
 

 

   

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan valittiin vuonna 2016 
yhteensä 18 kuntaa (kuvio1.) Kolmivuotisen kehittämis-
työn käynnistyessä kuntien poikkisektoriset yhteistyö-
ryhmät kartoittivat iäkkäiden terveysliikunnan tilaa ja 
kohderyhmälle tarjottua ohjattua liikuntatoimintaa kun-
nissaan vuonna 2016. Tässä koosteessa esitetään yhteen-
veto kuntanne alkukartoituksesta. 

 
1. Yleistä 
 
 Iäkkäiden terveysliikunta on mainittu kaupungin 

hyvinvointikertomuksessa. Valmisteilla on laaja hy-
vinvointikertomus 2017 - 2020 sekä valtuustostrate-
gia 2017 – 2017, joihin iäkkäiden terveysliikunta 
tulee sisältymään. 

 Mikkelissä on kuultu ikäihmisten mielipiteitä liikun-
taan liittyvän neuvonnan, toiminnan ja ympäristön 
kehittämisessä kyselytutkimuksella, kuulemistilai-
suuksissa sekä kokemustietotyöpajoissa.  

 Kaupunki tukee järjestöjen liikuntatoimintaa myön-
tämällä avustuksia sekä tarjoamalla edullisia liikunta-
tiloja. 

 Kaupungissa on erityisliikunnanohjaaja.  
 Iäkkäille (70 -vuotta täyttäneet) on tarjolla seniorilii-

kuntakortti, mikä oikeuttaa käyttämään kaupungin 
uimahalleja sekä kuntosaleja. Kortin hinta on 
35€/vuosi. Senioriliikuntakortin on hankkinut 500 
kohderyhmään kuuluvaa henkilöä. Kortin käyttöä 
seurataan myynti- ja käyttötilastoin.   

 Kunnassa on iäkkäille soveltuva seniorikuntosali, ui-
ma-allas, lähiliikuntapaikka kaupungin keskustassa 
sekä esteetön kävelyreitti, mikä toimii talvisin tasa-
maan hiihtolatuna. 

 Kunnassa on tehty asukkaille jaettava liikuntakalen-
teri iäkkäiden liikuntatoiminnasta. 

Alkukartoitus 2016 
Mikkeli 
 
Asukasluku: 54 665, 75 -vuotta täyttäneitä 10,4% : Lähde: Sotkanet 2015 

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

Kuvio 1. Vuonna 2016 Voimaa  
vanhuuteen -ohjelmaan valitut 
kunnat 
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2. Ohjattu liikuntatoiminta 
 

 

Kotona asuville, toiminta- ja liikkumiskyvyl-
tään heikentyneille iäkkäille (pääsääntöisesti 
75+) suunnattuja ohjattuja liikuntaryhmiä jär-
jestettiin 76 kpl ja niihin osallistui 1613 henki-
löä vuonna 2016. 
 
Naisia liikkui ryhmissä 1147 ja miehiä 466. 
Pääsääntöisesti liikuntaryhmiä järjesti sosiaali- 
ja terveystoimi (27), liikuntatoimi (21) ja jär-
jestöt (19). Sivistystoimella oli kohderyhmälle 
kaksi ryhmää. Seitsemän kuntosaliryhmää jär-
jestettiin yhteistyössä yksityisen palveluntarjoajan 
Kuntoutus OmaLiike kanssa (taulukko 1).  
 
Ohjatuista liikuntaryhmistä enemmistö, kaksi 
kolmannesta oli määräaikaisia (51) ja kolman-
nes oli jatkuvia (25). Ryhmät kokoontuivat 
kerran viikossa (75) ja vain yksi ryhmä ko-
koontui kahdesti viikossa. Harjoituskertojen 
kestot vaihtelivat ryhmissä 60 minuutista (57) 
30 - 40 minuuttiin (11). Muutama vaikeavam-
maisten ryhmä (3) oli kestoltaan 1,5 tuntia ja 
viisi palloilu- tai tanssiryhmää kaksi tuntia. 
Suosituinta ohjattua liikuntaa oli kuntosalihar-
joittelu (Kuvio 1). 
 
 
Mikkelissä toimii Kunnon Käppänät -ryhmä, mikä on kaupungin avointa liikuntatoimintaa se-
niori-ikäisille kuntalaisille. Tavoitteena on eri lajikokeilujen kautta löytää itselleen sopiva lii-
kuntaharrastus. Kokeilutoiminta on pääasiassa maksutonta. Myös Kansalaisopisto järjestää 
runsaasti liikuntatoimintaa, mikä on jätetty tästä kartoituksesta ulkopuolelle, sillä toimintaan 
hakeutuvat pääsääntöisesti aktiiviset ja toimintakykyiset ikääntyneet.  
 
