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Ennakoivat avaimet syrjäytymisen ehkäisyyn ja 
osallisuuden vahvistamiseen

• Köyhyyden poistaminen ja aineellisen niukkuuden poistaminen kaiken ikäisiltä

• Tasa-arvon lisääminen, mahdollisuuksien tasa-arvo 

• Yhteisöllisyyden  ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistaminen

• Ennakkoluulojen purkaminen 

• Yhdenvertainen pääsy hyvinvointivaltion palveluihin

• Erittäin kustannustehokkaita toimintatapoja

• Osaamisen, työn ja toimeliaisuuden mahdollisuudet



Syrjäytymistä kokeneiden tai moninkertaisten riskien 
kanssa elävien tilanteen korjaaminen vaikeampaa 

• Yksittäinen syrjäyttävä ilmiö ei estä tilanteen muuttamista itse, eikä vielä 
muutamakaan, vaikka se vaatiikin sinnikkyyttä

• Mitä useammasta yhtäaikaisesta syrjäyttävästä asiasta on kyse sen suurempi 
tarve on erityiselle tuelle, jotta tilanne muuttuu paremmaksi tai edes säilyy 
nykyisellä tasolla

• Järjestöjen rooli ja vertaistuki tässäkin erittäin tärkeä, auttamisessa välttämätöntä 
ammattilaisten tuki

• Yksilölliset pitkäkestoiset tukitoimet välttämättömiä



Lea Stenberg, koordinaattori, Ikäinstituutti



Elämänote-ohjelman hankkeet tukevat iäkkäiden hyvää arkea, 
elämänhallintaa ja osallisuutta



Elämänote-ohjelman päätavoitteet ja teemat 

• Tukea haasteellisessa tilanteessa olevien 
ikäihmisten kotona asumista sekä lisätä 
osallisuutta.

• Löytää tuen tarpeessa olevia ihmisiä, 
jotka aiemmin ovat jääneet tavoittamatta.

• Kehittää ja ottaa käyttöön uusia 
toimintatapoja.

• Levittää hyväksi havaittuja 
toimintamalleja.

• Lisätä yleistä tietoisuutta ohjelman 
teemoista ja järjestöjen tarjoamasta 
tuesta iäkkäille.

Lähitoiminta

Omaishoitajat

Vapaaehtoisuus
Etsivä työ

Yhteisöllisyys
Kaltoinkohtelu

Hyvinvointi

Ravitsemus ja liikunta

Muistisairaat

Kulttuuri



Koordinoitu ohjelma on

• Mahdollistanut uusia verkostoja ja tehokkaampaa verkostoitumista.

• Tarjonnut puitteet keskinäiseen oppimiseen ja yhteiskehittämiseen.

• Tuonut järjestöhankkeille lisäarvoa, mm näkyvyyttä ja mahdollisuuksia 
vaikuttamiseen.

• Kehittänyt osallistavan tutkimusmenetelmän ohjelman vaikutusten arvioimiseksi.

• Nostanut iäkkäiden ihmisten näkemyksiä esille.

• Ohjelman koordinaatiosta vastaavat Ikäinstituutti ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun 
liitto VALLI ry.



Työn tuloksena 40 000 kohtaamista (2019-2020)

Hankkeet ovat kehittäneet helposti sovellettavia toimintamalleja

• Löydetyksi tuleminen (etsivä ja löytävä työ)

• Erilaisia jalkautuvan työn menetelmiä, pop-up tapahtumia, verkostotyön malleja.

• Helppo osallistua (matala kynnys)

• Toiminta lähellä, kohtaamisen taito.

• Eväitä arkeen (tiedon ja taidon lisääminen)

• Tietoa ja taitoa, kirjeitä ja etätoimintaa.

• Osallistujasta tekijäksi (tekijänä toimiminen)

• Vapaaehtoisten kuukausikahvit, vertaisohjaajavalmennusta, SIPPE-toiminta.



Osallisuustutkimus

Tutkimuksen tavoitteet

• Luotaa iäkkäiden vahvuuksia, arkea ja kotona asumisen 
edellytyksiä.

• Selvittää hankkeisiin osallistumisen merkitystä.

• Antaa eväitä iäkkäiden kotona asumisen tukemiseen ja 
osallisuuden edistämiseen niin järjestöille kuin kunnillekin.

Tutkimuksen toteutus

• Aineisto on koottu iäkkäiden kanssatutkijoiden avulla (84 
haastattelua 33 ikäihmisen kanssa; 26 iäkästä 
valmennettua kanssatutkijaa 14 eri paikkakunnalta).

