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Wirtaa vihtiläisille vanhuksille 
HARJOITTEITA Hanke 
on kolmannen 
sektorin ja kunnan 
välistä yhteistyötä. 
Nummelan palloseurassa 
pelaava ja liikunnanohjaa
jaksi opiskeleva 22-vuotias 
Otto Tapanainen käy sään
nöllisesti Nummelassa yksin 
asuvan 84-vuotiaan Anni Pe-
kin luona harjoituttamassa 
häntä. Pekki ei liikuntarajoit
teisena kykene käymään ko
din ulkopuolisessa liikunta
ryhmässä. Etenkin kodissaan 
yksinasuvalle vanhukselle on 
tärkeää selviytyä itsenäises
ti päivittäisessä arjessaan, ja 
lihaskunnon ylläpito auttaa 
tässä. Talvisäät tuovat omat 
pulmansa ja ulos ei moni
kaan ikäihminen uskalla yk

sin mennä, kun liukkaus pe
lottaa. 

-Liikkumisen puute hei
kentää nimenomaan tuki- ja 
liikuntaelinten toimintaa. 
Heikentynyt lihasvoima lisää 
kaatumisen riskiä ja portaissa 
kävely tai asiointi WC:ssä voi 
estyä, kertoo fysioterapian 
osastonhoitaja Tarja Marsa-
lo, Perusturvakuntayhtymä 
Karviaisesta. 

-Vanhuksen on helpompi 
oppia harjoituksia tai käve
lylenkkeilyä tutussa ympä
ristössään. Myös liikuttaja 
ymmärtää vanhuksen tar
peet parernmin kotiympä
ristössä. 

Vihtiläisellä TSH-säätiöllä, 
Nummelan Palloseuralla, 
Vihdin kunnalla ja Karviai
sella on meneillään yhteinen 
hanke, jossa vihtiläisvanhuk-
set saavat maksutta kotona 

liikuntaharjoitteita. 
-Hanke on erinomainen 

esimerkki kolmannen sek
torin ja kunnan välisestä yh
teistyöstä, jolla tavoitetaan 
kunnallisten palvelujen vä-
liinputoamisriskissä olevia 
vanhuksia, vihtiläisen TSH-
säätiön asiamies Kari Liuk
ko sanoo. 

TSH-säätiö on testamentti
määräyksellä perustettu vih
tiläinen säätiö, joka kantaa 
testamentin jättäjän, Tuovi 
Siiri Hännisen nimeä. Sää
tiö on yleishyödyllinen ja sen 
tarkoituksen on tukea lasten 
ja vanhusten suojelu- ja hoi
totyötä Vihdin alueella. 

Vihdin kunnanjohtaja Sa
mi Miettinen pitää erittäin 
tärkeänä sitä, että kunta voi 
edistää senioriasukkaiden ja 
nuorten välistä vuorovaiku
tusta. 

-Vihdin kunta välittää kai
kista asukkaistaan ja osoittaa 
heidän olevan osa tätä aktii
vista yhteisöämme. 

Nummelan Palloseuran 
keMttämispäällikkö Timo 
Tuomi sanoo, että kokemuk
set ovat erittäin myönteiset. 

-Positiivista palautetta 
olemme saaneet joka suun
nasta. Vanhusten toiminta
kyky on testien perusteella 
kohentunut, heidän tyyty
väisyytensä toimintaan on 
kyselytutkimusten mukaan 
erinomaisella tasolla. Oppi
sopimustoimisto on tyyty
väinen koulutettavien moni
puoliseen toimenkuvaan ja 
Karviainen on saanut yhden 
ilmaisen tukimuodon lisää 
vanhusten hoitoon. Myös it
se liikunnanohjaaja on erit
täin motivoitunut työhönsä 
ja kokee sen palkitsevana. 


