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Mikkeli valittiin mukaan kolmivuotiseen Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan vuonna 2016.  
Tässä koosteessa on yhteenveto ohjelman etenemisestä vuonna 2018. 
 

1. Voimaa vanhuuteen yhteistyöryhmä 
 

Yhteistyöryhmä kokoontuu muutaman kerran vuodessa ja siinä on 
edustettuna liikunta- ja nuorisopalvelut, kansalaisopisto, Essote, Meijän 
Mikkeli -hanke, Setlementti, Estery, Kamppailuinstituutti, ESLI sekä Ve-
teraanit. Mukaan on kutsuttu myös kaikki eläkeläisjärjestöt. 
✓ Työryhmä arvioi toisen vuoden yhteistyöryhmän toiminnan sekä kun-

nan kehittämistyön onnistuneen asteikolla 1-5 arvosanoilla neljä.   
✓ AVI:lta haettu ja saatu liikunnallisen elämäntavan edistämishankera-

hoitusta, mikä on suunnattu erityisesti vertaisohjaajatoiminnan kehittä-
miseen ja tukemiseen.  

✓ Voimaa vanhuuteen -ohjelman koetaan koonneen eri toimijat yhteen ja 
toiminta on kehittynyt jäsentyneeksi kokonaisuudeksi.  

 

2. Koulutuksiin osallistuminen 
 

Mikkelin toimijat ovat hyödyntäneet Voimaa vanhuuteen -ohjelman tar-
joamia maksuttomia koulutuksia vuonna 2018: 
• Voitas kouluttaja -koulutus 
• Ulkoiluystäväksi iäkkäälle kouluttaja -koulutus 
• Kunnasta oli osallistujia valtakunnallisessa Liikkuen läpi elämän -

seminaarissa 
 

Paikallisia koulutuksia järjestettiin: 
• Vertais Veturi -koulutus, jossa 9 osallistujaa 
• Istumatanssikoulutus, hätäensiapu -koulutus vertaisohjaajille sekä  

ikäihmisten hyvinvointiaiheisia tietoiskuja 
 

3. Ohjattu liikuntatoiminta  
 

Kotona asuville, toiminta- ja liikkumis-
kyvyltään heikentyneille iäkkäille 
suunnattuja ohjattuja liikuntaryhmiä 
järjestettiin 74 ja niihin osallistui noin 
1090 henkilöä, joista naisia oli 78 %. 
Vuonna 2017 ryhmiä ilmoitettiin ole-
van 95, joissa liikkui 1440 ikäihmistä 
ja lähtötilanteessa 76 ryhmää, mitkä 
tavoittivat 1600 ikäihmistä. Erityisesti 
järjestöjen, liikuntatoimen ja vertais-
vetureiden ryhmät ovat lisääntyneet. 
(Taulukko1) 
✓ Vuosittaisissa tietojen keruussa ja saatavuudessa on ollut vaihtelua, mikä voi vääristää taulukon osoitta-

maa tulosta. 

 
2018 2017 2016 

 ryhmien 
määrä 

asiakkaat 
ryhmien 
määrä 

asiakkaat 
ryhmien 
määrä 

asiakkaat 

Liikuntapalvelut 27 512 28 451 21 485 

Essote 8 63 29 365 27 514 

Järjestöt 28 447 20 417 19 507 

Kansalaisopisto 5 61 0 0 2 16 

Muu / vertais-
veturit 

6 10 18 204 7 91 

Yhteensä 74 1093 95 1437 76 1613 

Vuosiseuranta 2018 
Mikkeli 
Asukasluku: 53 843, joista 75 -vuotta täyttäneitä 11,1, % (Lähde: Sotkanet 2018) 
 

Taulukko1. Kohderyhmän iäkkäille tarjotut liikuntaryhmät sektoreittain  



 

Vuonna 2018 suosituimmat liikuntamuodot oli-
vat kuntosaliharjoittelu, vesijumppa sekä muut -
kategoriaan kuuluvat peli- ja senioritanssiryh-
mät. Myös erilaiset voima- ja tasapainoryhmät 
sekä tuolijumppa tavoittivat useita ikäihmisiä.  
(kuvio 1) 
✓ Vuonna 2018 perustettiin useita uusia liikunta-

ryhmiä mm. vertaisvetureiden voima-tasapai-
noryhmät sekä viikoittainen Voimaa Vanhuu-
teen harjoitteluvuoro Saimaa Stadiumilla.  
 

