
 
   
 

      
 
IKÄÄNTYNEIDEN KULTTUURI- JA VIRIKETOIMINTA YHTEENVETO TESTAMENTTIVAROJEN KÄYTÖSTÄ 
TILANNE 30.3.2021 
 

VUOSI  2021 

 

PÄIVÄMÄÄRÄ, 
HALLINTOKUNTA 
JA § 

KOHDERYHMÄ JA TAVOITE TOIMENPIDE EUROA 

24.2.21 
sivistyslautakunta § 16 

Ikääntyneet. 
Kirjastopalvelujen saatavuuden ja 
digitaitojen parantaminen. 
 

”Kirjasto kotiin” niille ikääntyneille, jotka eivät itse pääse 
kirjastoon järjestetään lehtien ja kirjojen lukijoita kotiin – uutiset 
ja kaunokirjallisuus, avustaja kirjastokäynnille, digitaitoihin 
valmennusta.  

1 500 

25.2.21 
vapaa-aikalautakunta  
§ 7 

Ikääntyneet. 
Liikkumisturvallisuuden parantaminen. 

Hankitaan ikääntyneille kävelysauvoja, kenkiin liukuesteitä, 
liukuestesukkia ja liikuntavälineitä kotiin (esim. 
jumppakuminauhoja) 

2 000 

25.2.21 
Vapaa-aikalautakunta 
§ 7 

Ikääntyneet. 
Kulttuuripalvelujen vienti ikääntyneille, 
jotka ovat tehostetussa 
palveluasumisessa tai kotihoidon 
asiakkaina, myös omaishoidettavat. 

Koskenhelmen asukkaille, kotihoidon asiakkaille ja 
ikääntyneiden omaishoitoperheille tarjotaan mahdollisuus 
hankkia kulttuuripalveluja joko vierailuina tai itse osallistuen 
(laaja-alaisesti musiikki, teatteri jne. kts. ohjeet), sisältäen 
kuljetuspalvelut, jos Koskenhelmen tai kodin ulkopuolella. 

2 000 

25.2.21 
Vapaa-aikalautakunta  
§ 7 

Ikääntyneet. 
Ikääntyneiden liikuntapalvelujen 
saatavuuden parantaminen ja 
yhteisöllisyyden lisääminen  
Tavoitteena järjestää ikäihmisille 
mukava ja kiinnostava tapahtuma, joka 
innostaa huolehtimaan omasta 
hyvinvoinnista. 

Tapahtuma on senioreille myös sosiaalinen tapahtuma pitkän 
tauon jälkeen. Syksyinen tapahtuma saa myös julkista 
huomiota tunnetun vierailijan ansiosta. 
 
Tapahtumassa luennoimassa ikäihmisten liikunta ja 
ravitsemussuosituksista esim. Tohtori Kiminkinen tai Aira 
Samulin. Kahvitarjoilu.  
Yhteistyössä kunnan ja eri järjestöjen kanssa. Tavoitteena 
saada paikalle noin 100–150 hlöä. 
-luennoitsijan hinta 1 500 €  
-lehtimainos 500 € 
-kahvitarjoilu 200 € 
-kuljetusavustukset huonosti liikkuville noin 500 € 

2 700 

 
 
 
 
 



 
   
 

      

PÄIVÄMÄÄRÄ, 
HALLINTOKUNTA 
JA § 

KOHDERYHMÄ JA TAVOITE TOIMENPIDE EUROA 

25.2.21 
vapaa-aikalautakunta  
§ 7 

Enonkosken ikäihmiset:  
-Koskenhelmi 
-Vanhustentalojen asukkaat 
 
Sosiaalista yhteistä tekemistä. Vanhojen 
aikojen muistelemista. 

Maanantaina 26.4.2021 ikäihmisille järjestetään pilkepäivät-
tapahtuma. 
Aamupäivällä toimintaa vanhustentalojen pihassa noin 2 
tuntia. Iltapäivällä toimintaa Koskenhelmen pihassa noin 2 
tuntia. 
Tapahtumassa pyydetään Koskiäijät avuksi ja tehdään 
ikäihmisten kanssa pilkkeitä. Pilkepäivässä ikäihmiset 
pääsevät pitkästä aikaa puuhommiin ohjatusti. Myöhemmin 
puut pinotaan koskenhelmen ja vanhustentalojen pihaan ja 
voidaan myydä/huutokaupata eteenpäin. Puupinojen tuotto 
käytetään esim. vanhusten kerhotilalle jumppavälineiden 
hankintaan. 
Tapahtumassa kahvitarjoilu. 
Mukana: liikuntatoimi, Fysio Tervaranta ja Koskiäijät, 
(Eläkejärjestöt) 

