
Iäkkäitä arjessa
Ihmisiä Elämänotteessa

• Tervetuloa tutustumaan kotona asuvien iäkkäiden 
moninaisuuteen ja arkeen. Pysähdy hetkeksi 
ikäihmisten erilaisten haasteiden ja voimavarojen 
äärelle.

• Elämänote-ohjelman 21 hankkeessa 
edistetään ikäihmisten osallisuutta sekä 
tuetaan heidän toimintakykyään ja hyvinvointiaan.

• Tässä esiteltävät henkilöhahmot ovat kuvitteellisia, 
mutta nojautuvat vahvasti tosielämään. Heidän 
kauttaan avautuu järjestöissä tehtävän 
ennaltaehkäisevän työn merkitys.



▪ Asuu yksin kerrostalokaksiossa.

▪ Muuttanut 20 vuotta sitten Virosta Seinäjoelle,         
ei ole paikallista tuttavapiiriä tai turvaverkkoa.

▪ Metsä on Marialle tärkeä, hän saa puista voimaa. 

Myös musiikki, tanssi ja runous ovat sydäntä lähellä.

Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistyksen Kortteleihin 
kulttuuria -hanke kutsuu ikäihmisiä virkistävään
ryhmätoimintaan lähellä kotia. 
Ohjelma suunnitellaan yhdessä, mukana ripaus 
taidetta ja kulttuuria.

Tunnen turvallisuutta, 
kun naapurit ovat tulleet 
tutuiksi
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Maria 86 v, Seinäjoki

Mukavaa, ettei tarvi lähteä kotitaloa kauemmas. Yhdessä 
kahvitellaan ja olenpa minä lausunut siellä ryhmässä pari 
runoakin. Nykyään vaihdetaan kuulumisia rappukäytävässäkin.



▪ Poikamies, asettunut merillä vietettyjen 

vuosien jälkeen aloilleen.

▪ Ei ole kavereita eikä oikein tekemistäkään. 

Alkoholin käyttö määrittää arjen.

▪ Kalastelee kesäisin, tietää parhaat kalapaikat.

Ole saanu tul semmsen
ko mää ole

Asko 67 v, Uusikaupunki

Fingerroosin säätiön Löytävä vanhustyö -hanke 

tarjoaa sekä yksilöllistä että ryhmämuotoista 

tukea, mm. Pilkeporukoita päihteiden kanssa 

tasapainoileville sekä avoimia Tarina-ryhmiä 

Vakka-Suomessa.
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Ne käve mu oven takan 
mont kertta. Kerra sit
kämpil jutelles mää lupasi 
lähtii ryhmähä ja nii vaa
siit o tullu viiko kohokoht.



Jyväskylän Hoivapalveluyhdistyksen Eloa 

Elokotiin -hanke luo Lutakon alueen iäkkäille 

mahdollisuuksia tutustua toisiinsa. Ryhmien 

tekemiset ja tapahtumat suunnitellaan ja 

toteutetaan yhdessä alueen iäkkäiden kanssa.

▪ Vaihtoi paikkakuntaa voidakseen olla avuksi 
lapsilleen ja lapsenlapsilleen.

▪ Oman ikäiset ystävät jäivät vanhalle paikkakunnalle, 
ja uusien tuttavien löytäminen on vaikeaa.

▪ Ritva on villasukkien sarjakutoja.

Oon saanu uusia tuttuja
ja iloo elämään

Ritva 84 v, Lutakko (Jyväskylä)

Naapuri kerto Puikko ja 
koukku -porukasta, jossa 
myö kuotaan sukkia, 
parannettaan maailmaa ja 
juuaan hyvät kahvit.
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▪ Asunut koko ikänsä samassa talossa 

kehitysvammaisen poikansa kanssa.

▪ Pojan kuoltua viime kesänä on 

merkityksellisyyden tunne kadonnut elämästä.

▪ Hengellisyys on kannatellut lapsuudesta lähtien.

Onneksi minut
hoksautettiin

Elsa 79 v, Ii
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Valtakunnallinen Kirkkopalveluiden ja ODL:n

IkäArvokas-hanke levittää etsivän ja löytävän 

vanhustyön verkostomaista mallia. Hankkeen 

”Hoksauta minut” -korteilla iäkäs voi ilmaista oman 

avuntarpeensa ja saada ohjausta eri palveluihin.

Tuttu taksikuski
anto sellaisen 
hoksautuskortin ja 
käski laittamaan
postiin, kun arveli, että 
tarttisin vähän apua. 
Sitten diakoni soitti, ja 
moni asia on mennyt 
parempaan suuntaan.



▪ Sinkku, jolla on hiljattain todettu muistisairaus.

▪ Tottunut pärjäämään yksin. Nyt tulevaisuus 
huolettaa ja haluaa ennakoida asumistaan.

▪ Saa iloa laulamisesta, on Kultakurkut-kuoron 

kantava voima.

Ajatus yhteisökylässä 
asumisesta tuo turvaa

Raili 68 v, Tampere

5/21

Kotipirtin Käräjätörmän monisukupolvinen yhteisökylä 

-hankkeessa herätellään henkiin yhteisöllistä kylä-

henkeä ja naapuriapua. Yhteisökylää kehitetään 

erityisesti muistiystävällisyys huomioiden ja 

tulevia asukkaita kuunnellen.