• Tulosraportti osa 1/2 julkaistu syksyllä 2020, osa 2/2 
julkaistaan kesällä 2021. Ladattavissa Ikäinstituutin 
verkkosivuilta.

3.6.2021



Osallisuustutkimuksen tuloksia
• Esteetön, viihtyisä ja sosiaalisuutta tukeva asuinympäristö on lähtökohta toimivalle 

arjelle. 

• Elämänote-hankkeet tarjoavat paikkoja ja tilaisuuksia tulla kohdatuksi. 
• Yhdessä tehden arjen mielekkyys lisääntyy.

• Opitaan uutta ja saadaan tukea arkeen.

• Vahvistusta sosiaaliselle elämälle.

• Merkityksellistä sisältöä ja rytmiä elämään.

• Osallistumisen kynnystä madaltavat:
• Toiminnan maksuttomuus, kutsuva ilmapiiri, helppo saavutettavuus ja mielekkäät sisällöt.

• Henkilökohtainen pyytäminen ja hakeminen mukaan toimintaan on tärkeää

• Järjestöillä on tärkeä rooli ja ainakin toistaiseksi mahdollisuus ja resursseja kohdata 
ihmisiä yksilöinä, rohkaista, houkutella ja saatella heitä mukaan erilaisiin 
hyvinvointia ja osallisuutta tukeviin toimintoihin.

3.6.2021



Miksi Elämänote-työstä tulee hyvää palautetta?

• Avataan pääsyä yhteisin resursseihin – toivoa antava näkymä

• Tilaisuus kertoa omaa tarinaansa – arvostuksen kokemus

• Mahdollisuus ylläpitää/luoda myönteisiä ihmissuhteita – vastavuoroisuus

• Voi kertoa tarpeistaan – tietoa mistä saa tukea/palveluita, mahdollisuus vaikuttaa

• Osallistumisen esteitä purettu toiminnalta – tänne voin tulla ja kuulua
• Esteettömät tilat, joihin pääsee kotoa helposti

• Maksuttomuus

• Ei osaamisen esteitä, syrjimätön ilmapiiri

• Henkilökohtainen kutsu, tunnistetuksi tuleminen

• Kunnioittava kohtaaminen on konkreettisia tekoja yhdenvertaisuuden, 
erilaisuuden ymmärtämisen ja hyväksymisen  puolesta



Elämänote-ohjelman viestit 
kuntatoimijoille ja päättäjille

https://www.ikainstituutti.fi/elamanote-ohjelman-teesit-kuntavaaleihin/

https://www.ikainstituutti.fi/elamanote-ohjelman-teesit-kuntavaaleihin/


Virkeät Ikämiehet –
Hyvää oloa yhdessä tekemällä

AAPELI  LAHTINEN,  RAVITSEMUSTERAPEUTTI ,  NÄÄSVILLE RY



Virkeät Ikämiehet

▪ Kotona asuvat eläkeläismiehet aktiivisiksi

◦ Ravitsemus-, liikunta- ja digitaidot kohenevat

◦ Miesten itsensä tekemänä, asiantuntijoiden tukemana

▪ Kurssit ja omaehtoiset ryhmät

▪ Ruoanlaittoa, liikuntakokeiluja, luentoja, 

digiharjoittelua, yhdessä keskustelua

▪ Hanke, 2018-2021





Tuloksia

6-12 kk kurssin jälkeen: 

◦ Liikkuminen lisääntynyt ja monipuolistunut 

◦ Tasapaino ja lihasvoima kohentuneet

◦ Suurin osa oli tehnyt muutoksia ruokavaliossaan

◦ Elämänlaatu koettu paremmaksi

◦ Digitekeminen lisääntynyt

◦ Vapaaehtoisryhmiä syntynyt

→ Useampi tamperelainen ikämies voi paremmin

→ Pienemmät sairaanhoitokulut tulevaisuudessa



Kiitos!

”Tälle pitäisi saada sitoumuksellista jatkoa.”

”Äijäporukka on ollut tärkeä ja on ollut helppo olla 
porukassa. On lisännyt sosiaalista kanssakäymistä.”

”Mukavaa huulenheittoa!”

”Tykkäsin, että oli ravitsemusterapeuttista neuvontaa, 
jota ei ole ikinä ennen ollut.”

“Teidän ansiosta vallan olen ruvennut ruokaa laittamaan.”

"Kyllä me miehet pystytään mihin vaan, 
kun vaan ryhdytään!”

"Jalat tuntuu paremmilta, kun tehnyt 
jalkajumppaa kotona."

