
Vinkkejä taloyhtiön 
Kotikulmilla-toimintaan
Outi Mustonen ja Jukka Murto



Vinkkejä taloyhtiön Kotikulmilla-toimintaan

Teksti:  Outi Mustonen ja Jukka Murto

Taitto:  Mainospalvelu Kristasta Oy

   AD Krista Jännäri

Kuvat:  Siri Sipilä, Paula Salmela, Lissu Kiviniemi, Ossi Gustafsson ja

   Tapani Romppainen

Paino:  Trinket Oy

© Ikäinstituutti ja kirjoittajat

Helsinki 2019
 



Sisällys

Miksi mukaan Kotikulmilla-toimintaan?............................................................................4

Toiminnan lähtökohdat...........................................................................................................6

Kotikulmilla-toiminnan vaiheet............................................................................................9

Yhdessä tekemistä..................................................................................................................14

Ratkaisuja pulmatilanteisiin................................................................................................24

Lisätietoa ja materiaaleja.....................................................................................................27

Liite 1. Kutsu ideointitapaamiseen...................................................................................28

Liite 2. Asukaskysely...............................................................................................................29

Liite 3. Vastuunjako.................................................................................................................30

Liite 4. Palautekysely..............................................................................................................31

Liite 5. Ilmoituspohja.............................................................................................................32

Liite 6. Vinkkejä Kotikulmilla-toimintaan........................................................................33



4

T
ämä opas on tarkoitettu 

kaikille teille, joita kiinnostaa 

järjestää yhteistä toimintaa 

taloyhtiön iäkkäille ja muille 

asukkaille. Voitte olla vapaaehtoisia, 

asukkaita, työntekijöitä tai muutoin 

asiasta kiinnostuneita henkilöitä. 

Opas sopii myös muistilistaksi jo 

käynnissä olevaan Kotikulmilla-

toimintaan.

Opas on koottu Yhdessä Kotikulmilla 

-hankkeessa (2017−2019), jossa 

on kehitetty asukkaiden yhteistä 

tekemistä taloyhtiöissä Helsingissä ja 

Kotkassa. Hankkeessa on ollut mukana 

22 taloyhtiötä ja on koulutettu 102 

vapaaehtoista TaloTsempparia. He 

toimivat ryhmänohjaajina taloyhtiöiden 

kerhohuoneissa ja lähiympäristössä. 

Toiminta on suunnattu varsinkin niille

iäkkäille, jotka viettävät paljon aikaa 

kotona ja kaipaavat seuraa.  Tärkeintä 

on vahvistaa iäkkäiden yhdessäoloa ja 

vähentää heidän yksinäisyyttään. 

Asukkaat ovat olleet mukana ideoinnissa 

ja toteutuksessa. Yhdes sä on muun 

muassa rupateltu, kahviteltu, visailtu, 

pelailtu, ulkoil tu ja pidetty levyraateja.

Kotikulmilla-toiminta on saanut 

innostuneen vastaan oton. Asukkaille 

tehdyn palau tekyselyn mukaan toiminta 

on tuonut piristystä arkeen, auttanut 

tutustumaan naapureihin ja lisännyt 

yhteisöllisyyttä.

Miksi mukaan Kotikulmilla-toimintaan?

”Olen nauttinut, kun minut 

hyväk sytään porukkaan, 

vaikka olen huono liikkumaan.” 

Asukas, yli 85-vuotias

”Iloa, oppinut tuntemaan muut 

asukkaat paremmin”.

Asukas, yli 60-vuotias
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Hankkeessa on saatu hyviä kokemuksia 

ja luotu lupaavia käytäntöjä. Haluamme 

jakaa tässä oppaassa ohjeita toiminnan 

eri vaiheisiin ja esimerkkejä käytännöistä. 

Näin Kotikulmilla-toimintaa on 

mahdollista toteuttaa missä päin 

Suomea tahansa.

Kun taloyhtiö haluaa lähteä mukaan, 

silloin on mahdollista lisätä asukkaiden 

yhdessä tekemistä ja taloyhtiön yhteisten 

tilojen käyttöä. Asukkaille tarjotaan myös 

toimintaa lähellä kotia. Parhaimmillaan 

eri-ikäiset asukkaat tutustuvat toisiinsa. 

Näin vahvistuu sellainen ilmapiiri talo-

yhtiössä, jossa välitetään asukkaista ja 

jossa on mukava asua.

Järjestöille, kunnille ja muille yhteisöille 

Kotikulmilla-toimintaan osallistuminen 

luo hyvän keinon järjestää tekemistä 

yhdessä toisten tahojen kanssa. Samalla 

niiden toiminta tulee tutummaksi alueen 

iäkkäille ja voi madaltaa heidän 

kynnystään osallistua. 

Vapaaehtoiset pääsevät Kotikulmilla-

kerhoissa viettämään aikaa yhdessä

iäkkäiden ja muiden asukkaiden kanssa. 

Näin he vahvistavat asukkaiden yhdessä-

oloa naapurustossa.

Käytämme tässä vinkkivihossa nimiä 

Kotikulmilla-toiminta ja Kotikulmilla-

kerho. Käyttäkää mieluusti näitä, mutta 

voitte halutessanne kutsua asukkaiden 

yhteistä toimintaa muullakin nimellä.

Tulkaa mukaan vahvistamaan 
iloa ja yhteisöllisyyttä 
kotikulmillanne!

Outi Mustonen ja Jukka Murto
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K
otikulmilla-toiminnan lähtökoh-

tana on tuottaa iloa asukkaiden 

elämään ja tarjota mukavia päi-

vää piristäviä hetkiä. 

Lisäksi toiminnalla halutaan vahvistaa 

erityisesti iäkkäiden yhdessä tekemistä 

muiden asukkaiden kanssa.

Toiminnan sujumisen kannalta hyvä 

käytäntö on sopia pelisäännöistä, jotka 

ovat yhteisiä sopimuksia siitä, miten 

toimitaan. Laatikaa pelisäännöt 

kirjallisesti, sillä siten niihin voidaan 

palata tarvittaessa. Ottakaa huomioon 

pelisääntöjä laatiessanne esimerkiksi 

seuraavat asiat:

Toiminnan lähtökohdat

”On säännöllinen, etukäteen 

tiedossa oleva ”meno”, 

joka piristää arkea.” 

