
  

 

  

      Kesäkuu 2020 

Onnistumisia 
• Järjestösektori on ollut aktiivinen toimija ja 

tavoittanut kohderyhmän iäkkäitä. 
• Toimintaa on viety lähelle ikäihmistä, kylille. 
• Kuntaan on saatu lisää osaamista, kun vapaa-

ehtoisia on koulutettu iäkkäiden liikunnan oh-
jaukseen ja ulkoiluystävätoimintaan. 

 
 

Oman toiminnan arviointi 
• Vuosiseurannan mukaan kehittämistyö on onnistunut melko hyvin (3), asteikolla 1-5.  
• Jatkossa kehitetään senioriliikunnan toimijoiden työn koordinointia. 

 
Kehittämisehdotuksia jatkoon 

• Voimaa vanhuuteen, Pohjois-Savon -oppimisverkostossa saa ideoita ja vertaistukea paikalli-
seen poikkisektoriseen kehittämistyöhön. Se on avoin kaikille iäkkäiden terveysliikunnan 
parissa toimiville. 

• Kunnan liikuntatoimella on mahdollisuus hyödyntää Ikäinstituutin koordinoiman 
Kultaa kouluttajille -hankkeen (2019-2021) maksuttomia koulutuksia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Leppävirta oli mukana Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa vuosina 2016-2019. Ohjelmassa kehi-
tetään liikuntatoimintaa kotona asuville iäkkäille (pääosin 75+), joilla on alkavia toimintakyvyn 
ongelmia, mutta jotka eivät ole hoivapalvelujen piirissä. Kunnan yhteistyöryhmä on saanut 
Ikäinstituutilta maksutonta koulutusta, materiaalia ja mentorointitukea. Iäkkäiden terveyslii-
kuntaa ei ole kirjattu kunnan strategisiin asiakirjoihin. Tässä koosteessa kerrotaan kolmivuoti-
sen kehittämistyön tuloksista Leppävirralla.   

 

 
 

 
m

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Kooste Voimaa vanhuuteen -työstä 2016-2019 
Leppävirta 
 
Asukasluku: 9454, 75 vuotta täyttäneitä 1323 (14,0 %), Lähde: Sotkanet 2019 

https://www.voimaavanhuuteen.fi/koulutus-ja-mentorointi/koulutukset-vv-kunnille/oppimisverkostot/
https://www.voimaavanhuuteen.fi/kultaa-kouluttajille/
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Onnistumisia 
• Kyläkeskusten Voimaa vanhuuteen -ryhmät ovat vakiintuneet säännölliseksi toiminnaksi.  
• Vertaisohjaajia on koulutettu ja he saavat tukea Leppärenkaan järjestämillä ideapäivillä.  
• Vertaisohjaajia palkittu 2019 paikallisessa juhlassa Vuoden voimateko- diplomilla. 

Kehittämiskohteita 
• Liikuntaryhmiin voisi tavoittaa enemmän myös iäkkäämpiä (yli 80-vuotiaita) sekä miehiä 
• Eri tasoryhmien järjestäminen liikuntatoimessa tarjoaisi myös toimintakyvyltään heikenty-

neemmille enemmän liikuntamahdollisuuksia.  
•  Sujuvan liikuntapalveluketjun rakentaminen eri sektoreiden yhteistyönä. 

 
 

Taulukko 1. Kohderyhmän iäkkäille tarkoitetut liikuntaryhmät 
sektoreittain 2016 ja 2019. 

Taulukko 2. Tietoja liikuntaryhmistä 2016 ja 2019. 

2.  Ohjattu liikuntatoiminta 
 
  
 
Kotona asuville, toiminta- ja liikku-
miskyvyltään heikentyneille iäkkäille 
(pääsääntöisesti 75+) suunnattuja lii-
kuntaryhmiä vuonna 2019 oli 20 ja 
osallistujia yhteensä 395.  Alkukartoi-
tuksessa ilmoitettiin ryhmien määräksi 
25 ja osallistujia 613. Vuosiseurannois-
sa (2017-2019) on jätetty pois ryhmät, 
jotka eivät suoraan sovellu Voimaa 
vanhuuteen -kohderyhmälle.  
Järjestöjen, Leppärenkaan kyläkeskusten sekä Ukonhatun ryhmissä liikkuu 81 ikäihmistä. Ter-
veyskeskuksen fysioterapian ryhmiä ei raportoitu enää 2019 vuosiseurannassa. Niiden lasket-
tiin kuuluvan kuntoutuksen toiminnaksi.  (Taulukko 1). 

