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LUKIJALLE
Julkaisuun haastateltiin muutamia Jason asukkaita
ensimmäisenä valmistuneesta Huhtasuon Ilona -talosta.
Jokaisen asukkaan tarina olisi ollut kertomisen arvoinen.
Haastateltaviksi pyydettiin asukkaita erilaisista elämäntilanteista. Kiitos teille, jotka kerroitte tarinanne. Tarinat
ovat asukkaiden aitoja kertomuksia. Pelkästään nämä
tarinat vakuuttavat lukijan yhteisöllisen asumisen kasvavasta tarpeesta.
Jasosta tehdään myös tieteelliset kriteerit täyttävä
tutkimus. Artikkelin tästä ovat kirjoittaneet Outit Jolanki
ja Teittinen. Yhteisöllisen asumisen toimintatapa on yhteiskunnallisesti tärkeä. Julkaisussa puheenvuoron tästä näkökulmasta saa kaupungin maankäytöstä ja tonttiasioista
vastaava insinööri Paula Hartman.
Toivomme, että Jason tarina innostaa virkamiehiä, päättäjiä, yrittäjiä, ikäihmisiä ja koko yhteiskuntaa toimimaan
rohkeasti ikäihmisten asumisen ratkaisuja mietittäessä.
Tästä syystä tarina Jasosta ja Ilona-taloista kirjoitettiin.
Syntyneeseen malliin voi tulla tutustumaan lähemminkin
ja sitä saa kopioida vapaasti. Yhteisöllisen asumisen laajeneminen olisi suotavaa ja toivottavaa.

Kaikissa ikäihmisiä koskevissa suunnitelmissa lukee tavoitteena kotona asumisen tukeminen. Tavoite on hyvä. Ikäihmisten ja yhteiskunnan kannalta on tärkeää, että jokainen
saisi ja voisi elää omassa kodissaan ja hankkia tarvitsemansa palvelut omin avuin tarpeen tullen. Kun tämä ei
ole mahdollista, tarvitaan uudenlaisia asumisen ratkaisuja.
Tässä julkaisussa kerrotaan tarina yhteisöllisestä asumisesta eräänä ratkaisumahdollisuutena tavoitteeseen pääsemiseksi.
Tarve esteettömille ja laadukkaille kodeille kasvaa tulevaisuudessa. Tarvitaan asumisen muotoja, joissa palveluiden tarve ei synny välittömästi toimintakyvyn heikentyessä. Asuntojen tulisi olla lähellä palveluita. Lisäksi kotien
tulisi olla sellaisia, että palveluiden tuominen niihin on
oikeasti mahdollista. Tilojen tulisi mahdollistaa asukkaiden sosiaalinen yhteistoiminta. Yhteisöllisellä asumisen
mallilla voidaan ylläpitää toimintakykyä ja näin siirtää tai
vähentää palvelutarvetta tai jopa poistaa niitä. JASO:n
yhteisöllisen asumisen mallilla on haettu vastausta kaikkiin
edellä mainittuihin tarpeisiin.
Tästä alkaa tarina Varttuneiden asumisoikeusyhdistyksen (myöhemmin Jaso) syntymisestä, kasvun alkuvaiheista ja tulevaisuuden suunnitelmista. Yhdistyksen
kokouksessa Jason senioritalojen nimeksi valittiin ILONA
eli ikääntyville laatua, osallisuutta, neuvoja ja aktiviteetteja
arkeen. Nimellä viestitään laatua ja positiivisuutta, mitä
Jaso toiminnassaan toteuttaa. Jaso ja sen asukkaat ovat
toistensa ilona.

Jyväskylässä 27.3.2015
Sinikka Tyynelä ja Ulla Halonen

Lisätietoa ja yhteystietoja Jason toimijoille osoitteessa:
www.jasoasunnot.com
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Projektipäällikkö Sinikka Tyynelä (oik.) istahtaa
ehtiessään muiden mukana päiväkahville.
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Ikääntyville
Laatua
Osallisuutta
Neuvoa
Aktiviteetteja arkeen

Huhtasuon Ilona 1 ja 2 yhteiset tilat

JASON SYNTY
Olavi Niemi
Jason hallituksen puheenjohtaja
Asioille on tehtävä jotain

dyllisen toiminnan pohjalta. Juttelin asiasta YH:n entisen
toimitusjohtajan Seppo Ylisen kanssa. Seppo on hyvin
perillä asuntojen rahoitusmahdollisuuksista. Reijo Pesonen
puolestaan on ollut edelläkävijä asumisoikeustalojen ja
yhteisöllisen asumismuodon toteuttamisessa. Hänellä oli
parhaillaan projekti vireillä Saarijärvellä. Tapasin Pesosen
ja sain hänen tarinastaan vahvistusta päätökselleni ryhtyä
toimiin.
Otin yhteyttä myös Sakari Möttöseen. Olemme Sakarin
kanssa tehneet ihmeellisiä asioita jo kolmenkymmenen
vuoden ajan. Hänellä on laajasti tietoa vanhuspalveluista,
kun on toiminut Jyväskylässä sosiaalijohtajanakin. Sakari
lupasi tulla mukaan.
Pertti Sarjan tiesin olevan mukana eläkeläisjärjestössä.
Puhuimme, että eläkeläisten yhdistykset olisi hyvä ponnahduslauta uudelle yhdistykselle. Siinä ohessa kävimme Ylisen
kanssa neuvotteluja tontin saamiseksi senioritalon rakentamista varten. Lopulta päädyimme ostamaan kaupungin
osoittamaan Huhtasuon tonttiin, joka osoittautuikin
hyväksi ratkaisuksi.
Meille oli alusta asti tärkeää, että toiminta olisi mahdollisimman laajalla pohjalla, eikä leimautuisi minkään yhden
kuppikunnan hankkeeksi.

Isäni asui viimeiset vuotensa vanhassa itserakentamassaan
rintamamiestalossa. Siihen aikaan ei kesälomia juuri ollut ja
lauantait olivat työpäiviä. Rakentaminen tapahtui pyhäpäivinä ja iltaisin.
Isän normaali työpäivä oli sellainen, että hän heräsi Keljon
asunnossamme, joi aamukahvin, polki pyörällä 9 km Väinölän
verstaalle, teki siellä 8 tuntia töitä, polki 9 km takaisin Keljoon,
söi äidin tekemän ruuan, polki 4 km Köhniölle rakennukselle,
teki siellä töitä 3-5 tuntia, polki 4 km Keljoon nukkumaan,
heräsi aamulla… Rakentaminen kesti nelisen vuotta.
Ei siis ihme, että talo ja koti oli isälle rakas. Vaikka talo ei
elämän loppusuoralla ollenkaan sopinut tarkoitukseensa, ei isä
siitä osannut eikä halunnut luopua. Pesutilat sijaitsivat kellarissa jyrkkien portaiden takana, ja talo oli muutenkin hankala.
Kaupat olivat kaukana. Kun isän auton käyttö loppui, kaikki
tarvittava tuotiin hänelle kotiin. Vähitellen hänet muutenkin
autettiin toimettomaksi. Isä oli sosiaalinen luonteeltaan ja
kova puhumaan. Juttukavereita ei vain ollut lähimaillakaan.
Isän asuminen oli melko kurjaa, vaikka hän sai olla omassa
kodissaan. Kai hän kuitenkin oli siellä jotenkin onnellinen.
Vaikka minusta näytti, että melkein mikä tahansa muu ratkaisu
olisi viimeisinä vuosina ollut parempi. Kun isä kuoli loppuvuodesta 2010, tuli voimakas tarve tehdä jotain. Tehdä oikeasti
jotain ikäihmisten asumismahdollisuuksien parantamiseksi.

