
 
 
 
 

VINKKILISTA 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, las-
tenlasten tai lähikoululaisten kanssa. 

• Kutsukaa vierailijoita järjestöistä, kunnasta tai yrityksistä. 

• Opastakaa toisianne kännyköiden, tablettien tms. kanssa. 

• Pyytäkää halukkaita kertomaan lapsuuden tai nuoruuden ko-
tiseudustaan. Katselkaa kuvia seudulta. 

• Pitäkää lapsiparkkia, johon vanhemmat voivat jättää lapsen-
sa hetkeksi hoitoon vaikkapa kaupassakäynnin ajaksi. Hoita-
kaa 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 outo-
jen esineiden käyttöä. Yhden henkilöistä tulee puhua totta, 



 
 
 
 

muiden valehdella. Tämän jälkeen muut osallistujat arvaa-
vat, 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 yhdes-
sä elokuvissa, teatterissa, konserteissa tms. 

• Opetelkaa uusia tekniikoita neulomiseen ja virkkaamiseen. 
Hyödyntäkää myös muiden maiden käsityövinkkejä. 

• Järjestäkää novellikoukku-tapahtuma. Neulokaa yhdessä 
samalla, kun joku lukee ääneen novelleja. Lahjoittakaa halu-
tessanne tuotoksenne jollekin hyväntekeväisyyskohteelle. 

 
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 nuorem-
milta asukkailta tai lapsenlapsilta. 

• Pitäkää musiikkivisa. Soittakaa vähän aikaa jonkun kappa-
leen alkutahdit, minkä jälkeen osallistujat arvaavat, millä sa-
noilla kappale alkaa. 

• Järjestäkää yhteisiä laululeikkituokioita eri-ikäisten kesken. 

• Tutustukaa eri maiden musiikkiin. 

• Kuunnelkaa eri radiokanavia, myös sellaisia, joita ette tavalli-
sesti kuuntele. 

• Laulakaa porukalla. 

• Perustakaa musiikkiryhmä, joka laulaa ja soittaa yhdessä. 

• Kutsukaa paikalle laulu- ja soittotaitoisia vieraita. 
 
LIIKUNTA 

• Tehkää tuolijumppaa. 

• Kävelkää rappusissa. 

• Hyödyntäkää valmiita liikunnan ohjeita. 

• Jumpatkaa Ikäinstituutin jumppavideoiden tahdissa. 

• Hakekaa jumppavinkkejä YouTubesta. 

• Yhdistäkää jumpan ja aivojumpan harjoituksia. 
 
MATKAILU 

• Katselkaa valokuvia matkoilta, luonnosta, rakennuksista tai 
muista kiinnostavista paikoista. 

• Järjestäkää nojatuolimatkoja. Jotkut esittelevät matkakoh-
detta ja kertovat kokemuksistaan. Lukekaa kohteen matka-
oppaita, tutustukaa sen ruokatarjontaan ja seuratkaa, mitä 
uutisaiheita olette tästä kohteesta nähneet. 



 
 
 
 

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. 