Haluan muuttaa yhteisökylään, 
kun vielä kykenen. 
Sieltä saan seuraa, tekemistä 
ja apua, jos tarviin.



▪ On jäänyt leskeksi pitkän avioliiton jälkeen.

▪ Ruuanlaitto on Martille vierasta. Heikentynyt 
tasapaino on vähentänyt intoa liikkua ulkona.

▪ Silti utelias ja avoimin mielin valmis kokeilemaan 

uusia asioita. 

Miesporukassa kokatessa 
ja liikkuessa tutustutaan 
samalla

Martti 79 v, Tampere
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Nääsvillen ja Pirkanmaan Marttojen Virkeät 

Ikämiehet -hanke järjestää Tampereella kursseja, 

joilla ikämiehet pääsevät laittamaan ruokaa, 

kokeilemaan erilaisia liikuntamuotoja, oppimaan 

digitaitoja ja vaihtamaan kokemuksia. 

Miesten ryhmästä oon saanu
varmuutta liikkumiseen. 
Silakanpaistoakin 
oon kotona kokeillu.         
Uusien tuttujen kanssa on 
mukava jäädä juttelemaan 
torin laidalle.



▪ Asuu yksin hissittömässä kerrostalossa.

▪ Käyttää rollaattoria ja liikkuminen ulkona on 
vaikeutunut. Tietokoneenkin käyttö on 
hankalaa. Kokenut olleensa kotinsa vanki.

▪ Eino on Puotilan senioreiden mölkkymestari
vuodelta 2018.

Kanto-hanke avaa Omakotisäätiön palvelutalon
ovet lähialueen kotona asuville ikäihmisille. 
Yhteistyössä ikäihmisten ja vapaaehtoisten kanssa
järjestetään osallistujia kiinnostavaa toimintaa.

Tulen mukaan aina
kun pyydätte

Onneksi löysitte mut, 
ja saitte viimein yli-
puhuttua mukaan.   
Nää mun huonot 
jalatkaan ei oo ollu
este, kun oon päässy
ukkojen tapaamiseen 
riksakyydilläkin.

Eino 84 v, Puotila (Helsinki)
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▪ Pitkään kestänyt lähisuhdeväkivalta 

eristi Maijan vuosiksi kotiinsa.

▪ Muutti vuosi sitten erilleen miehestään.

▪ On löytänyt kadonneen luovuutensa 

valokuvaamalla.

Sain tietoa ja löysin 
omat rajani

Maija 72 v, Oulu
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Oulun Seudun Mäntykodin Kotiväki-hankkeessa 

lisätään viestinnän keinoin tietoisuutta 

ikääntyneisiin kohdistuvasta kaltoinkohtelusta. 

Hankkeessa kehitetään myös turvataitoja mm. 

ryhmätoiminnan avulla.

Lopultaki uskalsin lähtiä! 
En tiijä, olisinko ennää
ees hengisä iliman
Kotiväkiä ja ryhymän
vertaistukia.



Oli kiva saaha uusia reseptejä ja 
oppia käyttämään nyhtistä ja härkkistä. 
Naapurin Eilakin oli tyytyväine, kun tuli 
mukkaan kurssille.

▪ Pitkän avioliiton jälkeen eläkeiässä eronnut.

▪ Eron myötä motivaatio ruuanlaittoon kateissa.

▪ Innostunut oppimaan uutta, mm. maalaaminen 

ja uudet kokeilut keittiössä kiinnostavat.

Yhessä on niin mukava 
kokkeilla uuvenlaisia
ruokia

Kaija 69 v, Kitee
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Pohjois-Karjalan Marttojen Virkee-hanke tukee 

ikäihmisten hyvää ravitsemusta Pohjois-

Karjalan alueella. Virkee tiedottaa, tarjoaa 

luentoja, arkiruokakursseja ja yksilöllistä 

ravinto-ohjausta.



▪ Asuu yksin pienessä mökissä metsän keskellä.

▪ Juomavesi on haettava kilometrien päästä.

▪ Tauno on kätevä käsistään ja kulkenut ikänsä 

ahkerasti metsästämässä.

Hyvvee ruokoo, seuroo
ja oekeeta asijoo

Tauno 83 v, Muuruvesi

10/21

Pohjois-Savon Kylien hanke, Ikäihmiset kiinni 
lähiyhteisöön, tuo kylille virkistyspäiviä. 
Päivien sisältö koostuu yhdessä suunnitellusta 
tekemisestä, ruuasta, seurustelusta ja 
hyvinvointia lisäävästä tiedosta.

Virkistyspäevissä tapasin Keijon, ja kuulemma aekoo minua 
kyyvitä kaappaan, jos ajokortin vievät. Se on hyvä homma se. 
Minähän en kottoo mihinkään muuta.



▪ Asuu kerrostalossa puolisonsa kanssa. Olleet 
yhdessä yli 50 vuotta.

▪ Jutteleminen muiden kanssa on jäänyt vähiin, 
koska Toivo ei kuule mitä muut sanovat.

▪ Keittiössä Toivo on edelleen elementissään, 
salainen letturesepti on erityinen 
ylpeydenaihe.

On tullut paljon 
sisältöä arkeen

Toivo 78 v, Kerava
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Simot ja Siskot ry:n KOKEVA-hanke toteuttaa 
keravalaisille ikäihmisille maksuttomia 
naapurikerhoja lähellä kotia. Kerhossa 
naapurit tulevat tutuiksi ja pitävät myös 
huolta toisistaan.

