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Leppävirta valittiin mukaan Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan vuonna 2016. Ohjelmassa on tällä hetkellä 
mukana yhteensä 48 kuntaa (kuvio1.) Tässä koosteessa esitetään yhteenveto kuntanne Voimaa vanhuu-
teen -työn etenemisestä 2018 vuosiseurantatietojen pohjalta sekä toiminnasta alkuvuodesta 2019.  
Koosteessa on myös kehittämisehdotuksia viimeiselle mentorointiohjelman vuodelle.  

 

1. Yleistä 
 
• Ydinryhmän puheenjohtajana on hoivapalvelujohtaja, sihtee-

rinä kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja.  
• Edustus sydänyhdistyksestä, omaishoitajayhdistyksestä, Elä-

keliiton Leppävirran yhdistyksestä sekä Leppärenkaasta.  
• Vakituista edustajaa terveyskeskuksen fysioterapiasta tai 

Vesileppiksestä ei ryhmässä ole.  
• Kotihoidon fysioterapeutti aloittanut 2018. 
• Yhteistyöryhmällä ei ole ollut säännöllisiä kokouksia 2018.  
• Yhteistyötä tehty vaihtelevin tavoin eri toimijoiden kesken. 
• Kunta tukee järjestöjen liikuntatoimintaa erilaisin toiminta-

avustuksin. 
• Kuljetustukea Vesileppiksen ryhmiin saavat pohjoisen alueen 

ikäihmiset. 
• Ikäihmisten liikuntaraatia ei ole pidetty tai iäkkäiden osalli-

suutta liikuntatoimintojen kehittämiseen ei ole lisätty. 
• Yhteistyöryhmän toiminta ja kehittämistyö ryhmän oman ar-

vion mukaan kaipaa tehostamista. Uuden käytännön työn ve-
täjän (fysioterapeutti) mukaantulo tuonee lisää toimintaa ja 
yhteisiä kehittämistapoja. 

• Päättäjät ja luottamushenkilöt ovat kiinnostuneita kunnan 
Voimaa vanhuuteen -työstä. 
 

 
 
 
 
 
 

  
  
  
 
 
 

o 
m

 
 

Vuosiseuranta 2018 
Leppävirta 
 
Asukasluku: 9782, 75 vuotta täyttäneitä: 1296 (13,2 %), Lähde: Sotkanet 2017 

Voimaa vanhuuteen -työ kohdennetaan kotona tai palveluasunnoissa asuville iäkkäille (pääosin 75+), 
joilla on alkavia toimintakyvyn ongelmia ja jotka eivät pääsääntöisesti ole hoivapalvelujen piirissä. 
 
Tavoitteena on lisätä yhdenvertaisia liikuntamahdollisuuksia, iäkkäiden osallisuutta ja parantaa ikäih-
misten toimintakykyä. Tavoitteeseen päästään julkisen, järjestöjen ja yksityisten toimijoiden poikkisek-
torisella yhteistyöllä. 

Kuvio 1. Kuvio 1. Voimaa  
vanhuuteen -ohjelmaan valitut kunnat, vuon-
na 2016 (oranssi) ja vuonna 2017 (sininen) ja 
2018 valitut (punainen). 



2 

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

 

Taulukko 1. Kohderyhmän iäkkäille tarkoite-
tut liikuntaryhmät sektoreittain vuonna 2018 

2.  Ohjattu liikuntatoiminta  
  
Kotona asuville, toiminta- ja liikkumiskyvyltään 
heikentyneille iäkkäille (pääsääntöisesti 75+) suunnat-
tuja ohjattuja liikuntaryhmiä oli edelleen saman verran 
kuin edellisenä vuonna eli 21 ryhmää, 387 osallistujaa. 

• Naisia oli enemmistö, 67 %. 
• Kaikista osallistujista 84 % oli alle 80-vuotiaita. 
• Kuntosaliryhmiä oli kolme, ne olivat kerran 

viikossa kokoontuvia ryhmiä.  
• Kahdesti viikossa kokoontuvia tehoharjoittelu-

ryhmiä ei ollut.  
• Liikkumiskyvyn testaus tehtiin kahdessa terveyskeskuksen ryhmässä. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Ulkoilu 
 
Koordinoitua ikäihmisten avustettua ulkoilua ei ole tarjolla. Vie vanhus ulos -kampanjaan osallistui yk-
sittäisiä vapaaehtoisia. Kampanjan verkkosivuille ei kirjattu ulkoiluja.  
 
 

 
 
 
 
 
 
4. Liikuntaneuvonta 
 
Ikäihmisille ei ole tarjolla erillistä matalan kynnyksen liikuntaneuvonnan vastaanottoa. Terveyskeskuk-
sen fysioterapiassa asiakas saa liikuntaneuvontaa muun asiakastyön ohessa.  Fysioterapeutti voi kirjoit-
taa liikkumisreseptin ja ohjata asiakkaan Vesileppiksen viiden kerran kuntosalistartin ohjaukseen. Fy-
sioterapiasta ohjataan asiakkaita toimintakyvyn mukaan myös Leppärenkaan ryhmiin. 

