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Ikäihmisten Valtakunnallinen ulkoilupäivä torikaffien ja yhteislaulujen merkeissä. Syyssää oli mitä parhain.
Aurinko pilkahteli pilvenrakosista, oli melkoisen lämmintä ja tyyntä. Reippailemassa 100 henkilöä! Olipa hieno
tunnelma!
Sipe, Polvijärvi
Kutsuin vanhuksen ulkoilemaan tallille, jossa hevoseni asustaa. Rapsuteltiin ja syötettiin hevosta, juteltiin siitä,
missä töissä hänen hevosensa ovat aikoinaan olleet sekä ihasteltiin eri kokoisia, näköisiä ja värisiä
islanninhevosia sekä shetlanninponivarsaa. Lisäksi hän sai kissan ja koiranpennun vierailemaan sylissään. Kylmä
ilma hieman verotti vierailun pituutta.
Miia R., Hämeenkyrö
Vanhus oli ilahtunut ja kiitteli paljon siitä, että hän pääsi ulkoilemaan. Ulkoilu oli myös minulle mukavaa.
Juttelimme ja oli kiva voida auttaa häntä pääsemään ulkoilmaan.
Milla, Raahe
Järjestimme hoivakodilla isot markkinat, jossa oli aitoa markkinatunnelmaa. Markkinoilla oli mm. Hembölen
kotieläintarha takapihan alueella ja pääterassilla makkaranpaistopiste. Terassin alueella pääsi nauttimaan
eläimistä, lämpimästä mehusta ja makkarasta sekä syksyisestä ilmasta uusien ja vanhojen tuttavien kanssa.
Taasiakodin hoitohenkilökunta, Loviisa

Viimeiset ulkoilut upeassa syyssäässä kampanjan merkeissä. Mutta vaikka kampanja loppuu, ulkoilu ja sen
tuoma ilo jatkuu yksikössämme. Kiitos kaikille osallistuneille :)
Kotikeskus, Nivala
Haastoimme Lions clubilaiset 7.10.2019 Rajakylän hoivan lähiympäristössä pidettyyn ulkoilupäivään. Sää oli
aurinkoinen ja mukavan lämmin sekä syksyn tuoma värikkyys sai mielemme iloiseksi. Matka taittui mukavasti
muistellen menneitä aikoja ja välillä laulaen tuttuja lauluja. Ulkoilun jälkeen nautimme hoivalla hyvät kaffet.
Kaikilla oli niin mukavaa!, Oulu
Ulkoilupäivä Kirkkopuistossa. Jumppa, elävää musiikkia, kävelyä, makkaran paistoa ja pelejä. Ihana syksyinen
ilma! Keväällä uudestaan!
Heikki, Hanko
Pidettiin ulkoilupäivä koko talolle. Oli kuvasuunnistusta talon ympäristössä. Rastitehtävinä oli kasvien
tunnistamista, pallon heittoa ja kekritietovisaa. Suosikkina oli myös riksapyörällä ajelua ja kahvittelua. Hyvin
meni!
Terhi, Hopeakuu, Espoo
Aamu alkoi iloisissa merkeissä! Ulkoiltiin omassa luonnonkauniissa pihassa. Kun kävelemme kerran talon
ympäri, niin matkaa tulee noin 700m, joskus jaksan kävellä useasti tämän lenkin, joskus vain kerran. Nyt lenkin
varrella oli mukavia kysymyksiä syksyisestä luonnosta ja grillimakkaran tuoksu kantautui nenääni. Makkarathan
siellä paistui. Olipa mukava ja erilainen päivä, kiitos!
Lehtioja, Lahti
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Syysulkoilua on harrastettu kuukauden aikana niin kävellen lähiympäristössä kuin pihalla puuhaten. Yrttipenkit
on tarkastettu ja haravaakin jo heilutettu tammimetsikön reunustamalla pihalla. Huomiseksi on luvassa lisää
pihatöitä kukkasipulien merkeissä. Toivotaan hyvää ilmaa ja reipasta mieltä, jotta saadaan myös grilli kuumaksi
talkoolaisille!