Yhdistys perustettiin

Perustamiskokous sovittiin pidettäväksi 24.1.2012 ja
aloimme Pertin kanssa ottaa yhteyttä kutsuttaviin.
Kokouksessa oli läsnä yhdeksän henkilöä ja päätimme yksimielisesti ryhtyä perustamaan asumisoikeusyhdistystä.
Ennen perustamispäätöstä kävimme Raha-automaattiyh-

Yhteistyöllä eteenpäin

Vuoden verran kypsyttelin ajatusta mielessäni. Lueskelin
aiheeseen liittyviä kirjoituksia. Minulle oli itsestään selvää,
että pyrin luomaan tavallisille ihmisille asuntoja yleishyö8

distyksessä, Valtion asuntorahastossa ja kaupungin johdon
puheilla. Oli tärkeää kuulla näiden tahojen näkemykset ja
valmistella yhdistyksen säännöt.
Yhdistys perustettiin jatkokokouksessa 7.2.2012.
Paikalla olivat kaikki kutsutut 13 henkilöä. Paikallisten
eläkeläisyhdistysten puheenjohtajat Matti Syrjälä, Matti
Lahtinen, Matti Ojala, Jorma Muhonen ja Raili Rissanen
olivat myös mukana. Viimeksi mainittu toimi myös
kaupungin Vanhusneuvoston puheenjohtaja. Yhdistys
rekisteröitiin yleishyödylliseksi yhteisöksi.
Perustamispäätöksestä alkoi työ

Perustamispäätös käynnisti varsinaisen työn. Tein hankesuunnitelman ensimmäisestä rakennuskohteesta ja Ylinen
teki kustannusarviot ja laskelmat. Möttönen laati projektisuunnitelman RAY:lle työntekijän saamiseksi yhdistykselle. Siinä samalla hahmoteltiin yhteisöllisen asumisen
toimintamallia.

Jason puheenjohtaja Olavi Niemi on itsekin uusi Ilona-Huhtasuon asukas. Muuttoa
suunniteltiin alun perin Terttu-vaimon kanssa. Talon rakennusaikana Terttu sairastui
vakavasti ja kuoli muutama kuukausi ennen muuttoa. Jasoon ja muuttoon liittyvä tekeminen ovat olleet hyvää vastapainoa surutyölle. Nyt Olavi katsoo jo luottavaisesti tulevaisuuteen ja sen suunnitelmiin, mitä hänen varalleen vielä mahtaa olla tulossa.

Lahjoitusten avulla alkuun

Rahaa ei ollut yhtään, mutta ilman rahaa ei pystytty aloittamaan. Tutut suunnittelutoimistot tekivät jonkin verran
suunnittelua ilmaiseksi. Sitten otimme yhteyttä Asuntosäästäjät ry:een, jossa toimi muun muassa Raimo Rajanen,
Aimo Ekonen ja Hannu Kylmänen. Saimme muutama
tuhat euroa lahjoituksena yhdistyksen perustamiseen ja
teetimme suunnitelmia asuntojen esittelyä varten.
Kun RAY ja ARA olivat aikanaan tehneet myönteiset
rahoituspäätökset, saimme vielä Jyväskylän Työväenyhdistykseltä 300 000 euron omavelkaisen takauksen raken-

nusajan rahoitusta varten ja niin toiminta pääsi käyntiin.
Palkkasimme kokeneen ja arvostetun vanhustyöntekijän
Sinikka Tyynelän projektipäälliköksi.
Eläkeläiset olivat alusta alkaen hyvin kiinnostuneita
asunnoistamme. Alkoi toimintaperiaatteiden ja asuntojen järjestelmällinen esittely. Luottamus toimintaamme
kohtaan kasvoi kaikilla tahoilla.
Nyt on sitten ensimmäinen talo valmis, toista rakennetaan ja monta taloa on suunnitteilla. Saa nähdä, mitä
tästä vielä tulee.
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JASO OSANA IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUIDEN JÄRJESTELYÄ
Paula Hartman
Projektipäällikkö, Jyväskylän kaupunki

Asuminen on enemmän kuin asunto

Uusia malleja tarvitaan

Ikäihmisten asuntojen on tärkeää olla ovat asianmukaisia ja
esteettömiä. Niissä tulee huomioida ikääntymisen tuomat
tarpeet ja erityispiirteet. Tämä ei kuitenkaan riitä. Hyvinvoinnin perustekijöiden tulee olla kunnossa. Ihmisten
perustarpeisiin kuuluvat tärkeänä osana toisten kanssa
kommunikointi ja turvallisuuden tunne.
Asumispalveluiden järjestäminen on sosiaalihuoltolain
mukaan kunnan tehtävä. Tällä tarkoitetaan palvelu- ja
tukiasumisen järjestämistä joko kunnan omana toimintana, ostopalveluna tai palvelusetelillä ostettuna. Palveluita
myönnetään henkilölle, joka tarvitsee erityisestä syystä
apua ja tukea asunnon tai asumisensa järjestämisessä.
Väestön ikääntyessä asumispalveluiden järjestäminen
korostuu ja sopivien asuntojen tarve kasvaa. Tulevaisuudessa tarvitaan runsaasti palvelu-ja tukiasuntoja niille, jotka
eivät enää pysty vanhassa kodissaan asumaan palveluidenkaan turvin. Runsas joukko ikäihmisiä asuu omakotitaloissaan kaukana palveluista, kaupoista ja naapureista. Heidän
hyvinvointinsa perustekijöistä voi olla vaikeaa huolehtia.

Asumisen osalta on tarjottava rohkeitakin ratkaisuja ja
mahdollistettava uudet tavat toimia. Markkinoille kaivataan vaihtoehtoja ja ratkaisuja hoivapalvelujen kasvun
hillitsemiseksi ja erityisesti senioriasumisen uusien mallien
lisäämiseksi. On arvioitu, että pelkästään Jyväskylässä
tarvitaan vuoteen 2030 mennessä noin 1 000 senioreille
suunnattua asuntoa lisää. Valtakunnallisesti esteettömien
asuntojen lisätarve on jopa yli 1 000 000 asuntoa.
Varttuneiden asumisoikeusyhdistys Jaso on yhtenä
merkittävänä paikallisena toimijana vastaamassa osaltaan tähän haasteeseen. Sen ratkaisuissa korostuu hyvinvointia korostava tapa asua yhteisössä ja samalla omassa
asunnossa.
Voidaan perustellusti sanoa, että Jaso tarjoaa välimallia,
joka on enemmän kuin tavallista asumista tavallisessa
talossa. Se tarjoaa mallia, joka auttaa ihmisiä asumaan
omissa kodeissaan palveluiden ääressä. Suunniteltu malli
on nykyaikainen tapa lisätä hyvinvointia ja vähentää hoivapalveluiden tarpeen kasvua. Jaso on erittäin tervetullut
markkinoille tarjoamallaan vaihtoehtoisella senioriasumisen mallilla.
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YHTEISÖLLISYYS – Mitä, miksi ja miten
Sinikka Tyynelä, projektipäällikkö
Sakari Möttönen, hallituksen varapuheenjohtaja

Tavoitteena asua kotona koko elämä? Entä jos koti ei
olekaan sellainen, johon voidaan tuoda palveluita? Entä
jos koti ei tue omatoimista asumista? Entä jos koti ei ole
esteetön tai se sijaitsee liian syrjässä?
Syystä tai toisesta toive kotona asumisesta ei usein
toteudu asunnossa, jossa on asuttu eläkeikään saakka.

ja vetävät harrastusten pariin. Talojen toimintojen suunnittelu tapahtuu yhdessä asukkaiden kanssa. Tämä on mahdollista, kun asukkaat valitaan taloihin ennen rakentamisen
aloittamista. Yhteisellä suunnittelulla varmistetaan se, että
toimivuuteen vaikuttavat asiat tulevat esille.
Sinikka: Yhteisten tilojen kalustus suunniteltiin yhdessä

Sinikka: Olen ollut töissä sekä julkisella että yksityisellä

asukkaiden kanssa. Suunnittelussa oli mukana myös sisustussuunnittelija. Yhdessä saatiin tilat houkutteleviksi ja
viihtyisiksi. Aikataulu suunniteltiin niin, että yhteiset tilat
olivat käytössä alusta lähtien. Tiloista voi jo tässä vaiheessa
sanoa, että ne ovat sellaiset kuin ajateltiin.

puolella. Tiedän, mitä se on, kun kotona ei pärjätä nykyisen
palvelujärjestelmän turvin. Vaihtoehtoja pitää olla. Me
tarjoamme yhden sellaisen.
Sakari: Jason tarkoituksena on tarjota sellaiset asumisolot,

joissa ikääntyvät ihmiset voivat elää aktiivista ja viihtyisää
elämää ja joissa heidän toimintakykynsä säilyy mahdollisimman pitkään. Perustamisestaan lähtien Jason toimijat
ovat korostaneet, että yhdistyksen tarkoituksena ei ole
pelkästään rakentaa asuntoja. Asunnot ovat kuitenkin
tärkeä osa Jason päämäärän toteuttamista.

