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Anna 
arjen 
liikuttaa
Liikkuminen on ikääntyessä tärkeämpää 
kuin koskaan. Yli 60 % ikääntymiseen 
liittyvästä liikkumiskyvyn heikkenemisestä 
voidaan ehkäistä arkiliikunnalla. Erityisesti 
lihas voimista ja tasapainosta huolehtiminen 
on satsaus itsenäiseen elämään.  
Koskaan ei ole myöhäistä aloittaa!

https://helsinkiliikkuu.fi/


Liikkuminen on paljon muutakin 
kuin liikuntaa
Liikkuminen mielletään usein virheellisesti vain liikunnan harrastamiseksi. Merkit-
tävin haaste löytyy arjesta: valtaosa valveillaolosta kuluu paikallaan joko istuen tai 
makuulla. Jopa 90 % ikäihmisistä hyötyisi lihasvoimien ja tasapainon harjoittamises-
ta sekä liikkumisesta omassa arjessaan.

Liikkuminen  
päivittäistä ja  
monipuolista

Näin viikon aikana tulisi liikkua

2 x viikossa  
notkeutta, tasa-
painoa ja lihasvoimaa

2 h 30 min reipasta  
tai 1 h 15 min  
rasittavaa liikkumista  

Kevyttä liikuskelua  
ja istumisen tauot- 
tamista aina, kun 
se on mahdollista

Tasapaino ja notkeus 

• Kävelen tai marjastan lähimetsässä 
epätasaisessa maastossa.

• Kuuntelen musiikkia ja tanssin.

• Venyttelen televisiota katsellessa.

Lihasvoima 

• Kotivoimistelen ja teen jumpan  
televisiosta tai netistä. 

• Kiipeän mäen päälle tai teen  
raskaita pihatöitä.

• Kannan kauppakassit kotiin.

Reipas liikkuminen hengästyen 

• Sauvakävelen tai pyöräilen.

• Haravoin ja teen pihatöitä.

• Kävelen portaat hissin sijaan.

Kevyt liikuskelu 

• Puhun puhelimessa kevyesti  
liikuskellen. 

• Nousen tuolista puolen tunnin 
välein.

• Teen kotitöitä.



Vinkit jalkojen lihasvoiman ja tasa
painon harjoittamiseen arjessa
Jalkojen lihasvoima ja tasapaino ovat liikkumiskyvyn perusta ja edesauttavat arjen 
sujuvuutta. Lihasvoiman hupeneminen on yhteydessä liikkumisen epävarmuuteen, 
mutta asiaan voit vaikuttaa omassa arjessa. Pieniltäkin tuntuvat harjoitteet vaikutta-
vat, kunhan niitä toistaa säännöllisesti. Rutiinit tuovat arkeen liikettä huomaamatta.

Sohvalta nouseminen 
Hyvä tapa lisätä liikettä arkeen on 
lisätä päivittäiset seisomaan nousut 
tv-ohjelman aikana. Istu sohvalla 
jalkapohjat tukevasti lattialla. Kumarru 
eteenpäin ja ojentaudu suoraksi 
seisomaan. Ota tarvittaessa tukea 
reisistä tai nojasta. Laskeudu liikettä 
jarruttaen takaisin istumaan. Toista 
liike 10–15 kertaa.

Hyödyt: Liikkeet vahvistavat jalkojen 
lihaksia. Tarvitset niitä mm. esteiden 
yli kävellessä. 

• Aloita liikkeiden tekeminen rauhallisesti ja lisää haastetta vähitellen.

• Voit tehdä liikkeet päivittäin tai esimerkiksi 3 kertaa viikossa.

• Tee liikkeet ryhdikkäässä asennossa ja ota tarvittaessa tukea tasapainon 
säilyttämiseksi. Liikkeet voi tehdä myös istuen. 

• Voit myös haastaa itseäsi ja tehdä liikkeet ilman tukea vaikkapa selkärepun 
tuomalla lisäpainolla. 

Liikkuminen on ikääntyessä  
tärkeämpää kuin koskaan.



Hampaita pestessä 
keinuttelu
Hampaiden pesu on oiva hetki kehittää 
lihaskuntoa ja tasapainoa. Seiso 
lantion levyisessä haara-asennossa 
ja ota tarvittaessa tukea lavuaarin 
reunasta. Nouse varpaille ja laskeudu 
alas. Vie paino vuorostaan kantapäille 
ja nosta varpaat irti lattiasta. Jatka 
keinuttelua 10–15 kertaa.

Hyödyt: Liike vahvistaa erityisesti 
pohkeiden lihaksia ja lisää nilkkojen 
liikkuvuutta. 

Portaiden nousu
Tiesitkö, että portaiden kävely 
on hölkän veroista liikkumista. 
Valitse portaat hissin sijaan, mikäli 
mahdollista. Ota tukea tarvittaessa 
kaiteesta tai laita esimerkiksi reppu 
lisäpainoksi selkään. 

Hyöty: Porraskävely vahvistaa 
jalkojen lihaksia.  

Aloita maltilla,  
lisää pikkuhiljaa.



Lonkan koukistus 
ja ojennus ruokaa 
lämmittäessä  

Nosta polvi ylös vaakatasoon, 
pidä polvi ylhäällä muutama 
sekunti ja ojenna sama jalka 
taakse suoraksi. Laske jalka 
takaisin lattiaan. Tee liike 6–10 
kertaa molemmilla jaloilla. 
Pidä ylävartalo suorassa 
koko liikkeen ajan.

