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Tarpeet ja tavoitteet 
Toimintamalli on lähtöisin asukkaiden omista toiveista ja tarpeista. 
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on keskiössä. Tuetaan liik-
kumiskykyä, jotta kotona voi asua pidempään. 

Toteutus
Taloyhtiöstä on koulutettu kaksi VertaisVeturia, jotka ohjaavat 
talon kerhotilassa kokoontuvaa liikuntaryhmää 1-2 kertaa viikossa. 
Toiminnasta on tiedotettu talojen yhtiökokouksissa ja infotilaisuuk-
sissa, ilmoitustauluilla, kotiin jaetuissa tiedotteissa sekä puskaradi-
ossa. Osallistujat ovat kerrostalossa asuvia iäkkäitä (75+), joilla on 
ennakoivia liikkumiskyvyn ongelmia, alkava muistisairaus tai lievää 
masennusta. He tulevat hissillä alakerran kerhotilaan. Toimintaa on 
kahdeksassa taloyhtiössä ja osallistujia noin 8-10 henkilöä/ryhmä. 
Naisten osuus ryhmäläisistä on 90 %.

Halukkaille on tehty Bergin tasapainotesti tai SPPB-testi. Testitu-
losten perusteella osa asukkaista opastetaan VV-ryhmään, jota 
ohjaa fysioterapeutti tai erityisliikunnanohjaaja. Tähän ryhmään on 
järjestetty taksikuljetus, josta osallistujat maksavat omavastuun. 
VV-ryhmän jälkeen voima- ja tasapainoharjoittelu jatkuu taloyhtiön 
omassa ryhmässä. Toimintatapa on otettu käyttöön osana perus-
työtä: VertaisVetureiden alku- ja jatkokoulutukset, infotilaisuudet, 
toimintakyvyn testaukset, kotona tehdyt apuvälineiden sekä kodin-
muutostöiden arviot.

Tuloksia
Testit osoittivat osallistujien toimintakyvyn parantuneen selvästi. 
Erittäin hyvää palautetta on saatu iäkkäiltä osallistujilta, VertaisVe-
tureilta, omaisilta, järjestöiltä, seurakunnasta ja kaupungin johta-
vilta luottamushenkilöiltä. Asukkaat kokivat turvallisuuden tunteen 
vahvistuneen ja yksinäisyyden vähentyneen. Talon tyhjillään olleet 

tilat tulivat hyödylliseen käyttöön. Syntyi uusi matalan kynnyksen 
liikuntapaikka. Liikuntatoiminnan lisäksi taloyhtiöihin on saatu 
ulkoiluystäväkoulutusta ja ulkoiluystäviä. Asukkaat ovat järjestä-
neet myös muuta yhteistä toimintaa kuten käsityöpiirejä, teatteri-
retkiä ja kuntosalikäyntejä.

Johtopäätökset
Taloyhtiöiden omaehtoinen lähiliikuntapalvelu turvataan jatkos-
sa kouluttamalla uusia VertaisVetureita sekä järjestämällä ”Veturit 
varikolla”- jatkokoulutusta.  Toimintamallia levitetään koko kaupun-
gin alueelle. Jatkossa fysioterapeutin työpanoksesta osa kohden-
netaan toimintamallin juurruttamiseen ja eteenpäin viemiseen.

Kuntamme on mukana valtakunnallisessa Voimaa vanhuuteen - iäkkäiden terveysliikuntaohjelmassa (2010-2014). Ohjelman päämääränä on edistää kotona asuvien, toimintakyvyl-
tään heikentyneiden ikäihmisten (75+) itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua liikuntaneuvonnan, ohjatun lihasvoima- ja tasapainoharjoittelun sekä arkiliikuntamahdollisuuksien ja 
ulkoilun avulla. Ohjelmaa koordinoi Ikäinstituutti Raha-automaattiyhdistyksen, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön tuella. www.voimaavanhuuteen.fi
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Hämeenlinnassa on omaehtoinen yhdessä tekemisen meininki – vertaisohjaajat 
liikuttavat taloyhtiöiden iäkkäitä asukkaita.
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