Naapurikerhossa ne 
muun jutun lomassa 
vinkkas, että mä
tarttisin kuulolaitteen. 
Nyt tuo vekotin on 
korvassa ja minäkin 
oon täysillä porukan 
jutuissa mukana.



▪ Asuu yksin, toimii ajoittain löytökissojen 
sijaisäitinä.

▪ Pitkäaikaisen masennuksen myötä uusien 
ihmisten kohtaaminen ja kotoa poistuminen 
tuntunut pelottavalta.

▪ Herkkänä ihmisenä löytää oikeat sanat lohtuun 
ja rohkaisuun. 

Uskallan taas katsoa 
ihmisiä silmiin

Kaisa 71 v, Espoo
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Suomen Asumisen Avun Parempaa elämää 

lähitoiminnalla -hankkeen avoimet 

Porinaporukat kokoontuvat eri puolilla 

Espoota. Porinaporukassa jokainen tulee 

nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään.

Porukassa on kivaa, 
kun saa kuunnella 
muiden juttuja ja 
elämänkokemuksia. 
Vähitellen oon
uskaltanu kertoa 
omiakin.



▪ Omaishoitaja puolisolleen Paulalle, jolla on 
muistisairaus.

▪ Puolison vointi vaihtelee ja määrittää 
pariskunnan arkea.

▪ Antin vahvuuksia ovat positiivisuus ja avoimuus. 
Shakin pelaaminen kavereiden kanssa on 
irtiotto arjesta.

Hienoa, että meidän 
kokemuksia ja huolia 
kuunnellaan

Antti 75 v, Hanko
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Suomen muistiasiantuntijoiden Lupa puhua    
-hanke kehittää työkaluja, jotka 
tukevat muistiperheiden ja heidän kanssaan 
työskentelevien sosiaali- ja terveysalan 
ammattilaisten hyviä kohtaamisia.

Rakkaus kantaa pitkälle, 
mutta kyllä muistisairauden 
kanssa haastaviakin 
tilanteita tulee. Onneksi 
ammattilaisten kanssa voi 
puhua ihan kaikesta.



▪ Bor på en holme, bakom dåliga trafikförbindelser.

▪ Den sista vännen flyttade utomlands, det fanns
ingen som man kan prata med.

▪ Har ett bra språkhuvud, kunde prata förutom på

svenska, på många andra språk

En hel ny värld har
öppnat sig

Tilda 88 år, Åbolands skärgård
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SPR:n Kohdataan kylillä ja keskuksissa -hanke 

toimii Lapin, Turunmaan ja Länsi-Suomen 

piirien alueilla. Hankkeessa kehitetään 

kertaluonteista vapaaehtoistoimintaa, 

perustetaan kohtaamispaikkoja sekä

vahvistetaan iäkkäiden selviytymiskykyä 

arjessa ja arjen häiriötilanteissa.

Den trevliga FRK-
kompisen lärde mig använda
en tablett-datamaskin. 
Nu kan jag prata fastända
till Berlin.



▪ Nivelrikko rajoittaa liikkumista ja osallistumista. 

▪ Tuntee itsensä yksinäiseksi ja alakuloiseksi, 
varsinkin kipujen voimistuessa.  

▪ Tulkitsee tuntojaan pöytälaatikkorunoihin, joissa 
moni muukin tunnistaa itsensä.

Seuras en oo niin kippee

Kyllikki 72 v, Kaukajärvi (Tampere) 
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TampereMission Kaiku-hanke toimii 
Kaukajärven, Annalan ja Haiharan alueilla. 
Hankkeen perustamat korttelikerhot sijaitsevat 
lähellä kotia. Kerhoissa jaetaan omaa 
osaamista ja tutustutaan samalla toisiin.  

Huomasin rapussa 
mainoksen kortteli-
kerhosta ja päätin, että 
meen kattoo. Oon
tutustunu siellä Ailiin, 
joka lupas tulla seuravana 
pyhänä kahveelle.



Turun Lähimmäispalveluyhdistyksen Sippe-
projektissa koulutetaan vapaaehtoisia pitämään 
itseään kiinnostavista teemoista hyvinvointi-
kutsuja, joihin on tuotettu valmiita materiaaleja.

Vapaaehtoisuus tuo iloa 
ja innostusta

Vapaaehtoisten porukasta 
on tullut mulle tärkeä. Parasta 
on, että pystyn tuomaan hyvää 
toisille ihmisille.

▪ Asuu kumppaninsa Jussin kanssa eikä ole 
yhteyksissä lapsiinsa.

▪ Sippe-vapaaehtoisena Kalle on löytänyt 
taas innostuksensa luontoon ja lintuihin.

▪ Hyödyntää omaa tietämystään ja 
pitää luontoteemaisia Sippe-kutsuja mm. 
SETA:n ryhmille.

Kalle 75 v, Turku
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Nymmä tierän, et 
hankalii tilanteissi ei 
kannata jäärä roikkuu

• Asuu itsekseen kaksiossa, jonka sohvalla majailee 
usein aikuinen lapsenlapsi Riikka. 

• Riikka uhkaa tehdä pahaa itselleen tai Veikolle, jos 
tämä ei anna rahaa. 

• Veikko osaa etsiä netistä monenmoista tietoa, jota 
jakaa myös ystävilleen. 

