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IKÄIHMISTEN PERHEHOITAJILLE 
 

Opas sisältää sosiokulttuurisen innostamisen toimintojen ohjeita ja ideoita. 

Oppaassa kuvatut toimintojen ohjeet ja ideat ovat tarkoitettu Kanta-Hämeen 

ikäihmisten perhehoitajien arjen tueksi ja rikastamiseksi.  

 

Oppaan tarkoitus on tukea perhehoidossa olevan ikäihmisen voimavaroja ja 

toimintakykyä sekä tuoda ikäihmiselle, että itse perhehoitajalle perhehoito-

päiviin iloa, mielihyvää ja elämän merkitystä.  

 

Opas on jaettuna neljään osa-alueeseen: muisteluun, sanalliseen menetel-

mään, musiikkiin ja liikuntaan. Oppaan sisällössä on käytetty muun muassa 

Vanhustyön keskusliiton Vahvikkeen ja Ikäinstituutin materiaalia sekä tekijän 

omia valokuvia.  

 

Oppaan on tehnyt opinnäytetyönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun so-

sionomi (AMK) opiskelija Eija Lähde yhteistyössä Perhehoitoyksikkö Kanervan 

kanssa.  

 

 

 

 

 

© Eija Lähde 2018    
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SOSIOKULTTUURINEN INNOSTAMINEN  
 

Sosiokulttuurisella innostamisella tarkoitetaan tavoitteellista toimintaa, 

jonka lähtökohtia ovat osallistuminen sekä ihmisen arkielämä. Tarkoituksena 

on saada ihmiset heräämään oman elämänsä aktiivisiksi toimijoiksi ja osallis-

tumaan. Sosiokulttuurisen innostamisen kautta pystytään tukemaan hyvää 

vanhuutta ja itsemääräämisoikeutta sekä inhimillistää arkea ylläpitämällä 

ikääntyneen aktiivisuutta. Sosiokulttuuriseen innostamiseen tarvitaan innos-

tajaa, joka herkistää ihmisiä osallistumaan ja samalla hän motivoi ihmisiä. 

Innostaja on myös osallistumismahdollisuuksien luoja. (Kurki 2007, 69–74.)  

 

Sosiokulttuurisen innostamisen menetelmiä on monia. Ne voidaan jakaa kult-

tuurisiin, vapaa-ajan virikkeisiin ja sosiaalisiin aktiviteetteihin sekä kasvatuk-

sellisiin menetelmiin. Kulttuurisia aktiviteetteja ovat muun muassa konsertit 

ja erilaiset taidetapahtumat, museokäynnit sekä taiteelliset ilmaisut. Tällai-

sia ovat esimerkiksi kirjallisuus, kädentaidot, musiikki, tanssi ja harrastajate-

atteri. Vapaa-ajan virkistyksellisiä aktiviteetteja ovat erilaiset pelit, leikit 

sekä liikuntaan ja luontoon liittyvät aktiviteetit. Sosiaaliset aktiviteetit tuovat 

puolestaan ihmiset yhteen erilaisina ryhminä ja yhteisöinä. Kasvatuksellisia 

menetelmiä ovat muun muassa kurssit sekä erilaiset keskustelupiirit. (Kurki 

2007, 74.) 
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MUISTELU 
 

Mielen keskeisiä voimavaroja ovat muisteleminen ja kertomuksen luominen 

eletystä elämästä. Ikääntymiseen sisältyy luonnostaan halua kulkea elämän 

polkua uudelleen, muistella ja etsiä merkitystä elämälle. Ikäihmiselle muistot 

nousevat mieleen heidän tahdostaan riippumatta. Muistojen avulla he jäsen-

tävät itseään ja suhtauttavat tämänhetkisiä kokemuksia aikaisempiin omiin 

kokemuksiin, sekä muiden ihmisten kokemuksiin ja kulttuuriin. (Saarenheimo 

2003, 51–52.)  