Hyödyt:  
Liike vahvistaa  
lihaksia sekä
 parantaa liikkuvuutta ja 
tasapainoa. Esimerkiksi 
esteiden ylitys helpottuu ja 
kävely on vakaampaa.

Puhelimessa puhuessa  
eri suuntiin askellus   
Puhelimessa oleminen on hyvä 
hetki lisätä liikettä arkeen. Ota 
askel eteen ja tuo jalka takaisin 
viereen. Samoin askel sivulle ja 
takaisin viereen, askel taakse 
ja takaisin viereen.  Vie paino 
reilusti liikkuvan jalan päälle. 
Haasta itseäsi nopeuttamalla 
liikettä. Tee harjoitus molemmilla 
jaloilla.

Hyödyt: askelten harjoittelu eri 
ilmansuuntiin auttaa pysymään 
pystyssä horjahdustilanteissa.



Tavaroiden poimiminen
Seiso tukevasti pienessä haara-asennossa. 
Lähde poimimaan lattialla lojuvia tavaroita 
niin alhaalta kuin pystyt, jousta polvista.  
Tee vuorokäsin. Ojenna vartalo välillä 
suoraksi.  Tukeudu tarvittaessa 
huonekaluihin.

Hyödyt: Liike parantaa selän 
ojennusvoimaa ja tasapainoa. 

Vinkki: sijoita arjessa käyttämiäsi välineitä 
ala- ja ylähyllyille, niin kurottelua tulee 
automaattisesti.

Pyörähtely uutisten 
aikana  
Kotisohvalta kannattaa nousta 
jaloilleen pyörähtelemään. 
Pyörähdä paikallasi ympäri 360º 
ja ota muutama tanssiaskel. 
Pysähdy hetkeksi ja tee 
pyörähdys toiseen suuntaan. 
Toista 3 kertaa molempiin 
suuntiin. 

Hyödyt: Pyörähtely kohentaa 
tasa painoa ja tanssi vähentää 
stressiä.

Arki on ikäihmisten merkittävin liikuttaja 
ja kekseliäiden kuntosali.



Löydä oma tapasi liikkua!
Etsitkö vinkkejä, tietoa tai virikkeitä liikkumiseen osana jokapäiväistä elämää? 
Vai kaipaisitko liikuntaa ryhmämuotoisesti? Normaalioloissa ikäihmisille on 
tarjolla Seniorisäpinöitä, jumppaa, uintia, seniorikeskusten ja palvelukeskusten 
ohjaamaa toimintaa ja kuntosaleja, tapahtumia, ulkoilumahdollisuuksia sekä 
työväenopistojen kursseja. Liikkumismahdollisuuksia löydät kootusti osoittees-
ta www.helsinkiliikkuu.fi. Sivuilta löytyy monipuolisesti myös etäjumppamahdolli-
suuksia omassa olohuoneessa tehtäväksi.

Liikuntaluuri – maksutonta liikuntaneuvontaa
Helsingin kaupungin liikuntapalveluiden maksuton Liikuntaluuri tarjoaa  
tietoa, tukea ja kannustusta liikkumismahdollisuuksiin liittyen. 
Liikuntaluuri p. 09 3103 2623. 

Käden pyörittely  
kahvikupin kanssa 
Aamukahvi kuuluu monen 
rutiineihin. Ota kuppi käteen, vie 
käsi suorana alhaalta etukautta 
ylös ja laske takakautta alas. 
Seuraa katseella kättäsi. 
Toista liike vähintään 5 kertaa 
peräkkäin molemmilla käsillä.

Hyödyt: Liike parantaa 
olkanivelen liikkuvuutta, 
joka helpottaa esimerkiksi 
pukemista sekä astioiden 
ottamista hyllyltä. Käden 
seuraaminen katseella kehittää 
tasapainoa.

https://helsinkiliikkuu.fi/


Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa. Joka päivä jotakin.

”Miksi minä enää 
liikkuisin?” 
Liikkuminen ei estä vanhenemista, mutta se hidastaa 
iän mukanaan tuomia muutoksia. Liikkuminen 
mahdollistaa merkityksellisen elämän: itsenäisen 
asumisen omassa kodissa, sekä itselle tärkeiden 
asioiden tekemisen. Mitä reippaampaa ja 
säännöllisempää liikkuminen on, sitä enemmän hyviä 
vaikutuksia syntyy. Mitä vähemmän on liikkunut, sitä 
enemmän vähäisestäkin liikkumisesta on hyötyä. 
Tärkeintä on säännöllisyys. 

Lisäksi liikkuminen: 

• virkistää mieltä, parantaa unenlaatua ja tuo  
päivään mielekästä sisältöä.

• lisää terveitä elinvuosia, ylläpitää muistia ja  
kohentaa kuntoa.

• on tehokkain keino ehkäistä kaatumisia.

”Liikkumisesta tulee nopeasti  
tapa ja eteenpäin vievä voima.  

Rutiininomaisuus ja arki- ja  
hyötyliikunnan lisääminen auttavat  

– kroppa ja mieli kiittävät  
myöhemmin. Liikkua voi myös  

omassa olohuoneessa. Löysimme  
Helsinki-kanavan Seniorijumpat, 

jotka ovat tuoneet harrastus-
mahdollisuuden kotiin.”

- Seppo, 83 ja Ainikki, 81


