
Nyt tulee paljon lisää 
viitaa Vihdin vanhuksille 
YhTilSTYÖNuPS 
lisää vanhuksille 
liikunnallisia käyntejä. 

VESA VALTONEN 
vesa.valtonen@media.fi 

Vihdissä on jo useamman 
vuoden ajan järjestetty ohjat
tua kotiliikuntaa vanhuksille, 
jotka eivät heikon toiminta
kykynsä vuoksi voi osallistua 
kodin ulkopuolisiin kunnan 
toiniintoihin. 

Käynnit ovat olleet heille ja 
Vihdin kunnalle maksutto
mia, sillä tätä VVirtaa vihtiläi
sille vanhuksille -hanketta on 
tukenut vihtiläinen Tuovi Siiri 
Hännisen säätiö (TSH). 

-Käytännön toteutukses
ta on vastannut Nummelan 
Palloseura, jonka toimin
nassa mukana oleva Otto 
Tapanainen (22) opiskelee 
Kisakallion urheiluopistossa 
liikunnanohjaajaksi ja hänen 
työssäoppimiseensa kuulu
vat käynnit vanhusten luona, 
kertoo Nummelan Palloseu
ran kehityspäällikkö Timo 
Tuomi. 

Pemsturvakuntayhtymä 
Karviaisen fysioterapia ja lää
käri ovat mukana hankkeessa. 

Stea eli Sosiaali- ja terveys-
keskusjärjestöjen avustus
keskus myönsi avustuksen 
Nummelan Palloseuralle 
vuosille 2018-2020. Avustus 
kuluvalle vuodelle on 60000 
euroa ja kummaUekin kah
delle seuraavalle vuodelle 
55 000 euroa. 

Tuovi Siiri Hännisen sääti-
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Karviaisen kuntayhtymän fysioterapian osastonhoitaja, vs. hoi vakeskuspäällikkö Tarja Marsalo (keskellä) ja Tuovi Siiri Hännisen säätiön hallituksen jä
Varpu-Leena Malmgren ovat innoissaan kolmannen sektorin lisäpanoksista vihtiläisvanhusten hyväksi. 

ön avustus NuPSrlle VVirtaa 
vihtiläisille vanhuksille hank
keeseen on kuluvalle vuodelle 
30000 euroa. 

-Kahden osa-aikaisen 
vanhustyöntekijän palkkaa
minen alkaa. Näin saamme 
kaikkiaan kolme henkeä te
kemään tätä työtä. Viikoit
tain liikutettavien vanhusten 
määrä nousee noin 20:stä 
noin 40:een, Timo Tuomi 
kertoo. 

Samalla hankkeessa suunni
tellaan uusia toimintatapoja, 
kuten ryhmäliikuntaa ja kun-
tosalikäyntejä. 

Projektista koituvat säästöt 
yhteiskunnalle on luokiteltu 
merkittäviksi. 

-Yhden vanhuksen laitos
hoito vuodeosastolla maksaa 
noin 200 euroa vuorokau
dessa eli noin 73000 euroa 
vuodessa. Vanhuksen pal-
veluasuntopaikka maksaa 

vuodessa noin 36500 euroa. 
Kotihoidon vuosikustannus 
on noin 18500 euroa, Tuomi 
avaa tilastoja. 
-Jos saamme tällä toimin

nalla vaikkapa 20 vanhusta 
asumaan vuoden pidempään 
kotona hankkeen aikana ovat 
kustannussäästöt laitoshoi
dosta 1,46 miljoonaa euroa, 
palveluasumisesta 700 000 
euroa tai kotihoidossa 365 000 
euroa. 

"VVirtaa vihtiläisille vanhuk
sille -hankkeen aikana on 
tähän mennessä nähty, että 
säännöllisillä viikoittaisilla 
kotiharjoituksilla vanhusten 
toimintakyky vahvistuu, ko
tona asumista voi jatkaa ja 
yksinäisyyskin helpottuu. 

Vanhuksen ja nuoren lii-
kuntaohjaajan kohtaamiset 
on koettu varsin tärkeiksi. 

Aiheesta lisää sivulla 8. 
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'VVirtaa vanhuksille' on ainutlaatuinen 
IKÄIHMISET NuPS 
sai lisää tukea 
vanhusprojektiin. 

V E S A VALTONEN 
vesa.valtonen@media.fi 

Vuonna 2014 alkanut VVirtaa 
vihtiläisille vanhuksille -han
ke laajenee nyt merkittävästi. 

luovi Siiri Hännisen säätiö 
on tukenut tätä ikäihmisten 
kuntouttamista alusta alkaen, 
esimerkiksi kuluvalle vuodel
le 30000 eurolla. 