Helena, Turku
Mustikkasuon pyörähdys, eli luonnon helmassa porukalla lenkki, jonka päätteeksi kahvit ja elävää
haitarimusiikkia työpajan pihalla.
Sonkajärvi, Sonkajärvi
Järjestimme valtakunnallisen ulkoilupäivän kunniaksi Mummut ja papat puistoon tapahtuman
penttilänpuistossa. Tapahtumassa oli elämyspolku jonka varrella pääsi kokeilemaan muun muassa turbokeihään
heittoa ja frisbeegolffia ja näitä pisteitä ohjasivat Emäkosken ja Nokianvirran yläkoulujen oppilaat. Tapahtuman
aikana oli myös sauvakävelyopastusta sekä ohjausta paikallisella ulkokuntosalilla. Mukana tapahtumassa oli
noin 60 ikääntynyttä :).
Nokian Liikunta, Nokia
Verkon vapaaehtoiset veivät ulos Keinupuiston asiakkaita. Sää oli raikas ja ihailimme puiden väriloistoa,
lausuimme Aleksis Kiven runon ja joimme kuumaa kaakaota.
Verkko, Tampere
Maanantai 7.10. oli Lintumäessä "Nautitaan syksystä" - ulkoilupäivä. Tällöin lenkkeilimme isolla porukalla
lähialueella. Hoitajien lisäksi ulkoiluttajina oli Kanta-Hämeen sotilaspoikien perinnekillan ryhmä. Heille iso kiitos
mukanaolosta! Nautimme myös päiväkahvit terassilla ja juttelimme mukavia!
Ulkoilu, Hämeenlinna
Yrityksemme työntekijät kävivät työpäivän päätteeksi hakemassa vanhuksia ulkoilemaan! Ihana syyssää ollut!
Nautittiin ruskan kauniista väreistä!
Larissa, Milla, Jenna ja Terttu, Helsinki
Tehtiin kävelylenkki kolmen rouvan kanssa liittyen Vie vanhus Ulos-tapahtumaan Kotipihassa. Grillikodalla
lenkin jälkeen yhteistapahtumassa syötiin makkarat, juotiin pullakahvit ja osallistuttiin ohjelmaan, johon kuului
musiikkia, runoutta, pientä jumppaa ja leikkiä, jopa tanssia ja lauluakin. Mukana oli myös Tohmajärven
lukiolaisia.
Kunnan täti, Tohmajärvi
Promenader har vi gjort i växlande väder. Ibland sol, ibland regn och där emellan grått väder. Men inget hindrar
oss från en promenad i friskt väder i god väns sällskap.
Heikki, Hanko
Tänään vietimme Aleksis Kiven päivän kunniaksi iltapäivää metsässä, lukien Seitsemää Veljestä. Mukanamme
oli ulkoilemassa Vantaan ammattikoulu Variasta lähihoitajaopiskelijoita, kiitos heille!
Hoitaja, Vantaa
Ulkoilimme yhdessä ikääntyneen sukulaiseni kanssa luontopolulla, lenkittäen samalla rakasta koiraa, joka
hänkin on jo seniori-ikäinen. Korkeasta iästään huolimatta niin koira kuin sen omistajakin ovat vielä suhteellisen
hyvässä kunnossa, koska ovat ulkoilleet ja lenkkeilleet sitkeästi päivittäin.
Koiranulkoiluttajat, Kitee
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Rokuan ent hiihtostadionilla ulkoiltiin yhdessä Utajärven ja Vaalan kunnan ikäihmisten kanssa. Ikäihmisiä yht 50
ja muuta avustavaa porukkaa 30. Lh-opiskelijat pitivät kävelylenkin varrella luontoaiheisia tehtävärasteja.
