
Kuukauden liikkuja - Käytännön ohje ja esimerkit !
Kuukauden liikkuja -haasteen idea on arjen pienillä muutoksilla lisätä liikettä sekä 
hoivakotien asukkaiden että henkilökunnan elämään. Muutos koskee hoitajia, omaisia ja 
ystäviä tai ylipäätään kaikkia, jotka saavat omalla esimerkillään tai toiminnallaan 
hoivakotien asukkaat liikkumaan enemmän. Koska kaikki ihmiset ovat erikuntoisia, niin 
tarkoituksena on kilvoitella itsensä, ei toisten kanssa. !
Kuukauden liikkuja -haasteessa liikunnalla ja liikkumisella tarkoitetaan esim. seuraavia 
asioita:  
• Erilaiset motoriset ja liikunnalliset tehtävät esim. asukas napittaa paidan itse, mennään 

tanssimalla pesuhetkeen, aamuverryttely, pallo- ja käsijumppa jne. 
• Kaikki ohjatut liikuntatuokiot 
• Kävelylenkit ja siirtymiset paikasta toiseen 
• “Rollaattoritaksi” (asukas kuljettaa hoitajaa rollaattorilla esim. viedään yhdessä pyykit 

pyykkituvalle) 
• Liikunnalliset kotiaskareet (lakanoiden vetäminen, vaatteiden ripustaminen narulle, 

sängyn petaaminen jne.) 
• Kaikenlainen mielikuvaliikunta (soudetaan, uidaan jne.) 
• Ulkoilu  
• Ulko- ja puutarhatyöt 
• Tanssi 
• Saa olla luova ja mieluusti keksiä omia liikuttamisen tapoja !
Kuukauden liikkuja -haasteen tavoitteena on: 
• Lisätä arjen pienillä muutoksilla liikettä asukkaiden ja henkilökunnan elämään 
• Liikkumisen merkityksen arvostamisen ja ymmärryksen lisääminen 
• Edistää terveysliikuntaa ja lisätä arkiliikuntaa hoivakodeissa 
• Lisätä hyvää oloa hyvässä seurassa 
• Estää asukkaan jäykistymistä ja “jalattomuutta” 
• Minimoida pyörätuolin käyttöä siirtymisissä 
• Motivoida henkilökuntaa sekä asukkaiden omaisia ja ystäviä olemaan avoimia uusille 

liikunnallisille haasteiile ja ideoille 
• Juurruttaa liikkumista aktivoiva asenne hoivakotien arkeen ilman “muistutteluja" !
Kuukauden liikkuja -haaste käytännössä: 
• Jokaiselle asukkaalle voi tulostaa liikuntapäiväkirjalomakkeen, joka löytyy Ohjeita 

hoivakodeille -osiosta osoitteessa: yle.fi/hoivakotikuntoon. Liikuntapäiväkirja on 
suositeltua tulostaa A3 kokoisena. 

• Liikuntapäiväkirja kiinnitetään sellaiseen paikkaan, että asukkaan liikkumiset on 
mahdollisimman vaivatonta merkitä esim. asukkaan huoneeseen, oven sisäpuolelle. 

• Liikuntapäiväkirjaan merkitään sekä asukkaan (liikkujan) nimi että kaikkien muiden 
henkilöiden (liikuttajien) nimet, jotka voivat toiminnallaan edesauttaa asukkaan 
liikkumisen lisäämistä 

• Kukin lomakkeelle merkitty henkilö (liikuttaja) vetää asukkaan liikuttamisen jälkeen 
viivan (tukkimiehen kirjanpito) kunkin päivän kohdalle. Saman “liikuttajan” kohdalle 
viivoja voi saman päivän ja saman asukkaan kohdalla tulla monta. 

http://yle.fi/hoivakotikuntoon


• Mikäli asukas liikkuu itse, hänen nimensä voi laittaa esim. alimmaiseksi 
liikkujasarakkeessa. Hän itse tai hoitaja voi vetää viivoja sen mukaan minä päivänä hän 
liikkuu. 

• Ryhmäliikunnassa kaikki liikkujat saavat lomakkeilleen merkinnän. 
• Kuukauden lopussa päiväkirjat kerätään laskettavaksi ja lasketaan yhteen, miten kukin 

asukas on kuukauden aikana liikkunut. !
Lisää tietoa Kuukauden liikkuja -haasteeseen ja koko Hoivakoti kuntoon -projektiin 
liittyen osoitteessa: yle.fi/hoivakotikuntoon !!!!!
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