Sosiaali- ja terveyskeskus-
järjestöjen avustuskeskus 
Stea myönsi viime viikolla 
avustuksen Nummelan Pallo
seuralle hankkeeseen vuosille 
2018-2020. Avustus kuluvalle 
vuodelle on 60000 euroa ja 
kummallekin kahdelle seu
raavalle vuodelle 55000 eu
roa. 

Tähän asti liikuntaa on 
pystytty lisäämään noin 20 
vanhuksen kotioloissa yh
den työntekijän voimin. Pian 
työssä on kolme avustajaa, 
ja viikoittain liikutettavien 
ikäihmisten määrä pystytään 
kaksinkertaistamaan. 

Lisäksi Tuovi Siiri Hännisen 
säätiö on aloittamassa sää
tiön asiamies Kari Liukon 
mukaan yhteistyötä Vihdin 
alueen liikuntakeskusten 
kanssa. 

-Panostamme vihtiläisiin 
ikäihmisiin, joilla on passi
voitumisen riski, Liukko tii
vistää. 

NuPS:n tomiinnan merkit
tävää laajentamista ikäihmis
ten hyväksi esiteltiin torstai
na. Paikalla olleet Vanhus
työn Keskusliiton edustajat 
totesivat, että missään muu
alla Suomessa ei ole vastaa
vaa toimintaa. 

VVirtaa vihtiläisille vanhuk
sille tarkoittaa liikunnallisten 
kotikäyntien järjestämistä 
niille vanhuksille, jotka ei
vät heikon toirnintakykynsä 
takia voi osallistua kodin ul
kopuolisiin kunnan toimin
toihin. 

Vihdissä on yli 70-vuotiaita 
nopin 3100 ja yli 80-vuoti-
aita noin 1000. Muistipoli-
Idinikan asiakkaita on noin 
300. Heille ei ole ollut tarjolla 
ollenkaan ohjattua liikuntaa. 

-OmaishoitajiaVihdissä on 
134 ja heidän jaksamisensa 
on jatkuva huolenaihe. Lisäk
si kotihoidossa on noin 300 
vanhusta, kertoo Nummelan 
Palloseuran kehityspäällikkö 
Timo Tuomi 

Kaiken kaikkiaan hänen 
laskelmiensa mukaan Vih
dissä on noin 300 vanhusta, 
jotka asuvat kotonaan, mutta 
eivät eri syistä käytä liikunta
palveluja. 
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Elämän 

laatu paranee. 

Kunnanjohtaja Sami Mietti
nen kiittää jo vuosia jatkunut
ta Nummelan Palloseuran ja 
Tuovi Siiri Hännisen säätiön 
yhteistyötä vihtiläisvanhus-
ten hyväksi-ja iloitsee Stean 
myöntämästä merkittävästä 
avustuksesta. 

-Seniorikuntalaisten hy-
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Tuovi Siiri Hännisen säätiön asiamies Kari Liukko (vas.) ja kunnanjohtaja Sami Miettinen iloitsevat toiminnan laa
jenemisesta. 

vinvointi ja elämän laatu 
paranee toimilla, joihin Vih
din kunta ei välttämättä olisi 
pystynyt 

-Vmdin brändissä ovat ak
tiiviset kuntalaiset. Tämä on 
malliesimerkki kolmannen 
sektorin toiminnasta; tuo
tetaan palveluja enemmän 
kuin mitä verovaroilla pysty
tään, kunnanjohtaja kiittää. 

äynnitovat 

olleet erittäin 

tärkeitä. 

Pemsturvakuntayhtymä Kar
viaisen fysioterapian osaston
hoitaja ja vs. hoivakeskus-
päälMkkö Tarja Marsalo kiit
tää NuPS:n toimintaa ja tote
aa, että sillä ei korvata mitään 

Karviaisen antamaa palvelua. 
-Nyt toiminnan laajentu

essa olisi hyvä saada mukaan 
ne, jotka eivät osaa hakea pal
veluja ja joiden toimintakyky 
on heikkenemässä ennenai
kaisesti. 

NuPS on tehnyt tiivistä yh
teistyötä Karviaisen kanssa 
ikäihmisten kuntouttamisek
si kotioloissa. 

-Valtteri Kokkilan ja sit
temmin Otto Tapanaisen te
kemät kuntoutuskäynnit ovat 
olleet erittäin tärkeitä, Marsa
lo tietää. 