 
Osallistujista suurin osa (70%) on naisia, yhteensä 278.  Ryhmäläisistä 84 % on alle 80-
vuotiaita. Leppävirtalaisille yli 80-vuotiaille seniorikortti on maksuton. Se oikeuttaa kuntosalin, 
kylpylän ja hiihtoareenan käyttöön.  
 
 
Alkukartoitukseen verrattuna on joitakin 
muutoksia näkyvissä. Liikkumiskyvyn tes-
tausta ei ole ryhmissä. Alkukartoituksessa 
testausta tehtiin sosiaali- ja terveystoimen 
ryhmissä. Ne eivät ole 2019 seurannassa 
mukana. Ravitsemustietoa annetaan järjes-
töjen ryhmissä. Vertaisohjaajien ryhmiä on 
saatu lisää kylille järjestöjen organisoimana. 
Asiakaspalautetta kerätään lähes kaikissa 
ryhmissä. Ukonhatun ulkoiluryhmä kokoon-
tuu viikoittain. (Taulukko 2). 
 
Suunnitelmia 2020 

- Vesileppikseen matalan kynnyksen tuolijumpparyhmä.  Kunnassa ei ole nimettyä eri-
tyisliikunnanohjaajaa. Ryhmätoimintoja koordinoi Vesileppiksen liikunnanohjaaja. 

- Tehoharjoittelujakso uudella palveluasumisen kuntosalilla, jossa HUR-laitteet. Ryhmään 
kootaan ikäihmisiä mm. ennaltaehkäisevien kotikäynneillä. 

 
 
 
 
 
 
 

 
2016 2019 

Ryhmiä Osallistujia Ryhmiä Osallistujia 

Järjestöt 4 136 7 81 

Liikuntatoimi 18 463 13 314 

Sosiaali- ja 
terveystoimi 

3 14 - -  

Yhteensä 25 613 20 395 

 
2016 2019 

Liikkumiskyvyn testaus 3 0 

Ravitsemustiedon jakaminen 4 5 

Asiakaspalautteen kerääminen 18 18 

Henkilökohtainen harjoitusohjelma 3 0 

Jatkoharjoitteluun ohjaus 20 14 

Vertaisohjaajan vetämä ryhmä 2 5 

Ulkoliikuntaryhmä 1 1 
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Onnistumisia 
• Vesileppikseen pääsee kuntosalistartin kokeilujaksolle 

ja ohjaukseen sujuvasti liikkumisreseptillä. 
Kehittämisehdotuksia 

• Matalan kynnyksen liikuntaneuvontaa tulisi järjestää 
siellä missä ikäihmiset liikkuvat, esim. terveyskeskus, 
kaupat, kirjasto.  

• Oikea ravitsemus tukee liikuntaharjoittelua. Liikunta-
neuvonnassa kannattaa hyödyntää Gery ry:n Geronto-
loginen ravitsemus -ohjemateriaalia ikäihmisille.  

3. Ulkoilu ja Vie vanhus ulos -kampanja 2019  
 

• Kotihoidon fysioterapeutti koulutti iäkkäiden ulkoilun tueksi 11 vapaaehtoista, jotka 
ovat ulkoilleet säännöllisesti seitsemän ikäihmisen kanssa 2019. Toiminnasta vastaa 
Setlementti Ukonhatun vapaaehtoistoiminnan koordinaattori. 

• Leppävirran Viri organisoi yhteistyössä Leppärenkaan kanssa luontoretken Orinoron 
luontokohteeseen syksyllä 2019. Retken kuljetuskustannuksiin saatiin avustusta Vie 
vanhus ulos -kampanjan ympäristöbonuksesta. Mukana oli 15 ikäihmistä. Ikäinstituutti 
haastoi mukaan myös kunnan päättäjät. He eivät tarttuneet haasteeseen. 

• Vie vanhus ulos -kampanjasivuille tehtiin 115 kirjausta. 
• Vanhusten viikolla ja iäkkäiden ulkoilupäivänä oli yhteisiä ulkoilutapahtumia, organisoi-

jana setlementti Ukonhattu ja Leppärengas. Avustajina vapaaehtoisia eri järjestöistä. 
• Konnuslahden kylän ja Eläkeliiton yhdistyksen laavuretkellä 2019 oli liki 20 ikäihmistä. 
• Liikuntatoimen Kohota kuntoasi kävelemällä -tapahtumassa oli mukana 50 ikäihmistä. 
• Kunnan senioriliikuntapuistossa ei ole säännöllistä toimintaa kohderyhmän iäkkäille. 

