
Tietoa, 
työvälineitä &
toimintamalleja
ikäihmisille ja ikääntyneiden kanssa toimiville



Ikääntyneiden mielenterveyden edistämiseen keskittyneeseen Mielellään-verkostoon 
kuuluvat Eläkeliitto, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry, Suomen Mielenterveysseura  

ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto Valli.  



MIELENTERVEYS ON OSA TERVEYTTÄ JA 
HYVINVOINTIA - myös ikääntyessä
Mielenterveys on ikäihmisten voimavara ja hyvän vanhuuden tukijalka. Mitä vanhemmaksi ihminen 
tulee, sitä suuremmaksi mielenterveyden merkitys osana toimintakykyä kasvaa. 

Monet ikääntyneet kuvaavat mielenterveyden auttavan vastoinkäymisten sietämisessä ja myönteisen 
elämänasenteen vaalimisessa. Mielenterveyttä on kaikilla kuolemaan saakka.

Mielenterveyttä voi tukea ja sitä voi vahvistaa. Koska ihmisten erilaisuus korostuu mitä vanhemmiksi 
tulemme, sitä moninaisempia keinoja tarvitaan. Sama ei sovi kaikille.

Mielenterveys näyttäytyy ikääntyessä muun muassa:

• Elämänkokemuksia, menetyksiä ja luopumisia sekä selviytymiskeinoja ja voimavaroja on niin 
menneisyydessä kuin tulevaisuudessa. Ikääntyessä muutoksia voivat olla eläkkeelle jääminen, 
toimintakyvyn heikkeneminen ja siihen liittyvät arkiset luopumisen kokemukset, sairaudet, 
omaishoitajuus, läheisten tai puolison kuolema tai oman kuoleman lähestymisen kokemus.

• Ikääntyminen tuntuu ja näkyy kehossa. Mielialan lasku voi myös oireilla kehollisesti: 
voimattomuutena, kipuina tai unettomuutena. Mielenterveydestä ei ehkä osata kertoa tai 
tunnistaa oireita mielenterveyteen liittyvinä. Näin oikean avun saaminenkin voi viivästyä tai estyä.

• Ikääntyessä arki hidastuu ja asioiden käsittelemiseen menee enemmän aikaa. Kiireettömyyden 
tunne on kohtaamisen kokemuksen edellytys.

Mukavat ja antoisat ihmissuhteet 

Monipuoliset kiinnostuksen kohteet 

Huomion kiinnittäminen myönteiseen 

Hyväksyvä suhtautuminen tunteisiin ja niiden kanssa toimeen tuleminen

Avun hakeminen ja vastaanottaminen silloin, kun omat voimat eivät riitä.
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Viisi vinkkiä mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen vanhetessa:



Eläkeliiton, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liiton, Eläkkeensaajien 
Keskusliiton sekä Suomen Mielenterveysseuran muodostama Mielellään-
verkosto on koonnut tähän esitteeseen hyviä käytäntöjä ikäihmisten 
mielenterveyden tukemiseksi ja vahvistamiseksi, olkaa hyvä! 

Tietoa ikääntyvien mielenterveydestä

Ikääntyvä mIelI 

Kirja on kattava tietopaketti eläkeikäisten mielen hyvinvoinnista ja 
sen tukemisesta. Ikäihmisten mielenterveyttä tarkastellaan voima-
varalähtöisesti ja varttuneiden moninaisuutta arvostaen.

Julkaisussa pohditaan muun muassa kuuntelemista ja kohtaamista, 
huolestuneen mielen rauhoittamista ja elämän tarkoituksellisuu-
den kokemista.

Teos on tarkoitettu kaikille iäkkäiden parissa toimiville.

Kirjan (PDF) voi ladata maksutta osoitteessa: www.mielenterveys-
seura.fi/materiaalit

MIELENTERVEYSTALO.FI - TIETOA IKÄIHMISTEN MIELENTERVEY-
DESTÄ

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) yllä pitämältä 
Mielenterveystalo.fi -sivustolta löytyy runsaasti tietoa ikäihmisten 
mielenterveyden edistämisestä (myös harjoituksia) ja mielenter-
veyden häiriöistä. Mielellään-verkosto on tuottanut osan sisällöis-
tä.

Opas löytyy osoitteessa www.mielenterveystalo.fi > aikuiset > 
oppaat > tietoa ikäihmisten mielenterveydestä

 

mIelenteRveyStAlO.FI



Työvälineitä mielen hyvinvoinnin vahvistamiseen

myÖnteISen mUIStelUn kORtIt

Myönteisen muistelun korteilla voidaan vahvistaa ikäihmisten 
mielen hyvinvointia tarinoimalla mukavista muistoista, omista 
vahvuuksista ja selviytymistaidoista. Kortit toimivat sekä kahden-
keskisessä keskustelussa että ryhmien kanssa. 