Asukas, yli 60-vuotias

”Mieli on piristynyt.” 

Asukas, yli 60-vuotias

”Virkistystä – vaihtelua”. 

Asukas, yli 75-vuotias

● Olemme avoimia ja kohtaamme   

 kaikki tasavertaisina.

● Annamme kaikille 

 mahdollisuuden puhua.

● Kunnioitamme jokaisen päätöstä   

 siitä, mitä asioita hän haluaa 

 kertoa ja mihin toimintaan 

 osallistua.

● Vaalimme luottamuksellisuutta ja   

 vaikenemme ryhmäläisten asioista   

 ulkopuolisille.

● Vältämme keskustelua esimerkiksi   

 politiikasta, uskonnoista ja 

 ideologioista, jollei niistä osata 

 puhua sovussa.

● Järjestelemme ja siivoamme tilat   

 yhdessä.

● Osallistumme yhteiseen 

 toimintaan omalla vastuulla.
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Huolehtikaa yhdessä siitä, että 

tapaamisissa on hyvä ilmapiiri, jossa 

kaikkien on mukava ja turvallista olla. 

Jokaisen tulee myös saada olla mukana 

omalla tavallaan, mutta kannustakaa 

toisia kunnioittavaan käytökseen.

Tapaamisissa saa toki kertoa omista 

vaikeuksista ja arjen haasteista. 

Toistuva kielteisyys ja toisten 

arvosteleminen haittaavat kuitenkin 

muiden osallistujien kanssa toimimista 

pidemmän päälle. Sopikaa tarvittaessa 

vartin valitustuokion pitämisestä.

Yksi Kotikulmilla-toiminnan käytäntö on 

se, että mukana on useampi henkilö. 

Näin kukaan ei joudu selviytymään yksin. 

TaloTsempparit ja muut toimintaa 

ohjaavat ovat vapaaehtoisia, joiden on 

hyvä muistaa seuraavat asiat:

● Tehkää luvatut asiat ja älkää 

 luvatko liikoja.

● Joustakaa tarvittaessa 

 suunnitelmista.

● Kertokaa hyvissä ajoin 

 muutoksista.

● Muistuttakaa, mitä seuraavalla 

 tapaamiskerralla tehdään.
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Muistakaa toiminnan toteutuksessa 

helppous. Tehkää sellaista, mikä ei vaadi 

suuria ponnisteluja keneltäkään. 

On tärkeämpää panostaa yhdessäoloon 

kuin laittaa järjestelyihin tuntikausia aikaa. 

Esimerkiksi tarjoiluiden takia ei tarvitse 

leipoa monta lajia, vaan kahvi ja keksi 

riittävät.

Suosittelemme, että Kotikulmilla-

toiminnassa hyödynnätte Ikäinstituutin 

liikunnan ja mielen hyvinvoinnin 

materiaaleja. Säännöllinen liikunta 

parantaa iäkkäiden kuntoa niin kotona 

kuin muutenkin. Iäkkäiden vahvuuksia

ja elämänkokemusta puolestaan 

korostetaan mielen hyvinvoinnissa.
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K
otikulmilla-toiminta on 

osallistujille maksutonta tai 

pienillä kustannuksilla helposti 

toteutettavaa. Voitte järjestää 

toimintaa säännöllisesti tai satunnaisesti 

taloyhtiön tiloissa ja läheisyydessä.

Suunnitelkaa toiminta etukäteen. 

Kun olette kiinnostuneita aloittamaan 

taloyhtiössä, tehkää suunnittelu yhdessä 

asukkaiden kanssa. Näin toteutetaan 

toimintaa, joka sopii asukkaille. 

Kotikulmilla-toiminta käsittää kaikkiaan 

kuusi vaihetta.

2. Ideoikaa yhdessä toiminta
● Järjestäkää ideointitapaaminen.

● Tiedottakaa tapaamisesta 

 etukäteen kutsulla (liite 1).

● Kerätkää tapaamisessa asukkaiden 

 toiveita vapaasti keskustellen tai   

 esimerkiksi asukaskyselyllä (liite 2).

● Sopikaa kokoontumispäivät ja   

 -paikka, kellonaika, yhden 

 tapaamiskerran kesto, osallistujien   

 maksimimäärä sekä onko toiminta   

 avointa vai suljettua.

● Päättäkää, onko toiminta talo-

 yhtiön sisäistä vai voivatko 

 toimintaan osallistua myös muut   

 alueen asukkaat.

● Sopikaa vastuunjaosta eli 

 ohjelmasta, tehtävistä ja kuka 

 tekee mitäkin (liite 3).

Kotikulmilla-toiminnan vaiheet

1. Päättäkää lähteä mukaan
● Sopikaa taloyhtiön hallituksessa,   

 talotoimikunnassa tai vastaavassa   

 lähtevänne mukaan Kotikulmilla-  

 toimintaan.

● Sopikaa taloyhtiössä, missä tilassa   

 toimintaa voidaan toteuttaa 

 (ks. Taloyhtiössä ei ole kerho-

 huonetta s. 11).

● Tiedottakaa päätöksestänne 

 Ikäinstituuttiin.

3. Miettikää rahoitus
● Pyytäkää rahoitusta taloyhtiöltä 

 tai talotoimikunnalta.

● Jos perustatte kahvikassan, 

 sopikaa, miten sitä hoidetaan.
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6. Sopikaa jatkosta
● Tehkää 4−6 kerran tapaamis-

 kokeiluja ja kysykää palautetta.

● Uskaltakaa kokeilla muuta 

 ohjelmaa, mikäli joku ei toimi.

● Kyselkää vapaamuotoisesti 

 palautetta toiminnasta tai 

 käyttäkää palautekyselyä (liite 4).

● Laatikaa ohjelmarunko kevät-,   

 kesä- tai syyskaudelle.

● Osallistukaa Ikäinstituutin 

 koulutuksiin.

● Ottakaa yhteyttä Ikäinstituuttiin,   

 kun tarvitsette tukea.

  

”Me tehtiin yhdessä kokouksessa 

aikataulu. Koko kevään tai syksyn 

päivämäärät, kuka vetää ja mitä vetää. 

Tuolijumppaa vai korttipeliä vai 

tietovisaa vai bingoa.” 