-On ihanaa nähdä, että 
ikäihminen alkaakin pärjätä 
itsenäisesti. Olemme saaneet 
teiltä todella paljon apua-ja 
nyt me voimme jopa ryhtyä 
markkinoimaan tätä mah
dollisuutta, Tarja Marsalo 
riemuitsee. 

Samalla hän muistuttaa, 

että vihtiläisten ikäihmisten 
keskuudessa on paljon yksi
näisyyttä ja turvattomuuden 
tunnetta. 

rtaissa kävely 

mahdollistuu. 

Timo Tuomi UstaaVVirtaa vih
tiläisille vanhuksille -hank
keen neljä keskeistä tavoitetta 
kuntoutettaville ikäihmisille: 
selviytyminen päivittäisissä 
arjen toiminnoissa, ulkona 
liildaiminen mahdollisuus 
tai lisääntyy, yksinäisyys vä
henee ja motivaatio itsensä 
liikuttamiseen lisääntyy. 

Esimerkkeinä hän mainit
see muun muassa vuoteesta 
nousemisen muuttumisen 
omatoimiseksi, vessakäyn
tien helpottumisen, pukeu

tumisen nopeutumisen ja 
omatoimisen peseytymisen. 

- Portaissa kävely ja ulkona 
liikkuminen mahdollistuvat 
ja esimerkiksi postin hake
minen omatoimisesti tulee 
mahdolliseksi. 

Tuomen mukaan ikäihmi
nen voi elää pidempään koto
na kun henkinen hyvinvointi 
ja vireys kohenevat 

Vihdissä käynnistettiin syk
syllä 2014 Tuovi Siiri Hänni
sen säätiön tuella VVirtaa vih
tiläisille vanhuksille -hanke. 
Siinä senioreille järjestetään 
liikunnallisia kotikäyntejä. 
Kotikäynnit tähtäävät ikäih
misten toinuntakyvyn ylläpi
toon ja ne toteuttaa Numme
lan Palloseura. 

VVirtaa vihtiläisille vanhuk
sille -hankkeessa liikunnal
lisia kotikäyntejä on tehty 
vanhuksille, joiden itsenäi
nen asuminen voi vaarantua 
heikon toimmtakyvyn vuok-
si-tai jotka tarvitsevat tukea 
liikkumisen vahvistamiseen 
sairaalasta kotiutuessaan. 

Valtakunnallisesti uutta 
ajattelua tässä hankkeessa 
on edustanut se, että liikun
nallisen kotikäynnit toteut
taa urheiluseura Nummelan 
Palloseura. 

Kotikäynneillä annetaan 
ikäihmisille yksilöllistä l i i 
kunnanohjausta asiakkaan, 
liikunnanohjaajan ja fysiote
rapeutin tekemän suunnitel
man mukaisesti yhdestä kah
teen kertaa viikossa. 

-Tuovi Siiri Hännisen säätiö 
lähti erittäin mielellään tuke
maan tätä hanketta, joka on 
erinomaisesti linjassa säätiön 
tarkoituksen kanssa, ja joka 
vastaa todelliseen, ajankoh
taiseen tarpeeseen, kommen
toi projektin alkaessa säätiön 
hallituksen puheenjohtaja Ju
ha Kankuri. 

Toimintaa 
• Nummelan Palloseura on jo 

vuosia järjestänyt kaikenikäi
sille tarjottavan harraste- ja 
kilpailutoiminnan lisäksi esi
merkiksi päiväkotiliikuntaa, il
tapäiväkerhotoimintaa, liikun
takerhoja sekä yläkoulujen ja 
lukion valinnaisainefutista. 

• NuPS on vuonna 1964 pe
rustettu urheiluseura, jonka 
lajitarjonta nykyisellään kä
sittää jalkapallon ja futsalin. 
Aikaisempina vuosikymmeni
nä NuPSin väreissä on pelattu 
myös jääkiekkoa, sekä Suo
messa hieman eksoottisem
paa maahockeytä. 

- Nykyään seurassa palloilee yli 
800 rekisteröityä pelaajaa se
kä suuri joukko Vesseli-ikäisiä 
ja muita kuntofutaajia. Lisäksi 
seura tarjoaa erityisryhmil
le mahdollisuuden nauttia 
jalkapallosta NuPS Brazilin 
joukoissa./ 

Liikunnanohjaajaksi tänä vuonna 
vallmistuva Otto Tapanainen on 
kuntouttanut vihtiläisiä ikäihmisiä 
nyt noin puolitoista vuotta. 


