
IHANA-hankkeen konkreettinen toiminta (loppuraportti LIITE 1) 
Hankkeen 
tavoite, mihin 
toimenpide 
liittyy 

Konkreettinen toimenpide Vastuutaho / 
toteuttaja 

Aikataulu Toteutumisen tila 

Kansalaisten / 
kaupunkilaisten 
ennakointi ja 
varautuminen 

Tietoisku / info eläkeläis- ja harrasteryhmille, 
ym. tahoille 

Hankekoordinaattori Koko 
hankeaika 

Vuoden 2021 aikana toteutui 
13 esitystä eri ryhmille, joihin 
osallistui yhteensä noin 480 
osallistujaa. Vuoden 2022 
alkuun jo 4 uutta varausta. 

Tietoisku videona kaupungin nettisivuille Hankekoordinaattori, 
projektiryhmä ja 
ulkopuolinen viestinnän 
ammattilainen 

Kevät-kesä 
2021 

Tarjoukset videon toteuttajasta 
maaliskuu 2021, päätös 
huhtikuu 2021, käsikirjoitus 
touko-kesäkuu 2021, toteutus 
elo-syyskuu 2021, valmis 
lokakuun 2021 alku  

*nettisivut ja some 
 

Hankekoordinaattori ja 
viestintä 

*koko 
hankeaika, 
kevätkesä 
2021 

nettisivut hankkeelle luotu 
1/2021, ennakoinnin nettisivu 
tehty aiemmin,  
facebook-ryhmä hankkeelle, 
maaliskuu 2021, sivuilla ollut 
noin 300 seuraajaa ja 
päivityksiä 1-2 krt /kk 

Tapahtumissa esim. seniorimessuilla mukana 
olo, seniori-infot 70v + (kaupungin 
järjestämät, mukana niissä asumisen asialla) 

Hankekoordinaattori 
Esim. harjoittelija 

Syksy 2021 Seniorimessut 4.10.2021 noin 
120 kävijää ständillä 
(arpalipukkeet), seniori-infot 
24.11 ja 8.12.2021 

Kaupungin ja 
muiden 

Koonti yksityisten toimijoiden 
seniorikohteista (olemassa olevat ja 
suunnitteilla olevat), eri 

Hankekoordinaattori, 
yhteistyötahot, 
projektiryhmä 

Talvi-kevät 
2021 

Tehty 2 / 2021 
 



toimijoiden 
varautuminen 
 

asumisenhallintamuodot: avuksi OIVAAN 
tietoa hakeville asiakkaille  
sekä tulevien kohteiden suunnitteluun, 
(maankäyttö/tontti). 
Tietoja kootessa samalla tiedottaminen 
suuntaviivoista ja tarpeista 
yhteistyökumppaneille 

Yhteistyötahojen kanssa 
keskusteluja ja yhteistyötä 
koko hankeaika.  
Toteutunut: JVA, 
Sammonkodin säätiö, Jaso, 
Hoivapalveluyhdistys, 
Sotainvalidien asuntosäätiö, 
Yrjö & Hanna 

Koonti jo olemassa olevista kotona asumista 
ja arkea tukevista palveluista 

Ikäohjelman työryhmä, 
hankekoordinaattori  

Talvi 2021 Työnalla ikäohjelma 
työskentelyssä 

Suunnitelmaa tulevaisuuden tarvittavista 
kotona asumista ja arkea tukevista palveluista  

Ikäohjelman työryhmä, 
projektiryhmä, 
hankekoordinaattori 

Kevät-kesä 
2021, 
jatkuva 
työskentely 

Ikäohjelma ja 
hyvinvointisuunnitelma sekä 
talousarvio työskentely 

Seminaari esteettömyydestä rakennuttajille, 
rakentajille, taloyhtiöiden edustajille ym. 