TaloTsemppari

4. Osallistukaa koulutukseen
● Käykää Ikäinstituutin järjestämä   

 TaloTsemppari-valmennus. 

 Siinä perehdytään asukkaiden 

 yhteisen toiminnan ohjaamiseen   

 ja vinkkeihin.

5. Aloittakaa toiminta
● Tiedottakaa toiminnasta.

● Valitkaa määräajaksi esimerkiksi   

 ohjelmavastaavat, mainosten 

 jakajat, tilavastaavat sekä 

 kahvinkeittäjät.

● Varatkaa kerhohuone, sopikaa   

 tarvittaessa avaimen hausta,    

 järjestelkää tila, valmistelkaa 

 mahdolliset tarjoilut ja 

 huolehtikaa tilan siisteydestä.

● Laatikaa yhdessä pelisäännöt 

 toiminnalle.

● Pitäkää toiminnasta päiväkirjaa.   

 Kirjatkaa ainakin osallistujamäärä   

 ja mitä teitte.
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Vinkkejä
Taloyhtiössä ei ole kerhohuonetta
● Kysykää kokoontumistilaa esim. 

 kirjastosta, koululta tai nuoriso-

 talolta, jos taloyhtiössä ei ole 

 kerhohuonetta.

● Toteuttakaa Kotikulmilla-toimintaa 

 yhteistyössä naapuritaloyhtiön   

 kanssa sen kerhohuoneella.

● Vuokratkaa tila yhdessä 

 useamman taloyhtiön kanssa 

 kustannusten säästämiseksi.

Yhteisen toiminnan ideointi
● Houkutelkaa asukkaita paikalle 

 tarjoamalla kahvit, järjestämällä 

 arvonta tai lupaamalla osallistujille   

 maksuton yllätys.

● Innostakaa asukkaita yhteiseen   

 ideointiin taloyhtiön yhteisten   

 tapahtumien kuten talkoiden,   

 pikkujoulujen tai kevätjuhlien 

 yhteydessä.

● Järjestäkää toimintaa esimerkiksi   

 viikoittain, joka toinen viikko tai   

 kerran kuukaudessa.
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● Rikastakaa olemassa olevaa 

 asukastoimintaa tuolijumpalla,   

 kahvittelulla, pelaamalla, 

 ulkoilemalla tai muulla tavalla.

● Voitte kokeilla erilaisia ryhmiä 

 esimerkiksi kävelyporukka, pelikerho 

 ja miesten ryhmä, jotka kokoontuvat 

 eri päivinä.

Kulujen pienentäminen
● Pitäkää nyyttäreitä.

● Lainatkaa kirjallisuutta, lauta-

 pelejä, levyjä, videoita ja muita   

 tarvikkeita kirjastosta.

● Pyytäkää osallistujilta lainaksi 

 tai  lahjoituksina lehtiä, ristikoita, 

 kirjoja, pelikortteja, jumppa-

 välineitä, askartelutarvikkeita, 

 musiikkilevyjä tai vastaavia.

● Kysykää sponsoriksi lähikauppaa   

 tai muuta tahoa.
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Tiedottaminen
● Jakakaa tekemäänne ilmoitusta   

 (liite 5) muun muassa ilmoitus-

 tauluilla, asukkaiden posti-

 luukkuihin tai -laatikoihin ja 

 taloyhtiön verkkokanavissa.

● Jakakaa mainosta lähialueen    

 kauppojen, kirjastojen, apteekkien   

 ja terveysasemien ilmoitus-

 tauluilla, kun haluatte mukaan   

 osallistujia laajemmin 

 naapurustosta.

● Ilmoitelkaa alueellisissa Facebook-

 ryhmissä ja paikallisessa mediassa.

● Hyödyntäkää ”puskaradiota”.

 

Toiminta
● Käykää kuulumiskierros 

 joka kerta, jolloin jokaiselle 

 annetaan mahdollisuus kertoa   

 kuulumisensa.

● Sopikaa puheajan pituus 

 esimerkiksi kellolla, ajastimella,   

 tiimalasilla tai pyytämällä 

 kertomaan asiasta vain yhdellä 

 sanalla. Omalla vuorolla saa myös   

 olla halutessa hiljaa.

● Luokaa kiireetöntä ilmapiiriä, 

 jossa jokainen osallistuja saisi 

 kokea itsensä tervetulleeksi 

 ryhmään.

● Mietittäkää hätätilanteessa 

 toimimista. Selvittäkää 

 esimerkiksi poistumisreitin 

 sijainti, pitäkää puhelin aina 

 mukana ja hankkikaa ensiapu-

 ohjeet ja -laukku kerhohuoneeseen.

”Tutustuu talon asukkaisiin. 

Edistää liikuntaa, painottaa sen

tärkeyttä. Mielenkiintoisia juttuja.”

Asukas, yli 75-vuotias
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V
oitte järjestää Kotikulmilla-

toimintaa niin taloyhtiöiden 

sisätiloissa kuin ulkona. 

Kerhohuoneen lisäksi voitte 

olla rappukäytävissä, pyykkituvassa, 

aulassa ja vastaavissa paikoissa, mikäli 

sellaisia tiloja on. Taloyhtiön pihan 

lisäksi kannattaa hyödyntää esimerkiksi 

lähiseudun puistoja, urheilukenttiä 

ja luontopolkuja. Kartoittakaa 

tilamahdollisuudet ennen kuin 

aloitatte toiminnan. Yksi hyvä keino 

tutustua tiloihin on valokuvata ne.

Tekemistä sisällä
Taloyhtiön kerhohuoneella tai muissa 

vastaavissa tiloissa on mahdollista tehdä 

porukalla monenlaista. Yhdessä koti-

kulmilla -hankkeessa mukana olleissa 

taloyhtiöissä suosittua tekemistä sisällä 

ovat olleet muun muassa:

Yhdessä tekemistä

”Tulee lähdettyä neljän seinän 

sisältä ja seurusteltua.” 

Asukas, yli 85-vuotias asukas

”Pelaaminen on mukavaa.” 

Asukas, yli 75-vuotias

”Olen tutustunut muihinkin, jotka 

täällä asuu. Varsinkin, kun toiselta 

puolen Suomea tänne muutin 

lapsen kanssa, niin on ollut mukava 

tutustua uusiin ihmisiin.” 