Veikko 73 v, Paimio

Suvanto ry:n Mummonmarkan vartijat -hanke pyrkii 
vähentämään iäkkäiden taloudellista hyväksikäyttöä 
viestimällä aiheesta eri tilaisuuksissa sekä 
verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.
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Siäl se oli netis kuitenki, Mummonmarka vartijoire sivu. 
Runsaaste tiatto kui sais jelppi ja mun ja Riika 
tilantteese selvyyre.



Ryhmän tuki auttaa 
jaksamaan paremmin

▪ Hoitaa kaksi vuotta sitten halvaantunutta 
vaimoaan kotona. 

▪ Jaksamista koetellaan, kun vaimon lisäksi 
hoidettavana on omakotitalo kotitöineen.

▪ Saa taitavana puuseppänä virtaa, kun näkee 
kättensä jäljen pienissä puutöissä.

Pentti 80 v, Saarijärvi
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GeroCenterin Verkosta voimaa ja 

vertaistukea -hanke tukee Keski-Suomen 

ja Pirkanmaan omaishoitajia mielen 

hyvinvointiin keskittyvän verkko-

ohjelman ja vertaistukiryhmien avulla. 

Oon rohkaistunu
ryhmässä kertomaan 
vaikeistakin asioista ja 
huomannu, että 
muutkin aattelee
samoja juttuja. 
Ne pienet arjen 
hetket, joista saa
voimaa jaksamiseen,   
on kyllä tärkeitä.



Uussii kokemuksii
muistisairaudest hualimat

▪ Asuu yksin maalaistalossa.

▪ Saanut noin vuosi sitten tietää 
sairastavansa muistisairautta.

▪ Kotitalon ja pihan töissä Viljo on edelleen ripeä. 
Omien klapien hakkaaminen on erityinen 
ylpeyden aihe.

Viljo 78 v, Lieto
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Varsinais-Suomen Muistiyhdistyksen Kulttuuria 

minulle -hanke tuo arkeen helposti lähestyttäviä 

taidekokemuksia. Keskiössä ovat ryhmät, museo-

opastukset ja tapahtumat, ketterästi 

myös etätoimintoina.

Meiän muistisaki museo- ja 
tanssijutut tekkee hyvää 
tällaisel Liadon äijäl. 
Ain puhutaa myäs vakavii
ja se on meil kaikil
tosi tärkee.



Ei miulla ois muuten 
ikinä mahollisuutta
piästä retkille

▪ Suuren perheen elättänyt leski. Asuu pienessä 

kaksiossa asumistuen turvin.

▪ Sairastelut vaivanneet ja joutunut venyttämään 

penniä. Haluaa silti auttaa vähävaraista tytärtään.

▪ Innostaa muitakin ulkoilemaan ja rohkaisee 

mukaan ruokajakeluun.

Pirkko 68 v, Joensuu
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ViaDia Joensuun Ehtoovirkku-hanke
Rantakylässä ja Utrassa lieventää 
yksinäisyyttä erilaisten ryhmien, koulutusten, 
tapahtumien ja retkien avulla. Lisäksi hanke 
edistää iäkkäiden vaikutusmahdollisuuksia.

On niin turvallista, 
ku voi tytöille soittoo ja 
olla heijjän järjestä-
missä jutuissa mukana. 
Ne niin piristää miun
arkee, ku ei oo mihinkää
ylmääräsee varaa.



Hienoa tällä lailla saada 
ikäihmisten ääntä 
kuuluviin

▪ Toiminut Elämänote-koordinaation kouluttamana 

vapaaehtoisena vertaishaastattelijana.

▪ Haastatteli hankkeen toimintaan osallistunutta 

iäkästä kolme kertaa vuoden mittaan.
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Ikäinstituutin ja VALLIn koordinaatio tukee 

Elämänote-ohjelmassa mukana olevia hankkeita 

yksilöllisesti, verkottamalla sekä osaamista 

lisäämällä. Koordinaatio myös nostaa esille 

iäkkäiden ääntä ja vie sitä eteenpäin päättäjille. 

Tietoa on kerätty mm. uudenlaisella laadullisella 

seurantatutkimuksella.

Vähän minä ensin sitä nauhuria ja haastattelijan 
roolia mietin. Äkkiä se nauhuri kuitenkin unohtui. 
En ois ikinä uskonut, kuinka antoisia nämä 
kohtaamiset olivat minullekin.

Irja 69 v



Lisätietoa ohjelmasta ja hankkeista
www.ikainstituutti.fi/elamanote

Kuvitus: Väinö Heinonen



YHTEISÖLLISTÄ, OSALLISTAVAA JA ENNALTAEHKÄISEVÄÄ 

TOIMINTAA LUTAKON KAUPUNGINOSASSA JYVÄSKYLÄSSÄ

ELOA ELOKOTIIN - PROJEKTI
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KOHDERYHMÄ JA TOIMINNAN TARKOITUS

 Lutakon kaupunginosan ikääntyvät.

 Toiminnan tarkoituksena on vahvistaa Lutakon 
kaupunginosan ikääntyvien kokemusta kuulumisesta 
yhteisöön, johon jokaisella on mahdollisuus osallistua oman 
toimintakyvyn mukaan. 

 Osallistumisen avulla on mahdollisuus saada mielekästä 
toimintaa arkeen, joka vähentää yksinäisyyttä, mielialan 
laskua, mahdollistaa uusien ystävyyssuhteiden syntyä ja 
vahvistaa toimintakykyä.

