
Tule oppimaan  
toisilta ja jakamaan  
omat kokemuksesi  

75+ terveys- 
liikunnasta! 

Voimaa vanhuuteen Itä-Suomessa   
– alueellinen verkostotyöpaja 24.1.2018 Kuopio, Majaniementie 2 (Iso-Valkeinen)  

Kuntien Voimaa vanhuuteen  
-yhdyshenkilöille, -kouluttajille  
sekä muille Voimaa vanhuuteen  
-toiminnassa mukana oleville 
 



PÄIVÄN OHJELMA 
8.30    Ilmoittautuminen ja tulokahvit 
 
Verkostosta voimaa Itä-Suomessa   
09.00–09.15  Katsaus Pohjois-Savon hyvinvointia ja terveyttä edistävään työhön 

   Pekka Puustinen, Ylilääkäri, PSSHP 
09.15–09.45  Verkostotyön merkitys Voimaa vanhuuteen kunnissa 
   Elina Karvinen, Ohjelmajohtaja, Ikäinstituutti 
09.45–10.15  Verkostosta voimaa, Timo Järvensivu, verkostotyön tutkija ja  
   kouluttaja, yrittäjä, KTT  
10.30–11.15  Miten viestin vakuuttavasti Voimaa vanhuuteen -työstä eri kohderyhmille?   
   Helena Collin, viestinnän ja markkinoinnin kouluttaja, LiTM, Liikuntamedia 
11.15–11.45  Näin meillä tehtiin – alustukset kunnista 
11.45–12.45  Lounas (omakustanteinen) 
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Yhdessä tekemällä tuloksiin 
12.45–13.15   Verkostotoimijat tutuiksi 

13.15-14.45  Seurantatietoa Itä-Suomen Voimaa vanhuuteen –työn tuloksista ja  
   kärkikuntien työn lähtökohdista + työpajatyöskentelyä,  
• Miten löydän 75+ asiakkaan ja miten poikkisektorinen yhteistyö saadaan toimivaksi? 
• Minkälaiset pelisäännöt luomme Itä-Suomen alueelliselle VV -verkostolle? 
 



Hyvät käytännöt näkyviksi 

14.45–15.15  Porinakahvit 

15.15–16.15  

• Työpajatyöskentelyn yhteenvedot, mm. Pelisääntöäänestys 

 Markku Holmi ja Liisa Paavola 

• Miten hyödynnän sosiaalista mediaa ja verkko-oppimisympäristö  

 Moodlea maakunnallisessa yhteistyössä, Markku Holmi ja Liisa Paavola  

• Ajankohtaisinfot mentorointikunnille ja kärkikunnille 

 Minna Säpyskä-Nordberg ja Liisa Paavola 

• Päivän yhteenveto ja hyvää kotimatkaa  

 Elina Karvinen 
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Tavoitteet  
• Syntyy maakunnallinen  Voimaa vanhuuteen -oppimisverkosto, mikä tukee Voimaa  

 vanhuuteen hyvien toimintatapojen käyttöönottoa kunnissa ja juurtuu alueelle.  

• Kuntien välinen yhteistyö sekä tiedonvaihto tiivistyy ja toimijoiden osaaminen vahvistuu.  

• Osallistujat innostuvat hyödyntämään sosiaalista mediaa ja verkko-oppimisympäristö Moodlea  

 Voimaa vanhuuteen -kehittämistyössään.    

 

Ilmoittautumiset 3.1.2018 mennessä:  
Lisätiedustelut:  

 Liisa Paavola, liisa.paavola@ikainstituutti.fi, puh 040 673 9787 ja/tai 
 Minna Säpyskä-Nordberg, minna.sapyska-nordberg@ikainstituutti.fi, puh 040 596 8792   
 Paikkoja rajoitetusti, max 4 hlö/kunta 

 

Ennakkotehtävä 10.1. mennessä  
• Lähettäkää lyhyt pp-esittely, ”Näin meillä tehtiin” kuntanne Voimaa vanhuuteen -toiminnasta.  

 Mitä tehtiin ja miten? Kenen kanssa? Mitä opittiin? (yksi esittely/kunta) 

• Kaksi esitystä valitaan esitettäväksi tilaisuudessa, kaikki esitykset jaetaan osallistujille 

• Palautus yllä mainituille henkilöille 
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