Mukana oli myös hevonen, vuohi ja koira. Hyvinvointia luonnosta-hanke hoiti kahvi- ja makkaratarjoilut.
Järjestöjen vapaaehtoisia ja Vaalan kunnan jory oli kävely- ja jutteluseurana. Haitaristi ja kitaristi säesti
yhteislauluja, pistipä jotkut tanssiksikin
Hyvinvointikoordinaattori, Utajärvi
Kaunis, aurinkoinen päivä eli pyörätuolikulkueemme suuntasi rantaan, jossa ihailimme ruskan värejä ja
hanhiparvea, osa suuntasi torille ja sai omenamaistiaisia.😊
Rosalena, Lohja
Ulkona oli kaunis aurinkoinen päivä. Pienen houkuttelun jälkeen saatiin asiakkaita ulos, jälkeenpäin kiittelivät ja
olivat selvästi piristyneitä raikkaasta ilmasta.
Marja, Turku
Ensin kävelyä kauniissa syyssäässä sen jälkeen halukkaat pääsivät Side by Side pyörällä ajelua. Voi mitä
vauhdinriemua!
Hoitaja, Turku
Ahkera ulkoiluryhmämme kokoontui pirteässä syyssäässä hoitokoti Novaan. Pyörätuoliletkamme kierteli
lähikortteleissa ja iloinen puheensorina säesti askeleitamme. Ulkoilumme päätteeksi lauloimme ja leikimme.
Helmin lempilaulu Kalliolle, kukkulalle piti laulaa kahteen kertaan!
'Novan ulkoilutyhmä', Hanko
Tänään päästiin ulkoilemaan yhdessä Metsolan koulun esikoululaisten kanssa. Asukkaista oli mukava katsoa
lasten touhuamista, muistoksi jäi pihan asfaltille katuliiduilla piirretty kukkameri :)
Hovinsaaren hoivakoti 2, Kotka
Kävimme syysmarkkinoilla markkinahumua katselemassa. Nautimme markkinakahvit torin vilskettä seuraten ja
kauniista syyssäästä nauttien. Kotiin viemisiksi ostettiin tietysti markkinarinkeleitä.
Rebekka 2019, Savonlinna
Tänään pihalla oli urheilutapahtuman tunnelmaa, kun pelattiin kesän petanque turnauksen finaaliottelu.
Ottelun jälkeen palkittiin voittajat ja kesäolympialaisten voittajat. Just kerettiin ulkoilla ennen vesisadetta.
Hovinsaaren hoivakoti 2, Kotka
Ulkoilimme 89 -vuotiaan sukulaiseni kanssa Aurinkolahden rantakadulla. Merimaisemat sykähdyttivät taas
auringon lämmittäessä. Evääksi söimme proteiini patukkaa ja mehua. Ennen ulkoilua nautimme jäätelöt.
Pirkitta, Helsinki
Kokoonnuimme hoivakodinpihalle viettämään sadonkorjuujuhlaa yhdessä asukkaiden ja hoitajien kanssa.
Kahvia, omenapiirakkaa, haitari musiikkia, laulua, jutustelua, yhdessä oloa ja auringosta nauttimista.
Hovinsaaren hoivakoti 2, Kotka
Palvelutalon asiakkaat kävivät hoitajan kanssa lenkillä ihastelemassa värikkäät puut, syyskukat ja pihalla olevat
kanat.
Rosenkulla, Loviisa
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Järjestimme syysretken Kaitajärven maatilamatkailu kohteeseen. Yhdessä ulkoilua ja seurapelejä
toimintarasteilla. Makkaranpaistoa ja pullakahvit kuuluivat kunnan tarjoamaan päivään.
jukkam, Ruovesi
Ulkoilutapahtumassa 2.10 Lepolakodin väki asukkaat ja hoitajat nautittiin syksyisestä säästä yhdessä visaillen,
kisaillen ja makkaroitakin maistellen. Kukkasipuleita istutettiin yhteistuumin maahan ja keväällä jännätään
sitten mitä kukkia nousee penkistä.
