Tarmo näyttää tasapainoilun mallia, mutta porukalla äänestettiin tuolijumpan puolesta.

Toivottua tekemistä kotikulmilla
Yhdessä kotikulmilla -hankkeessa yhteisen tekemisen äärelle tavoitellaan
erityisesti iäkkäitä, paljon kotona aikaa viettäviä ja seuraa kaipaavia asukkaita.
Taloyhtiön kodikas kerhohuone on Hopeatiellä hyväntuulisessa käytössä.
TEKST JA KUVAT: PAULA SALMELA

eväällä 2017 käynnistyneessä
20 kiinnostunutta taloyhtiötä, joista
hankkeessa luodaan Helsingin
kymmenessä toiminta on jo saatu käynja Kotkan kokemusten
tiin. Viime vuoden TaloTsemppari
pohjalta valtakun-valmennuksiin osallistui 13 vanallista liikkuva
paaehtoista ryhmätoiminnantaloyhtiö -toimintamallia
vetäjää. Vuoden 2018 alussa
asukkaiden yhteisen
Yhdessä kotikulmilla -toiminLähellä järjestettävä ta käynnistyi myös Kotkassa.
tekemisen edistämiseksi.
toiminta vahvistaa Omassa taloyhtiössä ja sen
Asukkaista ja muista toiminnasta kiinnostuneista
lähistöllä järjestettävä toiminta
välittämisen
vapaaehtoisista valmennemadaltaa osallistumisen kynnysilmapiiriä.
taan TaloTsemppareita, jotka
tä ja vahvistaa välittämisen ilmasaavat Ikäinstituutilta maksuttoman
piiriä sekä tuo turvallisuuden tunnetta
valmennuksen lisäksi materiaaleja ja
ja iloa elämään, toteaa suunnittelijatukea toiminnan vetämiseen.
koordinaattori Jukka Murto.
- Kertyneet kokemukset ovat
kannustavia. Helsingissä mukana on
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Hopeatiellä tavataan
joka toinen perjantai
Taloyhtiössä tekemisiä suunnitellaan asukkaiden toiveita kuunnellen
ja Ikäinstituutin liikunnan ja hyvän
mielen toimintamuotoja ja -materiaaleja hyödyntäen. Yhdessä tekeminen
on kaikkein tärkeintä. Säännöllisesti
kokoontuvaan Kotikulmilla-kerhoon
mahtuu monenlaista sisältöä, kuten levyraati, vierailijakerta, ulkoilua, yhteiset
synttärit, visailua, pelailua ja tietysti
puheen porinaa. Yhteinen kokkailukin
kiinnostaa.
Hopeatiellä tapaamiset aloitetaan aina kuulumisia kysellen. Tarmo vierittää

Eiran ja Annmarin Seiskan peluuta valvoo Nipa.

Kun kunnolla
alkuun päästään,
kesällä pidetään
pihalla tanssit.
puheenvuoroja eteenpäin vetäjän roolissa. Terttua
on vähän sydän kiusannut, mutta ”tuntuu mukavalta, kun lähellä on reippaita, yhteishenkisiä ja
avuliaita hyviä tyyppejä”. Kuten Annmari, jolla on
joka päivä ohjelmaa niin ”että ei homehdu kotona”.
Anja odottelee pääsyä lonkkaleikkaukseen, ja sen
jälkeen mennään kuulemma tanssimaan! Rollaattorin avulla ”liikenteessä” oleva Leila kertoo olleensa
koko ikänsä meneväinen ihminen, nykyään mieltä
piristää tämmöiset pienemmätkin kerhoreissut.
Eira on piipahtanut paikalle läheisestä palvelutalosta saatuaan kutsun puskaradion kautta. Paikalla
on myös ”meidän paras Olka, joka käy joka aamu
jumppasalilla, niin että sitä ei meinaa saada kiinni”.
Toinen Eira ja Nipa odottelevat kevään etenemistä.
Talotoimikunnan puheenjohtaja Heikki myhäilee tyytyväisenä.
- Moni viettää päivät pitkät kotona ilman puhekaveria. Tänne on helppo poiketa ja hienoa olisi
saada juurtumaan tämmöistä säännöllisempääkin
toimintaa.
Yhteen ääneen vakuutellaan, että varmasti
sellaista keksitään. Kun kunnolla alkuun päästään,
kesällä pidetään pihalla tanssit.

Miten tänään jumpataan? ”Onpa hienot ohjeet!” tuumitaan Ikäinstituutin Luontoelämyspolun -korteista,
jotka ohjeistavat kuvin ja sanoin.

Kiinnostuitko?
Ryhdy kotikulmien TaloTsemppariksi!
Yhdessä kotikulmilla -hankkeessa (2017–2019) luodaan liikkuva taloyhtiö -toimintamallia yli 60-vuotiaille ja muille asukkaille. Toimintaa vetävät TaloTsempparit yksin, parina tai ryhmänä. TaloTsempparit voivat olla asukkaita, järjestöjen ja yhteisöjen vapaaehtoisia,
opiskelijoita tai muita toiminnasta kiinnostuneita. Vetäjät saavat
maksuttoman valmennuksen, tukea ja materiaaleja.
Lisätietoa ja toiminnassa mukana olevat taloyhtiöt:
www.ikainstituutti.fi/kotikulmilla/
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