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Leppävirta valittiin mukaan Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan vuon-
na 2016. Ohjelmassa on tällä hetkellä mukana yhteensä 30 kuntaa 
(kuvio1.) Kolmivuotisen kehittämistyön käynnistyessä kuntien 
poikkisektoriset yhteistyöryhmät tekivät alkukartoituksen iäkkäi-
den terveysliikunnan tilasta. Samoja asioita kysyttiin vuoden 2017 
vuosiseurannassa. Tässä koosteessa esitetään yhteenveto kuntan-
ne Voimaa vanhuuteen -työn etenemisestä. 

 

1. Yleistä 
 

 Julkinen sektori (perusturva ja sivistystoimi) tukee järjestöjä 
iäkkäiden liikuntatoiminnan järjestämisessä: toiminta-
avustukset, edulliset tai maksuttomat tilat, kuljetustuki, kou-
luttaminen, liikuntavälineiden hankinta tai lainaaminen, neu-
vonta ja tuki, tiedottaminen.    

 Senioriliikuntakortti ja seniorijumppakortti on ilmainen yli 
80-vuotialle, muille eläkeläisille 70€/v ja 130€/v. 

 Kunnassa ei ole erityisliikunnan ohjaajaa. 
 Voimaa vanhuuteen -työhön on saatu erillistä AVI-rahoitusta. 
 Voimaa vanhuuteen -toiminnasta tiedotetaan kunnan verk-

kosivuilla. 
 Ikäinstituutin Vuoden Voimateko 2017 -kunniamaininnan 

myönsi Leppävirran kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta Lep-
pärengas ry:lle, joka on ansiokkaasti vienyt Voimaa vanhuu-
teen -toimintaa eteenpäin kyläjumppatoiminnassa.  

 
 
2. Voimaa vanhuuteen -työryhmä 
 Ydinryhmän puheenjohtajana on hoivapalvelujohtaja, sihtee-

rinä kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja. Mukana ryhmässä on 
edustus sydänyhdistyksestä, omaishoitajayhdistyksestä, Elä-
keliiton Leppävirran yhdistyksestä sekä Leppärenkaasta. Va-
kituista edustajaa terveyskeskuksen fysioterapiasta tai Vesi-
leppiksestä ei ole toistaiseksi.  
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Vuosiseuranta 2017 
Leppävirta 
 
Asukasluku: 9865, 75 vuotta täyttäneitä: 1318 (13,4 %), Lähde: Sotkanet 2016 

Voimaa vanhuuteen -työ kohdenne-
taan kotona tai palveluasunnoissa 
asuville iäkkäille (pääosin 75+), 
joilla on alkavia toimintakyvyn on-
gelmia ja jotka eivät pääsääntöisesti 
ole hoivapalvelujen piirissä. 

Kuvio 1. Vuonna 2016 Voimaa vanhuuteen - 
-ohjelmaan valitut kunnat (oranssi) ja vuonna 
2017 valitut kunnat (sininen) 
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Taulukko 1. Kohderyhmän iäkkäille tarkoitetut 
liikuntaryhmät sektoreittain vuonna 2017 

m

3. Ohjattu liikuntatoiminta   
Kotona asuville, toiminta- ja liikkumis-kyvyltään 
heikentyneille iäkkäille (pääsääntöisesti 75+) 
suunnattuja ohjattuja liikuntaryhmiä järjestettiin 21 
ja niihin osallistui 385 henkilöä. Naisia oli 266 ja mie-
hiä 119. Osallistujista 331 oli alle 80-vuotiaita.  

 
Sivukylillä järjestettiin liikuntaryhmiä, joissa ohjaajana 
toimi liikunta-alan opiskelija. Ryhmät ovat valmiita 
jatkamaan toimintaa vertaisohjaajavoimin. Kahdesti 
viikossa kokoontuvia tehoharjoitteluryhmiä ei ollut. 
Ilmoitettujen ryhmien lukumäärä ja osallistujamäärä 
oli pienempi kuin vuoden 2016 alkukartoituksessa (25 
ryhmää, 613 osallistujaa).  
Suosituimmat harjoittelumuodot olivat vesivoimistelu (7 ryhmää) ja kuntojumppa (6 ryhmää). Kun-
tosaliryhmiä oli neljä.    

 
Liikuntatoiminnan laatu (21 ryhmässä) 

 Liikkumiskykyä testattiin 2 terveyskeskuksen ryhmässä. 
 Henkilökohtainen harjoitusohjelma tehtiin yhdessä ryhmässä.  
 Ravitsemustietoa annettiin 7 ryhmässä (järjestöt ja yksi terveyskeskuksen ryhmä). 
 Maksuttomia ryhmiä oli 8 (Leppärenkaan ja sosiaali- ja terveystoimen ryhmät).   
 Kuljetus järjestettiin viidessä Leppärenkaan ryhmässä.  
 Jatkoharjoitteluun ohjattiin 16 ryhmässä. 
 Asiakaspalautetta kerättiin kaikissa ryhmissä. Vesileppiksessä on palautelaatikko. 

 Liikuntaryhmien ohjaajat olivat liikunnan tai kuntoutuksen ammattilaisien. Vertaisohjaajavetoisia 
ryhmiä ei ollut.  