Syksyn makkarantuoksuinen ulkoilutapahtuma, Lahti

Iltapäivä ulkoilu kuvasuunnistuksen merkeissä talomme ympäristössä sai meillä asukkaat liikkelle.Mukaan
saimme omaisia ja vapaaehtois työntekijöitä. Lopuksi nautimme grillimakkaroista ja hyvästä seurassa.
Kirre, Lahti
Lasten ja iäkkäiden yhteiset puistotreffit, leikkejä, pelejä ja hyvää seuraa kaikenikäiset yhdessä.
Kokkolan Voimaa vanhuuteen, Kokkola
Kokkola 400 v kukkasipulien istutustapahtuma Brita Marian puistossa. Keli oli hyvä, lauluesitys, tanssit, kaikki
saivat istuttaa oman juhlavuoden kukkansa, makkaranpaistoa, tasapainoilua ja pelejä. Mukavaa oli ja punaiset
posket!
Kokkolan Voimaa vanhuuteen, Kokkola
Kävimme lähihoitaja opiskelijoiden kanssa ulkoiluttamassa vanhuksia. Ulkoilutilanne oli erittäin positiivinen
kokemus. Luonnossa oli kauniit ruskan värit. <3
Lähihoitaja opiskelija / Raahe / Palvelukeskus Maininki, Raahe
Olemme ulkoilleet Tapionkodin asiakkaiden kanssa syksyn ruskaisessa säässä. Kävelemme usein läheiseen
Angry Birds activity park:iin jossa tapahtuu sukupolvien kohtaamisia sekä myös ikääntyneet pääsevät
kokeilemaan erilaisia liikunta- ja leikkivälineitä kuten keinumista. Yksi asiakkaistamme rohkeni myös laskemaan
vaijeriliu'ulla sekä liukumäkeä.
Tapionkoti, Rovaniemi

Kävelyä kauniissa, tuulettomassa säässä entisen naapurin kanssa. Juttutuokio puiston penkillä pikkukaupungin
rauhasta nauttien ja naapuritalon lahjoittamia omenoita syöden. Maria Loviisa
vapaaehtoistoiminta2019, Loviisa
Petäjäveden kunnan ikäihmiset ihmettelivät ensi lunta Sallistensuonlaavulla 4.10. Makkaraa paistettiin lumesta
huolimatta ja nautittiin raikkaasta säästä. "Itikat puuttuu" todettiin yhdessä tuumin.
petäjäkoti, Petäjävesi
Jotkut asukkaat päässeet kolmekin kertaa ulos päivän aikana. Hoitajat pistäneet tuulemaan vaikka sää ei
tuulinen ollutkaan. Asukas sanoi ihanaa kun vanhakin pääsee ulos ja on helppo hengittää.
ulkoilu on piristävää, Nivala
Sateiden välissä urheasti ulos pyörätuolissa istuvan kotona asuvan ikäihmisen kanssa. Päämääränä oli kuntosali,
jossa noin puolen tunnin ajan kuntopyörällä polkemista ja käsivarsien treenausta. Aurinko sentään pilkahti
pienen aikaa ja silloin sopivasti kuljettiin takaisin kotiin. Maria Salomaa Loviisa
vapaaehtoistoiminta2019, Loviisa
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Meillä ulkoilu on osa arkeamme. Kaunis ja toimiva pihamme mahdollistaa monipuolisen liikkumisen. Luonto on
lähellämme. Ulkoilu on meille toiminnallisuutta tai vaan ruskan katselua. Tunnemme kaikilla aisteillamme.
Pelaamme pelejä, on tehtävärataa, kävelemme sauvoilla jne. Meillä kaikilla on niin mukavaa!
