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Mikkeli valittiin mukaan kolmivuotiseen Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan 
vuonna 2016. Tässä koosteessa on yhteenveto ohjelman etenemisestä 
vuonna 2017. 

 

1. Voimaa vanhuuteen yhteistyöryhmä 
 

 Kokoontuu 2-3 kuukauden välein.   
 Edustajat kunnan liikunta- ja vapaa-aikatoimesta, sivistystoimesta, 

talous- ja elinvoimapalveluista ja Essotesta. Järjestöinä ovat mukana 
Mikkelin Setlementti, Mikkelin sotaveteraanit, Kamppailuinstituutti 
Mikkeli, Estery ry - Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen tuki ry, Mikke-
lin Vanhusneuvosto. 

 Työryhmä arvioi ensimmäisen vuoden kehittämistyön ja yhteistyö-
ryhmän toiminnan onnistuneen asteikolla 1-5 arvosanalla neljä 

 Onnistumisena koettiin, että ohjelman myötä on Mikkelissä voitu nostaa 
selkeämmin Voimaa vanhuuteen kohderyhmän asiaa esille ja kyetty näin 
edistämään ikäihmisten terveysliikuntaa.  

 Haasteena koetaan resurssit, erityisesti ajankäyttö ja sen riittämättö-
myys.  

 Virkamiesten ja luottamushenkilöiden koetaan olevan aidosti kiinnostu-
neita kaupungin kehittämisestä ikäihmisten liikunnalliset tarpeet huomi-
oon ottaen.   

 

2. Koulutuksiin osallistuminen 
 

Mikkelin toimijat ovat osallistuneet ja hyödyntäneet Voimaa vanhuuteen -
ohjelman tarjoamia maksuttomia koulutuksia vuonna 2017: 
 VoiTas- kouluttajakoulutus; 4 osallistujaa 
 Liikuntaneuvontaa ikäihmisille; 1 osallistuja 
 Ikäihmisten liikunta ja ravitsemus; 1 osallistuja 
 Virikkeitä iäkkäiden liikunnanohjaukseen; 3 osallistuja 

 

Paikallisia koulutuksia järjestettiin: 
 Vertais-veturi –koulutuksia 4, joihin osallistui 42 henkilöä 

 

3. Ohjattu liikuntatoiminta 
 

Kotona asuville, toiminta- ja liikkumiskyvyltään heikentyneille iäkkäille 
suunnattuja ohjattuja liikuntaryhmiä järjestettiin 95 ja niihin osallistui 
1440 henkilöä, joista naisia oli 77 %. Vastaavasti vuonna 2016 ryhmiä 
ilmoitettiin olevan 76, joissa liikkui yhteensä 1600 henkilöä.  
 Voima- ja tasapainoharjoitteluryhmät sekä vertaisohjaaja vetoinen liikun-

tatoiminta ovat lisääntyneet. 
 Kartoitusta toteutti osittain eri henkilöt kuin 2016, mikä selittää esim. 

osallistujien määrän laskua. Osa asiakasmääristä perustui arvioon. 
 
 

Vuosiseuranta 2017 
Mikkeli 
Asukasluku: 54517, joista 75 vuotta täyttäneitä 10,8  %  Lähde: Sotkanet 2016 

Mikkelin voimaa vanhuuteen 
yhteistyöryhmä 
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toiminnanjohtaja Estery ry. 
annastiina@estery.fi  
 

Matti Laitsaari 
kansalaisopiston rehtori 
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Antti Mattila 
liikunta- ja nuorisojohtaja 
antti.mattila@mikkeli.fi  
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Arja Väänänen 
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Voimaa vanhuuteen -ohjelma 
Työ kohdennetaan kotona tai palveluasunnoissa asuville iäkkäille (pääosin 75+), joilla on alkavia toimintakyvyn ongel-
mia ja jotka eivät pääsääntöisesti ole hoivapalvelujen piirissä. Kunnat saavat Ikäinstituutilta maksutonta mentorointi-
tukea ottaakseen käyttöön liikuntaneuvonnan, voima- ja tasapainoharjoittelun ja ulkoilun hyviä toimintatapoja.  
Mukana on tällä hetkellä 30 kuntaa. 2016 valitut kunnat (oranssi), 2017 valitut kunnat (sininen). 
Voimaa vanhuuteen -ohjelmaa koordinoi Ikäinstituutti STM:n ja OKM:n tuella. www.voimaavanhuuteen.fi 

http://www.voimaavanhuuteen.fi/
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4. Ulkoilu 
 

Mikkelissä on koulutettu vapaaehtoisia kansalaisopiston - ja vapaaehtoistyö.fi järjestämillä vapaaehtois-
toiminnan peruskursseilla. Koulutettuja ulkoiluavustajia voi tiedustella vapaaehtoistyö.fi -palvelun 
kautta. Kunnassa toimi 200 ulkoiluavustajaa, jotka ulkoilivat 30 ikäihmisen kanssa. Toimintaa organisoi 
Essote sekä seurakunta. Mikkelissä toimii kaksi ulkoliikuntaryhmää; Sydän yhdistyksellä sekä Eläkkeen 
saajilla. Näissä ulkoilee yhteensä 25 henkilöä.  
 

Mikkelissä on esteetön uimaranta. Rakenteilla on esteetön laituri sekä kota retkeilyä ja kalastusta var-
ten. Ristiinaan Vaarinsaaren ympäristöön on valmistumassa esteetön ulkoilureitti.  
 