 Toiminnan avulla vahvistetaan kotona-asumista ja 
ennaltaehkäistään yksinäisyyden, syrjäytymisen ja alentuneen 
toimintakyvyn tuomia ongelmia. 
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SEURAAVAKSI

 Integroidaan alueella toimivan senioritalon asukkaat osaksi 

Lutakon ikääntyneiden yhteisöä.

 Vahvistetaan yhteistyötä Lutakon asukkaat ry:n kanssa.

 Otetaan yhteistyön mukaan alueen kauppiaat ja ravintola.

 Aktivoidaan asukkaita, jotka ”vetäytyivät” toiminnasta 

korona-ajan alussa.

 Etsitään yhdessä toiminnassa mukana olevien kanssa niitä 

ikääntyviä, jotka ovat syrjäytymisvaarassa ja hyötyvät 

osallistavasta ja yhteisöllisestä toiminnasta. 

 https://www.youtube.com/watch?v=17Te4kI29-k
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Kohdataan kylillä ja keskuksissa

Kohdataan kylillä ja keskuksissa 

Suomen Punaisen Ristin 
ystävätoiminnan kehittämishanke

Hanketta toteutetaan: 

• Lapin piiri (Posio, Salla, 
Kemijärvi)

• Turunmaan piiri/Åboland (Turku, 
Parainen, Kemiö)

• Länsi-Suomen piiri (Etelä- ja 
Keski-Pohjanmaa, Keski-Suomi, 
Pohjanmaan maakuntaa, suom. 
kieliset alueet)
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Kohdataan kylillä ja keskuksissa

Kohdataan kylillä ja keskuksissa hankkeen 
päätavoitteena

o ikääntyneiden yksinäisyyden 
vähentäminen,

o osallisuuden ja sosiaalisen 
hyvinvoinnin lisääminen sekä

o vahvistaa heidän 
selviytymiskykyään arjessa ja 
arjen häiriötilanteissa.
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Kohdataan kylillä ja keskuksissa

Iloa ja yhdessä tekemistä

Kohtaamisen paikkoja kasvotusten ja verkossa

Liikkuvat kohtaamispaikat – punainen penkki, terveysbussikiertue

Digiopastus, ensiapu, kodin ja arjen turvallisuus

Aistikävely

Riksapyörät

Kertaluonteinen apu – kodin pienet askareet, saattoapu

Vapaaehtoisten tuki – ystävävälittäjien mentorimalli
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Kohtaamisia Keravan asuinalueiden ikääntyneille
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Henkilökohtainen kutsu ja helppo osallistua

Hankkeen alussa tehtiin asuinalueille 
jalkautuvaa etsivää työtä. Ikääntyneitä 
etsittiin ja kutsuttiin henkilökohtaisella 
kutsulla omalta kotiovelta kynnyksen 
madaltamiseksi.

Kynnys naapurikerhoissa on matala. 
Osallistua voi omien aikataulujen mukaan ja 
kerhossa voi viipyä vaikka vain pienen hetken.

Naapurikerhot kokoontuvat eri asuinalueilla 
Keravalla: Ahjossa, Killassa & Saviolla.

4 kerhoa, n. 35 aktiivista kerholaista, 
lisäksi piipahtelijoita.
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Kehittämishankkeen hyödyt

Naapurikerholaiset suunnittelevat 
itse kerhotoiminnan sisältöjä. 

Sisällöt ovat tavallisen ihmisen 
toteutettavissa mm. lautapelejä, 
levyraatia, bingoa, aivojumppaa 

ym.

Naapurikerholaisia kannustetaan 
ottamaan vastuuta mm. kahvin 

keittämisestä, tavaroiden 
laittamisesta paikoilleen. 

Ammattilaisohjaajien roolista 
pyritään tekemään tarpeeton.

Naapurikerholaisia tuetaan mm. 
toimintakansiolla, muilla 

toiminnallisilla tarvikkeilla sekä 
toiminnan suunnittelua ja 

ikääntyneiden roolia aktiivisena 
toimijana tukevat Toimintakorteilla.

Toimintakortit ovat hankkeessa 
toteutettu konkreettinen tuote, jota 

voi vapaasti ostaa paino- ja 
toimituskulujen hinnalla:

siskotjasimot.fi/tuote/toimintakortit/
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Yhteystiedot:

Katja Kujala 

katja.kujala@muistiyhdistys.fi

Päivi Jussila 

paivi.jussila@muistiyhdistys.fi
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–ryhmät ovat juurtuneet osaksi pysyviä toimintoja

15 ryhmää 7 eri paikkakunnalla,

ryhmät toimivat jatkossa:

- kansalaisopistojen alaisuudessa

- kunnan kulttuuritoimen alaisuudessa

- kunnan ikääntyneiden asiakaspalvelun

alaisuudessa

- vapaaehtoisohjaajien luotsaamina

- osa siirtyy Muistiluotsin alaisuuteen 2022

Kortteleihin kulttuuria –malli löytyy Innokylästä sekä

The Baring Foundationin Love in a cold climate: Creative 

agening in Finland –julkaisusta nimellä Neighborough Culture.
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–hankkeessa on tehty unelmista totta

On vietetty stailauspäivää, taputeltu 

hevosta, kierretty oman kotikunnan 

kyliä, tehty teatteri- ja konserttiretkiä, 

saatu uusia ystäviä, tanssittu, kokkailtu 

ja julkaistaanpa runokirjakin.