Kortit voi ladata (PDF) osoitteessa: www.mielenterveysseura.fi/
materiaalit

Painettuja kortteja voi tilata osoitteesta:  
www.mielenterveysseura.fi/materiaalit/ 
Yhden korttipakan hinta lähetyskuluineen on 22 € 
(hintaan ei lisätä arvonlisäveroa)

kORt FÖR POSItIvA mInnen

Kort för positiva minnen handleder spelarna att minnas positiva 
händelser i livet och på så sätt stärka sitt välbefinnande. Förutom 
att minnas ger korten en positiv synvinkel på vardagen just nu.

Ladda ned korten (PDF): www.mielenterveysseura.fi/sv/material

neStORI nURJAmIelI JA Hyvän mIelen kOnkARIt -lautapeli

Nestori Nurjamieli ja Hyvän Mielen Konkarit  -lautapelissä käydään 
eri tyyppisten tehtävien avulla lävitse mielen hyvinvointiin vaikut-
tavia tekijöitä. Pelaaminen itsessään tuottaa osallistujille sosiaalis-
ta mielihyvää.

Peli julkaistaan Mielenterveysmessuilla 22. - 23.11.2016, jonka 
jälkeen sen voi ladata sähköisesti (PDF) osoitteessa www.mielen-
terveysseura.fi/materiaalit



Mielen hyvinvointia ryhmätoiminnasta

teHdään yHdeSSä – lUOntOAIHeInen RyHmätOImIntA

Tehdään yhdessä  -oppaassa on vinkkejä ja ohjeita luontolähtöisen 
ryhmätoiminnan toteuttamiseen. Käytännönläheiset ohjeet opas-
tavat hyödyntämään luontoa esimerkiksi palvelutaloissa asuvien 
iloksi. Opas soveltuu niin vapaaehtoisten kuin ammattilaisten 
käyttöön. 

Opas on ladattavissa maksutta: www.tunnemieli.fi/materiaalit/ 
materiaaleja/.

mUn tARInA & SUn tARInA

Mun tarina & Sun tarina on yli 65-vuotiaille tarkoitettu tarinallinen 
ja toiminnallinen helppo ryhmätoiminnan muoto. Sen tavoitteena 
on nostaa esille ryhmän osallistujien positiivisia kokemuksia elä-
män varrelta. Opas soveltuu niin vapaaehtoisten kuin ammattilais-
ten käyttöön. Sitä voidaan soveltaa myös muistisairaiden ryhmille. 

Opas on ladattavissa maksutta osoitteessa: www.tunnemieli.fi/
materiaalit/materiaaleja/.

PORUkAllA PUHtIA

Porukalla puhtia  -opas antaa vinkkejä vapaaehtoisten vertaisryh-
mien perustamiseen. Se tarjoaa myös runsaasti työkaluja mielen 
hyvinvoinnin ja jaksamisen tukemiseen vertaisryhmässä. Opas 
soveltuu niin vapaaehtoisten kuin ammattilaisten käyttöön.

Opas ilmestyy vuoden 2016 loppuun mennessä ja on ladattavissa 
maksutta: www.tunnemieli.fi/materiaalit/materiaaleja/

tUlOSSA lOPPU-
vUOdeStA 2016



Mielen hyvinvointia ryhmätoiminnasta Mielen hyvinvointia ryhmätoiminnasta

AvAIn OSAllISUUteen osa 1

Avain osallisuuteen – Menetelmiä ikääntyneiden ryhmätoimintoi-
hin osa 1. julkaisussa kuvataan monipuolisesti, miten netin kanssa 
voi pitää hauskaa yhdessä. Tietokone voi yhdistää meitä ja sitä voi-
daan käyttää yhdessä sekä sukeltaa sen ihmeisiin esim. Youtuben 
tai Ylen Elävän arkiston avulla. Julkaisu tarjoaa noin 60 reseptiä 
mm. musiikki, luonto, kulttuuri- ja liikunta teemoista. 

Lataa opas osoitteessa: http://www.valli.fi/julkaisut/oppaat/

AvAIn OSAllISUUteen osa 2

Avain osallisuuteen – Menetelmiä ikääntyneiden ryhmätoimintoi-
hin osa 2. julkaisussa tuodaan 60 uutta reseptiä ikääntyneiden ryh-
mille. Netin kautta osallistujat pääsevät kiinni maailman ihmeisiin, 
Euroopan ihmeisiin, Suomen ihmeisiin ja muihin ihmeisiin. Niiden 
parissa voidaan huomioida niin musiikki, liikunta, kulttuuri, taiteen 
tekeminen kuin ruokakin. 