Kunta osallistui vuonna 2017 Vie vanhus ulos- kampanjaan, jossa haastettiin Mikkelin Liikkuva koulu 
mukaan. Ulkoilupäivänä järjestettiin Vie vanhus ulos tapahtuma, johon osallistui SPR, eläkeläisjärjestöt 
sekä seurakunta.  
 

5. Liikuntaneuvonta 
 

Mikkelissä ei ole tarjolla yksilöllistä liikuntaneuvontaa. Liikuntatietoutta jaetaan ryhmien yhteydessä.  
 

6. Voimaa vanhuuteen -työstä tiedottaminen 
 

Kaupunki vastaa tiedottamisesta ja Voimaa vanhuuteen -työstä onkin tiedotettu laajasti eri kanavia 
hyödyntäen. Voimaa vanhuuteen ohjelmalla on oma verkkosivusto, sähköpostilistat ja esite. Ikäihmisten 
terveysliikunta on ollut esillä eri some -kanavissa, paikallislehdessä sekä -radiossa useita kertoja.  
 Vuoden 2017 viestinnälliseksi onnistumiseksi koettiin verkoston joustava toiminta ja viestintä 
 

7. Katsaus Voimaa vanhuuteen -työn etenemiseen 
 

Mikkelin Voimaa vanhuuteen -työ on lähtenyt rauhallisesti, mutta vakaasti käyntiin. Kuntaan on saatu 
perustettua laaja ja toimiva yhteistyöryhmä. Ikäinstituutin maksuttomia koulutuksia on hyödynnetty 
jonkin verran ja saatu siten lisää osaamista iäkkäiden liikuntatoiminnan ohjaamiseen. Samalla on saatu 
valmiudet esim. vertaisohjaajien kouluttamiseen, mikä onkin edennyt kunnassa hyvin. Mikkelissä on nyt 
koordinoitu vertaisohjaajien verkosto, mikä kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa.  Jatkossakin kannatta hyö-
dyntää mentorointiohjelman maksuttomia koulutuksia, oppimisverkostoja sekä materiaaleja kunnan 
toiminnan kehittämisessä. Mikkelissä ei ole järjestetty liikuntaraatia. Ikäihmisten kuuleminen on toteu-
tettu vanhusneuvoston välityksellä sekä erilaisten tapahtumien yhteydessä. Liikunta- sekä sosiaali- ja 
terveystoimi järjestivät iäkkäiden hyvinvointiin liittyviä luentoja neljä kertaa eri sisältöaiheilla. Näihin 
osallistui noin 30 ikäihmistä. Voimaa vanhuuteen -toiminta on ollut esillä muissa ikäihmisten liikunta-
tapahtumissa (Voimaa vanhuuteen toiminnallinen iltapäivä, Ainot ja Reinot -tapahtuma, Mikkelin puis-
ton senioritreffit, pysy pystyssä tapahtuma). Näissä tapahtumissa tavoitettiin lähes 500 ikäihmistä. Mik-
kelissä on hyvät puitteet ja lähtökohdat ikäihmisten terveysliikunnan kehittämiselle. Haasteena on kun-
nan laaja alue sekä oikean kohderyhmän tavoittaminen, mihin tarvitaan tiivistä verkostoyhteistyötä 
sekä tiedottamista eri toiminnoista eri tavoin ja mahdollisimman laajalle.   

 

Kehittämiskohteet 
 Järjestöyhteistyö on lähtenyt hienosti käyntiin. Toimintaa voisi vielä kehittää laajentamalla yhdistys- ja 

toimijapohjaa.  
 Ulkoiluystävätoimintaa ja ulkoliikuntaryhmiä on jo jonkin verran. Mikkelin toimijoiden kannattaa hyödyn-

tää Ulkoiluystävä kouluttaja-koulutus, jotta uusia vapaaehtoisia kouluttamalla useampi kotona asuva ikäih-
minen saa tukea ulkoiluun yksilöllisesti tai ryhmässä. 

 Ikäihmisille suunnattu liikuntaneuvonta on tärkeä ja vaikuttava terveysliikuntapalvelu. Toiminnan tulisi olla 
kaikille avointa, sisältää liikkumissuunnitelman ja seurannan. Myös ravitsemusasiat on tärkeää huomioida 
neuvonnassa, kuin myös muussa liikunta-toiminnassa. 

 Iäkkäiden ääntä on kuultu vanhusneuvoston kautta. Liikuntatoiminnan kehittämisessä olisi tärkeää kuulla 
juuri kohderyhmän ja käyttäjän mielipiteitä. Liikuntaraadissa tilaisuus kohdistetaan toimintakyvyltään hie-
man heikentyneille ikäihmisille, jotka usein eivät saa omia mielipiteitään kuultavaksi.  

 Mahdollisten päällekkäisten toimintojen karsimiseksi sekä toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi, Mikkelissä 
olisi hyvä miettiä yhteistyössä kunnan eri sektoreiden ja järjestöjen kanssa liikunnan palveluketjumallia. 
Sen avulla voidaan selkiyttää työnjakoa, huomioiden toimintakyvyltään erilaiset asiakasryhmät sekä luoda 
näin uusia resursseja kuntaan ja sitouttaa eri toimijat vastuualueensa liikuntatoiminnan järjestämiseen.  

 