 

Myönteinen muistelu antaa voimaa ja sisältöä elämään. Vaikeita muistoja ei 

voida kuitenkaan ohittaa, vaan niiden kohdalla voidaan miettiä, miten niistä 

on selvitty. Eletyn elämän menneisyys ei ole muuttumaton, vaan elämänko-

kemuksen myötä asioita voi muistella eri näkökulmasta. Muistelun kautta voi-

daan tukea ikäihmisen itsetuntoa, identiteettiä sekä auttaa ikäihmistä toteut-

tamaan itseään ja käsittelemään tunnetiloja. Muistelutyön menetelmiä ovat 

esimerkiksi omaelämäkerran läpikäyminen joko ryhmässä keskustellen tai yk-

sin kirjoittaen, valokuvien tai muiden kuvien ja esineiden käyttäminen muis-

telutilanteessa eri tavoin. Lisäksi musiikkia ja lauluja voidaan käyttää muiste-

lemisen tukena ja virittäjänä. (Hakonen 2003, 130–134.) 
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MUISTOJEN TAULU 

 

TARVITAAN: Ikäihmisen omia valokuvia, aikakauslehdistä leikattuja kuvia, ru-

non pätkiä tai loruja, esineitä tai tekstiiliä. Liimaa ja pahvia tai valmis valo-

kuvakehys.  

 

TOTEUTUS: Ikäihminen itse päättää, mitä kuvia haluaa ottaa mukaan muisto-

jen tauluun (kuva 1). Työskentelyn aikana keskustellaan, mitä muistoja kuvat/ 

esineet tuovat mieleen. Valokuvia voidaan myös suurentaa, jolloin ne paljas-

tavat uusia mielenkiintoisia yksityiskohta. Kopioituja valokuvia voidaan värit-

tää esimerkiksi taivaan siniseksi.  

 

 

Kuva 1. Muistojen taulu 

 

Muistojen taulun avulla saadaan ikäihmisen elämä näkyviksi, ja ikäihminen 

pohtimaan elämänsä eri vaiheita ja tapahtumia perhehoitajan kanssa.  
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MUISTORASIA 

 

TARVITAAN: Laatikko. Laatikoksi, sopii mikä tahansa laatikko/rasia/työkalu-

pakki/matkalaukku ym. Lisäksi tarvitaan aisteja vetovia esineitä/tuok-

suja/mausteita/suopaa/lehtiä tai musiikkitallenteita.  

 

TOTEUTUS: Muistorasia voidaan valmistaa ikäihmisen kanssa hänen omista tär-

keistä esineistä. Tai perhehoitaja voi valmistaa rasian etukäteen, jolloin ra-

siaa voidaan käyttää muistinherättäjänä (kuva 2). Ikäihmisen kanssa tutustaan 

rasian sisältöön, ja saadaan aikaiseksi hyviä keskusteluja rasian sisällöstä. Sa-

malla rasian sisältö voi herättää ikäihmiselle hyviä muistoja.  

 

 

Kuva 2. Muistorasia 
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TUNNE-ELÄMYKSIÄ 

 

Millaisia tuoksuja, tunteita tai ko-

kemuksia muistat lapsuudestasi? 

 

TARVITAAN: Tulosta tunne- elämyk-

sen kuvat (liite 1). Laminoi tai lii-

maa ne pahville ja leikkaa irti. Voit 

itsekin tehdä kortteja tai käyttää 

valmiita esimerkiksi postikortteja 

(kuva 3).  

 

TOTEUTUS: Jokainen valitsee pöy-

dältä itselleen kortin tai kaksi ja 

kertoo vuorollaan, minkä tunteen, 

muiston tai kokemuksen kortin esit-

tämä kuva tuo mieleen.  

 

 

Kuva 3. Postikortteja 

 

 

LUONNONKUKISTA PIHAKUK-

KASIIN 

Mitä luonnonkukkia tai pihakukkia 

sinä muistat omasta lapsuudestasi? 

Miten luonnonkukkia tai muita kas-

veja käytettiin hyödyksi lapsuudes-

sasi/nuoruudessasi? 