Sakari: Taloihin luodaan asukkaita yhteistoimintaan
kannustava ja turvallisuutta luova ilmapiiri. Jason vastuu
asukkaista jatkuu senkin jälkeen, kun asukkaat ovat
muuttaneet omaan kotiin. Ilona-taloissa on saatavissa
toiminnanohjausta. Asukkaita aktivoidaan järjestämään
toimintaa. Toiminnasta päävastuu on asukkailla itsellään.

Sinikka: Yhteisöllisyyden rakentaminen alkaa jo suun-

Sinikka: Toiminnanohjauksen ideana ei ole asioiden teke-

nitteluvaiheessa. Yhteisöllisyys syntyy arkisista asioista
– yhdessä olemisesta ja tekemisestä. Siitä, mikä on ollut
ennen vanhaan luonnollisena osana jokapäiväiseen elämään
kuulunut asia. Nyt se tuodaan uuteen ympäristöön.

minen toisten puolesta. Tärkeä avainsana on osallistaminen
– aito osallistaminen. Se tapahtuu ihmisten oman valtavan
osaamisen kautta. Asukkailla on työhistorian ja elämänkokemuksen kautta tullutta osaamista monenlaisista asioista.
Tarkoituksena on arvostaa sitä, ja saada ne käyttöön yhteiseksi hyväksi. Olisi hienoa, jos jokainen kokisi olevansa
tarpeellinen.

Sakari: Ilona-talot suunnitellaan niin, että ympäristö ja
tilat mahdollistavat asukkaiden aktiivisen kanssakäymisen
11

Talon yhteisiä tiloja ovat:
–– sauna,
–– pesuhuone,
–– kuivaushuone,
–– kuntoilutila kunto
salilaitteineen,

–– keittiö ja
ruokahuone,
–– olohuone,
–– toiminnanohjauspiste.

Yhteiset tilat on suunniteltu monikäyttöisiksi.

turvalliset asumisolot myös tässä elämänvaiheessa. Jason
toiminnanohjaaja auttaa asukkaita hankkimaan apua ja
palveluja myös omaan kotiinsa.
Avun tarpeen lisääntyessä tavoitteena on, että asukkaiden ei tarvitse muuttaa talosta, vaan he voivat elää siellä
elämänsä loppuun saakka.

Nykysysteemissä erilaisissa palvelutaloissa toiminta on
– ketään syyttelemättä – hoitajalähtöistä. Ilona-taloissa
asukkaat ideoivat itse, mitä haluavat tehdä. Toiminnanohjaus on apuna siinä vaiheessa, kun tarvitaan apua tai
neuvoja toteutukseen. Parasta on, jos asia etenee oman
kiinnostuksen pohjalta. Tästä esimerkkinä on yhteisen
kirjaston luominen. Monilla asukkailla on kirjoja, joita
toiset voisivat lukea. Näitä kootaan yhteiseksi kirjastoksi
erään asukkaan johdolla.
Sakari: Asukkaat itse luovat kuhunkin taloon yhteisöl-

lisen asumistavan. Talossa työskentelevä toiminnanohjaaja
on mukana tukemassa ja mahdollistamassa asukkaiden
omaehtoista toimintaa. Asukkaita houkutellaan toiminnallisten ja sosiaalisten aktiviteettien pariin. Asukkaiden on
mahdollista osallistua retkille, kerhotoimintaan ja yhteisiin
harrastuksiin. Taloissa on yhteisiä tilaisuuksia ja siellä käy
asukkaita kiinnostavia vierailijoita.
Sinikka: Toisaalta tämä yhteisöllisyyden malli ei velvoita

ketään tekemään mitään. Jollekin yhteisöllisyys voi
tarkoittaa sitä, että oma koti on turvallisesti ympäröity.
Kaikki eivät halua tulla päiväkahville tai osallistua tapahtumiin. Täällä sallitaan se, mikä tuntuu hyvältä. Kaikkia
ei houkutella mukaan kaikkeen. On vapaus olla niin kuin
itse haluaa. Turvallisuutta on tunne, että saan apua, jos
sitä tarvitsen.
Sakari: Asukkaiden osallisuus toteutuu myös siten, että

he hallinnoivat omaa taloaan. Asumista koskevia asioita
käsitellään yhteisissä tilaisuuksissa. Heidän valitsemansa
asukastoimikunta tekee taloa koskevia keskeisiä päätöksiä.
Ilona-taloissa ihmiset eivät jää yksin vaivojensa ja
tarpeittensa kanssa. He saavat huolenpitoa. Viimeisenä
vaiheena voi pitää sitä, kun ikääntyville ihmisille alkaa
ilmaantua arkea haittaavia vaivoja ja sairauksia. Taloissa on
13

Helmikuussa vain 4 kk muuton jälkeen yhteisöllisyyttä
on rakennettu muun muassa seuraavin tavoin:
–– iltapäiväkahvit joka arkipäivä klo 13 (leipurit saavat tuoda tuomisia),
–– lämpötolppien käytön opastusta,
–– yhteiset saunavuorot 2 x viikossa,
–– viikoittaiset kävelylenkit lähiympäristöön,
–– yhteisiä retkiä teatteriin ja elokuviin,
–– hyvinvointipalveluiden yhteistilauksia,
–– keittolounaan tilaus ja jakaminen torstaisin,
–– Bingo-piiri; palkintojen kerääminen ja vaihtuva
bingoemännyys,
–– yhteinen lehtihylly ja kirjasto,
–– tietoiskuja eri aiheista,
–– kuntasaliohjausta.

HANKASALMELTA HUHTASUOLLE
Eino Välilä

Hankasalmella 13.10.2014 – 2 kk ennen muuttoa :

Asuin Lievestuoreella vuokralla. Sitten tein tämän, kun
sain paikan edullisesti ja oli aikaa tehdä. Tein täysin hyväkuntoisen talon. Tunteja meni enemmän kuin olisi uuden
tehnyt. Mutta kun rahaa ei ollut, ja ei ollut väliksikään.
Tähän muutin 15 vuotta sitten.
Ei elämä ole ikinä ollut niin helppoa kuin nyt. “Hevoseton mies, ei oo huolia.” Itse käyn täältä kaupassa, ja pesen
pyykit. Ei täällä mitään palveluja ole. Akuuttisairauksia ei
ole, ja olen hyvässä kunnossa.

“Mukavahan täällä on asua, mutta enempi sais olla sitä sosiaalisuutta. Sanotaan, jos olis sellanen kaveri, jonka kans olis,
niin emmää täältä lähtis-kää. Toinen asia on, kun ikää tullee,
niin on tuota tekemistä paljon; puutyöt ja lumityöt ja kaikki.
Keväällä täältä ei välttämättä pääse mihinkään.”
Olen syntyisin Jyväskylän maalaiskunnasta Palokasta
ja Puuppolassa käynyt kouluni. Perusammatiltani olen
maalari. Se oli sellaista vanhanajan koulua kuusi vuotta,
että maalit sekoitettiin itse. Tanttilanmäellä asuin vähän
aikaa ja kaupungissa yksineläjänä. Sotaväen jälkeen kihlauduin. Piti kysyä lupa, että pääsimme naimisiin.
Meidän molemmat tytöt ovat syntyneet kaupungissa
Kypärämäessa. Sieltä muutettiin Keljonkankaalle. Sitten ostin
Muuramesta tontin ja sinne rakensimme perheen kanssa.
Tein ensin pienemmän talon ja sitten toisen suuremman.
Pidin Jyväskylässä 25 vuotta maalausliikettä. Yhteen
aikaan se oli suurin maalausliike. Kolmisenkymmentä
miestä oli parhaimmillaan töissä. Minulle 1990-luku oli kova
isku. Vaimo kuoli, oli lamakausi ja rakennusliikkeet menivät
nurin. Meillä oli useilla firmoilla töitä, mutta rahantulo
niistä loppui. Ei alkanut maksuja tulemaan tilille niin kuin
olisi pitänyt. Sanottiin, että pitää lopetella työt. Silloin meni
meiltä talot ja tavarat, kesämökki ja tiilitalo Muuramessa.

