
Keuhkoahtaumatautia sairastavan  

liikkumispolku
Tausta ja toimintaympäristö
Liikunta on lääkettä keuhkoahtaumatautia sairastavalle. 
Liikunta ei paranna sairautta, mutta se vähentää oireita, 
sairauden pahenemisvaiheita, terveyspalveluiden käytöstä 
aiheutuvia kustannuksia sekä parantaa elämänlaatua. 
Uudessa Käypä hoito -suosituksessa liikunta nostetaan jopa 
lääkehoidon veroiseksi hoitomuodoksi. 

Tavoitteet
Liikkumispolku on suunnitelma siitä, missä keuhkoahtaumatautia 
sairastava voi harrastaa liikuntaa, mistä hän voi saada rohkaisua 
liikkeelle lähtemiseen, tietoa sairaudesta, sopivista tavoista liikkua 
ja ohjatusta liikunnasta. Liikkumispolku valmentaa omaehtoiseksi 
liikkujaksi ja ohjaa liikuntapalveluiden äärelle.

Liikkumispolku mallia Jorma
1. Sektorirajat ylittävä yhteistyö: Työryhmässä oli edustettuina 
 Tays:in keuhkoklinikka, Kangasalan sosiaali- ja terveyskeskus, 
 Kangasalan Seudun Hengitysyhdistys, Kangasalan vapaa-aika- 
 ja liikuntapalvelut, paikallinen Liikkujan Apteekki, Kangasalan 
 palvelutalosäätiö ja yksityinen liikuntapalveluiden tuottaja

2. Tavoite: Työryhmän tavoite oli ymmärtää liikunnan tärkeys 
 keuhkoahtaumataudin hoidossa, tietää eri liikunta-
 mahdollisuuksista Kangasalla, sopia työnjako ja roolit 
 sekä suunnitella toteutus
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Tulokset

• Vaikeaa keuhkoahtaumatautia (COPD) 
sairastavan Jorman liikkumispolku 

 on mallinnettu työryhmässä 
 (www.hengitysliitto.fi/liikunta)

• Paikalliseen hengitysyhdistykseen 
on perustettu kuntosaliryhmä 
jatkoryhmäksi terveyskeskuksen 
keuhkoahtaumatautipotilaiden 

 (10–12 krt) kuntosaliryhmälle

• Hengityssairaan liikuntamateriaalia on 
laadittu sairastuneille ja ammattilaisille

• Hengityssairaan liikuntakoulutuksen 
on saanut 150 terveys- ja liikunta-alan 
ammattilaista

• Liikkumispolku on liitetty osaksi PSHP:n 
uudistettua COPD-potilaan hoitoketjua

Jatkotoimenpiteet
Liikkumispolku toimii mallina muille 
kunnille PSHP:n alueella. Liikunta- ja 
vertaispalvelut on liitettävä tiiviiksi osaksi 
hoitoketjuja. Sairastuneille on annettava tietoa 
vaihtoehtoisista tavoista edetä liikkumispolulla.

Jorman (COPD) liikkumispolku Kangasalla

SUORAMAN APTEEKKI
• farmaseutti: lääkityksen 
oikea annostelutekniikka, 
arkiaktiivisuus, ohjaus 
liikunta- ja vertaisryhmiin, 
liikuntamateriaalia, seurantakortteja

KANGASALAN VAPAA-AIKA JA 
LIIKUNTAPALVELUT

• erityisliikuntaryhmiä
• vertaisohjaajien kävelyryhmiä

• ohjaus muiden järjestämiin ryhmiin 
ja itsenäiseen harjoitteluun

KANGASALAN SEUDUN 
HENGITYSYHDISTYS

• Hengitä ja hengästy 
-kuntosaliryhmä

• muut liikuntaryhmät, 
mm. Happiliikkuja-ryhmä

• vertaistukea

ITSENÄINEN HARJOITTELU
• kävely vapaaehtoisen 
ulkoiluystävän kanssa
• askelmittarin käyttö, 

yli 6000 askelta/pvä
• kotivoimisteluohjeet: 

hengitysliitto.fi/liikunta

Lisätietoa: www.hengitysliitto.fi/liikunta

Hengitysliiton Hengitä ja hengästy -hanke (2014–2016) on Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) rahoittama. 
Sen tavoitteena on edistää yli 40-vuotiaiden hengityssairaiden liikuntaa ja liikuntaneuvontaa Pirkanmaalla.