Asukas, yli 30-vuotias

● Rupattelu kahvikupin äärellä

● Kortti- ja lautapelit

● Bingon peluu

● Tietovisat

● Yhteislaulu ja levyraati

● Vierailijoiden käynnit

● Yhteinen jumppa
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Voitte tehdä yhdessä paljon muutakin. 

Liitteestä 6 löydätte monenlaisia 

vinkkejä sisällä ja ulkona tekemiseen. 

Kysykää osallistujilta säännöllisesti ideoita. 

Hyviä vinkkejä saatte myös tutustumalla 

muissa taloyhtiöissä, järjestöissä, 

palvelutaloissa ja vastaavissa järjestävään 

toimintaan. Netti ja kirjallisuus tarjoavat 

paljon aiheita yhdessä tekemiseen.

Suosittelemme, että keräätte ylös toiveita 

vierailijoista ja kiinnostavista teemoista. 

Yhdessä kotikulmilla -hankkeessa mukana 

olleissa taloyhtiöissä toivottuja sisältöjä 

ovat olleet muun muassa terveyteen,

ravitsemukseen, liikunnanohjaukseen tai 

palveluihin liittyvät aiheet. Voitte kysyä 

vierailijoita esimerkiksi järjestöistä, 

kunnasta tai alueen yrityksistä.
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Jumppa Kunnon eväät 
-korteista
Kunnon eväät -korttipakettiin 

kuuluu 52 erilaista voimaa ja 

tasapainoa kehittävää kortti-

liikettä. 

Mukana on käyttöopas, joka 

sisältää valmiiksi suunniteltuja 

jumppaohjelmia. Valitkaa 

muutama kortti, joiden 

mukaan jumppaatte.

Tutustumis- tai kuulumiskierros 
Mielipakan avulla
Mielipakka koostuu 52 mielen hyvin-

vointiin keskittyvästä kortista. Kortit 

on kuvitettu luontovalokuvin. 

Voitte käyttää kortteja esimerkiksi 

keskustelun virittäjinä tai vahvuuksien 

ja taitojen pohtimisessa.

1. Levittäkää Mielipakan kortteja 

pöydälle kuvapuoli ylöspäin. Kaikkia 

pakan kortteja ei tarvitse käyttää, 

mutta niitä kannattaa olla riittävästi 

osallistujamäärän kannalta.

2. Pyytäkää jokaista valitsemaan yksi 

kortti, joka sopii hänen sen hetkiseen 

olotilaansa.

3. Kehottakaa osallistujia kertomaan 

vuorollansa etunimensä ja sen, miksi 

valitsi kyseisen kortin. Lukekaa 

halutessa kortin kääntöpuolelta 

Pohdittavaksi-teksti ja jutelkaa sen 

herättämistä ajatuksista.

4. Voitte valita sinisellä kukalla 

merkityt kortit, jotka ovat aiheiltaan 

helpompia.

Kokeilkaa
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Tehkää näitä voimaa ja tasapainoa 

harjoittavia liikkeitä yhdessä. Edetkää 

rauhallisesti ja muistakaa hengittää 

liikkeitä tehdessänne. Pitäkää myös 

taukoja liikesarjojen välillä ja juokaa 

vettä.

1. Istukaa tuolilla selät suorina. 

Ojentakaa vuorotellen oikea ja vasen 

jalka suoraksi rauhalliseen tahtiin. 

Toistakaa liikettä 10−15 kertaa. 

Pitäkää tauko ja tehkää sama 

uudelleen. Painoilla voitte tehostaa 

harjoittelua.

2. Seisokaa ja ottakaa tukea tuolin 

selkänojasta tai pöydästä. Nostakaa 

vuorotellen oikea ja vasen polvi ylös. 

Toistakaa molemmilla jaloilla 10−15 

kertaa. Pitäkää tauko ja tehkää sama 

uudelleen.

3. Asettakaa tuolit seinää vasten. 

Istuu tukaa tuolien etureunoille. 

Kumar tukaa eteenpäin ja nouskaa 

seisomaan. Toistakaa 10−15 kertaa. 

Pitäkää tauko ja tehkää sama

uudelleen.

Jumppa Kävely kevyemmäksi -kotivoimisteluohjelman tahtiin

een.
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Tekemistä ulkona
Yhdessä kotikulmilla -hankkeessa mukana 

olevissa taloyhtiöissä suosittua yhteistä 

tekemistä ovat ulkona olleet:

Sään salliessa voitte toteuttaa kerho-

huoneen toiminnan helposti ulkona. 

Taloyhtiön pihalla ja lähiympäristössä

voitte yhdessä esimerkiksi kahvitella,

pitää erilaista aivojumppaa ja tieto-

visoja, tunnistaa kasveja, bongata 

lintuja, tutustua lähipuistoihin, viljellä 

tai huolehtia istutuksista.

● Erilaiset pihapelit 

  (esim. mölkky, petanque)

● Yhteiskävelyt

● Pihajuhlat

● Grillailu

● Juttelu pihan penkeillä

● Jumppa ja tanssiminen
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Korttelikävely
Kävely porukalla on mukava tapa 

ulkoilla ja tavata muita. Tarkoitus 

on kävellä rauhalliseen tahtiin. 

Mukaan voitte ottaa kävelysauvat. 

Voitte yhdistää kävelyyn esimerkiksi 

jutustelua, tutustumista lähiseudun 

nähtävyyksiin, taukojumppaa tai 

kahvittelua. 

Toteuttakaa korttelikävely taloyhtiö-

kohtaisesti tai laajemmin 

naapurustossa. Jokainen osallistuu 

kävelylle omalla vastuulla. 

1. Sopikaa kävelyn päivämäärät, 

kellonaika, lähtöpaikka ja vetäjät tai 

toimikaa yhteisvastuullisesti.

2. Järjestäkää kävely esimerkiksi 

4−6 kertaa.

3. Olkaa halutessa yhteydessä 

paikallisiin toimijoihin kuten 

järjestöihin, kuntiin ja seurakuntiin 

vetovastuun jakamiseksi.