500 
 
-kaksi perä-
kärryllistä 
pitkiä puita 
-korvaus 
Koski Äijille 
-kahvitarjoilu 

25.2.21 
vapaa-aikalautakunta  
§ 7 

Enonkosken ikäihmiset 
-Vanhusten talojen asukkaat 
-Kotona asuvat ikäihmiset 
Tavoitteena innostaa ikäihmisiä kukkien/ 
yrttien hoitamisen avulla ulkoilemaan 
säännöllisesti ja piristää mieltä.  
Tapahtuma on ikäihmisille sosiaalista 
kohtaamista. 

10.6.2021 Istutuspäivät klo 12.00–15.00 vanhustentalojen 
pihalla. 
Ikäihmisten kanssa yhdessä istutetaan ruukkuihin/ 
kukkalaatikoihin kesäkukkia sekä yrttejä ilahduttamaan 
vanhustentalojen asukkaita. Ikäihmiset käyvät kastetelassa ja 
hoitamassa kesän aikana kukkia ja poimimassa yrttejä. 
11.6.2021 klo 12.00–15.00  
Torin alueella järjestetään kotona asuville ikäihmisille kukkien 
ja yrttien istutustalkoot. Ikäihmiset saavat mukaan kotiin 
kukkia/yrttejä hoidettavaksi. 
Molemmissa tapahtumissa järjestetään kurpitsakilpailu.  
Tarja antaa kaikille osallistujille kurpitsan taimet, joita 
ikäihmiset kasvattavat kesän aikana. He voivat käydä 
seuraamassa miten iso naapurin kurpitsa on. Elokuussa 
järjestetään kilpailu ja katsotaan, kuka on saanut kasvatettua 
isoimman kurpitsan.  
Tätä voi seurata myös somessa. 
Tapahtuman järjestää liikuntatoimi, Fysio Tervaranta 

1 000 
 
Yrttien 
siemenet ja 
kukkien 
taimet 
puutarhalta 
tilattuna. 
 
Patepajan 
porukka voisi 
tehdä kukka-
laatikoita, 
jotka ovat 
pyörätuolilla 
liikkuvalle 
sopivalla 
korkeudella. 

 
 
 



 
   
 

      

PÄIVÄMÄÄRÄ, 
HALLINTOKUNTA 
JA § 

KOHDERYHMÄ JA TAVOITE TOIMENPIDE EUROA 

25.2.21 
Vapaa-aikalautakunta 
§ 7 

Enonkosken seniorit 
Mukavan ulkoilupäivän toteuttaminen ja 
yhteisöllisyyden kohentaminen. 
 
 

Maanantaina 10.5.2021 Unelmien liikuntapäivä Enonkosken 
senioreille sekä urheilukatsomon avajaiset. 
Senioreille järjestetään urheilukentällä leikkimieliset 
Olympialaiset sekä kahvitarjoilu 
Tapahtuman järjestää liikuntatoimi, Fysio tervaranta ja 
eläkejärjestöt 
 

300  
 
Kahvi-
tarjoiluun 

25.2.21 
Vapaa-aikalautakunta  
§ 7 

Kaikki Enonkosken Ikäihmiset. 
kotona ja palvelutaloissa asuvat. 
Mukavan ulkoilupäivän toteuttaminen ja 
yhteisöllisyyden kohentaminen. 
 
 
 

24.8.2021 Rantakala-tapahtuma 
Iso rantakala tapahtuma Hyypiänniemessä Enonkosken 
ikäihmisille. Tapahtuma on kaikille ikäihmisille avoin ja 
maksuton. 
Tapahtumassa: rantakala-lounas, makkaranpaistoa, kahvit, 
musiikkia, ohjattuja toimintaa mm. kalaverkkojen selvitystä, 
muikkujen irrotus verkoista, ongintaa jne. 
Tapahtumaan järjestetään kuljetus niille, joilla ei ole 
mahdollista tulla omalla autolla 
Tapahtumassa mukana: liikuntatoimi, Fysio Tervaranta, 
Eläkeliitto, Eläkkeensaajat, Vanhus ja vammaisneuvosto. 