Kaikista tärkeimpänä:

on ollut ihania, sydäntä lämmittäviä 

aitoja ja todellisia kohtaamisia 
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–hankkeen Elämä itse – Valma Kyllikin työelämä asuihin puettuna 

esitys muistuttaa jokaisen ihmisen elämäntarinan arvokkuudesta

• Olen saanut henkistä pääomaa, aivoille töitä, mietintää, 

muistamista ja muistelemista.Olen saanut uutta näkökulmaa 

tämän päivän työelämästä. Olen saanut uusia ystäviä ja 

tuttavuuksia.(Valma)

• Tämä projekti näytti, miten tärkeää on kuunnella iäkkäitä, ja 

auttaa heitä muistelemaan elämäänsä,eikä antaa heidän jäädä 

unohduksiin.(Esiintyjä/sosionomiopiskelija)

• Kiitos mielenkiintoisesta Valman tarinasta.Upeasti toteutettu 

kokonaisuus.Oli ilo saada kokea tämä.(Katsoja)

• Iho on edelleen kananlihalla ja kylmät väreet kulkevat 

edestakaisin.(Katsoja)

Esitys nähtävissä tilauksesta, myös etänä.
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Oman kodin taide voi olla niin arkista ja tuttua, ettei sitä aina 

huomaa. Taulut sulautuneet tapetteihin, kirjahyllyssä olevat 

kirjat muihin huonekaluihin. Välttämättä niiden ei edes

ajattele olevan ”oikeaa” taidetta.

Kodin taide tarjoaa kuitenkin yhtä arvokkaan 

taidekokemuksen kuin vaikka kansallisooppera tai 

taidemuseo. Arvon taiteelle tuo se, että sillä on kokijalleen 

merkitys ja tarina.

Taideaviisissa innostetaan ja kannustetaan lukijaa

tarkastelemaan oman kodin taidetta ”taidelasien” läpi

viettämällä kulttuurisia tuokioita tutussa ympäristössä.

Kuva:Samuli Koivusalo Kortteleihin kulttuuria –hanke Kulttuuria minulle –hanke

Tulossa: TAIDEAVIISI –

vinkkejä arjen kulttuurisiin hetkiin -julkaisu
TAIDEAVIISI JULKAISTAAN

MARRAS-JOULUKUUSSA 2021
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PAREMPAA ELÄMÄÄ 
LÄHITOIMINNALLA
www.porinaporukka.fi

Kehitimme:
- matalan kynnyksen etä- ja 

lähiryhmätoimintaa
- tuettua 

vapaaehtoistoimintaa
- ryhmämuotoista etsivää 

vanhustyötä

Onnistuimme:
- tavoittamisessa →

53 % osallistujista ei ollut 
aiemmin osallistunut 
ryhmätoimintaan

- innostamisessa →
ryhmiin osallistuttiin 
hankkeen aikana lähes 

6500 kertaa
- yksinäisyyden 

taklaamisessa →
96 % osallistujista kertoi 
yksinäisyytensä 
vähentyneen





Virkee - Vireästi Karjalassa

Ikäihmisten hyvinvoinnin ja arjen 

tukemista ravitsemusneuvonnan ja 

yhteisöllisen toiminnan keinoin 

Pohjois-Karjalan alueella.

Toiminta on avointa kaikille yli 60-vuotiaille.

Lisätietoa: www.martat.fi /pohjois-karjala/virkee
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Toimintamuodot

Ruoka
kurssit

:
Tutustumista uusiin raaka-aineisiin ja 
monipuolisen, terveellisen ruoanlaittoa.

Luennot:

Ikääntymiseen liittyvien ravitsemuskysymysten 
läpikäyntiä, usein pienten maisteluiden kera.

Yksilöohjaukset:

Ravitsemusterapeutin toteuttamat yksilöidyt 
ohjauskerrat erilaisten ravitsemukseen ja 
ruokailuun liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi.
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Hankkeen aikana tuotettu reseptivihko

6 ruokakurssikerran reseptit

Tietoa terveellisen ruokavalion koostamisesta, 
kotivarasta ja turvallisesta keittiöstä

Resepteissä hyödynnetty kasvipohjaisia 
tuotteita niiden tutuksi tuomiseksi

Reseptivihkon nettiversio löytyy Virkeen nettisivuilta, 
materiaalien kohdalta:
www.martat.fi/pohjois-karjala/virkee
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Virkeät Ikämiehet –
Hyvää oloa yhdessä tekemällä
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Virkeät Ikämiehet –hankkeen tausta ja toiminta

• Taustalla Tampereen kaupungin pitkäaikaiset 
yhteistyökumppanit Nääsville ry ja Pirkanmaan Martat

• Hanke syntyi tarpeesta tarjota ikämiehille suunnattua 
ravitsemus- ja liikuntatoimintaa, sillä

- miehet ovat naisia useammin terveydellisessä riskiasemassa

- miehet toivovat usein nimenomaan miesten kesken 
tapahtuvaa toimintaa

• Tavoitteina oli:

- Kotona asuvat eläkeläismiehet aktiivisemmiksi

- Ravitsemus-, liikunta- ja digitaidot kohenevat

- Miesten itsensä tekemänä, asiantuntijoiden tukemana

• Ravitsemus- ja liikuntakurssit sekä omaehtoiset ryhmät

- Ruoanlaittoa, liikuntaa, luentoja, digiharjoittelua, yhteisiä 
keskusteluja ja vinkkien vaihtoa
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Toiminta on havaittu tulokselliseksi pitkällä aikavälillä

