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Tavoite:

Ikääntyvien miesten 

hyvinvoinnin ja toimintakyvyn       

lisääminen.

Toiminnan erityisenä kohteena        

ovat yksin asuvat miehet.

”Yksinäisyydestä osallisuuteen”  



ÄIJÄVIRTAA: 

ALUSTA ASTI  KESKEISIN ASIA:

Ikämiehet ovat itse suunnittelemassa ja 

ideoimassa Äijä-toimintojen sisältöjä



Antero  Kupiainen

 Suomen suurin eläkeläisjärjestö, perustettu 

1970

 Keskustoimisto Helsingissä Kalevankadulla

 Suomessa 20 piiriä

 403 jäsenyhdistystä

 n. 130 00 jäsentä, joista miehiä n. 50 000

 n. 11 00 vapaaehtoista



Miesten oma juttu?
Leo Nyqvist: 

”Miesten oman 

kokemuksen 

perusteella erityisesti 

miehille tarkoitettu 

paikka helpottaa 
kontaktin ottamista”

Miesten sosiaaliset verkostot usein pienempiä kuin naisilla

Elämänkulun vaikeuksissa miehet kokevat usein jäävänsä yksin

Miehen suru ja hätä näyttää olevan naista yksityisempää lajia 

(Kilpiä 2006)



Myös mies puhuu, näyttää tunteitaan ja voi itkeä, jos 

miestä kuunnellaan ja uskotaan. Miehelle on tärkeää, 

että puhuessaan hän voi luottaa täysin paikalla oleviin 

kuulijoihin.

Äijä-ryhmissä keskeisiä

asioita:

• luottamus

• kaverihenki

• huumori



Vain miehille; onko sillä merkitystä heille itselleen?

On:

”Miesten omat jutut, 

naisilla omat”

”Käsiteltävät asiat 

helpompia”

”Miesvertaisuus toteutuu””Miehet avoimempia keskenään”

”Hiljaisempikin avautuu”



Projektin tuki Äijä-toiminnalle  

Ryhmän 

ohjaajan

peruskoulutus

Ryhmän 

ohjaajan 

jatkokoulutus

www.aijavirtaa.fi

Markkinointi 

Medianäkyvyys 

Valmiit 

materiaalit
KonsultointiAluetapahtumat

www.aijavirtaa.fi



”Ei jäädä neljän seinän sisälle. Muiden kanssa 

ajatukset muuttuvat  paremmiksi.”

Sosiaalinen

hyvinvointi

Fyysinen 

hyvinvointi

Mielen 

hyvinvointi



“Yksinäisyyttä voidaan pitää monien hyvinvointiin

ja terveyteen liittyvien ongelmien juurisyynä“Juho Saari

”Itsensä yksinäiseksi kokeminen ja 

mielenterveyden ongelmat  kietoutuvat monin 

tavoin toisiinsa”   Kiti ¨Müller & Johannes Lehtonen

Antero  Kupiainen

Juho Saari (toim.): Yksinäisten Suomi (Gaudeamus 2016):



VTKL: Eloisa ikä - tutkimus     

…”järjestöjen psykososiaalinen toiminta 

edistää ennen kaikkea vaikeissa tilanteissa 

olevien ihmisten hyvinvointia ja ehkäisee 

heidän toimintakykynsä heikentymistä” 

Äijä-toiminnan iso haaste: kuinka löytää 

yksinäiset? Tarvitsemme teitä. 

Yhä: kuntatoimjat tuntevat huonosti

järjestöjen toimintaa        



Yksi tai useampi Äijä-ryhmä käynnistynyt:

Pälkäne, Vammala, Mikkeli, Kouvola, 

Heinävesi, Kurikka,  Naantali, 

Suomussalmi, Pyhäranta, Kouvola, Rauma, 

Jyväskylä, Vähäkyrö, Kullaa, Punkalaidun, 

Raisio, Iisalmi, Ylistaro, Lappeenranta. 

Käynnistymässä: Rovaniemi, Oulu…..

Ei tunnu käynnistyvän: Helsinki?



Äijä-ryhmiä mm:

Vaappu-äijät, Liikunta-äijät, Naantalin 

Äijäryhmä,  Pyhärannan Äijä-ryhmä, Kokki-äijä, 

ATK-äijä,  Sauna-äijä, Vähänkyrön Äijät, Boccia-

äijä,  Rauman Äijä, Keila-äijä, Metalli-äijä, 

Tapahtuma-äijät, Talkoo-äijä, Salmen äijät, 

Peikkoäijät, Punkaäijät, ÄijäVirtaa jälkiviisaat, 

Kullaan luontoäijät, Äijäpiiri Raisiossa, 

Jalometalli-äijät, Apu-äijät, Karjalan poikii, Netti-

äijät, ÄijäVirtaa Kärmesmäki, Kouvolan 

liikuntaäijä, Mölyäijät, ÄijäVirtaa Mikkelissä, 

Kärmesmäen Äijät……



Palautetta

Ryhmäläisiltä

• ”rehti äijäporukka”

• ”olen löytänyt uusia ystäviä”

• ” mielialani on parantunut”

• ”porukkaa saisi olla enemmän”

• ”eipä voisi paljon paremmaksi muuttua” 

• ”mukavaa on ollu huumori kukkinu”

• ”erittäin mukavaa ja mukaansa tempaavaa. Suuret 

kiitokset vetäjille!”   

Keskiarvo 9,1



Stadin luontoäijä

Käynnistyy Vuosaaressa Skatan tilalla, 

yhteistyössä Sininauhaliiton Vihreä veräjä –

toiminnan ja ÄijäVirtaa – projektin voimin

Suunnittelusessio Skatassa ti 21.11. klo 13-15 

Etsimme: ikämiesten suunnitteluryhmää