 

TARVITAAN: Tulosta kukkakuvat 

(liite 2), laminoin tai liimaa ne pah-

ville ja leikkaa. Käytä vaalean kel-

taista tai vaalean oranssista pape-

ria. Se auttaa keskittymään.  

 

Voit myös kerätä kimpun luonnon-

kukkia.  

 

TOTEUTUS: Perhehoitaja tutkii yh-

dessä ikäihmisen kanssa kukkakort-

teja tai luonnonkukkakimpun kuk-

kia. Tunnistetaan kukat, ja keskus-

tellaan millaisia muistoja kukat 

tuovat mieleen. 
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SANALLISET MENETELMÄT 
 

Ikäihmisten parissa keskustelun tulisi olla kiireetöntä ja vastavuoroista. Kes-

kustelu ei saisi painottua liikaa ikäihmisen sairauksien tai ongelmien ympä-

rille. Parhaimmillaan huumori kumpuaa ikäihmisen omista elämänkokemuk-

sista esimerkiksi vitsien, kaskujen sekä pienten arjen asioiden kautta voidaan 

löytää vastapainoinen elämä rajoittaville tekijöille. (Suomi 2003, 122–125.)  

 

Lukeminen ja kirjoittaminen auttavat ikäihmistä vahvistamaan elämän merki-

tystä, tulkitsemaan elämää uudella tavalla ja omaa minuuttansa. Erityisesti 

ikäihmisille on tärkeää ylläpitää kertomusta omasta elämästä ja sen jatkuvuu-

desta. Kirjallisuus voi toimia muistelutyössä, jossa kirja tarjoutuu keskustelu-

kumppaniksi ja elämän tulkiksi. Tällä tarkoitetaan sitä, että kirjailijan ja lu-

kijan ajatukset keskustelevat keskenään. Myös erilaiset lukutuokiot/- piirit voi 

yhdistää ihmisiä, ja tätä kautta luodaan yhteenkuuluvuuden tunnetta. Kirjal-

lisuuden käytössä nojaudutaan yleensä luovuuteen, sillä esimerkiksi kirjoitta-

essa ihminen luo uutta, aivan samalla tavalla kuin tuottaessaan kuvallista il-

maisua. (Hakonen 2003, 138–140.)  
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RUNOT 

 

TARVITAAN: Paperia ja kynä. 

 

TOTEUTUS: Perhehoitaja pyytää ikäihmistä kertomaan päivänpäätteeksi tun-

nelmia ja tapahtumia, mitä on jäänyt päivästä mieleen. Perhehoitaja kirjaa 

sanoja ja lyhyitä lauseita ylös paperille. Nämä lauseet ja sanat muodostavat 

runon siinä järjestyksessä ja muodossa, kuin ne on kirjoitettu. Jos perhehoi-

dossa on useampi ikäihminen, jokainen voi kertoa vuorollaan jotain ja niistä 

koostetaan yhteinen runo.  

 

Laulujen alkusanoja voidaan samalla tavalla kerätä jokaiselta vuorollaan ja 

kirjoittaa ne ylös. Lopuksi niistä kirjoitetaan runo.  

 

Monella ikäihmisellä on myös jokin mieliruno, joka voi kertoa henkilön haa-

veista, toiveista ja arvoista. Runo voi liittyä johonkin tärkeään elämänvaihee-

seen. Ikäihminen muistaa erityisesti kouluajoilta ulkoa runoja. Ikäihminen 

myös nauttii, kun saa tilaisuuden esittää niitä, tai kuulla luettavan tai lausut-

tavan tuttuja runoja.  

 

Ikäihmisten omia RUNOJA 

Tyttäreni 
 
Liikerata 
rytmi, 
Viiva.  
Kauneus.  
 
Pehmeys 
-tyttäreni! 
 
Ei muuta. 
Täydellisyys. (Hietanen, 1998.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poikani 
 
Poikani- abiturientti. 
Hän on viisas ja vaitelias. 
Kalpea kuin keskiajan ruhtinas… 
Pää pilvessä, katse kirjoissa. 
 
Tutkii atomiaikaa, tähtitiedettä. 
Meteoreja, maan pienuutta. 
 
