
Keskustelutilaisuuden antia ikääntyneiden yhteisöllisistä asumisratkaisuista 

Haminassa  
 

12.4.2017 Järjestetyssä keskustelutilaisuudessa Haminan Simeon-salissa kokoonnuttiin pohtimaan 

yhteisöllisiä asumisen ratkaisuja seniorinäkökulmasta. Paikalla oli 35 henkeä edustaen eri tahoja, 

kaupungin edustuksesta yhdistyksiin ja järjestöihin sekä seniori-ikäisiin itseensä. Lisäksi paikalla oli 

hankkeen toteuttajatahon edustajia sekä Saimaan ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoita.  

Tilaisuuden alussa Yhteinen koti maalla -hankkeen projektipäällikkö Heini Maijanen kertoi 

hankkeesta ja sen tavoitteista, Susanne Rantanen Haminan kaupungin ikäihmisten palveluista  

kertoi vanhusten asumisesta Haminassa, Tarja Tapio Saimaan ammattikorkeakoulusta puhui kodin 

merkityksistä ja Minna Kuusela Työtehoseurasta kertoi Suomessa toteutuneista yhteisöllisistä 

ikääntyneiden asumisratkaisuista. 

Kahvittelun jälkeen käsiteltiin yhteisöllisen asumisen teemoja learning cafe -työskentelyn avulla. 

Näitä olivat 1) Koti ja asuminen, 2) Asuinyhteisö, 3) Harrastukset ja vapaa-aika ja 4) Toiminta ja 

ikääntyneiden palvelut. Saimian opiskelijat toimivat pöytäryhmissä herättelemässä keskustelua ja 

kirjaamassa keskustelun antia.  

Learning cafe -työskentely herätti runsaasti keskustelua ja myös tulosten purkamisen yhteydessä 

heräsi mukavasti ajatuksia ja konkreettisia esimerkkejä yhteisöllisyyden toteuttamisesta 

Haminassa. Keskusteluissa ilmeni se, että osa toivoo hyvinkin paljon yhteistä toimintaa ja ihmisiä 

arkeen ympärilleen, osalle riittää se, että on mahdollisuus osallistua, jos haluaa. Erityisesti 

syrjäisempien kylien tilanteesta oltiin huolissaan. 

Learning cafe -työskentelyn tuloksia eri aihealueista nousseina ajatuksina:  

1) Koti ja asuminen   

Ajatuksia kodista:  

• Laitos ei ole kenenkään koti  kodilta odotetaan kodinomaisuutta 

• Ihanteena pidetään mahdollisuutta asua omassa kodissa mahdollisimman pitkään. Arvoon 

nousevat kotiin tuodut palvelut (niin hoito, kuin muutkin palvelut) sekä sukulaisten tuki ja 

apu. 

• Hoivakotien toivotaan olevan lähellä palveluita keskustassa, toisaalta taas osa arvostaa 

luontoa keskustan läheisyyttä enemmän 

• Uuteen kotiin muutettaessa arvostetaan mahdollisuutta vaikuttaa kodin ominaisuuksiin: 

kalustettu/kalustamaton, oma sauna/saunomismahdollisuus, monen kokoiset asunnot. 

• Oman kodin muuntaminen toimintakykyyn sopivaksi tärkeää: apuvälineitä ja 

esteettömyystoimenpiteitä 

•  Asumisen ratkaisuissa mietityttää ikäihmisten erilaiset taloustilanteet: kaikilla ei ole varaa 

muuttaa yksityiseen hoivakotiin tai pois pienestä maalaismökistään 

  



 

Asuminen:  

• Asumisessa arvostetaan omaa mahdollisuutta vaikuttaa asuinratkaisuun ja ympäristöön 

• Ympäristöltä toivotaan viihtyisyyttä, luonnonläheisyyttä, mahdollisuutta puutarhanhoitoon 

• Asumisessa yhteisön tuki koettiin tärkeäksi: Ystävät ja naapurit tärkeässä roolissa 

• Kotona asumista tukevilta palveluilta odotetaan aitoa ja kiireetöntä kohtaamista sekä 

monipuolisempaa tukea, esim. liikuntaa osaksi hoitoa 

• Saattohoidon mahdollisuus omaan kotiin 

• Oman asunnon alivuokrausta ollaan valmiita harkitsemaan, esimerkiksi opiskelija 

ikäihmisen alivuokralaiseksi  molemmille hyöty 

• Uusia ratkaisuja asumisen tueksi, esim. digipalvelut 

• Vapaaehtoistyön ja esimerkiksi seurakuntien toiminta tärkeää 

 

2) Asuinyhteisö 

 

• Naapureilta odotetaan samanhenkisyyttä, jopa ystävyyttä (vanhoja tai uusia ystäviä) 

o Osa olisi valmis asumaan tiiviimmässäkin yhteisössä, kuitenkin omat kodit 

• Asuinyhteisössä voisi mielellään asua monen ikäisiä  

• Omassa asuinympäristössä monenlaisia ihmisiä  Sallittava erilaisuus 

• Naapurit saattavat ”kytätä” 

• Naapuri voi myös huolehtia, esim. tarkkailla naapurissa tapahtuvia asioita ja huolestua, 

mikäli jokin vaikuttaisi olevan pielessä 

• Naapuriapua kunnioitetaan 

• Kyläily kutsumatta/ilmoittamatta ei nykypäivää  Naapureita tavataan, jos on jotain 

järjestettyä ohjelmaa. Toisaalta ”luottoihmisten” kyläily tärkeää.   