”Olen valtavan kiitollinen teille - en juuri pystynyt 
kävelemään ennen kuin tulin kurssille.”

Muutamia ajatuksia kurssilaisilta



Kaiku-hanke
Arja Anttila, projektipäällikkö
Puh. 0400 172 528
arja.anttila@tamperemissio.fi

Likellä®-kerhot
Osallisuutta vahvistavaa kerhotoimintaa lähellä kotia

mailto:arja.anttila@tamperemissio.fi


Kehitystyö
Likellä®-kerhot
Vuosien tuloksellinen kehitystyö ikäihmisten lähiyhteisöjen vahvistamiseksi kaikkien tamperelaisten käyttöön.

Likioma-projekti Härmälän alueella 2013-2016
• Tampereen Kaupunkilähetys ry ja Vanhuspalveluyhdistys Ry 
• Osa Eloisa ikä –avustusohjelmaa 

Likioma-Projekti II Peltolammin ja Multisillan alueilla  2016-2017
• Tampereen Kaupunkilähetys ry

Kaiku-hanke Kaukajärven, Annalan ja Haiharan alueilla 2018-2021
• TampereMissio ry 
• Osa Elämänote-avustusohjelmaa



Mihin ikääntynyt tarvitsee Likellä®-kerhoa?

Säännöllisesti kerätyn osallistujapalautteemme perusteella ikääntynyt tarvitsee lähelle kotia paikan, jossa voi

• tulla tutuiksi naapurien ja lähellä asuvien kanssa sekä ystävystyä
• harrastaa itseään kiinnostavia, omia kykyjä ja taitoja ylläpitäviä ja kehittäviä toimintoja
• oppia uutta, kuten digitaitoja
• jakaa arkisia asioita, saada tukea ja apua samanlaisessa elämäntilanteessa olevilta
• kokea kuuluvansa ryhmään ja olevansa muille tärkeä
• kokea olonsa turvalliseksi
• tulla hyväksytyksi oma itsensä iloineen ja suruineen, vahvuuksineen ja heikkouksineen
• kokea olevansa osa asuinaluettaan ja kotikaupunkiaan
• saada oman äänensä kuuluville yhteisistä asioista

Kerhoissa solmitut suhteet jatkuvat luontevasti kerhojen ulkopuolellakin.
Myös epidemian aikana kerholaiset ovat tavanneet toisiaan pihoilla, kaupoissa, yhteisillä kävelylenkeillä ja on soiteltu 
kuulumisia. He ovat kutsuneet toisiaan myös kahviseuraksi omaan kotiinsa.

Kaukajärvellä 
kokoontui 14 Likellä®-kerhoa 

vuonna 2019:
- käyntejä 2649

- kokoontumisia 454 kertaa
- osallistujina 169 eri 

asukasta 



Mihin Tampere tarvitsee Likellä®-kerhoja?
Ikäihmisten osallisuuden, täysivaltaisen kansalaisuuden ja terveyden edistämiseen

• Vähentää ikäihmisten yksinäisyyttä ja lisää heidän luottamustaan toisiinsa, yhteiskuntaan ja 
palveluihin. 

• Vahvistaa ikäihmisten lähiyhteisöjä ja parantaa elinympäristöä. 

• Vahvistaa ikäihmisten ja vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneiden toimijuutta ja osallisuutta. 

• Tietoisuus palveluista ja etuuksista lisää oikea-aikaista palvelujen käyttöä sekä ehkäisee ja 
siirtää raskaampien palvelujen tarvetta.

Julkisen talouden kustannuskasvun hillitsemiseen 

• Yli 75-vuotiaiden määrän arvioidaan kasvavan Suomessa noin 4 % vuodessa. Samaan aikaan 
huoltosuhde heikkenee, kun työikäisten osuus koko väestöstä laskee noin 30 %:iin vuoteen 2030 
mennessä (NHG).

• Sote-palvelujen kysynnän kasvuun ei voida vastata vain palvelutuotantoa lisäämällä. Ihmisten 
hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä terveyserojen kaventaminen säästää rahaa (THL).



Mitä Likellä® – kerhotoiminta on?
• Likellä®-kerhotoiminta on tarkoitettu ikääntyneille 

asukkaille, jotka eivät osallistu muuhun 
ryhmätoimintaan ja kokevat hyötyvänsä lähialueen 
asukkaiden kanssa säännöllisistä tapaamisista.

• Erityisesti pyritään löytämään yksinäisyyttä ja 
turvattomuutta kokevat asukkaat.