4. Laatikaa ilmoitus kävelyistä.

5. Jakakaa ilmoitusta esimerkiksi 

ilmoitustauluille, asuntoihin, 

sosiaalisessa mediassa, 

paikallislehdissä ja alueen toimijoille.

6. Tehkää kaksi erivauhtista ryhmää.

Kokeilkaa
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Luontoelämyspolku
Luontoelämyspolun ajatuksena on 

kulkea yhdessä rastilta toiselle ja 

tehdä välillä harjoituksia tehtävä-

korttien innoittamana. Ohjepakettiin 

kuuluu 42 korttia ja ohjaajan opas. 

Tehtäväkortit on jaettu liike-, vetreys-, 

aisti- ja kokemuskoreihin. 

Voitte toteuttaa Luontoelämyspolun 

vaikkapa pihassa, metsikössä tai 

rannassa.

1. Suunnitelkaa reitti etukäteen 

mieluisaan ympäristöön.

2. Valitkaa Luontoelämyspolun neljästä 

eri korista vähintään 1 kortti kustakin. 

Poimikaa tarvittaessa lisää tehtäviä.

3. Viekää halutessanne tehtäväkortit 

valmiiksi reitin varrelle.

4. Miettikää sopivat levähdyspaikat.

5. Muistuttakaa osallistujia sään ja 

maaston mukaisesta pukeutumisesta 

sekä riittävästä juomisesta, erityisesti 

lämpöisellä säällä. Laittakaa jalkaan 

tukevat kengät.

6. Lähtekää ulos ja edetkää 

suunnitellun reitin mukaisesti.

 2. Puuhun kurkotus
 Kurkottakaa käsiä kohti 

 puunoksia ja nouskaa 

 varpaille.

 18. Kylki kaarelle 
 Nostakaa kädet ylös ja 

 venyttäkää kyljet pitkiksi.

 25. Tuulen vire ihollasi
 Huojukaa tuulen tahtiin ja   

 nauttikaa poskille tulevasta   

 tuulenvireestä.

 35. Vuodenajat vaihtelevat 
 Kertokaa toisillenne, 

 mikä on lempivuodenaikanne.
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Aamukahvittelu, Helsinki
Kerhohuoneella kahvitellaan joka aamu. 

Kahvittelu kestää tunnin ajan ja siitä on 

vastuussa 4−5 asukkaan porukka. 

Tarjolla on kahvia, keksiä tai jotain pientä 

purtavaa. Kerhohuone on myös päivittäin 

avoinna asukkaille ja se on tärkeä 

kohtaamispaikka, koska asunnot ovat 

pieniä.

Kotikulmilla-kerho, Helsinki
Kotikulmilla-kerho toteutetaan usean 

taloyhtiön yhteisenä toimintana, sillä vain 

yhdessä taloyhtiössä on kerhohuone. 

Kerho kokoontuu joka toinen viikko 

muutaman tunnin ajan. Joka kerta ollaan 

yhdessä ja jutellaan. Pelit, aivojumppa, 

bingo ja kahvittelu ovat olleet myös 

suosittuja. Muu ohjel ma suunnitellaan 

yhdessä.

Esimerkkejä taloyhtiöiden yhteisestä toiminnasta
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Pelikerho, Kotka
Taloyhtiössä on toiminut vuosia 

viikoit tainen jumpparyhmä. Yhdessä 

kotikulmilla -hankkeen myötä 

laa jen nettiin toimintaa perustamalla 

peli kerho. Neljän kerran kokeilun jälkeen 

kerho on jatkanut toimintaansa.

Asukkaat kokoontuvat kerhohuoneelle 

pelaamaan mm. kortti-, muisti- ja lauta-

pelejä joka toinen viikko. Samalla he 

kahvittelevat ja juttelevat.

Saunakahvila, Helsinki
Taloyhtiön kerhohuoneella pidetään 

lenkkisaunan yhteydessä kerran 

kuukaudessa kahvilaa, jonka tarjottavat 

ovat maksuttomat. Lisäksi vietetään 

aikaa yhdessä ja rupatellaan. Talotoimi-

kunta kattaa kahvilan tarjoilut sekä 

muiden asukastapahtumien kuten 

grillitilaisuuksien, joulupuuron ja 

juhan nusjuhlien kulut asukastoiminnan 

määrärahalla.

Tapaamiset kalenterivuoden 
mukaan, Kotka
Talossa järjestetään kerran kuukaudessa 

asukastapaamisia kerhotilassa tai kesä-

aikaan terassilla. Tapaamisten teemat 

tulevat pitkälti kalenterivuoden mukaan: 

esimerkiksi loppiaisen vietto, laskiais-

juhla, vappubrunssi, juhannuksen 

nyyttärit, elonkorjuujuhlat sekä Lucia-

juhlat. Tarjoilukuluista jokainen osallistuja 

maksaa osuutensa kulloinkin sovitun 

summan mukai sesti. Toisinaan läheinen 

kauppa lahjoittaa tarjottavaa. Järjestelyistä 

vastaa 3−4 asukasta. Lähikoulun oppilaita 

kutsutaan välillä esiintymään.

Ulkopelit, Helsinki
Kesäaikaan asukkaat pelaavat mölkkyä, 

petanqueta ja krokettia pääasiassa 

taloyhtiön pihalla sekä välillä lähikentällä. 

Pelihetkiä pidetään kerhopäivinä ja 

muulloinkin. Peliradan lähelle on tapana 

nostaa penkki, jotta pelaamisen välissä 

pystyy lepäämään.
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T
ässä käsittelemme joitakin 

Kotikulmilla-toiminnan 

mahdollisia pulmatilanteita ja 

sitä, miten voitte tilanteissa 

toimia. Voitte ottaa yhteyttä myös 

Ikäinstituuttiin, kun tarvitsette tukea 

jonkin tilanteen ratkaisemiseksi. 

Tarkoitus on yhdessä miettiä sopivia 

ratkaisukeinoja, jottei tilanteissa tarvitsisi 

toimia yksin.

Puhelias osallistuja 
Kotikulmilla-toiminnassa tavoitteena 

on, että osallistujilla on mahdollisuus 

keskustella tasapuolisesti. Yleensä toiset 

ovat kuitenkin puheliaampia kuin toiset. 