Tyttäret kannustivat muuttoon

Nuorempi tyttö alkoi puhumaan senioritaloista. Olisi
kuulema parempi hyväkuntoisena muuttaa. Itse olin
ajatellut vuokrata tai ostaa jonkinlaisen yksiön. Tein
kuitenkin hakemuksen Huhtasuon Ilonaan. Se ei minua
jännittänyt, että meneekö paperit läpi. Oikeastaan saattoi
jännittää, että jos ei menisikään.
Päätös tuli puolitoista vuotta sitten ja ajatus tuntuu
hyvältä. Pääseehän sieltä sitten pois, jos haluaa. Minulla on
hyvin sellainen leppeä tunne, että ei se mullistanut ajatusmaailmaa sinne tai tänne. Jotain ajatuksia tuli, mutta ei
myönteisiä eikä kielteisiä. Katsotaan nyt, mitä siitä tulee.
Molemmat tyttäret asuvat Kangaslammella lähellä Huhtasuota. Kun ikää tulee, niin siitä voi olla monenlaista apua.
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Luonnon läheisyys tärkeä

Ilona-talo poikkeaa täysin perinteisestä asunnosta, kun
siellä saa harrastaa – on lukusali ja voi pitää vaikka juhlia.
Sitäkään ei tiedä, vaikka tuon lankkukasan sinne vielä vien.
Jos siellä voisi tehdä käsillä jotain. En minä muuten sinne
keskelle kaupunkia olisi lähtenyt, mutta se talo on lähellä
luontoa.
Nykyinen talo jää minulle kesämökiksi. Ensin olin
innokas myymään sen, mutta sitten rupesin katumaan ja
otin sen pois myynnistä. Jotain uusin sinne uuteen asuntoon. Toivon, että en tule täyttelemään sitä tavaroilla.
Aikanaan ilmenee, mitä siellä tapahtuu. Mielikuvissa
tiedän, mutta en nimeä mitään asiaa. Toivon hyvää ystävyyttä kaikkien kanssa.
Todennäköisesti se on viimeinen asunto, ja siitä lähdetään sitten suoraan ylöspäin. Kuolemaa en pelkää. Toivon,
että saisin terveenä kuolla.

Huhtasuolla 7.3.2015

kuin olla ja voi. Terveysasema, kauppa ja kaikki ovat lähellä.
Ihmiset on rauhallisia ja ei täällä mitään hälinöitä ole ollut.
Noista ”lampiloista” sanoivat saavan kalaakin. Tämä alue
on tavallaan maaseutua ja kaupunkia yhtä aikaa. Luonto on
lähellä palveluita.
Olen koko ikäni ollut vähän yksinäinen susi, ja tykkään olla
itsekseni. Olen sellainen mietiskelijä. Välillä käyn kuitenkin
tuolla muiden seurassa, enkä minä niitä karta. Nopeasti on
alkanut tuntua siltä niin kuin olisi tuntenut kaikki jo aikapäiviä
sitten ja morjestetaan kuin maalla aikoinaan. Olemme kaikki
samaa perhepiiriä ja tuo Sinikka on “immeinen paikallaan”.
Kyllä tämä on aivan sataprosenttisesti onnistunut kokonaisuus. En osaa sanoa, mitä voisi olla paremmin.

Kangasvuorentiellä 7.3.2015 – 4 kk muuton jälkeen

En ole koskaan aiemmin asunut kerrostalossa, niin ensin
oli semmoinen olo kuin olisi kylässä tai matkoilla tai asuisi
tilapäisessä asunnossa. Oma henkilökohtainen haikeus on
ollut muutossa, mutta sitten tämä alkoi tuntumaan kodilta.
Hämmästyttävän nopeasti tähän on sopeutunut. Puhuin
Sinikalle ennen muuttoa, että olisi mukava jos minulla olisi
metsänäkymä. Sattui niin mukavasti, että asuntoni ikkunasta
todella näkyy puita.
Huhtasuon alue on niin iso, että ensin eksyin, kun
summassa lähdin kävelemään. Täällä on kaikki niin hyvin

Hankasalmella 13.10.2014
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VÄINÖ ON TYYTYVÄINEN
Väinö Saari

Asuin rivitalossa, kun kuulin tästä ideasta. En ollut ajatellut
asumisessa muutoksia, mutta tämä tuli sitten aika äkkiä.
Iskin kiinni heti. Meillä oli Viitaniemessä hieno taloyhtiö,
jossa oli vuosien mittaan syntynyttä yhteistä toimintaa.
Tavallaan tuntui haikealta lähteä sieltä.
Ennen muuttoa olin miettinyt tuota yhteisöllistä
asumista paljon, ja minulla oli tavoitteena päästä porukkaan mukaan. Ei täällä vielä ihan samanlaista yhteisporukkaa ole tullut kuin siellä aikaisemmassa taloyhtiössä.
Juttu kyllä luistaa päiväkahvilla, mutta se syventyminen
vie aikaa. Meillä on olohuone tuolla alakerrassa ja hyvät
puitteet jutustelulle.
Jo edellisessä asunnossa minulla kävi siivooja kerran
kuukaudessa, ja ruokapalvelu toi ruuan kylmänä kolme
kertaa viikossa. Täällä käy myös siivooja, mutta ruoka tulee
lämpimänä, ja se on parempaa. Kyllä tämä oikea ratkaisu
oli. Ajan myötä voi olla, että tarvitsee palveluitakin lisää.
Biljardipöytää en ole vielä saanut, mutta kyllä se tänne
vielä hommataan.

“Käviskö tämmöinen rennompi kuva?”

STADISTA JYVÄSKYLÄÄN
Aimo ja Irja Valkonen
Helsingissä syntyneet
Aimo: Olen syntynyt Helsingissä joskus 65 vuotta sitten.

Lapsuus ja nuoruus kuluivat Helsingissä Malmin ja Siltämäen
seudulla ja vähän myöhemmällä iällä Vantaalla. Opiskeluaikoina olin töissä kaalimaiden ja porkkanamaiden kitkijänä.
Sieltä päädyin linja-autojen alustojen paikkamaalaajaksi
Wihurin autokoritehtaalle. Siemensillä olen tehnyt pääosan
työelämästä vuodesta 68 vuoteen 92. Sitten olin noin 10 vuotta
yrittäjänä kehittämässä muun muassa ohjelmistoa yritysten
puhelinkulujen ja palvelutason optimoimiseksi. Kun tietotekniikka alkoi tympäistä minua, yritystä jatkoi hyvä ystäväni.
Ideoimaani tuotetta on kehitetty paljon vuosien kuluessa,
mutta on edelleen myynnissä. Tämän jälkeen muutaman eri
työpaikan jälkeen jäin eläkkeelle Motonetistä vuonna 2013
kahdeksan työvuoden jälkeen.
Irja: Olen syntynyt Hartolassa 66 vuotta sitten. Isä oli kuollut

jo vuosia aiemmin, ja kun äiti kuoli, menin Kouvolaan yhdelle
opettajalle kotiapulaiseksi. Siitä sitten valuin Vantaalle. Olin
kotiapulais- ja turkistehdastöiden jälkeen Sinituotteella, mutta
firman muuttaessa kaikki työntekijät sanottiin irti. Menin
Siemensille ja siellä tapasimme Aimon kanssa. Aimo oli työnjohtaja, jota minä pelkäsin. Kun tuli ongelma niin sanottiin,
että kysytään Valkoselta. Semmoinen herra se oli.
Aimo: No se “maine” saattoi johtua siitä, että tekniikka oli

tullut tutuksi , kun olin pitkään ollut Siemensillä. 70-luvun
vaihteessa käytetty puhelinvaihdetekniikka oli sen ajan
“hitekkiä”. Olin alusta alkaen tutustunut Siemensin tekniik19

kaan, ja se oli osittain tuttua jo kouluajoilta lähtien, joten asiat
olivat tulleet hyvin tutuiksi.
Irja: Siitä se kuitenkin lähti. Heinäkuussa tulee 39 vuotta, kun

ollaan oltu naimisissa.
Eläköitymisen jälkeen uusi sivu elämässä
Aimo: Meillä oli Hiekkaharjussa kerrostaloasunto. Vuoden

