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Yhteisellä toiminnalla iloa taloyhtiöihin 

• Yhdessä kotikulmilla -hanke tuo toimintaa taloyhtiöihin ja 
lisää asukkaiden yhteistä tekemistä. 
o tavoitteena on lisätä yhdessä oloa ja vähentää yksinäisyyden kokemuksia. 

 

• Toiminta on tarkoitettu erityisesti iäkkäille, mutta muutkin 
asukkaat ovat lämpimästi tervetulleita. 
o Erityisesti osallistumaan tavoitellaan niitä, jotka viettävät paljon aikaa 

kotona, joilla on pulmia liikkumisessa tai jotka kaipaavat seuraa. 

 

• Toiminta tapahtuu taloyhtiöiden tiloissa ja lähistöllä. 

• Toimintaa vetävät vapaaehtoiset TaloTsempparit. 

• Toteutetaan Helsingissä ja Kotkassa. 
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Toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä 
asukkaiden ääni kuuluviin 

• Toimintaa suunnitellaan yhdessä asukkaiden kanssa. 

 - asukastapaamiset, asukaskysely, ideointityöpajat jne.  

• Asukkaat voivat esimerkiksi kahvitella, ulkoilla, jumpata, 
pelata, visailla sekä vierailla lähiympäristössä. 

 

• Vahvistetaan yhteistyötä alueella taloyhtiöiden, järjestöjen, 
julkisen sektorin ja seurakuntien välillä. 
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Tuloksia ja kokemuksia 

• Yhteistä toimintaa on tällä hetkellä 13 taloyhtiössä 
Helsingissä ja 4 taloyhtiössä Kotkassa. 

 

• Iäkkäät ovat ottaneet toiminnan hyvin vastaan. 

 

• Haasteet 

 - vapaaehtoisten löytäminen 

             - huonokuntoisten/ yksinäisten iäkkäiden tavoittaminen 

             - tilakysymys  
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Pelailua ja aivojumppaa kerhohuoneessa 
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Jumppaa taloyhtiön pihalla 
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Senioritanssia kesällä 
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Taloyhtiön kerhohuoneessa 
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Petanqueta lähipuistossa 
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Yhdessä oloa 
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Yhteiskävelyä lähiympäristössä 
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Askartelua TaloTsemppareiden opastuksella 
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Yhdessä on hauskempaa kuin yksin! 
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Tarjolla materiaalia toiminnan tueksi 
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Porukalla liikkumaan. Kerhohuoneen 
kuntosalilaitteita haluttiin oppia käyttämään 
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Osallistamisen keinoja 
Palautetta toiminnasta kerätään asukastapaamisissa, soittokierroksin,  
s-postitse, palautelomakkeella. Lisäksi TaloTsemppareita pyydetty 
pitämään päiväkirjaa. Yhteiskehittäminen 
ja vuoropuhelu. 
 
Alueilla tullaan järjestämään 
myös ikäihmisten  
asukasraateja 
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LIIKUNTARAATI 
- IKÄIHMISEN ÄÄNI KUULUVILLE 
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LIIKUNTARAADIN KULKU 
 

Mitä 

• Noin kolmen tunnin mittainen keskustelutilaisuus, 
jossa ideoidaan yhdessä liikuntatoimintaa  

• Alustus ja keskustelu eri teemoista (1,5 t): 
- liikuntaryhmät 
- liikuntaneuvonta 
- ulkoilu- ja liikkumisympäristöt 

 ikäihmisten toiveet ja tarpeet näkyväksi 

Tauko (15 min) 

• Päättäjät mukaan kuulemaan yhteenvetokeskustelua 

- yhteistä kehittelyä ja jatkotoimenpiteistä sopiminen 

• Paikalliset sovellukset tarpeen mukaan esim. päättäjät voivat olla 
mukana koko tilaisuuden ajan 
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• Tilaisuuksien on arvioitu 
olevan kannustavia 

• Iäkkäiden kuntalaisten sekä 
päättäjien kohtaamista ja 
vuoropuhelua on pidetty 
tärkeänä 

• Hyödyllinen ja toimiva tapa 
kuulla kuntalaisten ääntä 

• Epämuodollisia ja ilmapiiri 
leppoisa 

• Pienessä ryhmässä on helppo 
tuoda mielipiteitään julki  

PALAUTE LIIKUNTARAADEISTA 
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Päättäjät ovat kommentoivat tilaisuutta mm. seuraavasti: 

• Saadaan keskeiset toimijat ja kohderyhmäläiset saman pöydän 
ääreen keskusteluyhteyteen, sopivan ’intiimi’ foorumi 

• On aina hyvä kuulla palvelun käyttäjiä, sillä kuntalaisiahan varten 
kunta on 

• Raati on erinomainen, konkreettisia ideoita ja palautetta 
rakentavassa hengessä, aito kuuleminen tapahtui luontevasti 
kahvikupin ääressä 

• Tulisi olla vuosittainen tapahtuma  
 

Ikäihmiset ovat kommentoineet mm: 

• Lisää tällaisia yhteisiä tilaisuuksia kuntalaisille 
• Tilaisuudet olivat riittävän epämuodollisia ja ilmapiiri oli leppoisa 
• Pienessä ryhmässä oli helppo tuoda mielipiteitään julki  

PALAUTE LIIKUNTARAADEISTA 



  

17.8.2018 

MATERIAALIA LIIKUNTARAADIN JÄRJESTÄJÄLLE 
• Ikäihmisten liikuntaraadit -opas 

• https://www.ikainstituutti.fi/content/
uploads/2017/01/Ik%C3%A4ihmisten_
liikuntaraadit_www.pdf 
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https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2017/03/Liikuntaraati-netti.pdf 
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facebook.com/ikainstituutti                           twitter.com/kainstituutti 

Tekoja hyvän ikääntymisen puolesta. 
 

Jukka Murto, p. 040 552 7100 

Outi Mustonen, p. 040 552 7793 

etunimi.sukunimi@ikainstituutti.fi  

www.ikainstituutti.fi/kotikulmilla  
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