Voitte huomioida hiljaisemmat vaikkapa 

pyytämällä heitä ensin kertomaan 

kokemuksistaan. Pitäkää myös kuulumis-

kierroksia, jolloin kaikki saavat puhua 

vuorotellen. Vaihtoehtoisesti voitte jakaa 

puheenvuoroja esineen kuten avainten, 

kynän tms. avulla. Puhua saa vasta, kun 

esine on henkilöllä. Jakakaa osallistujia 

välillä 3–4 henkilön ryhmiin tai pareiksi.

Toisten arvosteleminen
Jotkut osallistujat saattavat välillä 

arvostella joitakin ihmisiä tai kertoa 

mielipiteensä tyyliin, että ainoastaan 

he olisivat oikeassa. Puuttukaa tällaiseen 

puheeseen porukalla, sillä Kotikulmilla-

toiminnassa ollaan avoimia muille ja 

kohdataan ihmiset tasavertaisina 

riippumatta heidän taustastaan. 

Voitte vedota yhteisiin pelisääntöihin. 

Painottakaa myös sitä, että Kotikulmilla-

toiminnan tulee olla mukavaa ja 

turvallista kaikille osallistujille.

Pyytäkää tarvittaessa arvostelijat 

erilliseen tapaamiseen. Tehkää näin 

varsinkin, kun olette saaneet muilta 

palautetta asiasta. Kertokaa tällöin 

palautteesta ja siitä, että jos he haluavat 

osallistua Kotikulmilla-toimintaan 

jatkossakin, on heidän muistettava 

antaa tilaa muidenkin mielipiteille ja 

kohdella ihmisiä arvostavasti. 

Ratkaisuja pulmatilanteisiin
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Huoli jostain asukkaasta
Yhteisissä tapaamisissa saattaa käydä

iäkäs asukas, jonka käytös on 

mielestänne muuttunut tai jonka kunto 

on heikentynyt. Tai olette huomanneet 

yhden osallistujan vaikuttavan nykyään 

ahdistuneelta. Teitä voi myös huolettaa 

jonkun taloyhtiössä asuvan lapsen tai 

muun asukkaan tilanne.

Mikäli henkilön kanssa puhuminen ei 

onnistu tai ette halua sitä tehdä, otta kaa 

yhteyttä paikkakuntanne sosi aali- tai 

terveydenhuoltoon. Esimerkiksi sosiaali-

työntekijä neuvoo, miten tilanteessa 

kannattaa toimia ja ohjaa eteenpäin. 

Iäkkään ihmisen osalta voitte tehdä 

huoli-ilmoituksen. Usein huoli-ilmoitus 

onnistuu suoraan kunnan nettisivujen 

kautta. Sen voi halu tessa tehdä 

nimettömänä. Monissa kunnissa on 

myös neuvontapaikkoja, joista voitte 

kysyä neuvoa ikääntyneiden tilanteisiin.

Asukkaan kuolema
Voitte joutua tilanteeseen, että joku 

toimintaan osallistujista kuolee. Käsitelkää 

kuolemantapausta seuraavalla tapaamis-

kerralla, koska se saattaa herättää monen-

laisia tunteita. Voitte esimerkiksi pitää 

hiljaisen hetken henkilön muistolle, 

sytyttää kynttilän tai muistella henkilöä 

muuten.

Jotkut osallistujat ja vapaaehtoiset 

saattavat haluta puhua tapahtuneesta 

tai sen herättämistä ajatuksista 

enemmänkin. Sopikaa ryhmässä, 

keskustellaanko näistä tapaamisen 

jälkeen tai vaikkapa pienemmissä 

poru koissa tapaamisen aikana. 

Ohjatkaa tarvittaessa henkilöt auttavien 

tahojen kuten sosiaali- ja terveysalan 

työntekijöiden pariin. Tärkeintä tilanteessa 

on, että kaikki osapuolet saavat käsitellä 

asiaa, mikäli heistä siltä tuntuu.
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Riitatilanne
Riita voi aiheutua melkein mistä syystä 

hyvänsä ja se voi koskea koko ryhmää 

tai vain osaa henkilöistä. Selvittäkää riita 

mahdollisimman pian sen alettua. 

Voitte esimerkiksi jäädä tapaamiseen 

jälkeen keskustelemaan asiasta tai sopia 

erillisen tapaamisajan. Koet takaa luoda 

keskustelusta niin rauhallinen kuin 

pystytte. Antakaa kaikille tilaa puhua, 

mutta korostakaa, että puhutaan toisista 

arvostavasti eikä siten syytellä tai 

nimitellä ketään. 

Koettakaa olla asettumatta kummankaan 

osapuolen kannalle. Mikäli riita ei tällä 

ratkea, sopikaa tapaaminen, johon 

pyydätte ryhmän ulkopuolisen henkilön 

sovittelijaksi.

Toiminnan päättyminen
Jos Kotikulmilla-toiminta päättyy talo-

yhtiössä, syitä päättymiselle voi olla 

monia. Toisinaan ei löydy uusia vapaa-

ehtoisia poisjääneiden tilalle. Toisinaan 

taas osallistujia on niin vähän, että 

toiminta kannattaa lopettaa tai sulauttaa 

muuhun toimintaan. 

Ilmoittakaa lopettamisesta hyvissä ajoin 

kaikille osapuolille. Käykää ajoissa myös 

läpi sitä, milloin viimein kerta on ja mitä 

osallistujat voivat jatkossa tehdä. Näin 

ihmiset saavat jutella tuntemuksistaan. 

Voitte juhlistaa viimeistä kertaa jotenkin. 

Lopettamisen sijasta voitte ehdottaa 

yhdistämistä taloyhtiön tai alueen 

toimintaan tai tauon pitämistä. 

Painottakaa, että osallistujat voivat 

halutessaan aloittaa toiminnan 

uudestaan. Kertokaa siksi tahot ja 

yhteys tiedot, joista he saavat tarvittaessa 

tukea tilanteeseen.
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Ikäinstituutin materiaalit
Keskustele elämäntaidoista -opas

Kunnon eväät -kortit ja käyttöopas

Kunnon tasapainorata – Ohjaajan opas

Kunnon tasapainorata 2 – Ohjaajan opas

Kävely kevyemmäksi -kotivoimisteluohjelma

Luontoelämyspolku – Ohjaajan opas

Mielipakka – 52 kortin pakka

Jumppavideot

Lisätietoa ja materiaaleja

Linkkejä toiminnan tueksi
www.ikainstituutti.fi 

www.ikäopisto.fi 

www.kotikaupunkipolut.fi 

www.luontosivusto.fi 

https://vahvike.fi 

www.vihreaveraja.fi 

www.voitas.fi 
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Yhdessä
kotikulmilla

Tervetuloa asukkaiden ideointitapaamiseen!

