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Haasteellinen 
elämäntilanne?

Sosiaalinen eristyneisyys

Esteellinen asuinympäristö

Palveluihin liittyvät haasteet

Psykososiaaliset yksilötekijät

Heikkenevä terveys ja toimintakyky

Pienet tulot

Vahingoittavat sosiaaliset suhteet



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





Ohjelman hyötyjä

• Koordinoitu ohjelma on
• Tuonut järjestöhankkeille lisäarvoa, mm. näkyvyyttä ja mahdollisuutta vaikuttamiseen

• Mahdollistanut uusia verkostoja ja tehokkaampaa verkostoitumista

• Tarjonnut puitteet keskinäiseen oppimiseen ja yhteiskehittämiseen

• Kehittänyt osallistavan tutkimusmenetelmän ohjelman vaikutusten arvioimiseksi

• Nostanut iäkkäiden ihmisten näkemyksiä esille

• Osallisuutta ohjelmatyössä saadaan aikaiseksi, kun
• Iäkkäiden ääni saadaan kuuluviin

• Verkostotyössä löydetään uusia kumppanuuksia

• Sanoitetaan yhdessä

• Tuotetaan päättäjille tietoa ja työkaluja



Työn tuloksena 40 000 kohtaamista (2019-2020), vuonna 
2021 saman verran lisää?

• Kohtaamisia kynnyksettömästi ja lähellä, kasvotusten, puhelimella ja 
virtuaalisesti

• Kohtaamista omaa elämänhallintaa lisäävän osaamisen ja voimavaroja 
antavan äärellä

• Tietoisuuden ja tiedon lisäämistä osallisuutta estävistä tekijöistä (kuten 
kaltoinkohtelusta)

• Osallisuutta ja omaa elämänhallintaa estävien tekijöiden vähentämistä



Elämänote-hankkeet ovat tuottaneet runsaasti oppaita, 
vinkkejä, tietoa… 

Ammattilaisille

• Löytävän vanhustyön esittelyvideo 

• Muistisairaan identiteetin tukeminen ja 
yhteisöllisyyden edistäminen -podcastit 

• Muistimatka-työvälinettä esittelevä video

• Opas taloudellista hyväksikäyttöä epäiltäessä 

• Pieni yhteisöllisyysopas – vinkkejä 
yhteisöllisyyden kehittämiseen 

• Mitä muistisairas toivoo asumiselta? 

• Pala palalta – Kuvataiteen tekniikat 
ryhmänohjaajille

Iäkkäille

• ”Elä sie vuan kuavu!” – Kaatumisen ehkäisyn 
muistilista

• ”Ennen minä juoksin pakoon” – Virtuaalinen 
valokuvanäyttely kaltoinkohtelusta selviämisestä

• Selviytymisen polulla – yhdessä, Turvataito-opas

• Sippe-toiminnan esittelyvideoita

• Toimintakorttien esittely

• Tunnistatko taloudellisen kaltoinkohtelun ja 
huijaukset? -testi

• Turvaa rahasi – opas ikääntyneelle

• Virkeet keittiössä – Arkiruokavinkkejä ikäihmisille

• Virkeiden ikämiesten vinkkivideot ravintoon ja 
ruuanlaittoon



Kokeilemalla ja kehittämällä 47 toimintamallia

• Miten 
• löydetyt saadaan mukaan toimintaan

• tarjotaan eväitä arkeen

• nostetaan iäkkäät esiin aktiivisina toimijoina

• Ohjelmamuotoinen työ mahdollistanut tiiviin 
teemoitetun paketoimisen

• Kaikki toimintamallit löytyvät Innokylästä
sekä Ikäinstituutin ja VALLIn verkkosivuilta



Toimintamallit esillä webinaareissa

Ke 3.11. klo 9.00-10.30 
Löydetyksi tuleminen

Ke 17.11. klo 9.00-10.30 
Helppo osallistua

Ke 1.12. klo 9.00-10.30 
Eväitä arkeen

Ke 15.12. klo 9.00-10.30 
Osallistujasta tekijäksi



Osallisuutta, elämänhallintaa ja kustannussäästöjä –
kuntien ja järjestöjen yhteistyöllä

• Elämänote-ohjelman viestit päättäjille
1. Yhteistyö järjestöjen kanssa tuottaa asukkaille hyvinvointia ja kunnille taloushyötyjä

2. Ikäihmiset aktiivisina, osallisina toimijoina ovat yhteiskunnan voimavara

3. Yhteisölliset kohtaamispaikat ja kuljetukset ovat välttämättömiä syrjäytymisen 
ehkäisemiseksi

• Ohjelman pääviestejä, tutkimustietoa ja iäkkäiltä kerättyjä viestejä esitelty 
useissa tilaisuuksissa ja verkostoissa, mm. Vanhusneuvostopäivät, 
Eduskunnan IKÄ-verkosto ja ministeriöiden työryhmät

• Keväällä 2021 järjestettiin neljä alueellista vaikuttajatapaamista, joissa 
esiteltiin Elämänote-ohjelman työtä ja tuloksia sekä keskusteltiin iäkkäiden 
osallisuudesta.



• Ohjelmakauden kuvaus

• Osallisuutta ohjelma ja -hanketyöllä

• Tutkimus tiiviisti

• Hankkeet pähkinänkuoressa

• Toimintamallit

• Ikäinstituutin ja Vallin nettisivuilta



Elämänote-Raati

• Kuva Elämänote-Raadista