1982 aikana rakensimme paritalon tuttavien kanssa. Olimme
vielä työelämässä, kun muutimme Vantaan Ruskeasannan
alueelle rivitaloon. Siinä asuimme 6 vuotta. Sitten muutimme
Vantaan Korsoon kerrostaloon, johon meidän piti jäädäkin. Se
oli ihan kiva asunto ensimmäisessä kerroksessa, jossa ei ollut
mitään portaita tai sellaisia. Tuli vaan semmoinen tunne, että
voisi asua ja muuttaa jonnekin muualle. Vantaalla oli pyöritty
jo 45 vuotta.
Irja: Olin jo jäänyt eläkkeelle, kun huomasimme, että ihmisiä
muuttaa eläkkeelle jäätyään. Aloimme puhua, että onhan
sitä Suomea muuallakin. Katsoimme Tampereen ja Lahden
seutua. Emme kuitenkaan halunneet lähteä tuonne Ouluun
tai Itä-Suomeen asti.
Aimo: Jäin osa-aikaeläkkeelle, kun alkoi tulla sairautta ja

sellaista. Joskus sairaus sai miettimään, että pitäisi jäädä
varhaiseläkkeelle, kun työssä oli ajoittain tosi tuskaista.
Sinnittelin kuitenkin varsinaiseen eläkeikään saakka. Sitten
ajattelimme, että kun kumpikin ikääntyy, niin voisi olla joku
sellainen asumismuoto, missä olisi vähän helpompaa. Jokai-

sessa osoitteessa, jossa olemme asuneet, on iskenyt taloyhtiön hommia joko hallituksen jäsenenä tai jopa isännöitsijänä. Ilonakaan ei ole näistä hommista hellittänyt,
vaikka kovin aktiivinen en ole täällä ollut. Toisaalta täällä
on vähän toista hoitaa asioita, kun on niin hyvä henki. Toki
pulmiakin on, mutta ne hoituvat ajallaan.
Ensin kävimme tuolla Kortepohjassa tutustumassa
yhdenlaiseen senioritaloon, mutta se ei ollut mieleinen
alueena eikä palveluiden osalta. Ajateltiin jo, että unohdetaan koko juttu.
Irja: Olen valmis lähtemään aina eikä minulla ole esteitä.

Ehdotin, että ostetaan Tukholmasta sukulaiselta jäänyt
asunto. Mutta kun ei hallita tuota kieltä, niin ei sitten
lähdetty. Ja meillä on tuo kissa, niin ei olla juuri lomillakaan käyty. Ei olla ”raahittu” viedä sitä hoitolaan, kun se
on niin vanha.
Emme käyneet muualla katsomassa asuntoja, vaikka oli
niitä vaihtoehtoja muuallakin, kuten Tikkurilassa. Sitten
tuli se tunne, että ehdottomasti pois täältä stadista. Aimo
löysi tämän senioritalohankkeen Internetistä, ja tulimme
taas käymään. Tämä oli metsikköä, kun kävimme tässä
ensimmäisen kerran. Meillä ei ollut kytköksiä tänne Jyväskylään. Tulimme ihan tämän asunnon perusteella. Jos tämä
olisi ollut Petäjävedellä, niin me olisimme siellä. Paikkakuntakaan ei ollut niin tärkeä, vaan tämä asunto. Mutta kun

”Erittäin tyytyväisiä ollaan oltu.”

Ami (Aimo) sanoi, että Jyväskylään rakennetaan, niin se
alkoi se ajatus viehättämään.

Lähipiirille kerroimme vasta pari kuukautta ennen
muuttoa, että olemme lähdössä. Ei mainostettu asiaa. Ei
olisi kaikille jaksanut selittää, minkä takia olemme lähdössä.

Aimo: Ilman muuta katsottiin näitä ulkoilumahdolli-

Aimo: Tuttavat ja ystävät ovat olleet hämmästyneitä, kun

suuksia, että tässä voisi liikkua niin hyvin. Täällä auton
käyttö on ollut todella vähäistä, kun palvelut , kuten kauppa
ja terveyskeskus, on vieressä. Keskustaan olemme menneet
bussilla, kun omalla ei kannata mennä. Ja onhan tässä
meidän Nipan (kissa) kanssa mukava ulkoilla, kun luonto
alkaa pihalta.

ovat täällä käyneet. Yhteisiä tiloja kuten kabinettia ja
kuntosalia ovat ihmetelleet .
Yleiset saunavuorot ovat kaksi kertaa viikossa. Lisäksi
otimme oman saunavuoron, että oikeastaan kolme kertaa
viikossa pääsemme saunaan. Omaa saunaa emme ole
kaivanneet.

Irja: Keski-Suomen alueella tuntuu olevan virkeätä

Aimo ja Irja ovat olleet tyytyväisiä
Irja: Tuo keittiö on vähän outo, mutta on siihen tottunut.

toimintaa. Tässä Huhtasuollakin on kylätoimikuntaa ja
muuta sellaista.

Olohuoneesta olisi ehkä voinut siirtää neliön tai pari
makuuhuoneeseen, mutta nämä ovat pieniä asioita.

Päätös asunnon saamisesta
Aimo: Kävimme täällä sen verran monta kertaa, että

Aimo: Tässä on hyvä olla. Olemme ykkösluokassa viiden

hakemuksia laittaessamme asia oli jo päätetty. Myimme
lähes kaikki huonekalut Vantaalla ja tilasimme muutamia
uusia suoraan tänne. Paljon myös hävitettiin tavaraa tai
annoimme yhdelle tutulle kirpputorimyyjälle.

tähden asunnossa. Maailmaa olemme jo tähän ikään
nähneet, että suuria suunnitelmia ei ole matkojenkaan
suhteen Emme ole suunnitelleet tulevaisuutta suuresti.
Helsingin metro on jäänyt ajamatta, että siellä voisi käydä
ajelemassa. Jotain toista paikkaa kesälomapaikaksi saattaisi myös harkita.

Irja: Muuttopäivänä Sinikka oli tilannut ruokaa ja muutto-

miehetkin kävivät syömässä. Sinikka on kyllä tosi hienosti
hoitanut asiat. Hän on osaava ja tekevä ihminen.
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EHDOTTOMASTI JYVÄSKYLÄLÄINEN
Kaija Viitala

Yksin ei jaksa omakotitaloa pitää

Olen syntynyt Jyväskylässä keskustassa kirkkoa vastapäätä. Äiti ja isä olivat apteekin talonmiehiä. Puhuivat,
että ”apteekin hyllyltä” olen tullut. Meitä oli viisi sisarusta.
Kun sota syttyi, minut laitettiin sotaa pakoon
mummolaan Leivonmäelle. Sitten isä haki minut kouluun
Jyväskylään, vaikka pidin maaseudulla olemisesta. Siellä
kävin koulut ja opinnot. Kävin kahdeksan luokkaa kansakoulua ja sain hyvän todistuksen, mutta en päässyt keskikouluun. Töiden ohessa kävin kauppakoulun ja kauppaopiston iltatöinä, kun äiti lupasi asua vielä kotona. Tienasin
samalla työssä ja loput säästin tulevaisuutta varten.
Kauppakoulussa meidän piti jokaisen tervehtiä yhtä
uutta oppilasta. Siellä oli yksi vaaleatukkainen poika. Minä
autoin häntä kielissä. Hänen kanssaan menimme sitten
yhtenä vuonna kihloihin. Kerran Päijänteellä meloimme ja
päätimme, että menemme naimisiin minun valmistuttuani.
Niinhän siinä sitten kävi vuonna 1956.
Muutimme yhdessä Kylmänoroon. Esikoista odottaessani sairaalassa todettiin, että siellä on kaksoset. Ei ollut
vielä läheskään synnyttämisen aika, mutta pääsiäisenä
pitkänä perjantaina tytöt syntyivät. Kiljanderinkadulla
syntyivät nuorimmat, ja siinä asuimme kymmenen vuotta.
Omakotitalomme valmistui Palokkaan, ja vuodesta 1969
asuimme siellä.
Olen ollut töissä monissa paikoissa, kuten Jyväshyvässä
ja keskussairaalassa. Jälkimmäiseen hain palkanlaskijan
sijaiseksi ja pääsin. Henkilöstötoimistossa ollessani opettelimme tietokoneiden käyttöä ennen muita koko talossa.

