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Mikkeli oli mukana Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa vuosina 2016-2019. Ohjelmassa 
kehitetään liikuntatoimintaa kotona asuville iäkkäille (pääosin 75+), joilla on alkavia 
toimintakyvyn ongelmia, mutta jotka eivät ole hoivapalvelujen piirissä. Ohjelman tavoit-
teena on ollut lisätä ikäihmisille voima- ja tasapainoharjoittelua, liikuntaneuvontaa, ul-
koilua ja vertaisohjattua liikuntatoimintaa.  

 
Kunnat ovat saaneet Ikäinstituutilta toimin-
tansa tueksi kuntakohtaista mentorointia, mikä 
on sisältänyt tukea ja työkaluja toiminnan kar-
toitukseen, suunnitteluun, seurantaan ja arvi-
ointiin. Kunnassa on ollut mahdollisuus lisätä 
ammattilaisten sekä vertaisten osaamista hyö-
dyntämällä maksuttomia koulutuksia, seminaa-
reja sekä verkostotapaamisia. Mentorointikun-
tiin, on jaettu myös runsaasti erilaista materi-
aalia käytännön työn tueksi. (kuvio1) 

     
Kolmivuotinen mentorointiohjelma alkoi yhtei-
sellä tapaamisella, missä hahmoteltiin ikäih-
misten terveysliikunnan tilannetta, kunnan ter-
veysliikunnan toimijaverkostoa sekä luotiin 
suuntaviivoja tulevaisuuteen.  
 
Kolmivuotisen kehittämistyön alkuun Mikkelin poikkisektorinen yhteistyöryhmä toteutti alku-
kartoituksen, missä tarkasteltiin iäkkäiden terveysliikunnan lähtötilannetta sekä kohderyh-
mälle tarjottua ohjattua liikuntatoimintaa. Toiminnan kehittymistä ja etenemistä seurattiin 
vuosittain, mistä lähetettiin kirjalliset raportit myös kunnan päättäjille. Nämä löytyvät osoit-
teesta: https://www.voimaavanhuuteen.fi/voimaa-vanhuuteen-ohjelma/voimaa-vanhuuteen-
kunnat-2016/mikkeli/ 
 

Mikkelissä koetaan, että Voimaa vanhuuteen -ohjelmaan pääseminen on auttanut 
ja kannustanut viemään ikäihmisten terveysliikuntaan liittyviä asioita eteenpäin. 
Ohjelman myötä kuntaan on saatu hyviä materiaaleja, joita on käytetty mm. kou-
lutuksissa kehittämään ikäihmisten liikuntatoimintaa. Valtakunnallisen ohjelman 
hyödyllisyyttä paikallisen toiminnan kehittämisessä arvioitiin arvosanalla 4 (1-5).  
 

Kooste Mikkelin Voimaa vanhuuteen -ohjelmasta 
 2016-2019 

Asukasluku 53 134, joista 75 vuotta täyttäneitä 11,5 % (Lähde: Sotkanet 2019) 
 

Kuvio 1 Mentorointiohjelman prosessi ja sisältö  

 

https://www.voimaavanhuuteen.fi/voimaa-vanhuuteen-ohjelma/voimaa-vanhuuteen-kunnat-2016/mikkeli/
https://www.voimaavanhuuteen.fi/voimaa-vanhuuteen-ohjelma/voimaa-vanhuuteen-kunnat-2016/mikkeli/
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1. Voimaa vanhuuteen yhteistyöryhmä 
 
Mikkeliin muodostettiin yhteistyöryhmiä, missä oli edustettuna kaupungin liikunta- ja nuoriso 
sekä talous- ja elinvoimapalvelut, Kansalaisopisto, Essote, Meijän Mikkeli -hanke ja Estery ry. 
Ryhmä kokoontui muutaman kerran vuodessa. Voimaa vanhuuteen -toiminnassa oli mukana 
myös Etelä-Savon Liikunta, Mikkelin Setlementti, Eläkeläisjärjestöt, Martat, Kamppailuinsti-
tuutti, Muistiluotsi ja muutamat urheiluseurat.  
 

Ohjelman aikana luotiin laaja yhteistyöverkosto, missä liikuntatoimintaa on suunniteltu ja 
toteutettu yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.  