• Kerhoihin ovat tervetulleita myös asukkaat, jotka 
tuntevat toiminnan omakseen ja haluavat jakaa 
arkeaan ikääntyneiden kanssa esimerkiksi 
vapaaehtoistoiminnan muodossa.

• Likellä®-kerhoja ohjaavat tehtävään perehdytetyt 
vertaisvapaaehtoiset.

• Alueellinen Likellä®-kerhotoiminta muotoutuu 
alueen tarpeiden mukaan osaksi alueen palveluja.

• Toimintamallia voidaan jatkossa hyödyntää 
erilaisten ryhmien kohtaamisen mahdollistamiseen 
ja alueen yhteisöllisyyden tukemiseen, esimerkiksi 
vauvaperheet, työttömät, sairaseläkeläiset, 
maahanmuuttajat. 



Likellä®-kerho jokaiselle halukkaalle Tampereella

• TampereMissio haluaa antaa kehitystyönsä tulokset yleiseen käyttöön 
Tampereella niin, että jokaisella ikäihmisellä olisi halutessaan mahdollisuus 
osallistua lähellä omaa kotiaan toimivaan Likellä®-kerhoon

• Tämä onnistuu, kun Likellä®-kerhot ovat jatkossa osa Lähitorien toimintamallia 
(Tampereen kaupungin ostopalvelu) ja/tai muita alueellisia sote-palveluja.

• TampereMissio palkkaa vakituisen ja kokoaikaisen työntekijän toimimaan Likellä®-
koordinaattorina Lähitorien työntekijöiden tukena.



Ikääntynyt ja yhteisöllinen naapurusto 

– uudenlaisia asumisen vaihtoehtoja

yhteisökyläkehittäjä Riitta Birck, Kotipirtti ry



Hankkeen tavoitteet

• Kehittää yhteisöllinen ja monisukupolvinen yhteisökylä, jossa 
asuu erilaisissa elämäntilanteissa olevia henkilöitä sinkusta 
perheisiin, vauvasta vaariin, maahanmuuttajat ja opiskelijat 
yhdessä muistisairaiden sekä nykyisessä palvelutalossa 
asuvien asukkaiden kanssa. 

• Hankkeeseen on palkattu kaksi työntekijää ja sitä rahoittaa STEA. Hanke 
kuuluu STEA:n Elämänote-ohjelmakokonaisuuteen.



• Selvitykset ja julkaisut tähän 
mennessä:

RiittaBirck:
• Pro gradu –työ: Esteetön 

yhteisöllisyys: Alueellisen 
yhteisöllisen arjen alkuun 
auttaminen ja kannattelu

• Pieni yhteisöllisyysopas
Hillervo Pohjavirta:
• Mitä muistisairas toivoo 

asumiselta?
Julkaisujen kuvitus ja taitto: Veera 
Juutinen

Julkaisut ladattavissa:
https://www.karajatorma.fi/julkaisut/

https://www.karajatorma.fi/julkaisut/


Yhteisöllinen naapurusto omien 
kokemusten kautta

• Yhteinen oleminen ja tekeminen

• Arkea (ja juhlia) jakava naapurusto

• Kaikki yhteisön tasa-arvoisia jäseniä

Kuvat: Veera Juutinen



Yhteisökoordinaattori
yhteisöllisyyden naapuruuden 

avittajana

• Silloin, kun yhteisöllisyyttä 
halutaan edistää, tarvitaan 
yhteisöllisyyden syntymistä ja 
kannattelua vaaliva työntekijä

Kuva: Veera Juutinen



Muistisairaan 
asumistoiveet

• Oman näköinen elämä
• Omaa rauhaa

• Mahdollisuuksia liittyä ja 
osallistua

Kuvat: Veera Juutinen



Miten edistämme yhteisöllisyyttä 
naapuruutta ja ikääntyneen 

osallisuutta

1. Jokainen alkaisi haaveilla ajoissa oman näköisestä 
loppumatkan asumisesta ja tekisi myös sen 
suhteen valintoja ajoissa

2. Kaupungin kaavoitus olisi ketterää ja 
yhteistyöhankkeissa kaupunki olisi aktiivisesti 
edistämässä hyviä ja innovatiivisia hankkeita

3. Kaupunki ja yhteistyökumppanit löytäisivät tavan 
palkata alueellisia yhteisökoordinaattoreita, 
joiden tehtävä on auttaa yhteisöllisen 
naapuruuden syntymistä. 

Kuva: Veera Juutinen



Lopputuloksena

• Pienillä panostuksilla 
vaikutamme tulevaisuuden 
menoihin!

Kuva: Veera Juutinen


