
Luontoliikkujat –  
yhdessä luonnollisesti!

Valtakunnallinen Luontoliikkujat- 
retkipäivä la 29.8.2020

Suomen luonnon päivänä

Pistä  
päivä  

kalenteriin!

Suomen luonnon päivänä, elokuun viimeisenä lau-
antaina Allergia-, iho- ja astmaliiton jäsenyhdistykset 
kokoontuvat yhdessä retkeilemään kolmeen kansal-
lispuistoon eri puolilla Suomea. Luvassa on muka-
vaa ulkoilua, yhdessä tekemistä ja vertaiskohtaamisia 
osaavien oppaiden johdolla. 

Yhdistyksiä informoidaan myöhemmin tarkemmin ta-
pahtumapäivästä ohjelman ja aikataulujen varmistut-
tua. Päivämäärä kannattaa laittaa kalentereihin jo nyt. 

Luontoliikkujat-retkipäivä la 29.8.2020
Yhteinen kohtaamispaikka astmaa, allergiaa ja ihotau-
teja sairastaville ja asiasta kiinnostuneille. 
Liikunnalliset vertaistreffit, jotka tarjoavat matalan kyn-
nyksen liikuntamahdollisuuksia luonnossa.
Ohjelma suunnitellaan kaikille soveltuvaksi. Mukana 
osaavat oppaat, eri tasoisia retkeilyreittejä, yhdessä-
oloa ja vertaisuutta.
Yhdistykset päättävät itse osallistumisestaan ja siitä 
järjestävätkö esimerkiksi yhteiskuljetuksia. Myös yksit-
täiset jäsenet voivat osallistua tapahtumiin.
Käytännön järjestelyistä vastaavat Allergia-, Iho- ja Ast-
maliitto, Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutti 
ja Luontoliikkujat-hanke. 
Retkikohteita on kolmea eri puolella Suomea: Nuuksion 
kansallispuisto Espoossa, Seitsemisen kansallispuisto 
Parkanossa ja Oulangan kansallispuisto Kuusamossa. 
Yhdistykset voivat itse valita, mihin tapahtumaan osal-
listuvat.  



Luontoliikkujat – luonnollisesti yhdessä!
Luontoliikkujat on Allergia-, Iho- ja Astmaliiton matalan kynnyksen luon-
toliikuntahanke vuosille 2019–2021. Hanke on suunnattu liiton jäsenille 
perheineen ja muille liiton toiminnasta kiinnostuneille. Hanke on Opetus- 
ja kulttuuriministeriön tukema.

Hankkeen tavoitteet:
Aktivoida yhdistysten liikuntatoimintaa ja vakiinnuttaa matalan kynnyksen 
luontoliikunta yhdistysten toimintaan. 
Lisätä jäsenistön kiinnostusta liikuntaan ja liikunta-aktiivisuutta sekä tietoa 
liikunnan positiivisista vaikutuksista ja liikkumisesta sairauden kanssa. 
Saada jokaiseen yhdistykseen liikuntavastaava, jolla on tietoa sairastuneille 
sopivasta liikunnasta ja sopivista liikuntamuodoista.
Saada lisää vapaaehtoisia jäsenyhdistysten toimintaan ja järjestämään liikun-
nallisia vertaistreffejä.
Vahvistaa yhdistysten yhteistyötä kuntien, toisten yhdistysten ja muiden 
tahojen kanssa.

Tutustu hankkeeseen: allergia.fi/luontoliikkujat
#luontoliikkujat #yhdessäluonnollisesti

Ryhtyisitkö liikuttajaksi?
Haluatko tehdä hyvää muille liikunnan ja luonnon parissa? Ryhdy Allergia-, Iho- ja Ast-
maliiton liikuttajaksi. Liikuttaja järjestää yhteistyössä jäsenyhdistysten kanssa matalan 
kynnyksen liikuntaa, joka soveltuu allergiaa, astmaa tai ihotautia sairastaville. Apunasi 
toimii yhdistyksen aktiivi sekä hankkeen koordinaattori.

Millaista liikuntatoimintaa sinä haluaisit yhdistykseesi?
Etsimme vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneita eri-ikäisiä ihmisiä, jotka haluavat omalla 
toiminnallaan lisätä sairastuneiden liikkumismahdollisuuksia. Et tarvitse aikaisempaa ko-
kemusta vapaaehtoistoiminnasta tai liikuntatoiminnan vetämisestä. Saat perehdytyksen 
tehtävään sekä apua tapahtumien suunnitteluun.
Luontoliikuntamahdollisuuksia on valtavasti! Haluatko kenties järjestää rentoutushetken 
luonnossa, toimia sauvakävelyryhmän vetäjänä, opastaa muita geokätköilyn tai frisbee-
golfin saloihin, järjestää sienestysretken, kerätä perheet mukaan pihaleikkeihin tai lumi-
kenkäretkelle tai vaikka viedä yhdistyksen jäsenet kuutamovaellukselle? Voit vapaasti 
ideoida liikuntaryhmiä ja -tapahtumia, joiden toteutuksessa haluat olla mukana. Jos si-
nulla ei ole valmiita ideoita, meiltä saat apua myös erilaisten liikuntahetkien kehittelyyn.

Ei sitoutumispakkoa
Toimintaan on helppo lähteä mukaan. Voit järjestää liikuntatoimintaa omien aikataulujesi 
mukaisesti, emmekä vaadi pitkäaikaista sitoutumista. Toiveena kuitenkin on, että liikutta-
ja voi järjestää esim. 3–5 liikuntatapahtumaa. Ja mikäli innostusta riittää, voit toki toimia 
liikuttajan niin kauan kuin ideoita riittää!

Ilmoittaudu mukaan!
Tule mukaan kehittämään liikuttaja-toimintaa! Ota yhteyttä luontoliikkujat-hankekoordi-
naattoriin ja kerro missä päin Suomea ja millaista toimintaa haluaisit järjestää liikuttaja-
na. Yhdessä tekemällä kaikki hyötyvät! 

Luontoliikkujat-hankekoordinaattori
Paula Lehtomäki
045 676 2328
paula.lehtomaki@allergia.fi

Liikunnalla on suuri merkitys ihmisten terveydelle ja hyvin-
voinnille, mutta liikunnan merkitys korostuu etenkin niiden 

kohdalla, joilla on jokin pitkäaikaissairaus tai vamma. Sairaus 
ei ole este liikunnalle, kunhan sairauden aiheuttamat rajoitteet 
otetaan huomioon liikkuessa. Liikunnan avulla voidaan ennal-
taehkäistä sairauksia, ylläpitää sairastuneiden toimintakykyä 

ja parantaa heidän fyysistä ja psyykkistä hyvinvointiaan.