 

4. Ulkoilu 
 
Iäkkäiden avustettua ulkoilua ei kunnassa ole, eikä ohjattuja ulkoliikuntaryhmiä ilmoitettu 2017 vuosi-
seurannassa.  Vuonna 2016 oli tarjolla säännöllinen ulkoilutapahtuma, ns. eri lajien viikkokilpailu, johon 
saivat osallistua kaikki ikäihmiset oman kuntonsa ja kiinnostuksena mukaan. 
Vie vanhus ulos -kampanja ei vielä ottanut tuulta alleen kunnassa.  

 
5. Liikuntaneuvonta 
 
Ikäihmisille ei ole tarjolla matalan kynnyksen liikuntaneuvonnan vastaanottoa. Terveyskeskuksen fy-
sioterapiassa asiakas saa liikuntaneuvontaa muun asiakastyön ohessa.  

 

6. Koulutus 
 
Leppävirran edustajat ovat osallistuneet seuraaviin Voimaa vanhuuteen -ohjelman tarjoamiin maksut-
tomiin koulutuksiin vuonna 2017. 

- Voitas (voima- ja tasapaino) -kouluttajakoulutus, 1 osallistuja 
- Ikäihmisten liikunta ja ravitsemus, 1 osallistuja 
- Voimaa vanhuuteen -verkostopäivät, 1 osallistuja 

 
Voitas -kouluttajan siirryttyä muihin tehtäviin, ei VertaisVeturikoulutusta pidetty 2017. Paikallinen ver-
taisohjaajakoulutus järjestettiin vuoden 2018 maaliskuussa.  Siihen osallistui yhdeksän vapaaehtoista. 
  

 Ryhmiä Osallistujia 

Liikuntatoimi 
/Sivistystoimi 

13 312 

Sosiaali- ja terveys-
toimi 

2 9 

Järjestöt 6 64 

Yhteensä 21 385 



3 

  
Voimaa vanhuuteen -ohjelmaa koordinoi Ikäinstituutti STM:n ja OKM:n tuella •  www.voimaavanhuuteen.fi 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

7. Voimaa vanhuuteen -työn eteneminen ja kehittämiskohteet 
 
Leppävirran Voimaa vanhuuteen -työhön ovat kaikki toimijat tervetulleita. Yhteistyöryhmässä on hy-
vin edustajia eri järjestöistä. Ryhmään olisi hyvä saada toimijoita eri sektoreilta; sosiaali- ja terveys-
toimen fysioterapiasta sekä Vesileppiksen edustaja, joka ohjaa useita liikuntaryhmiä.  
 
Ikäinstituutin koulutuksia on hyödynnetty jonkin verran. Kannustamme lisäämään osaamista ja 
osallistumaan koulutuksiin, jotka ovat mentorointikunnille maksuttomia kolmivuotisen kehittämis-
työn ajan. 
 
Kannustamme käynnistämään kahdesti viikossa kokoontuvia tehoharjoittelujaksoja, joihin sisältyy 
myös liikkumiskyvyn testaus.  Voimaa vanhuuteen -kohderyhmä hyötyy tutkimusten mukaan kahdes-
ti viikossa tapahtuvasta tavoitteellisesta harjoittelusta. 
 
Hienoa, jos sivukylillä voidaan jatkaa liikuntaryhmiä vertaisohjaajavoimin ja heille järjestetään li-
säkoulutusta. Myös Ikäinstituutti tarjoaa maksuttomia koulutuksia, jotka on suunnattu vertaisille. 
 
Ikäihmisille, jotka liikkuvat terveytensä kannalta liian vähän, tulisi olla tarjolla matalan kynnyksen 
liikuntaneuvontaa ja toimiva liikuntapalveluketju eri sektoreiden yhteistyönä. 

 
Leppävirralla on hyvät ulkoiluympäristöt ja senioriliikuntapuisto. Kouluttamalla vapaaehtoisia ulkoi-
luystäviksi voitaisiin käynnistää ohjattuja ulkoiluryhmiä ja ulkoiluystävätoimintaa ikäihmisille, 
jotka eivät yksin pääse tai uskalla lähteä ulkoilemaan.  
 

 
Yhteyshenkilöt: 
 
Airi Piiponniemi, hoivapalvelujohtaja, yhteistyöryhmän pj. airi.piiponniemi@leppavirta.fi 
Ann-Mari Karvinen, kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja, työryhmän sihteeri, ann-mari.karvinen@leppavirta.fi 
Pirjo Ropponen, Eläkeliiton Leppävirran yhdistys, pirjoterttu.ropponen@pp.inet.fi 
Riitta Räisänen, Omaishoitajat ja läheiset, riittaraisanen6@gmail.com 
Mervi Laatikainen, Leppäviran sydänyhdistys, laatikainen.mervi@gmail.com 
Mervi Nissinen, Leppärengas ry, mervi.nissinen@lepparengas.fi 
 
 
Minna Säpyskä-Nordberg Leppävirran mentori, Ikäinstituutti, minna.sapyska-nordberg@ikainstituutti.fi 

mailto:airi.piiponniemi@leppavirta.fi
mailto:ann-mari.karvinen@leppavirta.fi
mailto:pirjoterttu.ropponen@pp.inet.fi
mailto:riittaraisanen6@gmail.com
mailto:laatikainen.mervi@gmail.com
mailto:mervi.nissinen@lepparengas.fi

