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., Hyvalla pihasuunnittelulla 
voi auttaa ikaihmista nauttimaan ulkoilusta 
ASUMINEN I SENIORIT. 

Luonto ja raikas ulkoihna vir
kistavat mielta, ja lukuisissa tut
kimuksissa on todettu ulkoilun 
myonteinen vaikutus fyysiseen, 

I 
psyykkiseen ja sosiaaliseen hy
vinvointiin, koettuun terveyteen 
ja mielialaan. Ikaihmisten elama 
saattaa heikentyneen toiminta
kyvyn takia kuitenkin jumiutua 
kokonaan neljan seinan sisalle. 

Kaarinalainen Ikainstituutin 
kouluttaja, kuntoutuksen ja 
vanhustyon asiantuntija, fysio
terapeutti ja Green Care -ohjaa
ja Marjis Viktors korostaa ul
koilun tarkeytta hyvinvoinnille 

, , ja toivoo, etta pihoja suunnitel
taisiin paremmin myos ikaih
misille sopiviksi. 

- Luontoyhteys on ihmisel
le erittain tarkea, olipa hanen 
toimintakykynsa kuinka rajoit
tunut tahansa, ja siihen pitaisi 
luoda mahdollisuus kaikkialla, 
myos hoivakodeissa. Moni pel
kaa kaatumista, joten kavelyreit
tien pitaisi olla helppokulkuisia, 
talvella hiekoitettuja seka hyvin 
valaistuja. Lisaksi tarvitaan is
tuskelupaikkoja, han sanoo. 

Viktors tyoskenteli 13 vuotta 
Paimiossa Paltanpuiston pal
velukeskuksessa toiminnan
johtajana ja toteutti sinne aisti
ja liikuntapihan, jonne kaikilla 
asukkailla, myos muistisairail-

' la, oli vapaa paasy. Hyvat koke
mukset kannustivat hanta jat
ko-opiskeluun, ja han jarjestaa 
nykyisin esimerkiksi vanhus-

; _______ _

MARJIS VIKTORS 

Esteeton kulku, seurusteluun sopivat istuskelupaikat ja reilun kokoiset huvimajat ovat ikaihmisille mieluisia. 

h�ollon koulutuksia oman yri
tyksensa GerTimen kautta. 

- Myos kotona asuva iakas
pitaisi saada kiinnostumaan ul
koilusta. Kun ulkoilu vahenee 
tai jaa, pitaisi sen syy selvittaa ja 
poistaa. Esteettomyyden pitaa 
toimia sisalta ulos, esimerkik
si kerrostaloissa painavan ulko
oven avaamisen helpottaminen, 
rappukaytavan parempi valais
tus ja penkkien sijoittaminen 
oven lahelle. Naita voisi miettia 

taloyhtioiden yhtiokokouksissa 
ja kuunnella iakkaiden omia toi
veita, Viktors sanoo. 

- Iakas saattaa myos tarvi
ta ulkoilukaveria ja elakkeel
le siirtyneet voisivatkin ryhtya 
sellaisiksi. Riittavan lamrnin 
pukeutuminen on tarkeaa ve
renkierron heiketessa vanhem
mite'n, han jatkaa. 

Hyva penkki on tukeva ja sii
hen on helppo istuutua. Kasi-

nojat ovat tukevat ja auttavat 
nain penkilta nousua. Viktors 
on itse suunnitellut ikaihmisil
le penkin, joita valmistaa naan
talilainen Alastek Oy. Penkki 
on tavallista korkeampi ja pu
nainen vari soveltuu tutkitusti 
muistisairaille ja heikkonakoi
sille, silla sen tunnistettavuus 
ja hahmottaminen helpottuvat. 

Ulkoilu parantaa liikkumisky
kya, virkistaa mielta ja aktivoi 

aivoja ja aisteja. Siksi pihan pi
taisi olla houkutteleva. Pihan 
istutukset voi suunnitella niin, 
etta siella kukkii koko kesan ja 
talvellakin on jotain vihreaa. Pi
mean aikaan ikaihmisen kans
sa voi menna katsomaan tah
titaivasta ja talvella rakentaa 
lumilyhdyn tai sytyttaa kyntti
loita. Talveksi ei pitaisi poistaa 
penkkeja, koska se voi tarkoit
taa vanhukselle monen kuu
kauden taukoa ulkoiluun. 
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Marjis Viktors pitaa tarkea
na vahvistaa ikaihmisen omia 
kokemuksia esimerkiksi ky
symalla, millaista ulkona oli, 
ja keskustelemalla vaikkapa 
vuodenajoista, kasveista ja 
elaimista. Kerros- ja rivitalo
jen pihoille voisi myos suun
nitella kalusteryhmia toi
mintaan ja kahvitteluun seka 
pihapeleja. Monipuolinen 
piha mahdollistaa eri-ikais
ten asukkaiden kohtaamisen, 
ja nain saadaan yksinaisyytta
kin helpotettua. 

Ihanteellista olisi paasta suun
nittelemaan pihaa jo talon 
suunnitteluvaiheessa, mutta 
vanhaakin pihaa voi parantaa. 
Asiantuntija listaa viisi hyvan 
pihan tarkeaa asiaa: esteetto
myys (hyvin hoidettu kulku
reitti), esteettisyys (kasvit, 
maisema, varit, siisteys), hou
kuttelevuus (ihmisia, elamaa, 
riittavan tiheasti penkkeja, ve
sielementti), harjoittavuus 
(mielekkaaksi suunniteltu ka
velyreitti, liikuntavalineet) ja 
turvallisuus (hyva valaistus, 
autopaikoitus ja huoltoliiken
ne kauemmas). 

- Pihalla tulisi olla mahdol
lisuus rnielekkaaseen tekerni
seen, vaikkapa kukkien hoi
tamiseen. Jos liikkuminen on 
vaikeaa, myos parvekeulkoilu 
on hyva vaihtoehto. Siellakin 
pitaisi olla kiinnostavaa katsel
tavaa ja tekemista. 

ANNE KORTELA 
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