
 

 

Liikuntaa ja hyvinvointia tukevia palveluita ikäihmi-
sille Koillis-Helsinkiin - Lähelle kotia 

Projektin kuulumisia vuodelta 2020 

Koillis-Helsingin OmaStadi-projekti ikäihmisten liikunnan ja hyvinvoinnin edistämiseksi käyn-

nistyi syyskuussa 2020. Projektin aloitus viivästyi koronaepidemian vuoksi, ja myös hankkeen 

alkua on hankaloittanut vallitseva koronatilanne Helsingissä. Syksyn 2020 aikana projekti on 

poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta saatu käyntiin, ja projektin tavoitteita ja toimenpiteitä 

on tarkennettu yhteistyössä ehdotuksen tekijöiden kanssa. 

Lokakuun alussa Pihlajamäessä järjestettiin yhdessä projektin työntekijöiden, Pihlajamäen 

lähiöaseman ja kirkon kanssa iäkkäille suunnattu ideointitapahtuma. Tapahtumassa pyrittiin 

tavoittamaan alueen ikäihmisiä sekä keräämään heidän toiveitaan lähellä kotia tapahtuvasta, 

hyvinvointia tukevasta toiminnasta. Toiveita saatiin yli 30, ja tapahtuman aikana tavoitettiin 

lähes 100 ikäihmistä Pihlajamäen alueelta. Moni toive koski liikunnan järjestämistä Pihlaja-

mäen alueella, ja toiveiden pohjalta Pihlajamäen nuorisotalolla aloitettiin iäkkäille suunnattu, 

maksuton tuolijumppa marraskuussa 2020. Tuolijumppaa ehdittiin valitettavasti järjestämään 

vain kolme kertaa, sillä marraskuun lopussa koronatilanteen pakottamana muun muassa 

kaupungin liikuntapalvelut suljettiin. 

Yhtenä projektin toimenpiteenä on käynnistää taloyhtiöissä tapahtuvaa, toimintakykyä tuke-

vaa ryhmätoimintaa ikäihmisille. Ryhmätoimintaa järjestetään Ikäinstituutin Yhdessä Kotikul-

milla –toimintamallin mukaisesti, ja tavoitteena on käynnistää 8 uutta Kotikulmilla –kerhoa 

Koillis-Helsingissä projektin aikana. Kotikulmilla-toimintaa ohjaavat vapaaehtoiset Ta-

loTsempparit, ja syksyllä projektissa järjestettiin kaksi TaloTsemppari-valmennusta ryhmätoi-

minnan ohjaamisesta kiinnostuneille Pihlajamäen ja Pihlajiston alueella. Koronatilanteen 

vuoksi uusien kerhojen aloittaminen vuoden 2020 puolella ei ollut mahdollista, mutta valmen-

nuksiin osallistuneita henkilöitä kannustetaan aloittamaan Kotikulmilla-toimintaa omissa talo-

yhtiöissään alkuvuonna 2021. 

Koska koronarajoitukset pakottivat keskeyttämään projektin hyvin käynnistyneet toimenpi-

teet, oli projektin toteutukseen kehitettävä nopealla aikataululla uusia mahdollisuuksia tukea 

iäkkäiden toimintakykyä. Tähän tarpeeseen vastattiin perustamalla uusi etäjumpparyhmä, 



 

joka järjestetään Teams-sovelluksen kautta joulu-tammikuussa. Tarvittaessa etäjumpparyh-

mää jatketaan, jos koronatilanne estää fyysiset kokoontumiset myös ensi vuoden alkupuo-

lella. Etäjumppalähetyksiä on joka tiistai ja perjantai, ja osallistuminen on avointa. Tarkempia 

tietoja etäjumpasta sekä osallistumislinkki löytyvät projektin OmaStadi-verkkosivuilta. 

Syksyllä projektin toiminta-alueena on ollut Pihlajamäki ja Pihlajisto, mutta alkuvuonna 2021 

toimintaa on tarkoitus laajentaa Koillis-Helsingissä myös Pukinmäen sekä Puistolan alueille. 

Myös Pihlajamäessä sekä Pihlajistossa jatketaan hyvää yhteistyötä, jota projektin ensimmäi-

sellä kolmanneksella aloitettiin. Uusista ajankohtaisista asioista, kuten alueellisista tapahtu-

mista, liikuntaryhmien aikatauluista tai vapaaehtoisten koulutuksista viestitään projektin 

OmaStadi-sivuilla sekä alueellisesti eri yhteistyötahojen kautta. Vuonna 2021 toiminnan jär-

jestämisessä seurataan edelleen tarkasti valtakunnallisia sekä alueellisia koronaepidemiasta 

johtuvia rajoituksia ja suosituksia. 

 

Toivottavasti vuosi 2021 on meille kaikille edeltäjäänsä parempi, ja pystymme toimimaan 

projektin tavoitteiden mukaisesti parantaen helsinkiläisten ikäihmisten hyvinvointia – myös 

kasvokkain. Kiitos kaikille tähän asti mukana olleille tahoille ja yhteistyökumppaneille.  

 

Rauhallista joulunaikaa ja parempaa uutta vuotta 2021! 
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