 
Muita tapahtumia 
Liikuntatoimen järjestämä Senioreiden joulujuhla 2019, ohjelmassa Lavis-jumppaa, vesi-
jumppaa ja päivätanssit. Osallistujia oli 76. 
Liikuntatoimi yhdessä järjestöjen kanssa on järjestänyt myös aiempina vuosina ikäihmisten 
tapahtumia, mm. vanhustenviikolla Vie vanhus ulos -ulkoilutapahtumia. Urheiluseurojen 
kanssa on järjestetty unelmien liikuntapäivätapahtumia, urheilutapahtumia sekä olympia-
laiset. Osallistujia on ollut 15-100 henkilöä/tapahtuma. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
4. Liikuntaneuvonta 
 

• Ikäihmisille ei ole tarjolla 
erillistä matalan kynnyk-
sen liikuntaneuvonnan 
vastaanottoa. Terveys-
keskuksen fysioterapias-
sa asiakas saa liikunta-
neuvontaa muun asiakas-
työn ohessa.   

• Vesileppiksessä on viiden 
kerran ryhmämuotoinen 
kuntosalistartti. Siihen pääsee liikkumisreseptillä, jonka voi kirjoittaa terveyskeskuksen 
fysioterapeutti.  Ryhmässä saa yksilöllistä tukea harjoitteluun ja ohjausta sopivaan jat-
koryhmään, esimerkiksi vesivoimisteluun. Vuonna 2019 viisi naista ja neljä miestä osal-
listui ryhmään. 

Onnistumisia 
• Ulkoiluystävätoiminta on käynnistynyt. 
• Järjestöt, urheiluseura ja Leppärengas aktiivisia iäkkäiden luontoretken järjestämisessä. 

Kehittämiskohteita 
• Ulkoliikuntaryhmät esim. senioriliikuntapuistossa sekä porukkalenkit eri kuntoisille 

ikäihmisille olisivat matalan kynnyksen liikuntaa ikäihmisille. 

https://www.gery.fi/julkaisut/
https://www.gery.fi/julkaisut/
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5. Koulutus 
 
Leppävirran edustajat ovat osallistuneet 2016- 2020 (toukokuu) seuraaviin Voimaa vanhuu-
teen -ohjelman tarjoamiin maksuttomiin koulutuksiin ja verkostotapaamisiin 

VoiTas -kouluttajakoulutus (2017, 2019)  2 osallistujaa 
Ikäihmisten liikunta ja ravitsemus (2016 ja 2018) 4 osallistujaa  
Ulkoiluystäväksi iäkkäälle -kouluttajakoulutus (2019) 1 osallistuja  
Virikkeitä iäkkäiden liikunnanohjaukseen (2019) 1 osallistuja 
Voimaa vanhuuteen -verkostopäivät (2017)  1 osallistuja  
Voimaa vanhuuteen -oppimisverkosto (2019 ja 2020) 1 osallistuja 

 
Syksyllä 2019 paikallisissa koulutuksissa koulutettiin 13 vertaisohjaajaa ja 11 ulkoiluystävää ikäihmis-
ten liikunnan tueksi. 
 

Leppärengas järjesti paikallisen vertaisohjaajakoulutuksen 2018.  Siihen osallistui yhdeksän 
vapaaehtoista. Vertaisohjaajille on pidetty säännöllisesti ideapäiviä. 
 
  
 

 
 
 
 
 
  
 
 
Leppävirran Voimaa vanhuuteen -toiminnassa mukana olevat 

 
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 
Jyri Multanen, kotihoidon fysioterapeutti, jyri.multanen@leppavirta.fi 
Pirjo Ropponen, Eläkeliiton Leppävirran yhdistys, pirjoterttu.ropponen@pp.inet.fi 
Riitta Räisänen, Omaishoitajat ja läheiset, riittaraisanen6@gmail.com 
Mervi Laatikainen, Leppävirran sydänyhdistys, laatikainen.mervi@gmail.com 
Terveyskeskuksen fysioterapeutit Soile Keitaa ja Anna Hiltunen 
soile.keitaa@kuh.fi, anna.hiltunen@kuh.fi 
Paula Koponen, vapaaehtoistyön koordinaattori Setlementti Ukonhattu ry 
paula.koponen@ukonhattu.fi 
 
 
 
 
Leppävirran mentori, Ikäinstituutti 
Minna Säpyskä-Nordberg  
minna.sapyska-nordberg@ikainstituutti.fi 
 
 

Kehittämisehdotuksia 
• Voimaa vanhuuteen, Pohjois-Savon -oppimisverkostossa saa ideoita ja vertaistukea paikalli-

seen poikkisektoriseen kehittämistyöhön. Se on avoin kaikille iäkkäiden terveysliikunnan 
parissa toimiville. 

• Kunnan liikuntatoimella on mahdollisuus hyödyntää Ikäinstituutin koordinoiman 
Kultaa kouluttajille -hankkeen (2019-2021) maksuttomia koulutuksia. 
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