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HÄMEENLINNA MUKAAN VUONNA 2010 

 
• Vanhusneuvosto päätti 12.2.2010 osallistumisesta VV- juhlaseminaariin 

• Ikäinstituutin Voimaa Vanhuuteen juhlaseminaari 28.4 – 29.4.2010 

• Vanhusneuvostolle asian esittely 10.5 2010 

• Ikäihmisten lautakunnan tekemä hakupäätös 23.8.2010 

• Yhteistyökumppaniksi Hämeenlinnan Seudun Ikäihmisten kuntoutusyhdistys ry 

• Mukaan valittiin 22.9.2010 yht.13 kuntaa ja  hakijoita oli tuolloin 31  

• Ikäinstituutista VV- mentorit; Heli Starck ja Ulla Salminen 

• Voimaa vanhuuteen kuntaseminaari 22.11.2010 (4) 

• Hämeenlinnan järjestäytymiskokous oli Raatihuoneella 20.1.2011  

• Ohjausryhmä, 11 jäsentä  

• Asiantuntijaryhmä, 5 jäsentä 

• Valtuustoinfo 29.8.2011 

 

 

  



TAHTOTILA, TAVOITE JA KOHDERYHMÄ  

 

Tahtotila:   Hämeenlinnan kaupungin tahtotilana on, että     
  ikäihmisillä on hyvä asua ja elää Hämeenlinnassa. 

 

Tavoite:   Kolmen vuoden kuluttua Hämeenlinnassa on iäkkäiden 

   terveysliikunnan edistämiseen rakenne ja   
  tiedotusjärjestelmä järjestöjen sekä muiden   
  yhteystyötahojen kanssa toimimiseen. 

 

Kohderyhmä: Kotona asuvat iäkkäät (75 +), joilla on ennakoivia   
  liikkumiskyvyn ongelmia, alkava muistisairaus tai  

   lievää masennusta. 

   Pilottikohteina Renko ja ydinkeskustan alue 

 



MITÄ ON JO TEHTY? 

• Ikäihmisten hoidon ja hoivan fysioterapeuttien VoiTas- ryhmät toimineet 2009 alkaen 

 

• Polkka –hankkeen kautta on koulutettu liikunnan vertaisohjaajia Hämeenkaaressa ja 
Lammin liikuntakeskuksessa yhteistyössä Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy:n kanssa 2010 – 
2011 

 

• Mallinnettu ja levitetty Katisten alueen asukasyhdistys ry:n kanssa ns. Katisten mallia ja 
kehitetty ikäihmisten hoidon ja hoivan fysioterapeuttinen kanssa edelleen taloyhtiöiden 
omaehtoista liikuntatoimintaa (taloyhtiöiden kerhotiloissa ja kuntosaleilla). Toiminnassa 
mukana 8 taloyhtiötä. 

 

• Koulutettu VoiTas kouluttajia liikunnan ammattilaisista (4+2) 

 

• Starttiseminaari 14.9.2011 Raatihuoneella, johon osallistui 175 henkilöä. 

 

• Ulkoiluystäväksi iäkkäälle kouluttajakoulutus marraskuussa Helsingissä  

(3) 

 

 



MITÄ ON JO TEHTY? 

• Ulkoiluystäväksi iäkkäälle koulutus vapaaehtoiskeskus Pysäkillä syyskuussa 2011 

 → ulkoiluystäviä vanhuksille (18). 

 

• Yksityisten kuntosalien kartoittaminen ydinkeskustan alueella → ikäihmisille sopivat? 

 

• Starttiseminaari Rengossa 16.11.2011(60) 

 

• Yhdistysten yhteinen toimintakalenteri otettu käyttöön Rengon alueella keväällä 2011 

 → tiedottaminen erilaisesta toiminnasta ikäihmisille 

 

• VertaisVeturikoulutusta Rengossa (13) ja Hauholla syksyllä 2011 (10) 

  → erilaisia liikuntaryhmiä 

• Kunnonhoitaja koulutus Rengossa syksyllä 2011 (8)  → kuntouttava työote 

 

• Kuntosalilaitteet Renkoon testamenttivaroilla joulukuussa 2011, 

      avajaiset 11.1.2012 (120) laitteet tehokäyttöön! → VoiTas, ym. kuntosaliryhmiä 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



MITÄ VUONNA 2012? 

Koulutukset 

 
• VoiTas kouluttajakoulutus, VertaisVeturi ja Kunnonhoitaja koulutukset jatkuvat 

 

• Ulkoiluystäväksi iäkkäälle koulutus tammikuussa vapaaehtoiskeskus Pysäkillä → 
ulkoiluystäviä vanhuksille 

  

• Senioritanssin ohjauksen peruskurssi 9. -10.2.2012, Hämeenkaaressa → tanssiryhmiä 

 

• VeturitVarikolla → uusia eväitä VertaisVetureille 

 

• Valtakunnallinen vanhusten ulkoilupäivä 11.10.2012 → näkyvyyttä asialle 

 

• Voimaa vanhuuteen seminaari 20.3.2012 Raatihuoneen Juhlasalissa 

 

 

 



YHTEISTYÖ JA TIEDOTTAMINEN…. 

 
• Pysäkki, paikallisyhdistykset, järjestöt, oppilaitokset, seurakunta, kaupungin organisaatiot 

 

• Rekisteri Vapaaehtoiskeskus Pysäkille VertaisVetureista 

 

• Taloyhtiöiden omaehtoisen toiminnan edistäminen ja tukeminen 

 

• Ikäinstituutin Voimaa Vanhuuteen nettisivut www.voimaavanhuuteen.fi  

 

• Hämeenlinnan omat VV sivut www.hameenlinna.fi/voimaavanhuuteen  

 

• Infopisteet Kastelliin, Pysäkille, kirjastoihin, terveysasemille jne. 

 

• Tiedotusjärjestelmän rakenteen luominen jatkuu 

 

• Voimaa Vanhuuteen hankkeenseminaarit x 2 vuodessa 

http://www.voimaavanhuuteen.fi/
http://www.hameenlinna.fi/voimaavanhuuteen


 KEHITTÄMISTYÖN HAASTEET VUONNA 2012 

 

• Yhteistyön vahvistaminen Vapaaehtoiskeskus Pysäkin ja järjestöjen kanssa. 

 

• Kaksisuuntaisen tiedottamisjärjestelmän rakentaminen kaupungin toimijoiden ja 

järjestöjen välille (www.hameenlinna.fi). 

 

• Selkokielisen palveluoppaan tuottaminen ikäihmisille, jossa VV-  ohjelmatyö on 

näkyvästi esillä. 

 

• Yhteistyön rakenteen luominen oppilaitosten ja kaupungin toimijoiden välille. 

 

• Yhteistyön rakenteen luominen Vanajaveden opiston ja VV-  ohjelmatyön välille. 

• Ikäihmisen terveysliikunnan palvelupolun kuvaaminen. 

 

 

 



KOLMEN VUODEN KULUTTUA… 

HÄMEENLINNASSA ON: 

 

IÄKKÄIDEN TERVEYSLIIKUNNAN EDISTÄMISEEN 

LUOTU RAKENNE JA TIEDOTUSJÄRJESTELMÄ 

JÄRJESTÖJEN SEKÄ MUIDEN YHTEISTYÖTAHOJEN 

KANSSA TOIMIMISEEN 

 

 