Lataa opas osoitteessa: http://www.valli.fi/julkaisut/oppaat/

SenIORI HyvInvOIntItReenIt - ohjaan opas

Seniori Hyvinvointitreenit  on tavoitteellista mielen hyvinvointiin kes-
kittyvää ryhmätoimintaa yli 60-vuotiaille. Treenien lähtökohtana on 
osallisuuden, toiminnallisuuden ja voimavarojen vahvistaminen.

Seniori Hyvinvointitreenit  -ohjaajan opas on työkalupakki, josta löy-
tyy sekä tietoa ikääntyneiden mielenterveydestä että harjoituksia ja 
vinkkejä ryhmien ohjaajille.

Lataa ilmainen PDF-opas osoitteessa www.mielenterveysseura.fi/
materiaalit



käSkynkäSSä keRHOOn! - vertaisohjaajan työkirja

Työkirja on suunnattu EKL Elinvoimaa -hankkeessa koulutetuil-
le vertaisohjaajille ja vertaisohjaajatoiminnasta kiinnostuneille. 
Kirjassa käydään läpi kerhotoiminnan, joka keskittyy mielen hy-
vinvoinnin teemojen ympärille, vertaisohjaamiseen liittyviä nä-
kökulmia ja vinkkejä. Kirjassa puhutaan myös ihmisten mukaan 
innostamisesta vapaaehtoistyössä, toiminnasta tiedottamisesta 
ja esitellään vertaisohjaajien näkemyksiä siitä, millainen on hyvä 
kerho. Lopussa käydään läpi 11 mahdollista ohjelmakokonaisuutta 
kerhotoimintaan. 

Työkirjan voi ladata Eläkkeensaajien Keskusliiton verkkosivuilta 
osoitteessa: www.elakkeensaajat.fi

käSkynkäSSä keRHOOn! - vertaisohjaajan työkirja 2 

Työkirja on seitsemästä  jaksosta koostuva videosarja, jossa 
esitellään kussakin yksi Hyvän mielen aktiviteetti. Videosarja 
on suunnattu kerhojen vertaisohjaajille ja yhdistysaktiiveil-
le sekä ikäihmisten mielen hyvinvointia tukevan toiminnan 
järjestämisestä kiinnostuneille. Tulossa YouTube-palveluun 
loppuvuodesta 2016. 

tUlOSSA yOUtUBe-
PAlvelUUn lOPPU-
vUOdeStA 2016



Etsivän ja kohtaavan vanhustyön toimintamalleja

Ikääntyneen välIttävä veRkOStO

Vallin Ikääntyneen välittävä verkosto – Hyvät käytännöt sisältää 
etsivän vanhustyön, verkostotyön ja osallistavan ryhmätoiminnan 
toteuttamisen kuvaukset kaupungista ja maaseudulla. Eri toimijat 
voivat näiden käytäntöjen avulla vahvistaa ikääntyneiden sosiaa-
lista verkostoa ja kehittää kotona asumista tukevaa toimintaa. Ne 
soveltuvat toteutettavaksi niin palvelutaloissa, kaupunkien lähiöis-
sä kuin maaseudun kylillä. 

www.valli.fi

kOtIPIRtIn OlkkARI -mAllI

Mallissa kuvataan matalan kynnyksen paikan toimintaa. Olkkarissa 
on aktiivista ja osallistavaa toimintaa ikääntyneille. Se toimii ikään-
tyneiden elinpiirissä, siellä missä he asuvat. Siellä voivat kokoontua 
eri-ikäiset ja erilaisista aktiviteeteista kiinnostuneet ikääntyneet 
ihmiset – Yhressä nääs. Malli soveltuu käytettäväksi niin kaupunki-
en lähiöissä kuin maaseudun kylillä. (Yhressä nääs -projekti)

me yHdeSSä tOImIJAt -mAllI

Malli kuvaa palveluja tuottavan yhdistyksen yleishyödyllistä toimin-
taa ikääntyneiden kotona asumisen tukena. ME yhdessä toimijat 
mahdollistaa ikääntyneiden välittävän verkoston suunnitelmallisen 
rakentamisen palvelutaloon palvelutoiminnan rinnalla. Mallin avul-
la voidaan osallistaa ikääntyneitä mukaan toimintaan, huomioida 
heiltä tulleet toiveet ja tarpeet sekä osaaminen, mielekkään arjen 
edistämiseksi. (Etsiväpiirit -projekti)



PAAS POIKETEN PALVELUTALOON VIERAILUKAMPANJA

Vierailukampanjan malli sisältää EKL:ssa kehitettyä vierailukam-
panjaa noudattaen perusajatukset, idean ja suunnitelmia siitä, mi-
ten kyläilykulttuuria seniori- ja palvelutaloissa voidaan toteuttaa. 