• Voimaa Vanhuuteen -ohjelmaa toteutettiin tiiviissä yhteistyössä Mikkelin kaupungin ja 
      Essoten kanssa. Yhteistyön myötä onnistuttiin kehittämään ja juurruttamaan Mikkeliin 
      toimiva ja koordinoitu vertaisohjaajaverkosto 

• Järjestöt ovat olleet mukana tapahtumissa, kouluttautumassa ja tiedon välittäjinä  

• Yhteistyöryhmä arvioi oman toiminnan onnistumista arvosanalla neljä (asteikko 1-5) 
 

Yhteistyössä, yhteistyöryhmän toiminnassa sekä kehittämistyössä koettiin haastavaksi tie-
dottaminen.  
 

  
2. Ohjattu liikuntatoiminta  
 

Kotona asuville, toiminta- ja liikkumiskyvyltään 
heikentyneille iäkkäille suunnattujen ohjattujen 
liikuntaryhmien sekä niissä liikkuvien ikäihmis-
ten määrä on lisääntynyt lähtötilanteesta. Vuonna 
2019 ryhmiä oli 103 ja niihin osallistui 1990 hen-
kilöä, joista naisia oli 75 %. Vastaavasti vuonna 
2016 ryhmiä ilmoitettiin olevan 76, joissa liikkui 
yhteensä 1613 henkilöä, joista naisten osuus oli 
71 %. Seurannan mukaan näyttäisi siltä, että kai-
killa sektoreilla ryhmien määrässä on tapahtunut 
lisäystä. Kategoriaan muut kuuluivat koulutettu-
jen vertaisohjaajien ryhmät, joita oli toiminnassa 
mm. taloyhtiöissä, järjestöissä, Essotessa ja liikun-
tapalveluissa. (Taulukko1).  
 

Suosituimpia liikuntamuotoja olivat kuntosali-
harjoittelu, tuolijumppa ja voimatasapainosisäl-
töinen ryhmätoiminta. Myös ulkoliikunta ja kun-
tojumpparyhmät ovat lisääntyneet.  Kategoriaan 
muu -toiminta sisältyy senioritanssi, jooga ja uu-
tena toimintana alkanut Voimaa vanhuuteen 
vuoro Saimaa Stadiumilla ja Urheilupuiston ur-
heilukentällä. (Kuvio 2) 
 

Vuoden 2019 lopussa oli uusia liikuntaryhmiä 22 
• kesäkuntosali 
• vertaisvetureiden vetämät ulkoilu-, tuoli-

jumppa ja voima-tasapainoryhmät järjes-
töissä, asukastuvissa ja Essotessa 

 2019 2016 

Järjestäjä 
ryhmien 
määrä 

asiakkaat ryhmien 
määrä 

asiakkaat 

Sivistystoimi 6 77 2 16 

Sosiaali- ja 
terveystoimi 

35 651 27 514 

Järjestöt 21 400 19 507 

Liikuntapal-
velut 

32 778 21 485 

Muut 9 94   

Yhteensä 103 1990 76 1613 

Taulukko 1 Kohderyhmän iäkkäille tarjotut liikuntaryhmät 
sektoreittain 

 

Kuvio 2 Suosituimmat liikuntamuodot  
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2.1. Liikuntaryhmien laatu  
 

Voimaa vanhuuteen -ohjelmassa Liikuntatoimin-
nan laatua tarkasteltiin vuosittain kuvion 3 mukai-
silla tekijöillä. Tämän kyselyn perusteella vaikut-
taisi siltä, että näissä osa-alueissa ei ole tapahtu-
nut muutosta eteenpäin. Toisaalta useammasta 
ryhmästä puuttuivat laatuun liittyvät vastaukset, 
mikä osaltaan voi vaikuttaa saatuun tulokseen.  
Kuljetukset oli järjestetty Essoten ryhmiin. Saimaa 
Stadiumin senioriliikuntavuorolle oli yhteiskulje-
tus Omatorilta kerran kuukaudessa omakustantei-
sesti reittibussilla. (Kuvio 3). Osa ryhmätoimin-
nasta on toimintatavaltaan ja sisällöltään sen kal-
taista, että kaikkien näiden tekijöiden tarkastelu ei 
ole tarkoituksenmukaista esim. vertaisohjattu lii-
kuntatoiminta, vesijumppa, senioritanssi. Sen sijaan toimintakyvyltään heikentyneiden ikäih-
misten kuntosaliharjoittelussa nämä tekijät olisi hyvä ottaa huomioon.  
 

