
          

IKÄYSTÄVÄLLINEN KALAJOKI-hanke 
 

Tiivistelmä 
Hankkeessa suunnitellaan ikäystävällinen korttelialue Kalajoelle osallistavasti. 
 

Kohderyhmä lapset ja nuoret  

 

Aikataulu: 01.07.2020 – 30.4.2021  
 

Tavoitteet  
Hankkeen tavoitteena on laatia suunnitelma ja toteuttamisselvitys ratkaisuvaihtoehtoineen ikäystävälliseen asumiseen ja 
toimintaympäristöön ikäihmisten ja tulevaisuuden tarpeet huomioiden:  Niitä ovat ikäihmisten omien laadullisten ja asu-
kaslähtöisten ja laadullisten tarpeiden lisäksi parantaa heidän sosiaalista toimintaympäristöään ja estää siten ikäihmisten  
yksinäisyyttä, mm. lisätä sukupolvien välistä kohtaamista ja luoda kaiken kansan ”olohuone”, jonne on helppo tulla.  Ta-
voitteena on myös osallistaa kuntalaisia ja ottaa mukaan keskeisiä toimijoita. 
 

Toimenpiteet  
Hankkeelle rekrytoidaan projektipäällikkö, joka  kokoaa toimijat Ikäystävällinen Kalajoki-suunnitteluun, järjestää yleisöti-
laisuuksia, on yhteydessä sidosryhmiin ja laatii toteuttamissuunnitelman eri toimijoiden välisen yhteistyöhän.  Hankkeelle 
kutsutaan keskeisistä toimijoista kumppaneista muodostuva ohjausryhmä, joka hyväksyy  toiminta- ja tiedotussuunnitel-
mat. Projektipäällikkö kerää  aineistoa ja käynnistää suunnitelman laatimisen Tohtorintien kerrostalon ikäystävällisyyden 
parantamiseksi, etsii innovatiivisia ratkaisuja ikäystävällisyyden kohentamiseen ja  esteettömyyden parantamiseen. Toh-
torintien yhteisöllisyyttä ja osallisuutta tukevaan ulkoilupihaan laaditaan suunnitelma, jolla siitä  muodostuu yhteisöllinen 
olohuone.  Turvallisen viherympäristön lisäksi sinne suunnitellaan katosalue, katettu terassi talosta toiseen, hyvinvointi-
polku esim. muisteluita varten, aktiviteettipuisto toimintakyvyn tukemiseksi, hyötypuutarha. Laaditaan suunnitelma elä-
mää helpottavien sähköisten palveluiden ja hyvinvointiteknologian käyttöönotosta sekä tehdään yhteistyötä muiden vas-
taavien hankkeiden kanssa.  Hankkeen päättyessä kerätään palautteet ja arvioidaan toteutumista.  
 

Tulosodotukset 
Hankkeen tuloksena syntyy yhteinen näkemys ja toteuttamisselvitys ratkaisuvaihtoehtoineen uusista asumisen muodoista 
ikäihmisille ja luodaan uudenlainen konsepti koko kansan olohuoneeksi, jossa yhteisöllisyys korostuu, ikääntyneiden on 
turvallista asua ja ympäristössä on huomioitu ikäystävällisyys esteettömyyden ja kokonaisvaltaisen omaehtoisen ikäänty-
misen mahdollistamiseksi. 
 

Kustannukset ja rahoitus 
Ympäristöministeriö on hyväksynyt hankkeelle kustannusarvion 98 000 € ja myöntänyt hankkeelle 60 %:n rahoituksen,  
58 800. Kalajoen kaupungin omarahoitusosuus on 39 200 €, jota voidaan tehdä kaupungin omalla työllä joko kokonaan tai 
vähintään 30 % omarahoitusosuudesta täytyy olla kaupungin omaa työtä, josta pidetään tuntikirjanpitoa. 
 

Vastuuorganisaatio 
Kalajoen kaupungin hyvinvointipalvelut ja  asumispalvelut vastaa  toteuttamisesta. Hankkeen johtaja on Hyvinvointipalvelu-
johtaja Anne Mäki-Leppilampi, ja Asumispalveluiden  yhteyshenkilö on  Sanna Lastikka ja hankkeen projektipäällikkö on 
Elina Niskanen. 
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