2 000 
 
Elin-
tarvikkeet: n. 
400 € 
Kuljetus-
palvelu n. 
1 000 € 
Palkat 
järjestäjille 
noin 200 € 
Lehtimainos 
400 € 

30.3.21 
Kunnanhallitus 
§ 72 

Ikääntyneet.  
+ 80-vuotiaat enonkoskelaiset (n. 158 
hlöä)  
 
Fysioterapian tavoitteena on tukea 
toimintakyvyn ylläpysymistä ja kotona 
selviytymistä kotikäynneillä/ 
fysioterapiakäynneillä. Virkistyminen ja 
sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta 
psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen. 
Palvelun avulla pyritään vähentämään 
perusterveydenhuollon ja 
erikoissairaanhoidon kuluja. 
 
 

Fysioterapeutin kotikuntoutus kotikäyntejä 3 kpl tai 
vaihtoehtoisesti asiakas halutessaan voi tulla 3 kpl 
fysioterapia käynnille Fysio Tervarannan tiloihin. 
 
Palvelun sisältökuvaus 
Kolmen kotikäynnin/ fysioterapiakäynnin aikana 
fysioterapeuttinen toimintakyvyn ja kotona selviytymisen 
arviointi sekä samalla apuvälinearviointi.  
Asiakkaalle laaditaan tarpeiden ja toiveiden pohjalta 
suunnitelma toimintakyvyn- ja kotona selviytymisen 
tukemiseen.  
Käynnit voivat sisältää ulkoilua, asiointia esim. kaupassa, 
kirjastossa asiakkaan toiveen mukaisesti. Myös 
fysioterapeuttiset yksilöhoidot mahdollisia kotikäynneillä 
esim. hierontaa, lämpöpakkauksia, kylmähoitoa asiakkaan 
toiveiden mukaisesti. 
Yksilöllisen arvioinnin pohjalta ohjataan tarvittaessa 
Enonkosken kunnassa toimiviin liikuntaryhmiin, apuväline- ja 

17 000 
50 €/kerta (1 
h) + matka-
korvaus 
100 hlöä x 
50 € x 3 
kertaa=  
15 000 € 
+ matkat      
2 000 € 



 
   
 

      
kodin muutostyöpalveluihin- sekä sosiaali- ja 
terveydenhuollon palveluihin. 
Enonkosken kunnassa väestöpohja on vanhusvoittoinen, ja 
ikääntymisen mukana tuleviin toimintakyvyn muutoksiin 
pyritään vastaamaan ja tukemaan fysioterapian keinoin. Näin 
yhdessä pyrimme turvaamaan ikäihmisten kotona asumista, 
turvallisuutta ja hyvän laatuista elämää. 
Tällainen palvelu voi olla jatkumo Enonkosken ikäihmisten 
hyvinvoinnin ja elämänlaadun tukemiseen ja toteutua kerran 
vuodessa ylläpitämään vanhusväestön laadukasta elämää ja 
pidentämään mahdollisuutta kotona asumiseen turvallisesti. 
Toteutus 
Palvelun toteutuminen aloitettaisiin ensimmäisenä 
Enonkosken sivukylillä asuville ikäihmisille turvaamaan 
palvelun saatavuus syrjemmällä asuville henkilöille ja 
Koskenhelmen palvelutalon pitkäaikaispaikkojen 
enonkoskelaisille asiakkaille. Näiden asiakkaiden jälkeen 
palvelun toteuttaminen jatkuisi Enonkosken kirkonkylällä 
asuville ikäihmisille. 

30.3.21 
Kunnanhallitus 
§ 72 

Ikääntyneet Koskenhelmen asukkaille kuntoutuspalvelujen hankinta mm. 
Yeti-tabletti (omavastuuosuus 1 150 €) ja muita fyysistä, 
psyykkistä ja sosiaalista kuntoutusta edistäviä palveluja tai 
tuotteita. 
Toimijana Sosteri. 

4 000 

30.3.21 
Kunnanhallitus 
§ 72 

Ikääntyneet Sosterin tuottaman ikääntyneiden päivätoiminnan 
kehittämiseen. Toimijana Sosteri. 

2 000 

  YHTEENSÄ 35 000 

 
30.3.21 mennessä myönnetty ikääntyneet 35 000 euroa/25 000 euroa. 
 
30.3.21 § 72 Kunnanhallitus hyväksyy ikääntyneiden osalta käytettäväksi 10 000 euroa enemmän, joka siirretään 
lasten vuoden 2021 määrärahasta. Tämä siirto kompensoidaan tulevien vuosien testamenttivarojen 
kohdentamisessa. 