6-12 kk kurssin jälkeen: 

• Liikkuminen lisääntynyt 24 % osallistujista 

• Tasapaino ja lihasvoima kohentuneet keskimäärin 62 % lähtötasosta

• Suurin osa oli tehnyt muutoksia ruokavaliossaan

• Elämänlaatu koettu paremmaksi

• Digitekeminen lisääntynyt

→ Useampi tamperelainen ikämies voi paremmin

Toiveitamme jatkoon:

• Toivomme, että miehille suunnattua toimintaa järjestetään 
jatkossakin ja terveyden edistämiseen panostetaan

• Olemme havainneet, että Virkeät Ikämiehet -kurssit lisäävät 
osallisuutta ja hyvinvointia, mikä tukee ikämiesten arjessa pärjäämistä

• Virkeät Ikämiehet -toimintamalli on valmis levitettäväksi koko 
hyvinvointialueelle

Tuloksia ja toiveita tulevaan
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IkäArvokas-hanke 2018-2021

https://www.kirkkopalvelut.fi/hyvinvointi/ikaarvokas/

www.facebook.com/ikaarvokas

Eija Myllymäki, projektipäällikkö eija.myllymaki@kirkkopalvelut.fi

Pilvi Sauvola, projektityöntekijä pilvi.sauvola@odl.fi
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IkäArvokas-hanke, työmuodot

• Monialainen verkostoyhteistyö hankepaikkakunnilla

• Koulutus- ja seminaaritilaisuudet sekä 
vertaistapaamiset hyvien käytäntöjen jakamiseksi 
valtakunnallisesti

• Uusien menetelmien kehittäminen ja kokeilu 
yksinäisten ikäihmisten löytämiseksi, keskiössä 
Hoksauta minut -yhteydenottokortti

• Koulutuskokonaisuus vapaaehtois- ja 
vertaistoimintaan
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"Se tuttu taksikuski anto sellaisen 

hoksautuskortin ja käski 

laittamaan postiin, kun arveli, että 

tarttisin vähän apua. Sitten joku 
työntekijä soitti ja moni asia on 

mennyt parempaan suuntaan."

”Onneksi minut hoksautettiin”

Eräs vanhus pillahti puhelimessa itkuun, kun hänen laittamaansa yhteydenottokorttiin 
tuli vaste eli diakoniatyöntekijän puhelinsoitto. ”Onko tämä totta, että kortti toimii ja 
joku ottaa yhteyttä!”
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Käräjätörmän 
monisukupolvinen 
yhteisökylä –hanke (2018-2021)

Tavoitteena oli auttaa uudistuvaan/rakennettavaan kortteliin syntymään 
monisukupolvinen yhteisökylä, jossa on huomioitu erityisesti muistisairaat 
asukkaat.

www.karajatorma.fi

Rakentamista ei saatu aloitettua hankkeen aikana.
Perehdyimme kuitenkin muistisairaan asumistoiveisiin, yhteisöllisyyden 
synnyttämiseen ja kannatteluun asuinyhteisöissä sekä asukasryhmien 
kuuntelun hyviin vaikutuksiin asumisen suunnittelussa.
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Toivomme, että hankkeemme 
tulokset voisivat kannustaa näihin 
tekoihin:

Ikääntyneiden ja muistisairaiden 
osallistaminen asumisen, rakennusten ja 
asuinympäristönsä suunnitteluun 
Asuinyhteisöjen yhteisöllisyyden alkuun 
auttaminen ja tukeminen palkatun 
yhteisökoordinaattorin avulla

Ja kun Käräjätörmän monisukupolvinen 
yhteisökylä alkaa rakentua, 
hankkeemme tuloksista rakennetut 
ohjeet auttavat monisukupolvisen 
yhteisökylän rakentamistaKuva: Veera Magdaleena Juutinen

2/3



Julkaisut ja artikkelit:
https://www.karajatorma.fi/
julkaisut/

Blogiarkisto:
https://www.karajatorma.fi/
blogi/
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Lataa ja jaa asiakkaillesi 
oppaamme! 

Saa myös painaa.

mummonmarkanvartijat.fi/opas
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Ammattilaiselle: 
Tueksi taloudellisen 

kaltoinkohtelun
tunnistamiseen 
ja ratkaisuihin

mummonmarkanvartijat.fi/ammattilaiselle

2/3



Videot vapaaseen käyttöön

mummonmarkanvartijat.fi/materiaaleja
mummonmarkanvartijat.fi/luentovideo
mummonmarkanvartijat.fi/huijausvideo
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Löytävä vanhustyö Vakka-Suomessa

Mukana Elämänote-ohjelmassa 2018 - 2021
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Löytävä työ verkossa:
Facebook: facebook.com/loytava
Twitter.com/fingerroosin
http://www.fingerroos.net/

Päivi Maisila, Heidi Raussi, 
Tuija Tolvanen  



• Löytävä vanhustyö 

- Aikaa, päätä ja sydäntä

• Yksilöllinen tuki elämän 
kimuranttien hetkien kohdatessa, 
rinnalla kulkien, avun piiriin ohjaten

• Kotikäynnit
• Pilke-porukat
• Tarinat

Tukenamme Elämänote ohjelma ja 
upeat hankekumppanit !

www.fingerroos.net
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Kunta
kumppanien 

kertomaa

• Meillä on hyvät kokemukset 

yhteistyöstä. Löytävä työ on 

vakiinnuttanut paikkansa 

kunnan palveluja täydentävänä 

toimijana.

