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Liikunnallissa kotikäynneissä 
mukana kymmenkunta vanhusta 

S E N I O R I T 
Valtteri Kokkila on 
Nummelan Palloseu
ran täysipäiväinen 
työntekijä, jonka 
palkkaan Tuovi Siiri 
Hännisen säätiö an
taa rahoitusta. Hän 
toimii NuPsissa myös 
valmentajana sekä 
pelaa itse. 

VVirtaa vihtiläisille vanhuksille -hanke 
pyörinyt kuukauden 

Tuovi Siiri Hännisen säätiön rahoittama ja 
Nummelan Palloseuran toteuttama pilottihanke 
liikunnallisten kotikäyntien tarjoamiseksi 
ikäihmisille Vihdissä on startannut ja kotikäyntejä 
on tehty nyt kuukauden verran. 

• - Meiltä on kymmen
kunta vanhusta mukana 
kotikäyntien piirissä. Li
sää tulee viikottain, kun
han saamme ensin alkutes
taukset tehtyä. 

- Tavoitteena on saa
da 50 perusturvakuntayh-
tymä Karviaisen määrittä
mää ikäihmistä mukaan 
hankkeen piiri in. Hanke 
on otettu erittäin hyvin ja 
innostuneesti vastaan, ker
too käytännön työn vanhus
ten liikuttamisessa tekevä 
liikunnanohjaaja Valt teri 
Kokki la . 

Yksilöllistä liikuntaa 

- Ensimmäiselle käynnil
le mukaan tulee fysiotera

peutti Karviaisesta. Hänen 
kanssaan teemme alkutes
tauksen, täytämme liikun-
tasopimukseen tiedot ter
veydentilasta ja kyselem
me asiakkaalta mikä olisi 
hänelle mieleinen liikun
tamuoto. 

- Tämän jälkeen teem
me liikuntasuunnitelman. 
Suunnitelma on aina yksi
löllinen, sillä monella asi
akkaalla on iän mukanaan 
tuomia vaivoja ja sairauk
sia, jotka tulee huomioida 
liikunnassa, Valtteri Kok
kila jatkaa. 

- Käyn sitten vanhuksen 
luona kerran viikossa neu
vomassa liikuntaa, jota hän 
voisi soveltaa jokapäiväisiin 
askareisiin. 

Tarkoituksena on pitää 
toimintakykyä yllä sekä ko
hentaa sitä. 

Sosiaalinen kontakti 

Joillekin vanhuksille l i i 
kunnanohjaajan käyminen 
kotona voi olla ainoa sosi
aalinen kontakti moneen 
päivään. 

- Monet ikäihmiset ovat 
yksinäisiä. On paljon asi
aa, mutta ei ketään ke
nelle kertoa. Käyntini on 
myös sosiaalinen tapahtu
ma. Moni ei pääse yksinään 
esimerkiksi ulos. Kun pää
see ulos istumaan puiston
penkille ja katselemaan lin
tujen lentämistä, niin tuo se 
piristystä päivään, Valtteri 
Kokkila jatkaa. 

Merkittävä hanke 

Wirtaa vihtiläisille van
huksille -hankkeen tavoit
teena on parantaa ikäihmis
ten toimintakykyä ja hei-

Ikäihmisille oma 

dän mahdollisuuksia asua 
omassa kodissaan. 

Kyseessä on valtakunnal
lisesti merkittävä ja uraa
uurtava hanke, joka jat
kuu ensi vuoden elokuun 
puoliväliin saakka, minkä 
jälkeen saavutetut tulok
set arvioidaan. Väliarvioin

t i tehdään puolen vuoden 
jälkeen. 

Vanhuksille 
ja lapsille 

Tuovi Siiri Hännisen sää
tiö on myöntänyt pilotti
hankkeelle rahoitusta 42 

000 euroa. 
Vihtiläisen Tuovi Siiri 

Hännisen säätiö on perus
tettu 21.5.2013 Hännisen 
testamentin nojalla. 

Säätiön tarkoituksena on 
edistää vanhusten ja lasten 
hoito- ja suojelutyötä Vih
dissä, -to 


