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Miten tästä eteenpäin?



Maakunnalliset Voimaa vanhuuteen -
oppimisverkostot

• Tapaamiset 1-2x/v.

• Teemoina:
✓ Liikuntapalveluketju ja 

liikuntaneuvonta
✓ Tehoharjoittelujaksot 

kuntosalilla ja 
jatkoryhmiin ohjaus

• Keskitytään liikunta – sote -
yhteistyön kehittämiseen



9.4.2019

Tapaamiset 2019

Keväällä:
- Etelä-Karjala ja Kymenlaakso 23.1.
- Varsinais-Suomi 6.2.
- Satakunta 7.2.
- Etelä-Savo 19.3.
- Kainuu 26.4. 
- Pohjois-Karjala 14.5.
- Pohjois-Savo 22.5.
- Häme 27.5.
- Keski-Suomi 29.5.
- Pirkanmaa 3.6.
- Lappi 12.6.

Syksyllä:
- Pohjois-Pohjanmaa
- Etelä-Karjala & Kymenlaakso 13.9.
- Pohjanmaa 17.9.
- Satakunta 18.9.
- Uusimaa
- Etelä-Savo
- Varsinais-Suomi



9.4.2019

Maakunnallisen oppimisverkoston prosessi

1Oppimisverkosto-
tapaaminen

Hyvien käytäntöjen vaihto,
yhdessä oppiminen ja

kokeiluihin innostuminen

2Kuntakohtainen 
suunnitelma
Oma sovellus 

hyvästä käytännöstä

4Hyvän 
käytännön

kokeilu

3Pienryhmissä
sparrausta5Suunnitelman

raportointi

6Yhteinen 
arviointi 

ja jatkosta 
sopiminen

Työskentely 
tapaamisten välissä 

Moodlessa



Elämyksiä 
luonnosta

10.9.-10.10.2019
www.vievanhusulos.fi 

#vievanhusulos
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Vie vanhus ulos -kampanja
10.9. – 10.10.2019

• Monet ikäihmiset tarvitsevat apua 
ulkoiluun  

• Kampanja tuo tämän tarpeen esiin 
ja haastaa ryhtymään 
ulkoiluystäväksi

• Vuonna 2018 
– lähes 28.000 kirjattua ulkoilukertaa

– 132 paikkakunnalla

– yli 120 ulkoilutapahtumaa
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Näin osallistut

• Ulkoile ikäihmisen kanssa
• Kirjaa ulkoilu www.vievanhusulos.fi 
• Kerro ulkoilusta somessa 

#vievanhusulos
• Haasta muut mukaan
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Luontoretket 2019

• Voimaa vanhuuteen –
mentorointiohjelman kunnilla 
on mahdollisuus hakea 500€ 
tukea paikallisiin luontoretkiin

• Hakuaika päättyy 30.4.

• Päätöksestä tiedotetaan 
toukokuun lopussa 

• Retket toteutetaan 
kampanjan aikana

• Retkestä raportointi 30.10. 
mennessä
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Kriteerit Ympäristöbonus-tuen saamiseksi

• Retkeläiset ovat VV-kohderyhmää

• Hakemuksen tekee kunta. Luontoretki järjestetään poikkisektorisella 
yhteistyöllä, ainakin yksi järjestö mukana

• Luontoretkeä rahoitetaan myös itse tai sponsorin tuella 

• Luontoretki toteutetaan Vie vanhus ulos -kampanjan aikana 2019

• Tapahtumasta kerrotaan sosiaalisessa mediassa 

• Retkelle kutsutaan paikallismedian toimittajia sekä kuntapäättäjiä

• Retkelle osallistuvat kirjoittavat kokemuksistaan A4-postikortin. 
Kortti /sen kopio toimitetaan Ikäinstituuttiin.

• Rahoituksen voi kohdistaa esim. 
– vapaaehtoisten rekrytointiin 

– luontoretkivarusteisiin (esim. istuinalustat) 

– kuljetuksiin 

– tarjoiluihin



Päämäärä

Luontoretkistä tulee vuosittainen 
perinne. 

Kunta turvaa resurssit retkien 
toteuttamiseen ikäihmisille eri 
vuodenaikoina. 

Kunta rohkaistuu hyödyntämään 
lähialueiden luontokohteita 
heikompikuntoisille ja kehittämään 
niitä esteettömiksi.
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Hyvä vanhuus – menetelmiä aktiivisen arjen tukemiseen

• Jenni Kulmalan toimittamassa kirjassa myös Elina 
Karvisen artikkeli: Liikkuminen tukee hyvää vanhuutta

• VIP-hinta 38 € (norm. 45 €) 

• VIP-tilaus tästä linkistä www.ps-kustannus.fi/6985

• Lisätietoa sisällöstä https://www.ps-kustannus.fi/Jenni-
Kulmala/Hyv%C3%A4-vanhuus.html

http://www.ps-kustannus.fi/6985
https://www.ps-kustannus.fi/Jenni-Kulmala/Hyv%C3%A4-vanhuus.html