Kuusi vuotta sitten mies sairastui ja olin kolme vuotta
hänen omaishoitajana. Mieheni laitokseen siirtymisen
jälkeen asuin kolme vuotta yksin. Lapset alkoivat puhua,
että omakotitalo on liian suuri ja raskas ylläpitää yksin.
Kaikki hommat jäivät minulle. Meinasin itse menehtyä
siihen, kun menin niin huonoon kuntoon.
Näin tuon ilmoituksen Ilona-taloista kiinteistölehden
ylälaidassa. Siinä oli hakuohjeet ja tietokoneella laitoin
hakemuksen. Olihan se vähän niin kuin arpa ja hämmästyin, kun sain paikan. Olin katsellut ja aikonut rivitaloon.
Sitten muistin, että hyvin se meni aikoinaan lastenkin
kanssa kerrostalossa.
Suurenmoista oli nähdä vaihe vaiheelta tämän talon
rakentuminen. Sinikka hienosti luotsasi hanketta. Hain
ensin 40 neliön asuntoon, mutta aloin miettiä, että en
minä mahdu sinne! Vaihto suurempaan onnistui, ja tämä
toinen kerros on hyvin mieleinen. Kyllä tämä vähän laiskemmaksi tekee kuin omakotitalossa asuminen – ainakin
näin talviaikaan.
Minulle laitettiin tahdistin toukokuussa 2014, mutta se
on toiminut hyvin. Kun muutin tänne, niin mieheni muutti
yhtä aikaa Puuppolan hoivakodilta Keljon vanhainkodin
osastolle. Tässä on ollut monenlaista vuoden aikana.
”Tässä on mukava”

Halusin ehdottomasti jäädä Jyväskylään. Olisi ollut ihanteellista, jos olisin saanut jäädä Palokkaan. Sitä vissiin saisi

22

vaihtaa asuntoa, kun talo sinne valmistuu, mutta en taida
vaihtaa. Olen tyytyväinen asuntoon. Kun saan kuntoon
nuo muuttoon ja muut luopumiseen liittyvät asiat, niin
kyllä tässä on mukava. Tämä asuntokin on hyvin valoisa,
kun on ikkunat kahteen suuntaa.
Täällä on mennyt hyvin, ja monia kavereita on tullut
näistä talon asukkaista. Yhteisöllisyyteen panostetaan
kovasti, ja kyllä minusta on mukava kokoontua ja ottaa
osaa.
“Eläinten ei tarvitse muuttaessaan etsiä asuntoa median
avulla. Mukana ei kulje tavaraa kuten ihmisellä. Miten vaivatonta, ei pakkaamista ja purkamista. Siitä vaan lähtöön, kun
muuton aika koittaa.
Olen suurin piirtein selvinnyt pakkaamisesta ja purkamisesta entisestä uuteen Ilona I:seen, jossa asun eläkeläisenä,
ikääntyneenä, vanhuksena tai seniorina, nimityksiä on useita.
Talo valmistui odotetusti ja ilmoitetusti. Pyrynä satoi lunta
7.11.2014, kun muuttoauto saapui Palokkaan viemään sen
Kangasvuorentie 22:een.
Aika on kulunut kuin siivillä tavaroita purkaessa ja sovitellessa uuteen. Ilona I:seen olen ”kotiutunut” hyvin, kuin olisin
asunut täällä aina.
On omia tavaroita asunnossa ja huoneisto mieleinen. Vielä
riittää entisen asunnon ja tavaroiden ”luopumista”. Kuitenkin
paras muuttoni!
Aikaa kuluu yhteisöllisyyteen tottumiseen: “Siihen tarvitsemme lähimmäisen rakkautta, ymmärrystä ja oikeamielisyyttä
huomatessamme, miten voimamme vähitellen tai nopeastikin
ehtyvät. Synnyimme käsi nyrkissä ja kuolemme käsi avoinna”:
(Aleksander Schindler-1988).
Kaijan päiväkirjasta 11/2014
”En minä tästä enää muuta mihinkään, ja koitan saada
mieleiseksi kaikin puolin.”

”NAURETTIIN VAAN, ETTÄ ON AINAKIN TUTTU SEINÄN TAKANA”
Sisarukset Eeva-Liisa Liimatainen ja Kaarina Sievänen ovat Huhtasuon Ilonan tyytyväisiä seinänaapureita, mutta
aivan sattumalta.
Eeva-Liisa: Asuin Saarijärvellä ja olin sanonut tyttärelle,

Kaarina: Meille oli ensin varattu asunto kolman-

että haluaisin muuttaa pois sieltä. Tytär oli huomannut
ilmoituksen tästä lehdessä. Tein hakemuksen internetissä
samantien.

teen kerrokseen, mutta kysyimme pääsyä
ylemmäs. Peruutuksen myötä toiveemme
toteutui. Jossakin rakennusvaiheen tapaamisten yhteydessä huomasimme, että meillä
on asunnot samassa kerroksessa ja ovet ovat
vierekkäin. Siitä on riittänyt naurua moneksi
kerraksi. Me olemme täällä kuin Herran kukkarossa. Hyvä on olla.

Kaarina: Meillä isäntä huomasi sen saman ilmoituksen

internetissä ja sanoi välittömästi, että kokeillaan tuota.
Eeva-Liisa: Ei tiedetty yhtään toistemme suunnitelmista.

Soittelimme aikojen päästä, ja he kertoivat pyrkineensä senioritaloon. Kyselin, että ette kai te Huhtasuolle. Olivathan
ne, ja niin olin minäkin. Minulla on tuossa olohuoneessa
iso viherkasvi, jonka sain ihan pienikokoisena Kaarinalta
ja Pertiltä kun muutin vuonna 1984. Se piti saada mukaan.
Se varmaan johdatti meidät näin yhteen.

Eeva-Liisa: Välillä pitää käydä naapurissa

ihan kysymässä, että ollaanko siellä hengissä.
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TAKAISIN KOTIIN
Pertti ja Leena Pyyhkälä

Pertti: Olen paljasjalkainen jyväskyläläinen. Nuorena

muutimme Jyväskylään. Kun Pertti sai työkutsun Helsinkiin, elimme puolisen vuotta vain viikonloput yhdessä.
Koulujen päättymisen jälkeen keväällä muutimme kaikki
yhteen Vantaalle. Menin Finnairin tekniselle puolelle
ruokalaan töihin, josta sitten jäin ennenaikaiselle eläkkeelle. Minulla olisi ollut vielä työelämää jäljellä, mutta
katsoimme, ettei kannata asua kahdessa paikassa kaukana
toisistamme. Vantaalla asuimme osaomistusasunnossa,
joka olisi ollut mahdollista lunastaa omaksi.

koulun päättymisen jälkeen hakeuduin työelämän palvelukseen. Nuorelle miehen alulle oli työtä tarjolla muun
muassa rakennustöissä. Tekniikka kiinnosti ja ajattelin,
että tekniikan työtehtävät olisivat minun juttuni. Vaan
kuinkas kävikään, kun liike-elämän palvelukseen ajauduin.
Olin Jyväskylässä eri liikkeissä töissä. Jakelukeskuksessa
ollessani minulle tarjottiin ATK-tehtävien hoitoa. Siinä
tehtävässä olin kunnes minulle tarjottiin paikkaa Helsinkiin
ATK-operointiryhmän vetäjäksi. Erilaisten tietotekniikkatehtävien jälkeen jäin sitten eläkkeelle.