-ihmisten rajallisuutta.  
 
Fysiikan lakeja,  
matematiikan totuuksia. 
 
Hymyilee surumielisesti ympäristölleen. 
 
Juuri nyt katsoo Vaaleapunaista pantteria 

ja nauraa ääneen. (Hietanen, 1998.)
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TAVUPELI 

 

Aivojumppa on aivoille yhtä tärkeää kuin lihasjumppa lihaksille (Vahvike 

2018).  

 

SANAT 

 

TARVITAAN: Tussi, pahvisuikaleita 

tai lappuja. Laput on hyvä liimata 

paksummalle pohjalle, jolloin niitä 

on helpompi käsitellä. Eriaiheiset 

tavusarjat voi tulostaa eriväriselle 

paperille, jos haluaa, näin ne eivät 

sekoitu keskenään. Kuvassa 4 olen 

käyttänyt naistennimiä: Pirjo, Aino, 

Sirkka, Maisa, Jaana, Eija, Ella ja 

Ritva. 

 

TOTEUTUS: Levitä tavut pöydälle. 

Ikäihminen muodostaa yhdistämällä 

tavut sanoiksi. Vaikeusasteita voi 

vaihdella sopimalla pelataanko ta-

vuilla vai sanojen ensimmäisillä kir-

jaimilla, pitämällä kortit pöydällä 

oikeinpäin tai nurinpäin sekä valit-

semalla käyttöön kaikki kortit tai 

vain kaksikirjaimiset.  

 

Kuva 4. Tavut naistennimet 

 

 

ALKUKIRJAIMET 

 

TOTEUTUS: Levitä tavut pöydälle. 

Ikäihminen ottaa yhden kortin ja 

keksii sanan, joka alkaa kortin kir-

jaimilla tai tavulla. Esimerkiksi: LA 

laulaa, lattia, lama, Laila, laatu, 

SIRK Sirkka, sirklata, sirkuttaa… 
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MUSIIKKI 
 

Musiikkia on helppo käyttää, ja sitä voidaan toteuttaa yksilökeskeisesti tai 

ryhmässä. Musiikkia voidaan käyttää laulamiseen, liikkumiseen, tanssimiseen 

sekä yleisesti yhteenkuuluvuuden tunnetta lisäämään. Musiikilla pystytään 

edistämään ikäihmisen hyvää oloa, toimintakykyä ja itseilmaisua sekä aktiivi-

suutta. Musiikin kautta voidaan purkaa tunteita ja tyydyttää hellyyden tar-

peita sekä lisätä turvallisuuden tunnetta. (Särkämö ym. 2011, 16–18.) 

 

Musiikilla ja laululla on keskeinen merkitys ikäihmisen henkiseen hyvinvoin-

tiin. Laulu lievittää kipua, kärsimystä ja pelkoa sekä yhdistää ihmisiä. Musiikin 

ja laulun avulla voidaan luoda uutta elämänuskoa toiseen ihmiseen. Musiikin 

kuunteluun kannattaa valita musiikki, joka oli suosiossa ikäihmisten nuoruus-

aikana. Lavatanssimusiikki, kansanlaulut ja iskelmät voivat tuoda esiin muis-

toja nuoruudesta ja näin antavat mahdollisuuden keskusteluille. Klassinen ja 

hengellinen musiikki vastaavasti rentouttavat ja rauhoittavat. (Mt.) 
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MUSIIKKIVISA 

 

MITEN LAULU JATKUU...-VISAILUKYSYMYKSET 

 

TOTEUTUS: Perhehoitaja lausuu laulun alkusanat ja ikäihminen pyrkii vastaa-

maan, miten laulu jatkuu (laulun jatko tummennetulla ja laulun nimi su-

luissa). Oikean arvauksen jälkeen laulu voidaan laulaa yhdessä.  