• maanantaina 
 26.8.2019 klo 17
• Kotikulmakatu 8 A
    kerhohuone

Tule ideoimaan asukkaiden yhteistä tekemistä taloyhtiöömme. 

Mitä kaikkea mukavaa voimme tehdä yhdessä kerhohuoneella ja 

lähiympäristössä? Tarjolla on kahvia, mehua ja pientä suolaista. 

Kaikki paikalle tulijat saavat yllätyksen! Tilaisuus on avoin kaikille 

asukkaille, mutta erityisesti mukaan toivotaan iäkkäitä.

Kerhohuoneella tavataan!

t. Kotikulmakatu 8 talotoimikunta

 

LIITE 1. Kutsu ideointitapaamiseen
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LIITE 2. Asukaskysely

Kotikulmilla-toiminta tapahtuu taloyhtiön tiloissa ja läheisyydessä. Asukkaat voivat 

yhdessä esimerkiksi kahvitella, jutella, pelailla, ulkoilla ja visailla. Toiminta on avointa 

kaikille asukkaille, mutta erityisesti mukaan toivotaan iäkkäitä.

Suunnittelemme yhteistä toimintaa. Auta vastaamalla 
asukaskyselyyn!

1. Millaista toimintaa toivot järjestettävän taloyhtiössäsi?
  yhdessäoloa (esim. juttelua, pelaamista, kahvittelua)

  liikuntaa porukalla (esim. yhteiskävelyä, jumppaa)

  musiikkia (esim. yhteislaulua, levyraateja)

  askartelua, käsitöitä

  kasvien hoitoa

  vierailijoita eri aiheista

  jotain muuta, mitä: 

2. Haluatko toimia vapaaehtoisena Kotikulmilla-toiminnassa?

  kyllä, kirjoita tähän yhteystietosi: 

  

  en

3. Mikä saa sinut tulemaan mukaan asukkaiden toimintaan?

Kiitos vastaamisesta!
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LIITE 3. Vastuunjako

PÄIVÄ OHJELMA & TEHTÄVÄT TEKIJÄT

26.8.2019 Lautapelejä

Mehuhetki

Tilavaraus ja avainten haku

Tilojen järjestely ja siivous

Outi

Ville

Kerttu

Kaikki

9.9.2019 Levyraati

Kahvittelua

Tilojen järjestely ja siivous

Jukka

Martta & Matti

Kaikki

23.9.2019 Ruokamaistiaiset

Tiedottaminen

Kaikki 

Vilho & Anita

jne.
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LIITE 4. Palautekysely

Kotikulmilla-toiminta tapahtuu taloyhtiön tiloissa ja lähiympäristössä. 

Yhteinen toiminta on tarkoitettu iäkkäille ja muille asukkaille. 

Kehitämme toimintaa. Auta vastaamalla palautekyselyyn!

1. Mistä sait tietää Kotikulmilla -toiminnasta?
  Kuulin naapurilta tai tuttavalta

  Sain postissa tiedotteen ryhmästä

  Ilmoitustaululta

  Taloyhtiökokouksessa

  Jostain muualta, mistä?

2. Arvioi seuraavia Kotikulmilla-toimintaan liittyviä asioita 
rastittamalla sopivin vastausvaihtoehto.

Eri 
mieltä

Jokseenkin 
eri mieltä

Jokseenkin 
samaa mieltä

Samaa 
mieltä

Ryhmässä on hyvä ilmapiiri.

Kerhon ohjelma on ollut kiinnostava.

Kokoontumisväli on sopiva.

Yhteinen toiminta on lisännyt 
yhdessäoloa taloyhtiössä.

Olen tutustunut paremmin muihin 
asukkaisiin.

Haluan toiminnan jatkuvan.

3. Mitä kehittämistoiveita tai terveisiä sinulla on?

Kiitos vastaamisesta!
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Yhdessä
kotikulmilla

LIITE 5. Ilmoituspohja

Tervetuloa asukkaiden Kotikulmilla-kerhoon!

• joka toinen tiistai
• 15.1.−21.5.2019 klo 15
• Kotitie 5 B kerhohuone

Ohjelma:
15.1.  tutustuminen   26.3.  vierailija paikalla

29.1.  lautapelejä      9.4.  teetä ja sympatiaa

12.2.  ystävänpäiväkahvit   23.4.  kävely

26.2.  bingo       7.5.  vierailu naapuritaloon

12.3.  aivojumppa    21.5.  nyyttärit ja pihapelit

Ohjelma on alustava. Sitä ideoidaan yhdessä.

Lisätietoja:
TaloTsempparit

Puh. (Hankitaan TaloTsemppareille prepaid -liittymä)

Sähköposti (kerholle voi perustaa sähköpostiosoitteen)

Kerhohuoneella tavataan!
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LIITE 6. Vinkkejä Kotikulmilla-toimintaan

Tekemistä sisällä
Yhdessäolo
● Juokaa kahvin sijasta välillä teetä.

● Jutelkaa hyvistä uutisista.

● Katsokaa urheilukisoja, dokumentteja,  

 elokuvia tai yhdessä valittua ohjelmaa 

 televisiosta.

● Lukekaa yhdessä lehtiä.

● Vaihdelkaa lukuvinkkejä ja reseptejä.

● Katsokaa YouTube-videoita yhdessä  

 nuorten asukkaiden, lastenlasten tai  

 lähikoululaisten  kanssa.

● Kutsukaa vierailijoita järjestöistä,   

 kunnasta tai yrityksistä.

● Opastakaa toisianne kännyköiden, 

 tablettien tms. kanssa.

● Pyytäkää halukkaita kertomaan   

 lapsuuden tai nuoruuden koti-

 seudustaan. Katselkaa kuvia seudulta.