Lehtioja, Lahti
Aktiivinen ryhmämme päätti kampanjan kunniaksi vierailla palvelutalo Novassa jokaisena perjantaina. Tälläkin
kertaa sää suosi, oli tyyni ja aurinkoinen syyspäivä. Käpytikka ilahdutti meitä koputteluesityksellään reittimme
metsäosuudella. Laululeikit päättivät kierroksemme!
Novan ulkoiluryhmä, Hanko
Pitkä ja rauhallinen kävelylenkki raikkaassa syyssäässä. Ihasteltiin maisemia Leppävirran sillalta ja verestettiin
isovanhempi-lapsenlapsi-muistoja tutuissa maisemissa.
Savonmua, Leppävirta
Ulkoilutapahtuma, jossa monenmoista ohjelmaa ja ihanan aurinkoinen ilma. Iäkkäät kokeilivat aktiivisesti
tasapainorataa, mölkkyä, porukkakävelyitä ja ulkokuntosalia. Tapahtumassa oli iloinen ja positiivinen tunnelma
ja hyvä Me-henki.
Saija, Turku
Me 3 Loviisan seniorit ry:n ulkoiluystävää veimme aurinkoisen syysaamun kauneuteen kahdesta hoivakodista
yhteensä 14 asukasta. Kullakin lenkillä oli mukana pyörätuolissa istuvien lisäksi omin jaloin kulkijoita. Tälläkin
kertaa puheenaiheena oli luonto ja muistot lapsuuden ulkoleikeistä. Suorastaan liikuttava näky oli kahden
lapsuuden kaverin yllättävä tapaaminen lenkillämme.
vapaaehtoistoiminta2019, Loviisa
Vanhusystäväni vein Viekin kirkkoon. Sadon siunaamis kirkko, jossa olimme ystävämme kanssa käyneet melkein
joka vuosi. Aikaa varasin kävelyn onnistumiseen. auton jätin hieman kauemmaksi, kävelymatkaa jäi vaikka
hänellä on kävely hidasta ja keppi mukana, mutta ihan hyvin meni. Ehtoollisella hitaasti, mutta varmasti.
Uutispuurolle käveltiin myös, koska se tarjoiltiin seurakuntatalolla, muutaman sadan metrin päässä kirkolla.
Ruokailun jälkeen tepastelimmekin sitten hautausmaalle kynttilöiden vientiin. Hänen isän ja äidin hautaa
etsiessämme tuli useita satoja metrejä kävelyä, koska emme meinanneet löytää. Ilma oli syksyisen kuulakas ja
viileä, auringon pilkahdus ilahdutti ulkoiluamme. Vanhusystäväni oli iloinen päivästä ja sanoikin, "tulipahan
ainakin käveltyä". Joten tavoitteeni oli toteutunut ja päivästä jäi hyvä mieli molemmille.
Ulkoilin ja osallistuin ikäihmisen kanssa, Lieksa
Käyty ihailemassa ulkona moottoripyöriä ja pappatunturia. Kuunneltu moottorin ääniä ja muisteltu vanhoja.
Eve, Mynämäki
Ulkoilutimme Wertaisliikuttajan kanssa iäkästä pariskuntaa Kaarinassa ja kävimme myös tutustumassa
ulkokuntolaitteisiin. Oli hieno aurinkoinen ilma ja punertavat posken ulkoilun päätteeksi.
Reipasta ulkoilua luontoa ihaillen, Kaarina

Eilen kävelylenkillä meitä kohtasi yllätys. Omakotitaloalueella vastan tallusteli kauris! Käveli rauhassa
omakotitalon pihalle. Siinä pitkään toisiamme katsoimme. Hyvät valokuvat ja puheenaiheet saimme.
Tarinamme ja valokuva ilahdutti monta ryhmäkodin asukasta. Enpä olisi ajatellut, että kauriit tulee täällä
vastaan.