Pertti: Mietimme kummassako haluamme asua Vantaalla vai
Puuppolassa. Ehdotin, että muutetaan takaisin Keski-Suomeen. Puuppolassa oleva talo oli ollut meillä vapaa-ajan
asuntona vuodesta 1998. Siellä vietimme viikonloppuja
ja vapaa-aikoja.

Leena: Olen Petäjävedellä syntynyt isättömänä. Mummo-

lassa oli iso perhe, jossa asuimme. Kun olin 7 vuotta, äiti
meni naimisiin. Muutimme äidin kanssa parin kilometrin
päähän ja sain sisaruksia. Kun kansakoulu loppui, serkku
pyysi hoitamaan poikaansa Palokkaan. Sieltä Palokasta
löytyi Pertti.

Leena: Näin Keskisuomalaisessa ilmoituksen Jaso-asun-

tojen esittelytilaisuudesta. Sanoin, että mennään katsomaan, mitä siellä on tarjolla. Tilaisuuden jälkeen meille
molemmille heräsi ajatus, että tämä voisi olla meidän
juttumme. Laitoimme hakemuksen, ja sehän tärppäsi.
Sitten katsoimme pohjapiirustuksista sopivaa asuntoa.
Nykyinen asunto näytti sopivalta ja se hyväksyttiin heti,
kun se oli mahdollista. Tämä ratkaisu oli sikälikin sopiva,
ettei tarvinnut Puuppolan taloa myydä, koska halusimme
pitää sen kesäasuntona. Myös tuttavilla on ollut kiinnostusta Jason asuntoihin.

Pertti: Aika nuorena tapasimme, mutta hyvin viihdyimme

toistemme seurassa ja vuonna 1966 menimme naimisiin.
Liittomme jatkuu edelleen.
Leena: Myöhemmin olin tekstiilimyymälässä töissä,

minkä jälkeen kävin kauppakoulun. Kaikki lapsemme ovat
syntyneet Jyväskylässä. Aluksi asuimme Palokassa Pertin
vanhempien omakotitalon yläkerrassa vuokralla. Sieltä
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varmaan auttoivat osaltaan siihen, että omakohtainen
ratkaisu pitää tehdä heti, kun siihen hyvä tilaisuus tulee.

Lapsille kerroimme muutosta vasta, kun olimme saaneet
varmuuden uudesta asunnosta. Pyhäinpäivänä kävimme
lastemme luona kertomassa ratkaisustamme. Kaikki olivat
tyytyväisiä. Tosin tytär oli ensin huolissaan, miten koirien
kanssa voi tulla kyläilemään. Vanhin poikamme tunnusti
jo miettineensä, että miten me Puuppolassa pidemmän
päälle pärjäisimme.

Valoisissa tunnelmissa Huhtasuolla

Sitä emme tiedä, onko se etu vai ei, että ollaan kaikki
vanhempia henkilöitä, enemmän tai vähemmän vauhdikkaita. Mielestämme on hyvä, kun on samanhenkisiä
ja suunnilleen samaa ikäluokkaa olevia asukkaita. Alku
ainakin on näyttänyt hyvältä. Kaikille niille henkilöille
suuret kiitokset jotka ovat saaneet tämän asumismuodon
aikaan. Erityiskiitoksen ansaitsee Sinikka, joka on omalla
työllään ja ahkeruudellaan kannustanut ja auttanut meitä.
Hänen puoleensa on aina voinut kääntyä meitä askarruttavissa kysymyksissä.

Pertti: Muistan, kun isääni houkuteltiin muuttamaan

omakotitalosta veteraanitaloon ja monien keskustelujen
jälkeen hän viimein suostui asiaan. Nuo tapahtumat

Pertti: Tällä hetkellä tulevaisuus näyttää valoisalta. Nyt

meillä on tämä Jason asunto ja kesäpaikka Puuppolassa,
jonka pidämme niin kauan kuin jaksamme. Sitten kun
tulee aika luopua talosta, teemme sen yksissä tuumin ja
sen hetken tilanteen mukaan. Varmaan kevään koittaessa
Leenalla alkaa mieli halata hänelle mieluisaan puutarhanhoitoon. Tällä hetkellä olemme tyytyväisiä tilanteeseen ja
uskomme, että tulemme viihtymään tässä asunnossa oikein
hyvin, eikä negatiivisia asioita ole tullut vastaan.
Leena: Joskus Puuppolassa ollessa, kun jostain kolotti niin

mietitytti, että mitenkähän täällä pärjää myöhemmin. Nyt
tuntuu siltä, että tämä on sitä mitä olemme olleet hakemassa. Eihän sitä koskaan tiedä, mitä tarvitsee jatkossa.
Täällä on kuitenkin hyvä olla toistemme tukena ja turvana
ja apua on helppo saada tarvittaessa.

Entisestä kodista tuli kesämökki, jonne on mukava välillä palata.
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HELPPO LIIKKUMINEN ON TÄRKEÄÄ
Elvi Lamminmäki

Ennen muuttoa asuin tuossa lähellä yksiössä. Remontoin
asunnon vuonna 2006, kun mieheni kuoli. Siinä asunnossa oli kauhean painavat rautaovet ulos ja varastolle.
En tahtonut saada niitä enää saada auki ja vessaankin
oli korkea kynnys. Liikkuminen väheni, kun se oli niin
hankalaa. Nyt asunto on saatu myytyä.
Täällä minulla käy kotisairaanhoito neljä kertaa viikossa.
Muuton jälkeen palvelua on voitu vähän vähentää. Lisäksi
käy siivooja kerran kuukaudessa ja ruokapalvelua silloin
kun haluan – kaksi tai kolme kertaa viikossa.
Olen ollut tyytyväinen, kun on tuota sairauttakin
monenlaista. Täällä on hyvä liikkua. Pääsee vaikka rullatuolilla tuonne hissiin. Nyt pääsen ulos ja sisälle helposti.
Rollaattorin kanssa on helppo kulkea. Se, että pääsee liikkumaan on tärkeä asia.

NAAPURIN TYTTÖ
Pirkko Hänninen

osa. Takuuleikkauksena tuli uusi leikkaus. Sen jälkeen ei
kuulon taso noussutkaan. Lisäksi tasapainoni heikkeni
siinä leikkauksessa.
Minulla on lääketieteellisesti lausunnot, että ilman
keppiä ei tarvitsisi lähteä mihinkään. Paljon olen joutunut
rajoittamaan omaa menemistä, kun metelissä ja tapahtumissa on vaikea olla.

Olen lähes koko ikäni asunut “kuutosessa”. Lapsuudessa
asuin Löylykatu kuutosessa, missä äiti piti saunaa. Välillä oli
muutamia muita asuntoja, mutta sitten oli Kangaslammentie
6, ja sitten Betonitie 6. Tämän talon numero on 22, mutta
asunto on yllättäen numero 6. Se on minusta huvittavaa.
Olen syntynyt Tuohimutkassa, joten varmaan kaikki
muut ovat tulleet kauempaa tänne. Huhtasuolla olen
asunut vuodesta 1975, jolloin muutin työnantajani perässä.
Vuonna 1990 muutin edelliseen asuntoon. Silloin oli vielä
äiti, jonka kanssa muutimme. Nyt äiti on kuollut pois.
Asunto oli tuossa tien toisella puolella.
Olin Valiolla markkinoinnissa töissä. Menin aikanaan
sinne kesätöihin, ja siitä pyydettiin jatkamaan. Yli 30
vuotta olin sitten siellä töissä. Lopulta jäin puhelinmyynnin
esimiestehtävistä eläkkeelle vuonna 1997. Saman vuoden
joulukuussa sain kuulolaitteen. Vuonna 2000 kuurouduin
kokonaan. Syy ei ole selvinnyt, mutta. onneksi sain jäädä
kuulevana eläkkeelle.
Kaksi kertaa päähäni on tehty isoja leikkauksia. Vuonna
2003 oli ensimmäinen implanttileikkaus. Ihmettelin, että
miten voi ihminen saada kuulonsa takaisin. Tullessani
kotiin kuulin, kun seinäkello löi viisi. Se oli ihmeellistä.
Mutta parin viikon päästä oli niin kuin olisi melukanava
lähtenyt päälle. Pään sisään oli laitettu viallinen implantin