Kun tarkastellaan liikuntatoimen laatua liikku-
miskyvyn testauksen, yksilöllisen harjoitusohjel-
mien ja ravitsemustiedon antamisen näkökul-
masta, ei siinä ole tapahtunut muutosta lähtöti-
lanteeseen. Ilmoitettujen tietojen mukaan vuonna 
2018 oli testausta yhdessä ryhmässä, henkilökohtai-
sia harjoitusohjelmia ei tehty ja ravitsemustietoa an-
nettiin kuudessa ryhmässä. Kuljetus oli mahdollinen 
kuudessa ryhmässä ja sen järjesti Essote. 
(Taulukko 2) 
 
Noin 54% liikuntaryhmistä on ikäihmisille maksut-
tomia, kun vuonna 2017 maksuttomien osuus oli 
38% ja lähtötilanteessa 42%. Pääsääntöisesti liikun-
taryhmien ohjaajina toimivat liikunnan ja kuntoutuk-
sen ammattilaiset (44 ryhmää). Vertaisohjattujen 
ryhmien määrä on moninkertaistunut vuoden 2016 
kolmesta ryhmästä nykyiseen 18.   
 

4. Ulkoilu 
 

Mikkelissä ei ole vielä aloitettu ulkoiluystävien kouluttamista kotona asuvien ikäihmisten ulkoilun 
avuksi. Kaupungissa kuitenkin toimii ulkoiluystäviä, joita koordinoi seurakunta, kaupunki ja Essote. 
Koordinoinnissa hyödynnetään vapaahtoistyö.fi -sivustoa.  
✓ Kunta osallistui Vie vanhus ulos -kampanjaan ja sen puitteissa järjestettiin useita ulkoilutapahtumia yh-

teistyössä eri toimijoiden kanssa.  
✓ Mikkelissä toimii neljä vertaisohjaajavetoista ulkoliikuntaryhmää.  
 
5. Liikuntaneuvonta ja liikunnasta tiedottaminen 
 

Mikkelissä toteutetaan liikuntaneuvontaa ryhmäliikunnan ohessa sekä senioriliikunnan pisteessä 
omana toimintanaan. Tällöin neuvontaan voi sisältyä useampia käyntikertoja. Neuvontaan tullaan am-
mattilaisten ohjaamana sekä esitteiden ja ilmoitusten perusteella.  
 
Liikuntaryhmiin ohjaudutaan yleisen tiedottamisen, järjestöjen omien verkostojen sekä liikuntatapahtu-
mien kautta.  
✓ Paikallislehti ja -radio osallistuvat Voimaa vanhuuteen toiminnasta tiedottamiseen. Esillä on ollut mm. 

Vie vanhus ulos -kampanja, Ainot ja Reinot ja Senioritreffit -tapahtumat ja Saimaa Stadiumin avoin vuoro. 
✓ Tiedottamisen koordinointi koetaan osittain haastavaksi ja siihen haluttaisiin vielä täsmennystä.   
 
 
 
 

7. Katsaus Voimaa vanhuuteen -työn etenemiseen 
6. Katsaus Voimaa vanhuuteen -ohjelman etenemiseen 
 

 
2018 2017 2016 

Liikkumiskyvyn testaus 1 17 7 

Asiakkaalle tehdään 
yksilöllinen harjoitusohjelma 

0 3 3 

Annetaan ravitsemustietoa 9 16 23 

Kerätään asiakaspalautetta  17 33 16 

Ohjataan jatkoharjoitteluun   7 44 25 

Kuljetus ryhmään  6 21 15 

0 10 20 30 40

kuntojumppa

kuntosali

muu

vesijumppa

tuolijumppa

voima-tasapainoryhmä

ulkoliikunta

2018 2017 2016

Kuvio 1. Kohderyhmän iäkkäille suunnatut ohjatut liikuntamuodot vuonna 
2018 

Taulukko 2 Liikuntaryhmien laatu 

Voimaa vanhuuteen -ohjelma 
Työ kohdennetaan kotona asuville iäkkäille (pääosin 75+), joilla on alkavia toimintakyvyn ongelmia ja jotka eivät pää-
sääntöisesti ole hoivapalvelujen piirissä. Kunnat saavat Ikäinstituutilta maksutonta mentorointi-tukea ottaakseen 
käyttöön liikuntaneuvonnan, voima- ja tasapainoharjoittelun ja ulkoilun hyviä toimintatapoja.  
Mukana on tällä hetkellä 48 kuntaa.  

 

 



 

Voimaa vanhuuteen -ohjelma on edennyt Mikkelissä viimeisen vuoden 
aikana hyvin eteen päin. Kunnassa on onnistuttu kehittämään uusia toi-
mintoja poikkisektorisena yhteistyönä sekä saamaan järjestöt toimin-
taan aktiivisesti mukaan. Kaupungin, Essoten ja eri järjestöjen yhteistyö 
on tiivistynyt. Mikkelissä on aloitettu yhteistyötä ikäihmisten liikunnan-
osalta myös urheiluseurojen kanssa.  
✓ Tiedon kulkemisessa eri toimijoiden välillä on vielä ajoittain haasteita, 

mikä ilmenee esim. vuosiseurantaan saatavien tietojen keruussa. 
✓ Tietoisuuden ja tiedon kulkemisen parantamiseksi sekä toiminnan jatku-

vuuden turvaamiseksi, Mikkelissä tulisi tehdä yhteistyössä kunnan eri 
sektoreiden, Essoten ja järjestöjen kanssa suunnitelma liikunnan palve-
luketjusta. Sen avulla voidaan selkiyttää työnjakoa, huomioiden toimin-
takyvyltään erilaiset asiakasryhmät ja sitouttaa eri toimijat vastuualu-
eensa liikuntatoiminnan järjestämiseen. 