 

1. Siks’ mieluummin maantiellä tanssin, …? Kuin metsien humina se soi. 

(Kulkurin valssi) 

2. Korkealla kunnahalla...? Hongat huminoi (Jätkän humppa) 

3. Kauan katsoin sinua syvälle silmiin…? Kauan katsoin, katsoin ja ajatte-

lin. (Akselin ja Elinan häävalssi) 

4. Äiti lasta tuudittaa…? Lasta tuntureiden (Lapin äidin kehtolaulu) 

5. Hoivatkaa, kohta poissa on veljet...? Muistakaa heille kallis on maa. 

(Veteraanin iltahuuto) 

6. Ihmisiä on kuin muurahaisia…? Ne loputonta polkuansa taivaltaa (Jo-

kainen ihminen on laulun arvoinen) 

7. Jos täytätte mun lasini…? Niin tahdon kertoa. (Rosvo-Roope) 

8. Kun taasen kevät saa…? Murtunut on valta lumen. (Valkovuokot)  

 

MITEN ALKAA LAULU, JOKA PÄÄTTYY...-VISAILUKYSYMYKSET 

 

TOTEUTUS: Perhehoitaja lausuu laulun loppusanat ja ikäihminen pyrkii vas-

taamaan, miten kyseinen laulu alkaa (laulun alkusanat tummennetulla ja lau-

lun nimi suluissa). Oikean arvauksen jälkeen laulu voidaan laulaa yhdessä.   

 

1. Niin on nuori sydämeni ajatuksia täynnä. Taivas on sininen ja valkoi-

nen… (Taivas on sininen ja valkoinen) 

2. Tää päivä meidät yhdistää, sun luokses nyt mä jään. Suvituuli kun ok-

sissa soittaa… (Suvivalssi) 

3. Oishan se paljon mukavampaa reissulta kotia palata. Jos sais kerran 

reissullansa... (Jos sais kerran reissullansa) 
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4. Saarenmaan nurmien kesäinen yö. Siel lauantai-iltana valkeat koivut… 

(Saarenmaan valssi) 

5. Oi, Emma, Emma, oi Emma, Emma, vain heiluvat renkahat korviisi. Oi, 

muistatkos Emma sen kuutamoillan... (Emma) 

6. Siellä kun on kotomaani, sinne tahdon mennä. Täällä pohjantähden 

alla... (Täällä pohjantähden alla) 

7. Aitoja vain saanut en. Kun nuoren miehen ujoimman... (Suklaasydän) 

8. Ilot ja surut, ne kullanmurut, kaikki on muistoja vain. On arkea 

elomme tää... (Nuoruusmuistoja) 

 

MUSIIKKI JA KÄSIHIERONTA 

 

TARVITAAN: Ikäihmisen mielimusiikkia, käsirasva/ öljy, pyyhe, hyvä asento 

tuolissa.  

 

TOTEUTUS: Laita ikäihmisen mielimusiikki soimaan. Aseta pyyhe ikäihmisen 

kämmenen alle. Ota tippa öljyä tai käsirasvaa omalle kädelle ja lämmitä sitä 

hetki. Toteuta käsihieronta ohjeiden mukaan (kuva 5). 

 

1.   
1. Pidä hierottavaa kättä käsiesi välissä 2-

3 sekuntia. 
2. Sivele öljyä ikäihmisen kädenselälle, 

toinen käsi alla. 
3. Sulje käsi käsiesi väliin, siten että peu-

kalot kohtaavat käden selällä. Sivele 
peukaloillasi ja peukalon tyvillä kohti 
käden syrjiä, ikään kuin haluaisit silittää 
ihoa kohti kämmenen syrjiä. Toista pari 
kertaa. 

2.   
4. Sivele ranteesta kämmenluiden välistä 

kohti rystysiä, sormet molemmin puolin 
kättä= etusormella ja peukalolla sor-
menväliin saakka. Tee näin joka käm-
menluun välissä. Aloita oikealta tai va-
semmalta. 
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3.   
5. Sulje sormen tyvi kaikkien sormiesi vä-

liin.  
6. Sivele kohti sormen kärkeä ja takaisin 

tyveen. Toista liike 2- 3x.  
7. Sivele kiertoliikkeellä sormen tyvestä 

kohti kärkeä.  
8. Pidä sormen kärkeä sormiesi välissä 2- 3 

sekuntia.  
9. Tee liikesarja kaikille sormille.  

