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• Erilaisia ratkaisuja erilaisiin tarpeisiin ja käyttäjäryhmille
• Kolmasosa eläköityvistä kiinnostunut yhteisöllisestä asumisesta
• Palvelukorttelit, ryhmärakentaminen, seniorikylät, seniorikommuunit….



Karjalohjan mummonmökit
• Moderni "mummonmökkikylä” Puujärven rannassa. Kohderyhmä 55-75-

vuotiaita hyväkuntoisia senioreja, jotka asuvat itsenäisesti. 
• Vapaaehtoinen (ja turvallisuutta luova) yhteisöllisyys kuuluu arkeen; naapuriapua 

kauppa-asioissa, kuljetuksissa jne. Yhteisiä teatterimatkoja, pikkujouluja… 
• 5 hehtaaria, 28 omakotitaloa, joista suurin osa on 88 m2 ja loput 73 m2. 
• Yhteinen venevalkama, nuotiopaikka, grillikatos, kuntoilu-/pelikenttä, uimaranta, 

uima-allas sekä jokaiselle halukkaalle oma kasvimaa. 
• Asunto-osakeyhtiö huolehtii yhteisten alueiden hoidosta ja osakkaat omista piha-

alueistaan, joiden keskikoko on noin 500 m2. 

• http://www.mummonmokit.fi/



Kuvat:	Karjalohjan	mummonmökit-FB-sivu



Kaarinan perhehoitokylä Säde
• Suomen ensimmäinen iäkkäiden perhehoitokylä ja -yhteisö (2014).
• Viisi perhehoitokotia, joissa kussakin asuu perhehoitajan kanssa neljä senioria.

• Kohderyhmä ikäihmiset, jotka eivät pärjää yksin kotona, mutta eivät ole 
tehostetun palveluasumisen tai laitoshoidon tarpeessa. 

• Kylässä on lisäksi kylätalo ja yhteinen pihapiiri.

• Ideologia perustuu perinteiseen yhteisöllisyyteen: kyläyhteisö huolehtii omistaan 
ja aina on joku joka välittää ja auttaa

Kuva:	Yle,	Akuutti



• Kaarinan Vanhusten Palvelukeskuksen säätiö on rakennuttanut 
kiinteistöt, omistaa ne ja vastaa niistä. 

• Kaarinan kaupunki vastaa ikääntyneiden sijoittamisesta perhekoteihin ja 
huolehtii ikääntyneen hoivan ja huolenpidon kokonaisuudesta. 

• https://www.kaarina.fi/perhe_ja_sosiaalipalvelut/kotihoito_vanhuspalvel
ut/fi_FI/perhehoitokyla/

• http://www.etlehti.fi/artikkeli/poistetut/muut/ajankohtaista/suomen_ensi
mmainen_perhehoitokyla_aukeaa

• https://www.youtube.com/watch?v=8FJmzsSga10&feature=youtu.be



”Kaikki on niin helppoa, tykkään oikein kovasti täällä asua. Täällä on niin 
rauhaisaa aina, apu tulee heti kun tarvitsee. Mikä sen parempaa vanhalle 
ihmiselle.” 
-Eine Tontti, perhekodin vanhin asukas

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2
015/04/27/perhekoti-
uudenlainen-ratkaisumalli-
vanhusten-asumiseen Kuva:	Yle





Outokummun “mummokommuuni”
• – Meitä suurten ikäluokkien ihmisiä on niin paljon, että 

ei tästä tulisi yhtään mitään, jos me kaikki 
samanaikaisesti heittäytyisimme selällemme ja 
sanoisimme, että hoitakkee minnuu.

• Outokumpulainen eläkeläispari Olli ja Eeva Leena 
Saikkonen on muuttamassa yli sata vuotta vanhaa 
hirsikotitaloaan mummo- ja ukkikommuuniksi Pohjois-
Karjalassa.

• Käytännössä Muurajan mummo- ja ukkikommuunissa 
asuu tulevaisuudessa noin kymmenen senioria 
keskenään, Olli ja Eeva Leena mukaan lukien.

• ”Samanhenkisiä kavereita”, tarvittaessa myös 
perhehoitoa

• http://yle.fi/uutiset/3-9473428

Kuva:	Risto	Lehikoinen	/	YLE



Kuva:	Olli	ja	Eeva	Leena	Saikkonen	



Kotitalon	kunnostaminen	jatkuu	vielä	jopa	kuusi	vuotta,	mutta	ensimmäiset	uudet	
asukkaat	voinevat	muuttaa	kommuuniin	jo	elokuun	2017		aikana.
Kokonaisuudessaan	vanhan	hirsitalon	remontoimiseen	ja	muihin	kuluihin	uppoaa	noin	
300	000	euroa:	niistä	96	000	euroa	tulee	Joensuun	seudun	Leader	–yhdistykseltä.

