
Säätiö ja urheiluseura lähtevät kunnan avuksi 
Urheiluseura 
järjestää 
liikunnallisia 
kotikäyntejä 

VESA VALTONEN 

• Vihdissä käynnistetään syys
kuun alussa Tuovi Siiri Hännisen 
säätiön tuella VVirtaa vihtiläisil
le vanhuksille -hanke. Siinä se
nioreille järjestetään liikunnal
lisia kotikäyntejä. Kotikäynnit 
tähtäävät ikäihmisten toiminta
kyvyn ylläpitoon ja ne toteuttaa 
Nummelan Palloseura. 

Vanhusten hoidosta huoleh
timinen on tunnetusti suuren 
luokan kysymys koko maas
sa-ikäihmisten laitoshoidon 
tarpeen vähentäminen on kes
keisiä valtakunnallisia tavoit
teita. 

Monissa kunnissa kapasiteet
ti siittää lähinnä perinteisen ko
tihoidon tarjoamisen vanhuk
sille, mutta toimintakykyä vah
vistavaa liikunnallista ohjausta 
ja tukea ei juurikaan ole tarjolla. 

Vihdissä tilanne on keskimää
räistä parempi, sillä kunnan l i i 
kuntatoimen erityisliikunnan
ohjaaja Maija Huhta on kuu
tisen vuotta pyörittänyt muun 
muassa lähimmäisen liikuttaji
en toimintaa. 

Vihdissä kenttää riittää kaikille 
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VESA VALTONEN 

Hieno juttu! Tuovi Siiri Hännisen säätiön hallituksen puheenjohtaja Juha Kankuri (oik.), säätiön asiamies Kari Liukko, Nummelan Palloseuran pu
heenjohtaja Nina Äberg, seuran urheilutoimenjohtaja Timo Tuomi ja liikunnanohjaaja Valtteri Kokkila julkistivat pilottihankkeen tiistaiaamuna. 

toimijoille, sillä 1600 vihtiläisis
tä on täyttänyt 75 vuotta ja heis
tä noin 90 prosenttia asuu koto
na. 

Syyskuun alussa käynnisty
vässä Wirtaa vihtiläislle vanhuk
sille -hankkeessa liikunnalliset 
kotikäynnit tehdään vanhuksil
le, joiden itsenäinen asuminen 
voi vaarantua heikon toiminta
kyvyn vuoksi-tai jotka tarvit-
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sevat tukea liikkumisen vahvis
tamiseen sairaalasta kotiutues-
saan. 

Valtakunnallisesti uutta ajat
telua tässä hankkeessa edustaa 
se, että liikunnallisen kotikäyn
nit toteuttaa urheiluseura Num
melan Palloseura. 

Tiistaisessa hankkeen julkis
tamistilaisuudessa liikuntapal
veluiden ja Karviaisen edustajat 
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toivottivat hankkeen sydämelli
sesti tervetulleeksi. Käytännön 
töiden valmistelussa Numme
lan Palloseura tekeekin yhteis
työtä liikuntatoimen ja Karviai
sen kanssa. 

Karviainen perehdyt tää 
NuPS:n liikunnanohjaajan Valt
teri Kokkilan vanhusten liikun
nan erityiskysymyksiin sekä te
kee hankkeeseen mukaan otet-
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tavien ikäihmisten alkututki
mukset, liikuntasuunnitelmat 
sekä loppumittauksen ja loppu
arvioinnin. 

VVirtaa vihtiläisille vanhuksil
le -hankkeessa annetaan ikäih
misille yksilöllistä liikunnanoh
jausta asiakkaan, liikunnanoh
jaajan ja fysioterapeutin teke
män suunnitelman mukaisesti 
yhdestä kahteen kertaa viikossa. 

Vuoden pituiseen VVirtaa vihti
läisille vanhuksille -hankkee
seen mahtuu mukaan 50 ikäih
mistä. 

-Tuovi Siiri Hännisen sää
tiö lähti erittäin mielellään tu
kemaan tätä hanketta, joka on 
erinomaisesti linjassa säätiön 
tarkoituksen kanssa, ja joka vas
taa todelliseen, ajankohtaiseen 
tarpeeseen, kommentoi säätiön 
hallituksen puheenjohtaja Juha 
Kankuri. 

-Kyseessä on tärkeä pilot
tihanke ja toivonkin, että sen 
myötä löydämme kustannuste
hokkaan toimintamallin ja myös 
uusia rahoittajia, joiden avulla 
tätä toimintaa voidaan jatkaa tu
levaisuudessa, Kankuri vinkkaa. 

Vihdin kunnan liikuntatoi
menjohtaja Raija Ranta-Porkan 
mielestä VVirtaa vihtiläisille van
huksille -hanke tukee liikunta
palvelun toimintaa-ja antaa 
mahdollisuuden yhdessä kehit
tää kotona asuvien vanhusten 
liikunnallista toimintaa ja laa
jentaa sitä. 

-On tärkeä, että voimme näin 
kantaa kortemme kekoon tär
keässä työssä, Nummelan Pal
loseuran puheenjohtaja Nina 
Äberg iloitsee. 

Nummelan palloseura järjes
tää kaikenikäisille tarjottavan 
harraste- ja kilpailutoiminnan 
lisäksi päiväkotiliikuntaa, ilta
päiväkerhotoimintaa, liikunta
kerhoja sekä yläkoulujen ja lu
kion valinnaisainefutista. 

Lisää: www.tsh-saatio.fi, www. 
nups.fi 
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