 

 
4.   

10. Peukalot yhdessä ranteelle, sormet vas-
takkain käden selän alla. Silitä peukalon 
tyvillä kohti kämmen syrjää. Lopeta 
pikku- ja etusormen tyvelle. Toista x3. 

5.    
11. Tee pyöriviä liikkeitä peukalollasi ja sor-

millasi peukalon ja pikkusormen tyvissä.  
12. Sivele keskikämmentä omalla kämme-

nelläsi ranteesta kohti sormia. 
13. Käännä ja sivele sydämen muotoinen ku-

vio käden selälle ranteella peukaloilla ja 
peukalon tyvillä.  

14. Lopeta pitämällä 
kättä kädessäsi 2- 3 
sekuntia.  

Kuva 5. Käsihieronta 
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LIIKUNTA  
 

Ikäihmiset hyötyvät monenlaisesta liikunnasta. Liikunnalla on selkeitä ja po-

sitiivisia vaikutuksia ikäihmisen terveyteen sekä fyysiseen, psyykkiseen ja so-

siaaliseen toimintakykyyn. Liikunnan avulla voidaan myös edistää päivittäi-

sistä toiminnoista selviytymistä. Liikunnasta ikäihmiset saavat iloa, se auttaa 

sopeutumaan vanhuuden muutoksiin ja suojaa masennukselta. Liikkuminen 

myös ehkäisee muistisairauksia, kaatumisia ja niihin liittyviä vammoja. (Jyvä-

korpi ym. 2014, 6.)  

 

Ikäihmisten liikunnalle on laadittu kansainväliset terveysliikuntasuositukset. 

Niiden lähtökohtana on, että ikäihmisen tulisi välttää liikkumattomuutta. 

Ikäihmisten on tärkeätä liikkua säännöllisesti ja harjoittaa kestävyyttä, lihas-

kuntoa, tasapainoa ja liikkuvuutta 2-3 kertaa viikossa. Jos liikkumisessa on 

ollut taukoa, on syytä aloittaa maltillisesti. Kävely sopii kaikille, ja erityisen 

tehokasta on arkiliikunta esimerkiksi portaiden nouseminen, kotityöt, piha-

työt, asiointi. Tasapainotaitoja voidaan harjoittaa myös tanssin tahdissa tai 

luonnossa liikkumalla. Apuvälineet, kuten punnukset, ovat hyviä kotivoimis-

teluun, mutta jo tuolilta nousut ja kyykistykset auttavat alkuun. Liikkuminen 

on hyvä jakaa useammalle päivälle viikossa, ja jo kymmenen minuutin reip-

paat liikuntatuokiot edistävät terveyttä, kunhan niitä kertyy riittävästi viikon 

mittaan. Vähäinenkin ja säännöllinen liikkuminen on hyväksi toimintakyvylle 

ja terveydelle. (UKK - instituutti 2017.)  
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LIIKUNNALLISIA LEIKKEJÄ 

 

Seuraavia leikkejä ja pelejä voidaan tehdä, joko ikäihmisen kanssa kahdes-

taan tai isommassa ryhmässä. 

 

HUUTOLEIKKI 

 

TARVITAAN: Pallo, pussi tai solmittu pyyheliina 

 

TOTEUTUS: Kaikki istuvat tai seisovat piirissä kasvot keskustaan päin. Väline 

laitetaan kiertämään tai syötellään kenelle sattuu (jos välineenä on pallo, sitä 

syötetään pompottamalla). Välineen siirtyessä osanottajalta toiselle, se joka 

luovuttaa välineen käsistään, lausuu joko: oman nimen, tai sen osanottajan 

nimen, joka saa välineen käsiinsä tai, jos on sovittu jonkin eläin- tai kasvilajin 

tai kaupungin nimen, tai toivottaa seuraavalle, joka saa välineen jotakin mie-

luisaa, esimerkiksi olet kiva.  

