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Elävä kaupunki ESR-projektin perustiedot: 

2.5.2017-1.5.2018

• Toimintalinja: 5 Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta

• Erityistavoite: 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja 

toimintakyvyn parantaminen

• Osa Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä –hankekokonaisuutta

– 1. Osallisuus (omat unelmat), 2. Liike (ilo ja hyvinvointi), 3. 

Yhteistyö (yhteisöllisyys) ja 4. Kokeilukulttuuri (ratkaisut)

• Tuensaaja: Etelä-Savon sosiaali- ja terveysturva ry

• Kansalaisia innostavat toimintamuodot esille

- Kokeilut + järjestötoiminnan uudistaminen

• Vireä kansalaistoiminta => 

Merkitys kunnan elinvoimalle
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Mitä konkreettisesti tehtiin?
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Mitä konkreettisesti tehtiin?

Mukana 10 järjestöä

• Järjestötapaamisia

– Tukiryhmä + järjestökehittäminen:   

avainsanamalli => synergiaedut
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Mitä konkreettisesti tehtiin?

• Tapahtumia esim.

– Hineet hippalot

– Hulivilikarnevaalit

– SeniorSurf

– Digitaalinen 

kaupunkiseikkailu

– Suomi 100 Luonnonpäivä

– Arkiruokakurssit

– Askartelut 

– Asahi-jumpat
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Mitä konkreettisesti tehtiin?

• Luentoja

– Mikkelin Päiväkeskus

– Mikkelin Setlementti

– Mikkelin seudun 

Omaishoitajat ja Läheiset

– SeniorSurf

”Surffataan isoäitien

ja -isien jalanjäljissä 

kulttuuriperintöaineistoja”
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Mitä konkreettisesti tehtiin? Järjestöjalkautuminen 

Tuppuralan asuinalueelle + toiminta

• Asukastreffit 

• Syys- ja talvi: viikko-

ohjelmat

– Liikuntakokeilut

– Kulttuuri, taide, askartelut

• Asukasteemaillat: 

– Suomi 100 –lauluiltamat

– Muisteluiltamat

– Tuppuralan joulunavaus

– Uni-ilta: terveysneuvontaa
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Elävä kaupunki -hankkeen tuloksia vuoden aikana 

• Sosiaali- ja terveysjärjestöt tunnettavuus

– Näkyvyys alueella kasvoi, merkitys hyvinvoinnin tuottajina 

lisääntyi, keskinäinen yhteistyö vahvistui ja luotiin uusia 

toimintamuotoja

• Järjestettiin avointa ja ikärajatonta hyvinvointia ja 

terveyttä edistävää matalan kynnyksen toimintaa

– Kaupungin keskusta-alueella

– Tuppuralan asuinalueella:  suurin ja tilastollisesti eniten 

hyvinvointieroja ja sosiaalisia ongelmia

– Tuppurala mukana myös HY:n Ruralia-instituutin 

paikkatietohankkeessa 

• Rakennettiin kokemustietoon perustuva        

”Asuinalueelle jalkautumisen toimintamalli”
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Toimintamalli: asuinalueelle jalkautumisen malli –

Case Tuppurala

1. Kerää 
tukiverkosto

2. Ideoi yhdessä

3. Kerää 
aluetietoutta

4. Etsi paikalliset  
kumppanit

5. Jalkaudu ja 
tutustu kohteeseen

6. Järjestä 
asukastreffit

7. Kuuntele toiveet 
ja kerää ideat

8. Analysoi toiveet 
ja ideat 

9. Suunnittele 
toiminta analyysiin 

perustuen

10.  Tiedota 
toiminnasta laajasti

11. Toteuta 
kokeilevaa 

asukastupa-
toimintaa

12. Laajenna 
toimintaverkostoa 

tarvittaessa

13. Kerää 
palautetta koko 

ajan

14. Tarkkaile ja tee 
omia havaintoja 

kokeiluista

15. Opi! Muokkaa! 
Ideoi yhdessä! 

Tiedota ja viesti!
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Elävä kaupunki –hankkeen tuloksia vuoden aikana 

• Osallistamalla luotiin perustaa jatkuvuudelle

– Kulttuurikeskus Vekkula ja paikalliset asukkaat mukana heti 

alusta lähtien toimintoja suunniteltaessa ja toteutettaessa:

• Asuinalueella paikalliset toimijat (Kulttuurikeskus Vekkula

ja Tuppurala-seura) heräsivät oman toiminnan 

kehittämiseen 

– Elävä kaupunki -hanke loi uskoa ja innosti kokeilemaan

– Alueen asukkaat huomasivat ”oman asukastuvan” 

tarpeellisuuden 

• ESR-rahoituksen aluevaikutus: 

– Osallistujat tulivat tietoisiksi rahoituksen

kohdennuksesta aluetoimintaan, pitkällä                       

tähtäyksellä vahvistaa kansalaislähtöistä          

kehittämiskulttuuria osaltaan
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Yhteystiedot

• Projektipäällikkö Tiina Hölttä

• Puhelin 044 781 7582

• S-posti tiina.holtta2@gmail.com

• Facebook: Elävä kaupunki – Mikkeli 

(@elavakaupunkimikkeli)

• https://esavonsotu.com/hankkeet/elava-kaupunki/
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