tai hyppynaruja kannattaa pitää 
helposti saatavilla. Myös asfalttiliiduilla saa tehtyä mukavia pelejä tai erilaisia 



ruutuhyppelypaikkoja. Mikäli yhteisöstänne löytyy voimailusta kiinnostuneita, voi 
esimerkiksi traktorinrenkaalla ja muutamalla vastuskuminauhalla rakentaa pienen 
kuntosalin takapihalle. Myös pihatyöt nostavat tehokkaasti hien pintaan.  
 

Tuttu ja turvallinen arkilenkki  
 

Suunnitelkaa ja mitatkaa helppo 2 – 3 kilometrin lenkki lähiympäristössä. Lenkkiä 
voi harjoitella yhdessä muiden asukkaiden ja ohjaajan kanssa. Tämä peruslenkki 
voidaan sopia aluksi tehtäväksi kaksi kertaa viikossa. Kun kunto kasvaa, voidaan 
lenkkiä pidentää. Askelmittarin avulla on mukavaa seurata, kuinka paljon askeleita 
lenkillä kertyy. Lenkkiä voi muuttaa haastavammaksi myös ottamalla tavoitteeksi 
hölkätä muutaman lyhtypylvään välin. Pikkuhiljaa lenkki alkaa taittua entistä 
nopeammin, ehkäpä sen voikin hölkätä jonain päivänä kokonaan?  

 
Sauvakävelystä tehoa lenkkeilyyn  
  

Joko sauvakävely on teille tuttu laji? Ottamalla sauvat mukaan lenkkeilyyn saadaan 
hyvää harjoitusta ja liikettä myös ylävartalon lihaksille. Lisäksi sauvat antavat 
turvallisuuden tunnetta ja apua tasapainoon vaihtelevassa maastossa. Oikeaa 
sauvakävelytekniikkaa kannattaa harjoitella internetistä löytyvien oppaiden ja 
videoiden avulla.   
  

Kerran viikossa metsään  
  

Suomi on metsien maa ja läheltä kotiyhteisöäkin löytyy varmasti erilaisia 
luontokohteita. Ottakaa tavoitteeksi lenkki metsässä vaikkapa kerran viikossa. 
Epätasainen alusta kehittää hyvin tasapainoa ja pehmeä maa on jalalle hyvä ja 
joustava alusta. Erilaisia esteettömistä luontopoluista löytyy yleensä tietoa kunnan 
sivuilta sekä esimerkiksi internetosoitteesta https://www.luontoon.fi/  

 
Apuvälineet tehokkaasti käyttöön  
  

Mikäli ulkoiluun tarvitaan apuvälineitä, kannattaa tutustua esimerkiksi ulkoiluun 
suunniteltuihin maastorollaattoreihin ja maastopyörätuoleihin.  Niitä 
vuokraavat Malike ja Solia. Erilaisiin apuvälineisiin ja niiden 
vuokrauskalentereihin pääsette tutustumaan 
internetosoitteessa https://www.valineet.fi/.  Malike järjestää myös vuosittain 
suosittuja Ulos talosta, pois pihasta-koulutuksia, joissa opetellaan erilaisten 
ulkoiluapuvälineiden käyttöä. Kurssin voi myös tilata työpaikalle.  

 
Polkupyöräilyretket  

  
Jos kotiyhteisössänne on useampia pyöräilijöitä, kannattaa pohtia, olisiko 
mahdollista hankkia vaikkapa kierrätyskeskuksesta ohjaajille ja asukkaille 
muutamaa yhteistä pyörää. Jos liikenteessä yksin liikkuminen jännittää, voi ohjaajan 
kanssa tehdä pyörälenkkejä turvallisin mielin. Aiemmin mainitusta välineet.fi 
palvelusta voi tutustua myös kolmipyöräisiin menopeleihin sekä rinnakkain 
poljettaviin polkupyöriin. Muista kypärä!  
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