 

TARKKUUSHEITTO ASTIAAN 

 

TARVITAAN: Jokaisella osanottajalla on pussi tai pallo. Piirin keskellä on astia, 

joka ei helposti kaadu eikä liu’u paikaltaan ja joka on riittävän korkea, jotta 

sinne heitetty väline ei enää pomppaa pois. 

 

TOTEUTUS: Kaikki istuvat piirissä. Peli etenee siten, että jokainen heittää vä-

lineensä maalina olevaan astiaan vuorollaan. Jokainen saa varata riittävästi 

aikaa tähtäämiseen. Tehtävää voidaan muunnella siten, että heitto suorite-

taan oikealla tai vasemmalla kädellä tai molemmin käsin. Pussi voidaan heit-

tää toista jalkaa käyttäen.  
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REAKTIOLEIKKI 

 

TARVITAAN: Pahvilevy, jonka toinen puoli on erivärinen kuin toinen.  

 

TOTEUTUS: Kaikki istuvat tai seisovat piirissä kasvot keskustaan päin. Peli al-

kaa sillä, että jokainen osallistuja heittää vuorollaan pahvilevyn piirin kes-

kelle. Etukäteen on sovittu, että kun levyn toinen väri on näkyvissä, on teh-

tävä tietty liike; esimerkiksi sinisen puolen ollessa ylöspäin kaikki taputtavat 

käsiään ja punaisen puolen ollessa näkyvissä kaikki tömistävät jalkojaan. 

 

Leikissä voidaan myös käyttää vaahtomuovista valmistettua arpanoppaa. Sil-

loin tehdään kahta eri liikettä sen mukaan, näyttääkö noppa paritonta vai pa-

rillista lukua.  

 

(Beyschlag 1996.) 

 

ULKOPELEJÄ 

 

KENGÄN HEITTO 

 

TARVITAAN: Kolme erikokoista kenkää sekä reilu tila. 

 

TOTEUTUS: Osanottajat heittävät vuorollaan kenkiä yrittäen saada kengät 

maalipisteeseen. Maalialue voi olla rengasmainen, jolloin voidaan antaa pis-

teitä 1-3 riippuen siitä kuinka lähelle keskipistettä kengät osuvat.  

 

Peliä voidaan muuttaa siten, että heittovälineenä toimii vihta tai luuta.  

  



19 

 

 

MUNAT KENNOON 

 

TARVITAAN: Iso munakenno (30 munan) sekä pingispalloja 6-8 kpl.  

 

TOTEUTUS: Munakenno asetetaan pihamaalle heittomatkan päähän ja tavoit-

teena on heittää pingispallot kennoon. Yhden pisteen saa, jos pallo osuu ken-

noon, mutta ei jää sinne. Kaksi pistettä saa, jos pallo jää kennoon. Voidaan 

pelata esimerkiksi kolme kierrosta ja pisteet lasketaan yhteen.  

 

KÄVYN HEITTO 

 

TARVITAAN: Kuusenkäpyjä 6-8 kpl sekä kuusen havuja 1-3 oksaa. Asettele ha-

vut nurmikolle harvakseltaan heittoalueelle.  

 

TOTEUTUS: Jokainen heittää vuorollaan kävyt kohti havuja ja yrittää osua nii-

hin. Heittäjä saa yhden pisteen, jos käpy osuu havuihin. Ja kaksi pistettä tu-

lee, jos käpy jää havujen päälle. Pelataan kaksi tai kolme kierrosta ja pisteet 

lasketaan yhteen. 

 

(Koivula 2013, 58–64.)  
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PIENI VOIMA- JA TASAPAINOJUMPPA 

TOTEUTUS: Tee liikkeet päivittäin rauhallisesti hyvässä ryhdissä ja muista 

hengittää liikkeitä tehdessä (kuva 6). Toista jokaista liikettä 10–15 kertaa, 

pidä pieni tauko ja tee liike uudelleen. (Ks. myös liitteet 3 ja 4.) 

 

Reipas marssi  
 
Marssi reippaaseen 
tahtiin nostaen pol-
via reilusti ylös. 
Anna käsien liikkua 
vapaasti eteen ja 
taakse. Voit marssia 
myös istuen.  
 