 
 
 
 
 

 Ryhmiä Osallistujia 

Liikuntatoimi 
/Sivistystoimi 

13 305 

Sosiaali- ja terveys-
toimi 

2 9 

Järjestöt 6 73 

Yhteensä 21 387 

Onnistumisia: 
✓ Vesileppikseen pääsee 5 kerran kuntosalistarttiin kokeilujaksolle helposti. 

Kehittämiskohteita: 
✓ Matalan kynnyksen liikuntaneuvontaa toimintakyvyltään heikentyneille tulisi järjestää siellä 

missä he liikkuvat, esim. terveyskeskus, kaupat, kirjasto.  
 

Onnistumisia: 
✓ Kunnassa on hyvät ulkoliikuntapaikat ja myös senioriliikuntapuisto keskustassa. 
✓ Kuntaan saatu Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttaja (2019) 

Kehittämiskohteita: 
✓ Uuden ulkoiluystäväkouluttajan avulla kuntaan olisi hyvä saada vapaaehtoisia iäkkäiden ul-

koiluun ja ohjattuihin ulkoiluryhmiin. 
✓ Toiminnan koordinoinnista kannattaa sopia eri tahojen kesken. 
✓  

Onnistumisia: 
✓ Kyläkeskuksissa käynnistettiin innokkaiden vertaisohjaajien johdolla kuusi kuntojumpparyh-

mää. 
Kehittämiskohteita: 

✓ Miten tavoittaa enemmän myös iäkkäämpiä (80 vuotta täyttäneitä) ja miehiä liikuntatoimin-
nan pariin? 

✓ Kohderyhmälle tulisi järjestää kuntosalilla tehoharjoittelujaksoja, joihin sisältyy myös liikku-
miskyvyn testaus. Tutkimusten mukaan erityisesti toimintakyvyltään jossain määrin heiken-
tyneet ikäihmiset hyötyvät kahdesti viikossa tapahtuvasta tavoitteellisesta harjoittelusta. 

 
✓  
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5. Koulutus 
 
Leppävirran edustajat ovat osallistuneet 2016- 2019 (maaliskuu) seuraaviin Voimaa vanhuuteen -
ohjelman tarjoamiin maksuttomiin koulutuksiin: 

- VoiTas -kouluttajakoulutus, 2 osallistujaa (2017 ja 2019) (1 siirtyi muihin tehtäviin) 
- Ikäihmisten liikunta ja ravitsemus, 4 osallistujaa (2016 ja 2018) 
- Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttajakoulutus, 1 osallistuja (2019) 
- Voimaa vanhuuteen -verkostopäivät, 1 osallistuja (2017) 

 
Leppävirralta ei ollut osallistujia maakunnallisessa työpajassa Kuopiossa tai oppimisverkostotapaami-
sessa Siilinjärvellä (2018). 
 
Leppärengas järjesti paikallisen vertaisohjaajakoulutuksen 2018 maaliskuussa.  Siihen osallistui yhdek-
sän vapaaehtoista. Vertaisohjaajille pidettiin myös yhteisiä ideapäiviä. 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
6. Tapahtumat 
 
Liikuntatoimi yhdessä liikunta- ja urheiluseurojen kanssa järjesti  

• Unelmien liikuntapäivän toukokuussa 
• Omituiset olympialaiset, kevätkauden päätösjuhlan, 
• Vie vanhus ulos -kampanjaan liittyvä ulkoilutapahtuma lokakuussa. 

Leppärengas järjesti 
• Vanhustenviikon yhteisjumpan 
• Vanhustenviikon juhla 

  
Osallistujia tapahtumissa oli yhteensä 374, joista ikäihmisiä 274. 
 
Liikunnan ja urheilun palkintotilaisuudessa helmikuussa 2019 palkittiin Ikäinstituutin Vuoden Voima-
teko -kunniamaininnalla neljä senioriliikuntaryhmien vetäjää, joiden työtä kiitettiin leppävirtalaisten 
ikäihmisten liikuttajina. 

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

Onnistumisia: 
✓ Paikallisella koulutuksella saatiin aktiivisia ikäihmisiä liikuntaryhmien ohjaajiksi. 

Kehittämisehdotuksia: 
✓ Kannattaa hyödyntää vielä Voimaa vanhuuteen -ohjelman maksuttomia koulutuksia, mm. 

Virikkeitä iäkkäiden liikunnanohjaukseen Kuopiossa syksyllä 2019. kts myös muut koulutukset 
www.voimaavanhuuteen.fi / koulutus ja mentorointi/koulutukset VV-kunnille 

✓ Pohjois-Savon oppimisverkosto jatkaa työskentelyään Iisalmessa 22.5.2019. Kannustamme 
kaikkia VV-kuntia mukaan jakamaan ideoita ja oppimaan yhdessä. 
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