 

Vuoden 2018 onnistumisina koetaan  
✓ Yhteistyö on tiivistynyt ja toiminnan ydin hahmottunut. 
✓ Toiminta jäsentynyt ja vastuut selkiytyneet. 

  

Tämän vuoden haasteena on  
✓ Voimaa vanhuuteen -verkostosta puuttuu vielä keskeisiä toimijoita, 

jotka voivat tavoittaa kohderyhmää esim. kotipalvelu, kotisairaanhoito 
ja omaishoitajat.  
  

Mikkelissä on saatu hienosti uusia vertaisohjaajia mukaan ohjaamaan 
liikuntaryhmiä esim. taloyhtiöihin. Kunta tukee järjestöjä edullisilla tai 
maksuttomilla tiloilla, tarjoamalla koulutusta, auttamalla liikuntavälinei-
den hankinnassa sekä antamalla ohjaajille oman välinekassin ja T-pai-
dan. Vertaisohjattuja liikuntaryhmiä on noin 20 kpl eripuolella Mikkeliä. 
Koulutukset toteutetaan yhteistyössä liikuntatoimen sekä Essoten kanssa. 
Verkostoa koordinoi Essoten vanhus- ja vammaispalvelut.  
✓ Vertaisohjaajien ja ulkoiluystävien jaksamisen kannalta on tärkeää var-

mistaa, että osaamista vahvistetaan ja toimintaa tuetaan myös jatkossa-
kin.  

✓ Saavutettavuuden kannalta on oleellista, että Ikäihmisille tiedotetaan 
oman alueen vertaisohjatuista liikuntaryhmistä.  
 

Ikääntyneille suunnatut liikuntaryhmät ovat lisääntyneet. Myös voima-ta-
sapainoharjoitteluun suuntautuvien ryhmien määrä on kasvanut.  

✓ Kuntosaliharjoittelussa tulisi kiinnittää erityisesti huomiota testaamiseen 
sekä henkilökohtaisten harjoitusohjelmien tekoon. Näin voidaan saavut-
taa hyviä tuloksia ikäihmisten voimaharjoittelussa sekä osoittaa harjoitte-
lun tärkeys.   

✓ Testausta voi toteuttaa yksinkertaisilla testeillä, myös vertaisohjatuissa ryhmissä.   
✓ Jatkossa hyvä pohtia, miten tavoittaa lisää miehiä liikuntatoiminnan pariin. 
 

Liikuntaneuvonnan toteutumiseksi ja vakiintumiseksi tarvitaan tiivistä yhteistyötä Essoten ja liikunta-
palvelujen välillä.  
✓ Tiedotusta liikuntaneuvonnasta olisi hyvä lisätä erityisesti kuntalaisille.  
✓ Liikuntakalenteria tulisi kehittää sisältämään kunnan ryhmien lisäksi myös muiden järjestöjen, seura-

kunnan, soten yms. toiminta sekä varmistaa sen saatavuus sekä ”paperisesti” että sähköisesti esim. 
kunnan Internet -sivuilla.     

 
 Mikkelillä on vielä vuosi aikaa hyödyntää Voimaa vanhuuteen- ohjelman tarjoamat maksuttomat koulutukset 

sekä muut seminaarit ja kampanjat. Maakunnalliset oppimisverkostot ovat avoinna kaikille mentorointikun-
nille jatkossakin. Viimeisen vuoden aikana on hyvä valmistella jatkosuunnitelmat sekä toimintamallit siihen, 
miten yhteistyön jatkuvuus taataan jatkossakin ikäihmisten terveysliikunnan kehittämiseksi sekä sen mah-
dollistamiseksi kunnassa. 

Mikkelin voimaa vanhuuteen 
yhteistyöryhmä 
 

Hannu Korhonen 
projektipäällikkö  
hannu.korhonen@mikkeli.fi  
 

Annastiina Vesterinen 
toiminnanjohtaja Estery ry. 
annastiina@estery.fi  
 

Matti Laitsaari 
kansalaisopiston rehtori 
matti.laitsaari@mikkeli.fi  
 

Tiina Juhola 
liikunta- ja nuorisosihteeri 
tiina.juhola@mikkeli.fi 
 

Paula Åhman 
liikunnansuunnittelija 
paula.ahman@mikkeli.fi 
 

Päivi Meskanen 
vanhuspalveluiden ohjaaja 
paivi.meskanen@essote.fi  
 

Arja Väänänen 
hyvinvointikoordinaattori  
arja.vaananen@mikkeli.fi  

mailto:tiina.juhola@mikkeli.fi