Marssi eri nopeuk-
silla: hitaasti, nope-
asti, normaalia 
vauhtia, eteenpäin, 
taaksepäin ja itsesi 
ympäri. 
 

Rintauinti  
 
Uidaan käsillä rin-
tauintia hitaasti 
eteen ja sivuille ve-
nyttäen.  
 
Tuo kämmenet lo-
puksi yhteen varta-
lon edessä ja 
ojenna kädet uu-
destaan eteen  
ja sivuille rintauin-
tia mukaillen. 

Tuolilta ylös 
nousu  
 
Kallista ylävarta-
loa eteen ja 
nouse seisomaan. 
Laskeudu hitaasti 
jarrutellen istu-
maan. Toista 
muutamia ker-
toja.  
 
Tarvittaessa voit 
ottaa tukea esimerkiksi pöydästä tai rol-
laattorista. 
 

Kurotus  
 
Vie vasen käsi edestä 
ylös ja kurota taakse 
viistoon niin, että var-
talo kiertyy mukana ja 
rintakehä avautuu. Tuo 
käsi alas ja kosketa vas-
takkaista pakaraa.  
 
Ota katse mukaan liik-
keeseen. Tee sama toi-
sinpäin. 

Jalan nosto taakse  
 
Nosta jalka suoraksi taakse ja laske alas. Tee liike vuorotellen 
molemmilla jaloilla. Tukea voit ottaa tuolista, pöydän reunasta 
tai rollaattorista. 
 

Kuva 6. Pieni voima- ja tasapainojumppa (Jyväkorpi ym. 2014)  
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HYÖDYLLISIÄ LINKKEJÄ 
 

Vanhustyön keskusliitto: http://www.vtkl.fi/ 

Vahvike, ryhmä- ja viriketoiminnan aineistopankki: https://www.vahvike.fi/ 

Suomen mielenterveysseura; Mieli: https://www.mielenterveys-

seura.fi/fi/materiaalit/julisteet-ja-kortit 

Muistojen talo: http://www.muistojentalo.fi/index.php/muistojentalo 

Minna Sillanpään säätiö: https://www.miinasillanpaa.fi/aivotreeni/ 

Papunet: http://papunet.net/teemat/muistisairaus 

Oulun Seudun Muistiyhdistys ry: http://osmy.fi/vielavirtaa/materiaalia-ja-

vinkkeja 

Yle, klassinen: https://yle.fi/aihe/klassinen 

Suomea sävelin: http://www.suomeasavelin.net/Balladit-ja-muut-laulut.php 

Ikäinstituutti: https://www.ikainstituutti.fi/liikunta-ja-ulkoilu/ 

Viikoittainen LIIKUNTAPIIRAKKA yli 65- vuotiaille löytyy: http://www.uk-

kinstituutti.fi/filebank/722-Yli_65_v_liikuntapiirakka.pdf 

 

  

http://www.vtkl.fi/
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http://www.muistojentalo.fi/index.php/muistojentalo
https://www.miinasillanpaa.fi/aivotreeni/
http://papunet.net/teemat/muistisairaus
http://osmy.fi/vielavirtaa/materiaalia-ja-vinkkeja
http://osmy.fi/vielavirtaa/materiaalia-ja-vinkkeja
https://yle.fi/aihe/klassinen
http://www.suomeasavelin.net/Balladit-ja-muut-laulut.php
https://www.ikainstituutti.fi/liikunta-ja-ulkoilu/
http://www.ukkinstituutti.fi/filebank/722-Yli_65_v_liikuntapiirakka.pdf
http://www.ukkinstituutti.fi/filebank/722-Yli_65_v_liikuntapiirakka.pdf
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Lähde: https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2017/01/aamujumppaju-
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Päivä suuri, päivä kallis, 

päivä kaunis muistojen, 

emme unhon yöhön sallis, 

emme sallis jäädä sen. 

Kiitos mukana olosta! 

(Tommy Tabermann) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