• Arvostetaan yksityisyyttä, toisaalta tärkeää osallistumisen mahdollisuudet silloin kun 

haluaa 

• Yhteisöllisyyttä talkoissa 

• Ihmiset kokoontuvat Haminassa: 

o Kesäaikaan pihoille, mikäli on viihtyisä (perennapenkkien laittaminen, keinut) 

o Torikahvilaan kesäisin, huoltoaseman baariin talvisin  kohtaamispaikka tärkeä 

o Yhdistystoiminnan merkeissä 

o Taloyhtiön yhteisissä juhlissa  juhlat voi järjestää milloin vaan 

o Kylätupa  

o Retket 

  



 

3) Toiminta ja ikääntyneiden palvelut  

 

• Kuljetuspalvelut sekä palveluiden viemistä kylille, esim. kirjastoauton yhteyteen, 

kauppa-auto, yhdistetyt toiminnot & liikkuvat palvelut  

o Toimintaa ei ole kylille pitkien välimatkojen vuoksi  asennekysymys? 

o Esim. toiminnan ohjaajien vieminen ihmisten luokse (kansalaisopiston ryhmät) 

tai seurakunnan vierailut kyliin 

• Koulujen lakkauttaminen huolestuttaa  maaseutu tyhjentyy? 

• Ikääntyneiden yhteisöllistä toimintaa kehitettävä myös kylissä  Yhteinen ruokailun 

mahdollisuus kyläkoululle takaisin (Pyhällön lakkautettu malli)  

•  Lakkautettujen koulujen/kylätalojen tiloja käyttöön, esim. ikäihmisten liikunnan 

mahdollistaminen, kuntouttavaa toimintaa, yhteistä ruokailua 

• Kotihoidon toimivuuden kehittäminen syrjäkylille: teknologian käyttöönotto 

• Ikääntyneiden palvelut keskustavoittoisia 

• Kolmannen sektorin jalkautuminen kyliin 

• Ennakoivat kotikäynnit: tiedon jakaminen, neuvonta ja suunnitelmien tekeminen 

• Pienten arjen toimintojen säilyminen: kaupassa käynnin mahdollisuus, itsenäinen 

liikkuminen  Pientä arjen apua kaivataan 

• Kaavoitus ja rakennusoikeudet vaikuttavat palveluiden sijainti 

 

 

4) Harrastukset ja vapaa-aika 

 

• Koulujen/muiden rakennusten hyötykäyttöön iltaisin Tiloja on, tahtotila niiden käyttöön? 

• Harrastetoiminnan ohjaajia ei olla saatu kylille välimatkojen vuoksi: Kyliltä keskustaan on 

yhtä pitkä matka kuin keskustasta kylille  Toteuttamisen vaikeus asennekysymys? 

• Vapaaehtoisia/seurakunnan väkeä mukaan toteuttamaan harrastustoiminnan 

mahdollistuminen 

• Seniori Center keskustassa hyvä 

• Osa kaipaa ohjattua toimintaa, osa kevyesti ohjattua (ns. alkusysäys) tai itsenäistä 

 Kaikki eivät halua harrastaa 

• Palveluohjaus 

• Kaupunki voisi tiedottaa paremmin mahdollisuuksista 

Harrastuksia, joista ollaan kiinnostuneita: 

• Puutarhanhoito 

• Käsityöt 

• Lukupiiri 

• Kieliryhmät 

• Marjastaminen, onginta ja muu luonnossa tapahtuva 

• Pihapelit: mölkky, petanki 

• Kuiva- ja vesijumpat 



• Elokuvakerho, Ilmaisu-/näytelmäkerho 

• Senioritanssi, tanssit, disco 

• Bingo 

• Korttipelikerho 

• Lauluhetket/kuorot/kansanlaulut 

• Kulttuurikahvila / muu kahvittelu 

• Yhdistystoiminta 

• Bänditoiminta 

• Aivotreeniä (ristikot, tietokilpailut yms.) 

• Hiihtokilpailut 

• Retket 

• Muistelu ja juttutupa 

• Eko-ammunta 

• Tietokonekoulu/vertaistuki 

 

Kiitämme sydämellisesti keskusteluista ja osallistumisesta! Tästä on hyvä lähteä eteenpäin kohti 

työpajoja. 
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