Ammattilaisten sekä vertaisten ohjaamat liikuntaryhmät lisääntyivät ja eri yhdistykset 
osallistuivat aktiivisesti toiminnan kehittämiseen. Vertaisveturit ovat aloittaneet ja lisän-
neet liikuntaryhmiä ja kuntosalitoimintaa. Koulutetut vertaisohjaajat kuuluvat vapaaeh-
toistoiminnan verkostoon. Lisääntyneen yhteistyön myötä useamman eri tahon toimintaa 
on saatu myös näkyvämmäksi.  Mikkelissä aloitettiin uusia toimintamalleja vertaisvetu-
reiden ohjaamina;  

• Taloyhtiöjumppa  

• Tupa- ja olohuonejumppa 

• Muu vertaisohjattu liikunta päiväkeskuksissa 

• Ohjatut ulkoiluryhmät 
 

Kuntosalin tehoharjoittelu on Mikkelissä käynnistymässä. Harjoittelun sisällössä kannatta-
kin huomioida heti alusta lähtien testaus, tulosten kirjaus, yksilöllisten harjoitusohjelmien 
teko ja ravitsemusneuvonta sekä myös tuloksista tiedottaminen.  

 
 

2.2. Iäkkäiden kokemukset ryhmäliikunnasta ja tiedon saanti liikuntaryhmästä 
 

Voimaa Vanhuuteen -mentorointikun-
nissa selvitettiin iäkkäiden omia 
kokemuksia ryhmäliikunnasta. Ylei-
sesti osallistumisen koettiin vaikut-
taneen myönteisesti toimintakykyyn, 
mielialaan ja sosiaaliseen kanssakäy-
miseen. Matalammin koulutetut 
vastaajat kokivat arkipäivän aska-
reista selviytymisen parantuneen 
sekä omatoimisen liikuntaharjoitte-
lun, arkiliikunnan ja kanssakäymisen 
muiden ihmisten kanssa lisääntyneen 
korkeammin koulutettuja enemmän. 
 

Kuvio 3 Liikuntatoiminnan laatu  

Kuvio 4 Liikuntaryhmäläisten kokemuksia toiminnan vaikutuksista (n=1047) 
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3. Ulkoilu  
 
Mikkelissä järjestetään vapaaehtoistoiminnan peruskurssi kaksi kertaa 
vuodessa kansalaisopiston toimintana. Ulkoiluystävätoiminta onkin yksi 
vapaaehtoistoiminnan muoto. Ulkoilutoimintaa koordinoi Essote. Tällä 
hetkellä Mikkelissä toimii 100 ulkoiluystävää ikäihmisten ulkoiluapuna. 
Ohjattuja ulkoiluryhmiä ja kävelyporukoita vetävät pääsääntöisesti ver-
taisohjaajat. Kesäisin liikunnanohjaajat ohjaavat ulkokuntosaliharjoittelua. 
 
Mikkeli osallistui 2019 Vie vanhus ulos- kampanjaan ja kunnasta kirjattiin 
451 ulkoilukertaa. Kampanjan luontoretket toteutettiin Mikkelin seudun 
laavuille tai vastaaville ulkoilupaikoille. Osallistujia oli noin 400 ja tapah-
tuma toteutettiin yhteistyössä 11 eri toimijan kanssa.  
 

• Mikkelissä toimi vapaaehtoistoiminnan verkosto, mihin kuuluvat 
      Mikkelin kaupunki, Essote, seurakunta ja 14 eri järjestöä  
• Ulkoiluystäväkoulutus on aloitettu uutena toimintana peruskurssin jatkoksi 
• Vuoden 2019 luontoretken toteutukseen saatiin myös järjestöt ja Voimaa vanhuuteen 
     kohderyhmäläisiä mukaan  

 
 
4. Liikuntaneuvonta ja liikkumaan ohjaus 
 
Omatorilla on mahdollisuus saada elintapaohjausta, mikä on tarkoitettu erityisesti 0-tason liik-
kujille ja diabetesrikissä oleville asiakkaille. Henkilökohtainen ja prosessimainen elintapaoh-
jaus kestää 6-12kk, missä keskitytään liikunnan määrän ja laadun lisäämiseen sekä ravitsemuk-
seen. Ikäihmisillä on mahdollisuus saada myös ohjausta, neuvontaa ja tukea terveellisten elä-
mäntapojen edistämiseen Ikäneuvolasta.  
 
Liikuntaryhmiin ohjaudutaan yleisen tiedottamisen, järjestöjen omien verkostojen sekä liikun-
tatapahtumien kautta. Liikuntatoimella on oma ikäihmisten liikuntakalenteri samoin kuin kan-
salaisopistolla ja eri järjestöillä. Mikkelissä on käytössä yhteinen Meijän Mikkeli Menoksi -ka-
lenteri, mikä kokoaa Mikkelin alueen avoimet ryhmätoiminnot ja tapahtumat yhteen paikkaan. 
Jokainen taho voi ilmoittaa toiminnastaan siellä maksutta.  
 

