
          

IKÄYSTÄVÄLLINEN KALAJOKI-hanke 
 

Tiivistelmä 
Ikäystävällinen Kalajoki -kehittämishankkeessa tavoitteena oli iäkkäiden kuntalaisten osallistaminen ja kuuleminen. Ta-
voitteena oli laatia kehittämissuunnitelma Kalajoen kaupungin ydinkeskustan alueelle. Kalajoella halutaan kaupunkistra-
tegian mukaisesti tukea kotona asumista ja väestön ikääntyessä tarvitaan lisää välimuotoisen asumisen mahdollisuuksia. 
Tavoitteena oli laatia innovatiivinen, tulevaisuuden tarpeita ennakoiva, yhteinen näkemys ikäihmisten asumisesta ja toi-
votun kaltaisista ratkaisuvaihtoehdoista toteuttavuusselvityksineen. Lisäksi haluttiin luoda ”koko kaupungin olohuone” 
ikäystävällisen asuinympäristön läheisyyteen. Viihtyisälle viheralueelle tulisi esimerkiksi aktiviteettipuisto lihasvoiman 
kehittämiseen, hyvinvointipolku muisteluita varten, katettu tererassialue sekä hyötypuutarha. Tarkoituksena oli luoda 
tila, jonne kaupunkilaisten on helppo tulla, tavata muita ja lisätä sukupolvien välistä kohtaamista 
 
Kohderyhmä Ikääntyneet kuntalaiset. 
 

Aikataulu: 01.10.2020 – 31.10.2021  
 

Tavoitteet  
Hankkeen tavoitteena on laatia suunnitelma ja toteuttamisselvitys ratkaisuvaihtoehtoineen ikäystävälliseen asumiseen 
ja toimintaympäristöön ikäihmisten ja tulevaisuuden tarpeet huomioiden:  Niitä ovat ikäihmisten omien laadullisten ja 
asukaslähtöisten ja laadullisten tarpeiden lisäksi parantaa heidän sosiaalista toimintaympäristöään ja estää siten ikäih-
misten  yksinäisyyttä, mm. lisätä sukupolvien välistä kohtaamista ja luoda kaiken kansan ”olohuone”, jonne on helppo 
tulla.  Tavoitteena on myös osallistaa kuntalaisia ja ottaa mukaan keskeisiä toimijoita. 
 
Toimenpiteet ja tulokset 
Hankkeelle rekrytoitiin projektipäällikkö, joka kokosi toimijat Ikäystävällinen Kalajoki-suunnitteluun, järjesti yleisötilai-
suuksia, oli yhteydessä sidosryhmiin ja laati toteuttamissuunnitelman ja toteutti  seuraavat toimenpiteet:    

1) Ikääntyneiden tilanteen kartoitus ja tulevaisuuden toiveiden selvitys, asumiskysely 
2) Jalkautuminen eläkeliittojen ja kyläyhdistysten pienimuotoisiin tapahtumiin 
3) Musiikkipiknik -kiertue ikääntyneille ja lapsille 
4) Vanhustenviikon tapahtumat 
5) Ikäystävällisyyden edistämistä tehtiin toteuttamalla infolehtinen kaikkiin talouksiin ja hakeuduttiin ikäystävällis-

ten kuntien verkostoon 
6) Asumispalveluyksiköiden pihapiirin valaistussuunnittelu 
7) Koko kaupungin olohuoneen puistosuunnitelma 
8) Opintomatka Jyväskylään 
9) Ikääntyneiden fyysisen toimintakyvyn tukemista tehtiin Liikuntaluotsi-toiminnalla, Liikuntaneuvojan ohjeilla koti-

harjoitteluun, luontoliikuntapäivällä, kuntosalille tutustumisella avointen ovien päivinä. 

Kustannukset ja rahoitus 
Ympäristöministeriö oli hyväksynyt hankkeelle kustannusarvion 98 000 € ja myöntänyt hankkeelle 60 %:n rahoituksen,  
58 800 €. Hankkeen toteutuneet kustannukset olivat 95917,43 €. 
 
Vastuuorganisaatio 
Kalajoen kaupungin hyvinvointipalvelut ja asumispalvelut vastaa toteuttamisesta. Hankkeen johtaja oli Hyvinvointipalve-
lujohtaja Anne Mäki-Leppilampi, ja Asumispalveluiden  yhteyshenkilö on  Sanna Lastikka ja hankkeen projektipäällikkö on 
Elina Niskanen, elina.niskanen@kalajoki.fi.  
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