Malli on helppo ja käytännönläheinen, joten se voidaan ottaa käyt-
töön erilaisissa ympäristöissä, kuten palvelutaloissa, järjestöissä ja 
ikääntyneiden asuintaloissa eri puolilla Suomea. 

Oppaan voi ladata maksutta osoitteessa: www.valli.fi 

PAAS POIKETEN -VIERAILUKAMPANJA

Paas poiketen -kampanjan tavoitteena oli kyläilykulttuurin elvyt-
täminen sekä mukavan yhdessäolon ja ikäihmisten keskinäisen 
yhteistoiminnan lisääminen. Kampanja kannusti tapaamaan EKL-
yhdistyksissä erityisesti sellaisia jäseniä, jotka eivät pysty osallistu-
maan kodin ulkopuoliseen toimintaan. Kampanjassa mukana olleet 
yhdistykset saivat käyttöönsä reissuvihkot, joita täytettiin vierai-
luilla ikäihmisten luona. Vihkoon kirjattiin asioita, jotka tuottavat 
hyvää mieltä. 

Kampanja torjui yksinäisyyttä ja siitä saatujen palautteiden rohkai-
semana EKL ja Valli ry kehittivät Paas poiketen palvelutaloon-mal-
lin, jolla haluttiin saavuttaa palvelutaloissa asuvia ikäihmisiä. 

Mielellään-verkosto laajensi kampanjamallia valtakunnalliseksi 
toteuttamalla vierailutempauksen viikoilla 2.10.  - 16.10.2016 (Van-
husten viikko ja kansainvälisen mielenterveyspäivän viikko).  Vierai-
lujen tunnelmia kirjattiin postikortteihin, jotka koottiin kollaasiksi. 



IKÄIHMISTEN KOTIIN VIETÄVÄN KRIISIAVUN KOKEILU

Vaikeissa elämäntilanteissa avun hakeminen ja sen piiriin pääseminen hankaloituu iän kart-
tuessa. Miten järjestölähtöistä kriisiapua tulisi kehittää, jotta se olisi fyysisesti, henkisesti ja 
sosiaalisesti saavutettavaa? Suomen Mielenterveysseuran Mirakle-hankkeen ja Tampereen 
kriisikeskus Osviitan tekemän jalkautuvan kriisiavun kokeilun perusteella kotiin vietävä, 
paikallisten toimijoiden verkostojen kanssa yhteistyötä tekevä kriisiapu on hyvin toimiva ja 
kaivattu tukimuoto. Se täydentää muita palveluita, tukee arjessa pärjäämistä sekä vahvistaa 
mielenterveyttä. 

Pilotin kokememuksista kootaan syksyn 2016 aikana raportti. Lisäksi kehitetään ja pilotoi-
daan yhteistyössä Turun kriisikeskuksen kanssa ikäihmisten kanssa työskenteleville ja vapaa-
ehtoisille suunnattu 4-päiväinen koulutus yli 60-vuotiaiden kriisiavun erityispiirteistä. 

Lisätietoja: sonja.maununaho@mielenterveysseura.fi tai 040 653 2700



Mielellään-verkoston tervehdys

Mielenterveyttä ja hyvää vanhenemista edistävä kehittämisverkosto perustettiin Raha-
automaattiyhdistyksen tuella vuonna 2012. Mielellään-verkostoon kuuluu Eläkeliitto, 
Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry, Eläkkeensaajien Keskusliitto EKL ry sekä Suomen 
Mielenterveysseura. Järjestölähtöisen kehittämistyön avulla haluttiin lisätä vapaaehtois-
ten, ammattilaisten, ikääntyneiden itsensä ja heidän läheistensä ymmärrystä mielenter-
veyden merkityksestä sekä antaa tietoa ja erilaisia työmalleja sekä välineitä ikääntyneiden 
mielenterveyden tukemiseen ja vahvistamiseen. 

Verkosto halusi myös tuoda näkyväksi vertaiskehittämisen edellytyksiä sekä yhteistyöpro-
sessien kulmakiviä. Tähän saatiin tukea SOSTE:sta ulkoisen arvioinnin kautta. Nämä koon-
nit löytyvät Innokylästä ja ovat kaikkien käytettävissä. Erilaiset tulokulmat ikääntyneiden 
kohtaamiseen, toimintaan ja mielenterveyteen ja sen vahvistamiseen ovat välttämättö-
miä, jotta vanhuuden moninaisuus tulee huomioitua.

MIELENTERVEYTEEN KANNATTAA SATSATA!