Voimaa vanhuuteen-ohjelman aikana suunniteltu ikäihmisille suunnattu 
6 kk kestävä elintapaohjaus on alkamassa Essoten ja kaupungin yhteis-
työnä. Ryhmämuotoisena toteutettava elintapaohjaus sisältää 2kk:n 
kuntosalin tehoharjoittelujakson. Tavoitteena on löytää 6 kk:n aikana jo-
kin sopiva liikuntamuoto jokaiselle.  
 
Liikuntaneuvonnan osalta on keskeistä miettiä, mitä neuvonta sisältää, 
miten siitä tiedotetaan ja miten sinne ohjaudutaan, näin myös iäkkäät 
kuntalaiset saadaan neuvonnan pariin. Liikuntaneuvonnan palveluket-
jun avulla ikäihmisiä tavoitetaan ja osataan kohdistaa oikeanlaisen toi-
minnan ja palvelun piiriin.  
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5. Koulutustoiminta  
 
Voimaa vanhuuteen -ohjelman maksuttomiin koulutuksiin ja verkostotapaamisiin osallistui 
Mikkelistä toimijoita 2016-2020  

• Voitas kouluttaja-koulutus    5 osallistujaa 
• Ikäihmisten liikunta ja ravitsemus   1 osallistuja 
• Ulkoiluystäväksi iäkkäälle kouluttaja koulutus  1 osallistuja 
• Virikkeitä iäkkäiden liikunnanohjaukseen   3 osallistujaa 
• Liikuntaneuvontaa ikäihmisille    2 osallistujaa 
• Senioritanssi     1 osallistuja 

 
Verkostotapaamiset 

• Voimaa vanhuuteen -starttiseminaari ja verkostopäivät (2016-2019) 9 osallistujaa 
• Voimaa vanhuuteen -oppimisverkosto (2018, 2019)  2 osallistujaa 
• Liikkuen läpi elämän -seminaari   2 osallistujaa 
• Voimaa vanhuuteen -foorumi (2020)   2 osallistujaa 

 
Paikallisia koulutuksia 
Mikkelissä on järjestetty Voimaa vanhuuteen -ohjelman aikana 7 Vertaisiveturi -koulutusta, Ul-
koiluystäväksi iäkkäälle -koulutus, istumatanssikoulutus, hätäensiapukoulutus vertaisohjaajille 
sekä ikäihmisten hyvinvointiaiheisia tietoiskuja. Vertaisohjaajia on koulutettu Voimaa vanhuu-
teen-ohjelman aikana 47. 
 

Vuonna 2016 Mikkelissä ei järjestetty iäkkäiden terveysliikuntaan liittyviä koulutuksia. 
Mikkelissä onkin hyödynnetty ohjelman ilmaisia koulutuksia sekä aloitettu aktiivisesti 
kouluttamaan vapaaehtoisia ja samalla saatu luotua toimiva ja yhtenäisesti koordinoitu 
iäkkäiden Vertaisveturi-verkosto.   
 

6. Tapahtumat ja viestintä 
  

Vuonna 2019 Mikkelissä järjestettiin Vie vanhus luontoon -tapahtuman lisäksi useita ikäihmi-
sille suunnattuja liikunta-, ulkoilu- sekä messutapahtumia, joihin osallistui yhteensä noin 700 
ikäihmistä. Vuoden 2020 alussa ohjelmaa juhlistettiin juhlatanssien muodossa Mikaelissa, 
missä palkittiin myös aktiiviset vertaisohjaajat. Koko ohjelmakauden aikana on järjestetty eri-
laisia liikuntatapahtumia ja tietoiskuja kunnan ikäihmisille. 
 

Mikkeli on tiedottanut Voimaa vanhuuteen -toiminnasta kunnan kotisivuilla, somekanavissa, 
tapahtumissa ja paikallislehdessä. Tiedottamisessa on myös hyödynnetty radiomainontaa, isoja 
valotauluja ja omatorin tiedotuskanavia. Mikkelin Voimaa vanhuuteen -ohjelmasta on kerrottu 
Ikäinstituutin eri sosiaalisen median kanavissa. Mikkelin toimijat ovat olleet myös kertomassa 
vertaisveturi -toiminnastaan Voimaa vanhuuteen -starttiseminaarissa 2019 sekä juhlaseminaa-
rissa 2020. 
 