  

2.1 Liikuntatoiminnan laatu (76 ryhmää) 

 Liikkumiskykyä testattiin 12 liikuntaryhmässä.  
 Henkilökohtaisia harjoitusohjelmia tehtiin vain neljässä ryhmässä.  
 Ravitsemustietoa annettiin noin puolessa ryhmistä (36).  
 Valtaosa ryhmistä oli asiakkaille maksullisia (66). 
 Päiväkeskuksen järjestämää kuljetusta oli 23 ryhmään.  
 Jatkoharjoitteluun ohjattiin noin puolessa ryhmistä (39).  
 Asiakaspalautetta kerättiin 27 ryhmässä. 
 Liikuntaryhmiä ohjasi liikunnan ja kuntoutuksen ammattilaisia (35) tai vertaisohjaajat (17).  
 Kunnassa on useita iäkkäiden terveysliikunnan vertais- ja vapaaehtoistoimijoiden verkosto-

ja, joiden toimintaa ei yhtenäisesti koordinoida.  

Kuvio 1. Kohderyhmän iäkkäille tarkoitettu 
ohjattu liikuntatoiminta vuonna 2016 
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3. Ulkoilu 
 
Kunnassa ei ole nimettyä koordinointitahoa iäkkäiden ulkoiluun. Ulkoiluapu toteutuu seura-
kunnan ja vapaaehtoisten toteuttamana. Kaupunki on mukana vapaaehtoistoiminnan organi-
soinnissa. Myös kansalaisopisto järjestää ulkoilutoimintaa, mitä ei ole tässä kartoituksessa otet-
tu huomioon. Tarkempia tietoja ulkoiluavustajien tai viikoittaista ulkoiluapua saaneiden iäk-
käiden lukumääristä ei ole saatavilla. 
 
 

3.1. Ulkoliikuntaryhmät 
 
Kunnassa järjestettiin viisi ulkoliikuntaryhmää vuonna 2016.   
 
 

4. Liikuntaneuvonta 
 
Liikuntaneuvontaa järjestettiin sosiaali- ja terveystoimen kotihoidon kuntoutustiimin kotihoi-
don asiakkaille sekä Etelä-Savon muistiyhdistyksen järjestämänä kuntosalilla.  
Kotihoidon asiakkaille tehdään yksilöllinen kotikuntoiluohjelma, toimintakykytesti (SPPB) ja 
siihen liittyy seurantakäyntejä. Muistiyhdistyksen liikuntaneuvontaan tullaan esitteiden ja il-
moitusten perusteella. Liikuntaneuvonta on ryhmämuotoista ja kertaluontoista, missä keskity-
tään kuntosaliharjoitteluun sekä annetaan tietoa jatkoharjoittelumahdollisuuksista. 
Neuvontaan osallistui vuonna 2016 yhteensä 47 henkilöä. Liikuntaneuvojat olivat koulutuksel-
taan fysioterapeutteja, kuntohoitajia, kuntoutusohjaajia ja liikunnanohjaajia. 
 

 
5. Koulutus 
 
Kunnassa ei järjestetty iäkkäiden terveysliikuntaan liittyvää koulutusta vuonna 2016.  
 
 

6. Iäkkäiden terveysliikunnasta tiedottaminen 
 
Kunnassa ei ole yhteistä toimintatapaa tai työnjakoa terveysliikunnasta tiedottamisessa.  
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Yhteyshenkilöt: 
 

Annastiina Vesterinen, toiminnanjohtaja Estery ry   annastiina@estery.fi 
ohjausryhmän puheenjohtaja  
 

Matti Laitsaari, kansalaisopiston rehtori    matti.laitsaari@mikkeli.fi 
kulttuuri- ja sivistystoimen koordinaattori  
 

Antti Mattila, liikunta- ja nuorisojohtaja    antti.mattila@mikkeli.fi 
liikuntatoimen koordinaattori 
 

Päivi Meskanen, vanhuspalveluiden ohjaaja    paivi.meskanen@essote.fi 
sosiaali- ja terveystoimen koordinaattori 
 

Hannu Korhonen, projektipäällikkö    hannu.korhonen@edu.mikkeli.fi 
hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä -hanke projektipäällikkö 
 

Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori    arja.vaananen@mikkeli.fi 
 

Saila Hänninen, suunnittelija    saila.hanninen@ikainstituutti.fi 
Mikkelin mentori, Ikäinstituutti 

7. Kehittämiskohteet Voimaa vanhuuteen -työlle 
 

Mikkelissä on hyvät mahdollisuudet ja lähtökohdat ikäihmisten liikunnan kehittämiselle.  Kunnassa 
on erityisliikunnanohjaaja, jonka osaamista kannattaa hyödyntää myös Voimaa vanhuuteen -
kohderyhmän hyväksi. Erilaisia sekä ammattilaisten että vertaisohjaajien vetämiä liikuntaryhmiä on 
runsaasti tarjolla. Yhteistyötä ja koordinointia eri sektoreiden kanssa sekä käytettävissä olevien tilo-
jen hyödyntämistä voisi vielä lisätä ja selkeyttää. 
 

Järjestöjen avulla liikuntatoimintaa voidaan järjestää laajemmin kunnan eri alueilla. Keskusta-alueen 
ulkopuolella voisi ottaa käyttöön myös erilaiset pienryhmät, kuten taloyhtiö-, asukastila-, tai tupa-
jumpat. Kunnan ammattilaisten kannattaa hyödyntää Ikäinstituutin ilmaiset kouluttajakoulutukset. 
Järjestöjen osuutta liikuntaryhmien järjestämisessä saadaan lisättyä kouluttamalla niihin vertaisoh-
jaajia. 
 

Suurin osa ryhmistä kokoontuu kerran viikossa. Olisi tärkeää järjestää myös muutaman kuukauden 
mittaisia tehoharjoitteluryhmiä kuntosalilla toimintakyvyltään heikentyneille, mutta vielä kiikun 
kaakun kotona pärjääville ikäihmisille.  Parhaimmat harjoitteluvaikutukset saadaan, kun voimaa ja 
tasapainoa harjoitetaan vähintään kahdesti viikossa. Hyviä tuloksia voidaan saada myös kerran vii-
kossa kokoontuvissa ryhmissä, mikäli harjoittelu on säännöllistä ja nousujohteista.  

 Liikuntaryhmien sisältöä ja laatua kannattaa edelleen kehittää.  
 liikkumiskyvyn testaus olisi hyvä ottaa ryhmissä käyttöön  
 henkilökohtaisten harjoitusohjelmien tekemistä tulisi lisätä 
 kuntosaliharjoittelun intensiivijaksoja sekä niistä jatko-ohjausta muihin ryhmiin kehittää 

 

Kunnassa oli tarjolla ulkoiluapua, mutta ei  ulkoiluryhmiä. Ulkoilutoimintaa saadaan lisättyä toi-
minnan koordinoinnilla sekä kouluttamalla ulkoiluystäviä henkilökohtaiseksi avuksi ja ulkoiluryhmi-
en vetäjiksi. Ulkoiluryhmät voivat olla esim. porukkalenkkejä, jotka kokoontuvat eri puolella kuntaa 
keskeisillä paikoilla.  
 

Kunnassa oli liikuntaneuvontaa, mutta yhteistä eri sektoreiden välistä palveluketjun kuvausta ja -
suunnitelmia ei ole tehty. Matalan kynnyksen liikuntaneuvontaa tulisi lisätä siellä, missä ikäihmi-
set liikkuvat. Iäkkäille on hyvä laatia henkilökohtainen liikkumissuunnitelma, jota seurataan ja päivi-
tetään. Näin mahdollisimman moni ikäihminen saa tukea liikunnan aloittamiseen tai lisäämiseen. 
 

Asiakaspalautetta kerätään jo useassa ryhmässä.  Kunnassa on järjestetty tilaisuuksia, joissa ikäänty-
neillä on ollut mahdollisuus keskustella kunnan palveluista.  Ikäihmisten osallisuutta liikuntatoi-
minnan kehittämisessä voidaan lisätä myös liikuntaraatien avulla. 
 

Kunnan liikuntatoiminnasta tiedottamisesta tai iäkkään ohjaamisesta palvelujen pariin ei ollut yhte-
näistä linjaa. Liikuntakalenteri, johon on koottu kaikkien eri tahojen järjestämä ikäihmisten liikun-
tatoiminta yhteystietoineen ja ryhmäkuvauksineen, helpottaa liikunnan puheeksi ottamista ja liikun-
tatoimintaan ohjaamista. 
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