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Yhdessä on rattoisampaa 

Kun olin syyskuussa 2012 VertaisVeturi -koulutukseen liittyen suorittanut lähim-

mälle (2 km) naapurilleni (Lyyli 89 v) kuntotestauksen, hän jo lokakuussa tieduste-

li, että milloinkas me sitten aloitetaan jumppaaminen. Saatuani koulutuksen pää-

tökseen menin Lyylin luo jumppaamaan. Hän kertoi heti ensimmäisellä käynnillä, 

että Kerttu (95v) oli pyytänyt minut myös hänen luokseen jumppaamaan. Kertun 

luo mennessäni Lyyli halusi lähteä mukaan. Siellä ehdotettiin, että otetaan Kertun 

naapuri Hilkka (80 v) mukaan ja jumpataan kimpassa vuorotellen jokaisen kotona. 

Nyt oltiin marraskuun alussa, joten asiat etenivät itseohjautuvasti melko nopeasti. 

Ryhmään kuuluu nyt vakituisesti em. kolme Rouvaa ja koulutettu VertaisVeturi 

(Veli 70v). Hilkan luona jumpatessa hänen miehensä (Eero 85 v) osallistuu joskus 

ryhmän mukana. Muualle Eero ei lähde. Kokoonnumme joka maanantai vuorotel-

len jokaisen osallistujan kotona olohuoneessa ja ryhmän ohjaajana kuljetan van-

hukset tilaisuuteen. 

Jumppaamiseen menee aikaa 20-30 min riippuen miten paljon jutustelua tulee  

jumppaamisen aikana. Aluksi jouduin myös ohjaajana pitämään taukoja kesken 

jumpan, ettei rasitus tule sydänvikaisille liian suureksi. Jumpan jälkeen nautitaan 

yhdessä kahvit ja rupatellaan kuulumisia sekä muistellaan menneitä aikoja ja enti-

siä tuttuja. Aikaa koko tapaamiseen kuluu noin 2 tuntia. 

Tosi hyviä tuloksia - harjoittelu kannattaa  

Olen luonnollisesti kehottanut ryhmän jäseniä tekemään harjoituksia joka päivä 

kotona. Tulokset riippuvat siitä, miten paljon viikon aikana harjoitellaan. Lyyli sa-

noo jumppaavansa joka päivä ja hän on todennut edistyneensä ; esim. tasapaino-

harjoituksen hän pystyy tekemään kotona ilman tukea tuolin selkänojasta.  Kertun 

vireys sekä henkisesti että fyysisesti on parempi nyt kuin ennen jumppaa. Aloi-

timme jumppaamisen voimisteluohjelmalla 1 ja olemme nyt vuoden alusta siirty-

neet ohjelmaan nro 2. Muutos esim. tuolilta ylösnousussa 5 kerrasta 10 kertaan 

on mennyt ongelmitta kaikilta ilman käsillä auttamista. 



Huoleni ohjaajana ryhmän vanhimpien jäsenten sydänvian suhteen on vähenty-

nyt, kun olen seuratessani havainnut heidän pärjäävän paremmin. Myös tasapai-

non hallinnassa on mielestäni tapahtunut edistystä. Ryhmän vanhimmilla oli alku-

testeissä tasapainon kanssa ongelmia ja sitä esiintyy edelleen kävellessä. 

Olen vuoden alusta ottanut mukaan Ikäinstituutin Kunnon eväät -kortin (joka viik-

ko uusi kortti), josta olemme saaneet vaihtelua ohjelmaan. Tästä ryhmän jäsenet 

ovat innostuneita. Saman ohjelman läpikäynti viikosta toiseen saattaisi pitkästyt-

tää ryhmäläisiä. Vaihtelua olen ohjaajana koettanut tuoda myös esittämällä hie-

man muunneltua versiota suorituksesta, joko helpompaa tai vaikeampaa. 

Tämän tyyppinen toiminta sopii täysin Eläkeliiton periaatteisiin. Pitäisin toivotta-

vana, että Eläkeliitto ottaisi VertaisVeturi-koulutuksen koulutusohjelmaansa. 

Vanhusten kuntouttaminen edistäisi heidän pärjäämistään yksin kotona mahdolli-

simman pitkään ja antaisi paremman elämän. 

 

 