• Työparityöskentely kunnan ja 

Löytävän työn kesken on 

sujuvaa ja vahvistanut 

osaamista.

3/3



Sil ja McNamara 

Mirva Nurmio-Böse
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Kulttuuria minulle 2018-2021-hanke
Päätavoitteena oli ikääntyvien muistisairautta sairastavien ja muistinsa heikentyneeksi 
kokevien ihmisten osallisuuden vahvistaminen taiteen ja kulttuurin keinoin. Etenkin luova 
liike, sanataide sekä kuvataide muovautuvat helposti lähestyttäviksi ja koettaviksi. 

Toiminta siirtyi keväällä 2020 etänä toteutettavaksi. Koronatilanteesta johtuen toimintaa 
toteutettiin hankeajan loppuun asti pääasiassa etänä.

Toimintamuotoja olivat ryhmät, kotikäynnit, museo-opastukset, tapahtumat sekä luennot.
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Mitä jää jälkeen?
• Ryhmistä 4 juurtui yhteistyötahojen jatkamaksi 
toiminnaksi.

• Kotikäynnit olivat kertaluonteisia tapaamisia 
hankkeessa työskennelleen yhteisötaiteilijan kanssa.

• Yhteistyössä Turun taidemuseon kanssa kehitettiin 
Ajatushetki / Minnestimmen museo-opastusmalli.

• Yhteistyössä Turun museokeskuksen kanssa 
kehitettiin Saariston aikamatka – Skärgårdens
tidsresa ja Menneisyyden taikalaatikko –materiaaleja.

• Tapahtumien ja luentojen kautta välitettiin tietoa 
muistisairauksien erityispiirteistä sekä aivoterveyden 
edistämisen ja kulttuurihyvinvoinnin merkityksestä 
osana ihmisten arkea.
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Oman kodin taide voi olla niin arkista ja tuttua, ettei sitä aina 

huomaa. Taulut sulautuneet tapetteihin, kirjahyllyssä olevat 

kirjat muihin huonekaluihin. Välttämättä niiden ei edes 

ajattele olevan ”oikeaa” taidetta. 

Kodin taide tarjoaa kuitenkin yhtä arvokkaan 

taidekokemuksen kuin vaikka kansallisooppera tai 

taidemuseo. Arvon taiteelle tuo se, että sillä on kokijalleen 

merkitys ja tarina.

Taideaviisissa innostetaan ja kannustetaan lukijaa 

tarkastelemaan oman kodin taidetta ”taidelasien” läpi 

viettämällä kulttuurisia tuokioita tutussa ympäristössä.

Kuva: Samuli Koivusalo Kortteleihin kulttuuria –hanke                             Kulttuuria minulle –hanke

Tulossa: TAIDEAVIISI –

vinkkejä arjen kulttuurisiin hetkiin -julkaisu
TAIDEAVIISI JULKAISTAAN 

MARRAS-JOULUKUUSSA 2021
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KOTIVÄKI-HANKE PÄHKINÄNKUORESSA

RAJATON -RYHMÄTOIMINTA
Kaltoinkohtelua tai lähisuhdeväkivaltaa kokeneille valokuvaterapeuttisin menetelmin. 

ENNEN MINÄ JUOKSIN PAKOON
Suurelle yleisölle tarkoitetut valokuvanäyttelyt.

VOIMAPÄIVÄT
Voimaannuttavien teemojen ympärille rakennetut
vertaistuelliset tapahtumat ikäihmisille.

NEUVONTAA ja OHJAUSTA - Ryhmille ja yksilöille.

SELVIYTYMISEN POLULLA YHDESSÄ – TURVATAITO-OPAS
-Ikäihmisille
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”Siitä on jo kauan

kun minuun meni metsätähti ja yhä 
se kukkii”

Runoilija Eeva Heilalan sanoin

Ryhmäläinen 78v.

Kuva: Ryhmäläinen 78v
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Arja Anttila, 040 017 2528

Pirjo Saloranta, 040 655 5511

Kimmo Hurmila, 040 544 4641

etunimi.sukunimi@tamperemissio.fi

Kaiku-hanke
https://tamperemissio.fi/korttelikerhot
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Hankkeen tarkoitus
Tampereen Kaukajärven, Annalan ja Haiharan 
kaupunginosien 60+-vuotiaiden tukeminen 
huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan

Keinot:

Korttelikerhotoiminta

Yksilöllinen tuki ja - ohjaus

Vapaaehtoistoiminta

Löytävä työ asukkaiden kanssa
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Asukkaiden kokemuksia toiminnasta….

•Yksin en olisi selvinnyt

•Digiryhmä ei saisi loppua

•Mulla on aina kyllä helvetin parempi olo kerhon jälkeen

•Tää on ollut tosi extraa ja lisää tämmöistä tarvittaisiin. On ollut 
hirmu tärkeetä.

•Tää on aina sellane viikon kohokohta

•No olipas hyvä että tultiin tänne katsomaan – piristi oikeen tätä 
päivää.

•Kerhossa olen voinut tuntea, että tämä on se oikea minä.

•Tämä on mun henkireikä.

•Ihan kun ois herännyt eloon.
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