● Pitäkää lapsiparkkia, johon 

 vanhemmat voivat jättää lapsensa   

 hetkeksi hoitoon vaikkapa kaupassa-

 käynnin ajaksi. Hoitakaa lapset 

 porukalla.

Pelailu ja aivojumppa
● Pelatkaa lautapelejä ja bingoa.

● Tehkää ristikoita.

● Järjestäkää tietovisoja.

● Pitäkää muistelutilaisuuksia eri 

 aiheista.

● Pelatkaa nettipelejä tabletilla.

● Toteuttakaa valehtelijoiden klubi.   

 3–4 henkilöä selittää outojen esineiden  

 käyttöä. Yhden henkilöistä tulee puhua  

 totta, muiden valehdella. Tämän 

 jälkeen muut osallistujat arvaavat, 

 kuka henkilöistä puhuu totta. 

 Joku toimii juontajana.

Luovuus
● Askarrelkaa kierrätysmateriaaleista.

● Pitäkää näytelmäkerhoa tai muun 

 luovan toiminnan kerhoa.    

 Tarjotkaa halutessanne näytelmää   

 esitettäväksi paikalliseen tapahtumaan  

 tai vaikkapa kirjastoon.

● Järjestäkää kirjallisuuspiiri tai 

 kulttuurikerho, joka käy yhdessä   

 elokuvissa, teatterissa ja konserteissa.

● Opetelkaa uusia tekniikoita 

 neulomiseen ja virkkaamiseen.   

 Hyödyntäkää myös muiden maiden 

 käsityövinkkejä.

● Järjestäkää novellikoukku-tapahtuma.  

 Neulokaa yhdessä samalla, kun joku  

 lukee ääneen novelleja. Lahjoittakaa  

 halutessanne tuotoksenne jollekin 

 hyväntekeväisyyskohteelle.



34

Tapahtumat ja juhlat
● Viettäkää yhteisiä syntymäpäiviä.

● Järjestäkää nyyttärit.

● Tehkää ruokaa ja syökää yhdessä.

● Valmistakaa terveellisiä ruokia tai   

 välipaloja yhdessä.

● Viettäkää juhlia kalenterivuoden   

 mukaan.

● Pitäkää ruokatapahtumia, joissa   

 syödään, vaihdellaan tai myydään   

 eri alueiden ja maiden ruokia.

● Järjestäkää kirpputori.

● Toteuttakaa tavaroiden tai kasvien   

 vaihtopäivä.

● Kutsukaa vierailijoita jostain 

 harrastuspiiristä kertomaan 

 harrastuksistaan.

Musiikki
● Järjestäkää levyraati, disko tai 

 karaokeilta.

● Pyytäkää musiikkivinkkejä levyraatiin  

 esimerkiksi nuoremmilta asukkailta tai  

 lapsenlapsilta.

● Pitäkää musiikkivisa. Soittakaa vähän  

 aikaa jonkun kappaleen alkutahdit,   

 minkä jälkeen osallistujat arvaavat, 

 millä sanoilla kappale alkaa.

● Järjestäkää yhteisiä laululeikki-

 tuokioita eri-ikäisten kesken.

● Tutustukaa eri maiden musiikkiin.

● Kuunnelkaa eri radiokanavia, myös 

 sellaisia, joita ette tavallisesti kuuntele.

● Laulakaa porukalla.

● Perustakaa musiikkiryhmä, joka laulaa  

 ja soittaa yhdessä.

● Kutsukaa paikalle laulu- ja soitto-

 taitoisia vieraita.

Liikunta
● Tehkää tuolijumppaa.

● Kävelkää rappusissa.

● Hyödyntäkää valmiita liikunnan   

 ohjeita.

● Jumpatkaa Ikäinstituutin jumppa-

 videoiden tahdissa.

● Hakekaa jumppavinkkejä YouTubesta.

● Yhdistäkää jumpan ja aivojumpan   

 harjoituksia.

Matkailu
● Katselkaa valokuvia matkoilta, 

 luonnosta, rakennuksista tai muista   

 kiinnostavista paikoista.

● Järjestäkää nojatuolimatkoja. 

 Jotkut esittelevät matkakohdetta   

 ja kertovat kokemuksistaan. 

 Lukekaa kohteen matkaoppaita,   

 tutustukaa sen ruokatarjontaan ja 

 seuratkaa, mitä uutisaiheita tästä 

 kohteesta on viime aikoina nähty. 

 Matkakohde voi olla lähiseudulta, 

 eri puolilta Suomea tai mistä päin 

 tahansa maailmaa.
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Tekemistä ulkona
Yhdessäolo
● Pelatkaa pihapelejä esim. 

 mölkkyä, petanqueta ja krokettia.

● Järjestäkää pihajuhlat tai -tanssit.

● Grillatkaa yhdessä.

● Pitäkää pihakirpputori.

● Kahvitelkaa.

● Ottakaa valokuvia lähiseudulta.

● Toteuttakaa pyörien huoltopäivä.

Luonto
● Bongatkaa pihapiirin tai lähimaaston  

 lintuja.

● Tunnistakaa kasveja, eläimiä ja lintuja.

● Viljelkää yhdessä.

● Jutelkaa eri vuodenajoista.

Liikunta
● Jumpatkaa pihassa tai lähipuistossa.

● Tanssikaa radion säestyksellä.

● Toteuttakaa Luontoelämyspolku.

● Lähtekää porukalla kävelemään.

● Järjestäkää kaikenikäisten 

 liikuntahetki.

Muualla
● Tutustukaa lähiseudun maksuttomiin  

 kohteisiin.

● Lähtekää piknikille lähipuistoon.

● Tehkää retkiä museoihin, puistoihin,  

 metsiin jne.

● Käykää porukalla kirjastossa.

● Vierailkaa naapuritaloyhtiöissä.

 



Tämä opas on suunnattu kaikille niille, jotka haluavat järjestää 

yhteistä toimintaa iäkkäille ja muille asukkaille taloyhtiön tiloissa 

ja lähiympäristössä. Siinä keskitytään Kotikulmilla-toiminnan eri 

vaiheisiin ja annetaan esimerkkejä käytännöistä. Opas soveltuu 

vapaaehtoisille, asukkaille, työntekijöille tai muille asiasta 

kiinnostuneille tahoille.

Vinkkejä taloyhtiön Kotikulmilla-toimintaan