Kaupunkisuunnittelu ja 
maankäyttö, 
hankekoordinaattori 

Syksy 2021 Suunnitteilla, ideointivaihe 
Siirtyi vuodelle 2022 

Kaupungin omien kiinteistöjen asumisen 
kehittämisen toimenpiteet kohteissa, joissa 
toiminta ei sovellu tiloihin 

IPA: palvelujohtaja ja 
asumisen 
palvelupäällikkö, 
hankekoordinaattori 

Koko 
hankeaika 

Käynnistynyt tammikuu 2021, 
palaveri konseptin luomisesta 
kesäkuu 2021, työ jatkuu 
ikääntyvien palveluissa (IPA) 

Ikääntyvien asumisen ja lähiympäristön 
turvallisuussuunnitelma 

IPA: palvelupäällikkö, 
kaupunkirakenne 
asumisen asiantuntija 

 Työnalla talvikevät 2021 

 HYMY-hankkeen StrateGIS-menetelmän 
hyödyntäminen ikäystävällisen 
asuinympäristön kuvaamisessa: tunnistetaan 
kaupunkiympäristön ne ominaisuudet, jotka 
tekevät asuinympäristöistä ikäystävällisiä, 
tavoitteena eri alueiden mahdollisuuksien ja 
haasteiden hahmottaminen. 
Havainnollistetaan alueet kartalle. 

Kaupunkirakenne ja 
vanhusneuvosto, 
HYMY-hanke, 
hankekoordinaattori 

Helmi-
marraskuu 
2021 

Indikaattorit helmikuu 2021 
(tehty), kysely 
vanhusneuvostolle ja yhteinen 
työpaja asiasta maaliskuu 
2021, 
kartta-aineiston valmistuminen 
marraskuu 2021, esittely 
vanhusneuvostolle 18.11.2021  



Vanhusneuvoston osallistaminen, mitä asioita 
kartassa painotetaan. 

CASE-ALUEET: 
Asuinympäristön 
tarkastelu ja 
tarkastelumallin 
luominen 

Koonti alueiden taustatiedoista Kaupunkirakenne 
harjoittelija 

Talvi 2021 Tehty tammikuu21 

Esteettömyyskatselmukset: mitä tulee 
huomioida asuinalueilla ikäystävällisyyden 
toteutumiseksi? Teoriapohja olemassa olevan 
tutkitun tiedon kautta (karsittu versio) 

JAMK, opiskelijat ja 
opettajat 
hankekoordinaattori, 
projektiryhmä 

Talvi-kevät 
2021 

Tehty tammikuu 2021 

Esteettömyyskatselmukset alueilla, 
käveltävyys, palveluiden saavutettavuus 

JAMK, opiskelijat 
hankekoordinaattori 

Talvi-kevät 
2021 

Toteutunut helmi-maaliskuu 
2021 

Esteettömyyskatselmukset jossakin 
taloyhtiössä, case-tapausten avulla 

JAMK, opiskelijat 
hankekoordinaattori 

Kevät-kesä 
2021 

Jäi toteuttamatta 

Asukkaiden tiedottaminen, osallistaminen, 
kuuleminen: Tiedotekirje, kysely  

JAMK & SeAMK, 
opiskelijat, 
projektiryhmä 
hankekoordinaattori,  

Kevät-kesä 
2021 

Tiedote hankkeesta ja kysely 
case alueiden 55 + asukkaille 
maalis-huhtikuu 2021, tehty 
 

Koonti asuinympäristöjen ikäystävällisyydestä 
case-alueilla taustatietojen ja havainnointien 
perusteella (esteettömyyskatselmukset) 

JAMK opiskelijat, 
hankekoordinaattori ja 
projektiryhmä 

Kevät 2021 Koonti valmistunut maaliskuu 
2021 

Koonti asukaskyselystä ja yhteystietonsa 
jättäneiden haastatteluista. 

JAMK opiskelija, 
hankekoordinaattori ja 
projektiryhmä 

Kevät- kesä 
2021 

Kyselyn koonti ja analysointi 
tehty 4-5/ 2021. Tarkempia 
asukkaiden haastatteluja 
toteutettu ”penkkikävelynä” ja 
palvelujen ikäystävällisyyden 
arviointina 5-6 / ja 9/ 2021. 
(Yhteensä 12 asukasta) 

Tarkastelumallin luominen kaiken kootun 
perusteella. 

Projektiryhmä, 
hankekoordinaattori 

Syksy 2021 Käynnistynyt touko-kesäkuu 
2021, toteutusta ei tehty 
tarkastelumalliksi, vaan tiedot 
viedään KymppiR:ään 

Todettujen toimenpiteiden vieminen eri 
hallinnonalojen tietoon. 

Projektiryhmä Syksy 2021 
➔ 

Elokuu 2021 alkaen. 



 