Terhi, Hopeakuu, Espoo
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Ulkoilin kotona yksin asuvan pyörätuolissa istuvan vanhuksen kanssa. Ulkoilun lopuksi kävimme läheisen
hoivakodin kuntosalissa vahvistamassa sekä ala- että yläraajoja ikäihmisille tarkoitetuissa laitteissa. Hän tapasi
siellä myös asuvan muistisairaan aviopuolisonsa. Ilo oli molemminpuolista.
vapaaehtoistoiminta2019, Loviisa
Vietimme Pieksämäellä #vievanhusulos -kampanjan yhteistä ulkoilupäivää ulkoillen! Paistoimme tikkupullaa,
tutustuimme ulkokuntasaliin ja nautimme järvimaisemista yhdessä. Paikalle saapui toista sataa henkeä
saattajineen, olipa mukavaa"!
Toiminnanohjaaja, Pieksämäki

Kisailimme huopikkaan heitossa ja ämpärpotkussa kauniissa aurinkoisessa säässä.
Kauris61, Eurajoki
Palvelutalossa asuvien vanhusten kanssa ulkoilua syksyisessä, happirikkaassa säässä. Mielikuvia rikastuttavia
keskusteluja niin 40-luvun evakkoretkistä, 50-luvun nuoruusvuosista kuin etelään muuttavien kurkiaurojen
suunnistustaidoista. :)
Niina, Heinola
Omainen vei asukkaan ulos syksyisessä säässä. Kiertelivät pyörätuolilla edestakaisin ja asukas tykkäsi kovasti
olla ulkona.
ulkoilija, Vantaa
Tänään käyty asukkaan kanssa omakotitaloalueella. Matkalla näimme monta koiran pentua. Tulivat rohkeasti
tutustumaan asukkaaseen ja pyörätuoliin. Jotkut olisivat jopa syliin hypänneet. Asukas oli kovin mielissään ja
otettu moisista hellyyden osoituksista.
Terhi, Hopeakuu, Espoo
Joka päivä ulkoillaan säällä kun säällä. Asiakkaat motivoituneita ja ulkoilu on yksi päivän kohokohdista. Kaverin
kanssa lenkki kulkee ja päivätoiminnan ympäristössä on kaunis luonto lähellä meitä.
Rautsikka, Riihimäki
Klienten sa "Att det var bra för kropp och själ" ! Kyligt,blåsigt ,och regnmoln på himlen!
Esperi Edit, Pietarsaari
Kävimme kävelyllä ja päiväkahvilla upeassa Katariinan puistossa meren rannalla. Kaupunkimme puistossa on
paljon nähtävää monenlaisista kasveista, planeettoihin ja majakoiden pienoismalleihin. Puistossa oli
mahdollisuus myös kuntoilla erilaisilla kuntoiluvälineillä.
Attendo Korkeavuori, Kotka
Lukion opiskelijat ulkoilivat musiikinkurssin puitteissa vanhusten kanssa ja kyselivät vanhuksien nuoruusiän
musiikkimuistoista. Ihania kohtaamisia!
Kaarinan lukio, Kaarina

Järjestimme yleisen Syysliike -tapahtuman ikääntyneille. Tapahtumassa oli senioritanssiesitys, jonka jälkeen
yhteistä alkuverryttelyä. Tämän jälkeen erilaisia toimintapisteitä sekä toki myös lämmintä mehua.
Suosituimmat toimintapisteet olivat luontobingo sekä puistogolf, myös vierekkäin poljettava pyörä sekä lentävä
kalkkuna olivat hauskoja. Apuna olivat itsekkin eläkkeellä olevat vapaaehtoiset Wertaisliikuttajat.
Senioritanssijatkin jo eläkkeellä. Yleisö/osallistujat tykkäsivät pisteistä ja ilma suosi.
Reipasta ulkoilua luontoa ihaillen, Kaarina