Piirros:	rakennusinsinööri	
Teija	Kokko



Loppukiri
• Asukasyhteisö aktiivisille aikuisille Helsingin Arabianranassa
• Vuonna 2006 valmistunut ryhmärakentamiskohde (asukkaiden suunnittelema). 

Asukkaat omistavat omat kotinsa, samoin talon yhteiset tilat.
• Talo ei ole palvelutalo, ei vanhainkoti vaan "itsepalvelutalo". Henkilökuntaa tai 

palveluja ei ole. Kaikki palvelut tuotetaan itse. V. 2016 alussa asukkaita oli 58 
asunnossa 66 henkeä, ikähaitari 49-94 vuotta. Keski-ikä oli noin 70 vuotta.

• Talossa on n. 400 m2 yhteisiä tiloja, mm. keittiö ja ruokasali, kirjasto, pesula, 
sauna- ja takkahuonetilat, kuntohuone ja vierashuone. Erikokoisia (36-80 m2) 
moderneja ja esteettömiä asuntoja.



”Loppukiri rakentuu unelmille”
• Perustajajäsenten unelmana oli mielekäs, ihmisarvoinen ikääntyminen. : 
• ”Loppukirissä ei ole kysymys pelkästään rakennuksesta, seinistä ja lattioista, 

vaan elävästä yhteisöstä ja sen hengestä, yhteisöllisyydestä, joka suomalaisilta on 
tällä hetkellä hukassa. Toteutuakseen suunnitelmien mukaisesti projekti 
edellyttää vahvaa me-henkeä. Se syntyy yhdessä olemisesta ja -tekemisestä.”

• Yhteinen ateriointi, ruoanvalmistus sekä asuinympäristön kauniina ja siistinä 
pitämisen keskeisiä yhteisöllisiä toimintamalleja. Virkistys- ja kulttuuritoimintaa. 
Naapuriapu itsestään selvyys.

• Kaikki asukkaat osallistuvat ruoanvalmistukseen (tai siivoukseen) voimiensa ja 
taitojensa mukaan. Ruokailijoita on päivittäin 30-50. 

• http://loppukiriseniorit.blogspot.fi/p/blog-page_31.html

• https://www.youtube.com/watch?v=5Be_OXKUxVU

• http://www.studio55.fi/tastapuhutaan/article/pelko-yksinaisyydesta-sai-minut-muuttamaan-yhteisoon/126784



Kuvat:	Loppukiriseniorit-blogi



Esimerkki viikko-ohjelmasta
LOPPUKIRIN TAPAHTUMAT, vko 45

su 06.11. 17-18:30 Pippurit Takkahuone/Sirkka
ma 07.11. 14-16 Vieraita Miina Sillanpää-säätiöstä Takkahuone/Sirkka
ma 07.11. 18:30 Yhteisökokous Ruokasali/Pippurit
ke 09.11. 09:00 LKY hallitus Takkahuone/Eila H.

VAKIOKOKOONTUMISET:
ma 16:00 Young at heart Kirjasto/Bitte
la 11:00- Käsityökerho Kirjasto/ Onerva, Kerttu
ma, ke 10:00 Lähtö kävelyretkelle A-hissin luota/Onerva, Kerttu
ma, ti, pe 10:00 Asahi Kuntohuone/Helena
ti 18-21:30 Askartelu Takkahuone/Taru
ti, pe 15:00 Korttipeli Takkahuone/Tuula Marjatta
to 10:00 Kuntojumppa Kuntohuone/Pike
to 12-17 Hieroja Kuntohuone/Tatu
ke 09-12 Jalkahoitaja Pirkko Entelä



Kiitos!
Minna.Kuusela@tts.fi

Tampere:	Käräjätörmän	palvelukorttelin	arkkitehtikilpailu,	ehdotus	”Punos”,	Uki	Arkkitehdit

”Lähtökohdaksi	
(kustannustehokkuuden	
rinnalle)	tulee	ottaa	
ikääntyneiden	asukkaiden	
elämyksellinen	ja	kodikas	
asuminen	sekä	
turvallinen	
asuinympäristö,	joka	
mahdollistaa	kohtaamiset	
ja	aktiivisen	elämän.	”