Päättäjät ovat saaneet infoa Voimaa vanhuuteen -ohjelman etenemisestä. Yhteistyöryhmän ar-
vion mukaan kunnan päättäjät, ylimmät virkamiehet sekä luottamushenkilöt ovat olleet kiin-
nostuneita kehittämistyöstä arvosanalla 4 (1-5). 
 

Viestintä ja yhteistyö ovat lisääntyneet ja monipuolistuneet. Viestinnällisenä onnistumisena 
koetaan vuodelta 2019 Vie Vanhus luontoretkelle -tapahtuma. 
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Mikkelin Voimaa vanhuuteen 
yhteistyöryhmä: 
 

Hannu Korhonen 
projektipäällikkö 
hannu.korhonen@mikkeli.fi 
  
Päivi Meskanen 
vanhuspalveluiden ohjaaja 
paivi.meskanen@essote.fi 
 
Tiina Juhola 
liikunta-ja nuorisosihteeri 
tiina.juhola@sivistys.mikkeli.fi 
 
Paula Åhman 
liikunnansuunnittelija 
paula.ahman@sivistys.mikkeli.fi 
 
Arja Väänänen 
hyvinvointikoordinaattori  
arja.vaananen@mikkeli.fi 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

Matti Laitsaari 
kansalaisopiston rehtori 
matti.laitsaari@mikkeli.fi  
 
Annastiina Vesterinen 
toiminnanjohtaja Estery ry. 
annastiina@estery.fi 
 
Lisätietoja: 

Saila Hänninen 
Ikäinstituutti,  
Mikkelin kuntamentori 
saila.hanninen@ikainstituutti.fi 

Mikkelissä kehittämistyö on onnistunut hyvin:  
• Yhteistyö eri toimijoiden kanssa on rakentunut ja tiivistynyt 

- Toimijat ovat tietoisempia eri sektoreiden liikuntatoiminnasta ja tietoa on saatavilla 
- Ikäihmisten liikuntaa kehitetään yhdessä eri toimijoiden kanssa  

• Ikäihmisten liikunta on kirjattu kaupunginstrategiaan sekä valmisteilla olevaan Liikkuva Mikkeli 
2030 -ohjelmaan 

• Ikäihmisiä on kuultu Liikkuva Mikkeli 2030-ohjelman suunnittelussa 

• Voimaa vanhuuteen -kohderyhmän erityispiirteet on tunnistettu ja otettu toiminnassa paremmin 
huomioon 

• Ikäihmisten liikuntaan liittyvä osaaminen on koulutusten ja koordinoinnin kautta lisääntynyt 

• Liikuntatoiminta on lisääntynyt, monipuolistunut ja uusia ikäihmisiä on saatu liikuntaryhmiin 

• Vertaisohjaaja- sekä ulkoiluystävätoiminta on koordinoitua 
- uusia vertaisohjaajia on koulutettu 47 ja aktiivisia ulkoiluystäviä toimii 100 
- vuonna 2019 oli vertaisohjattuja ryhmiä 22 
- koordinointiin on nimetty henkilöt ja yhteiset toimintatavat ovat käytössä 

• Uusia terveysliikunnan toimintatapoja on kokeiltu ja suurin osa toiminnoista vakiintunutta  

• Mikkeliin on myönnetty Liikunnallisen elämäntavan edistämisen hankeavustusta, mitä on hyö-
dynnetty vertaisohjaajatoiminnan kehittämisessä 

• Ikäihmisten liikuntaneuvonta ja kuntosalin tehoharjoittelu ovat alkamassa  
 

Kehittämiskohteita: 
• Aktiivinen yhteydenpito yhdistyksiin ja urheiluseuroihin sekä kannustaminen ikäihmisten liikun-

tatoiminnan järjestämiseen ja sen huomioiminen esim. järjestöavustuksissa 

• Liikuntaneuvonnasta tiedottaminen ikäihmiset huomioiden 

• Kuntosaliharjoittelun sisältöön kuten testaamiseen ja yksilöllisten harjoitusohjelmien tekoon jat-
kossa hyvä kiinnittää huomiota 

• Mikkelin liikuntapalveluketjun kehittäminen huomioiden eri sektorit ja toimijat 

• Ikäihmisten kuuleminen liikuntapalvelujen kehittämisessä jatkossakin 
 

www.voimaavanhuuteen.fi  
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