Asunnon myynnillä helpotusta talouteen

Minulla ei ole sukua eikä jälkeläisiä, niin aloin ajatella, ettei
menisi kunnalle rahat asunnosta. Yllättäen näin sitten
tämän talon mainoksen lehdessä, ja tein hakemuksen.
En kysellyt muilta mielipiteitä, en sisareltakaan. Siinä
vaiheessa en paljon tiennyt, mitä se senioritalo tarkoittaa
muuta kuin että ei ole palvelutalo. Sisar on loppujen lopuksi
ollut hyvillään muutosta, kun on tässä sen verran apuja.
Laitoin päätöksen saamisen jälkeen oman asunnon
myyntiin. Myynti onnistui hyvin. Se oli viikon myynnissä
ja ensimmäinen, joka kävi esittelyssä osti sen. Tuntui uskomattomalta, että se meni niin nopeasti,
Etsin vähän pienempää asuntoa, mutta samalla
tiesin, että monesta joutuu luopumaan. Sitä joutui puntaroimaan. Toisaalta askel hiljenee koko ajan, vaikka liike-elämässä olin vilkas ihminen.
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Käynnistysongelmia

Kaikilla on samoja ongelmia ollut alussa, että kamppeet
ovat olleet hukassa. Minulla oli lisäksi vähän ongelmia
alkuun näiden kuuloon liittyvien apulaitteiden kanssa.
Nyt vammaispalvelut ovat saanet ne asennettua, joten tv
ja radio kuuluvat hyvin. Naapurin kanssa sovittiin, että hän
opettaa tuon auton lämpötolpan käytön “käestä pittäin”. En
ole luopunut tuosta autosta, mutta aika vähän sillä ajelen.
Onhan se hyvä olla, varsinkin kesällä.
Olen ollut välillä huonossa kunnossa ja väsynyt. Ei se
tässä ole huonommaksikaan mennyt. Nyt on rahaa elämiseen enemmän. En ole tässä katunut.
Tuttua ja turvallista ja uusia tuttavuuksia

Onhan täällä tutut paikat ja palvelut niin lähellä, että
huvittaa. Kolmesataa askelta on terveysasemalle, ja nyt
ei tarvitse edes tietä ylittää.
Melkein joka käänteessä, kun tulee jonkun kanssa
vastakkain, niin jutellaan. Roskalaatikon välistä morjestetaan ja jotakin kuulumisia puhutaan.
Yllätys oli tämä Ilona nimikin, että onhan siinä ollut
ideaa. Minä tässä odotan, että mennään eteenpäin ja sopeudutaan. Ruokaa ja kahvia on tarjolla.

TARINA JASOSTA JATKUU
Sakari Möttönen
Jason hallituksen vpj.

Perustamisestaan lähtien Jason toiminnassa on korostettu, että yhdistyksen tarkoituksena ei ole pelkästään
rakentaa asuntoja. Asunnot ovat kuitenkin tärkeä osa
Jason päämäärän toteuttamista. Talojen ja yhteisöllisyyden
rakentamisen lisäksi kolmantena tehtävänä on tuoda esiin
vanhenevan väestön asumistarpeita ja vaikuttaa siihen, että
yhteiskunnassa toteutetaan ikääntyvien ihmisten tarpeet
huomioivaa asuntopolitiikkaa ja toimia, joilla turvataan
vanhenevalle väestölle turvallinen elämä.

toimintamalli tarkoittaa ihmisestä huolta kantavaa ja
ihmisarvoisen elämän turvaavaa asumista. Näin pystytään
helpottamaan myös julkisiin palvelujärjestelmiin kohdistuvaa painetta. Kotona vanhetessaan ihmiset säästyvät
raskailta ja hankalilta elämänvaiheilta, ja yhteiskunnalta
säästyy kustannuksia. Jason toiminnassa yhdistyy ihmisten
halu asua omassa kodissaan ja julkisten toimijoiden tarve
vähentää väestön ikääntymisestä koituvaa taloudellista
rasitetta.

Parhaimmillaan osana kokonaisuutta

Mallina muille

Vanhenevan väestön asumiseen tarvitaan tontteja, jotka
ovat viihtyisällä paikalla ja palvelujen lähellä. Lisäksi
asuntojen täytyy olla kohtuuhintaisia. Tämän vuoksi
Ilona-talojen rakentaminen Jyväskylän ydinkeskustaan
ei ole mahdollista. Sopivia paikkoja ovat kaupunginosien
keskukset ja lähikuntien keskustaajamat. Uusia Ilona-taloja
suunnitellaan sellaisiin paikkoihin. Ikääntyvien ihmisten
erilaisia asumismuotoja ja palvelutiloja kannattaa koota
kokonaisuuksiksi. Jyväskylän Palokkaan rakentuvan
vanhusten asumiskorttelin kaltaisia ratkaisuja pitäisi
saada aikaan muihinkin kaupunginosiin. Jaso haluaa olla
mukana kuntien ja muiden toimijoiden kanssa toteuttamassa sellaisia.

Jaso haluaa olla vanhenevan väestön asumisolojen parantamisessa edelläkävijäyhteisö. Kehitteillä olevasta yhteisöllisen asumisen muodosta on tarkoitus tehdä malli,
jota voidaan hyödyntää laajemminkin vanhusten asumisyhteisöissä. Tavoitteena on antaa tukea ihmisten omille
ratkaisuille ja saada kanssaihmisistä huolehtiva elämäntapa
kaikkia osapuolia hyödyttäväksi voimavaraksi.
Jaso on elävää kansalaistoimintaa

Ikääntyvät ihmiset ja heidän järjestönsä ovat ryhtyneet
toimiin oman väestöryhmänsä asuin- ja elinolojen parantamiseksi. Toiminnan tarkoituksena ei ole tuottaa taloudellista voittoa, vaan inhimillistä ja yhteiskunnallista hyötyä.
Jaso haluaa olla samalla sekä pala palvelujärjestelmää että
arvoyhteisö. Omalla toiminnallaan se osoittaa, miten
tärkeää on edistää ja tehdä tekoja huolenpidon ja yhteisvastuun kulttuurin luomiseksi yhteiskuntaan.

Talojen ja yhteisöllisyyden rakentamista

Jason tulevaisuuden suunnitelmissa on asumisoikeustalojen rakentamista yhden tai kahden talon vuositahdilla.
Samalla kehitetään yhteisöllistä asumismuotoa. Jason
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TUTKIMUS:
YHTEISÖLLISEEN ASUMISOIKEUSASUNTOON MUUTTAMINEN —
muuttosyyt ja odotukset
Outi Jolanki, Jyväskylän yliopisto ja Outi Teittinen, GeroCenter, Jyväskylä
Yhteisölliset asumismuodot uutena
asumisenvaihtoehtona

seen asumiseen hakeudutaan ja millaisia odotuksia asukkailla on uutta asumismuotoa kohtaan. Tässä raportissa
valotamme näitä teemoja käyttäen aineistona Varttuneiden
asumisoikeusyhdistys Jason rakennuttaman yhteisöllisen
asuintalon (Ilona-Huhtasuon) tulevien asukkaiden haastatteluja.

Monissa maissa on kehitetty erilaisia yhteisöjä ja kylämäisiä
asuntokokonaisuuksia. Tanska ja Hollanti ovat seniorien
yhteisöllisen asumisen kehittämisessä edelläkävijämaita,
mutta Suomessa kehitys on ollut hidasta. Ensimmäinen
varsinainen seniorien asumisyhteisö Loppukiri aloitti
toimintansa Helsingissä vuonna 2006. Viime vuosina yhteisöllisten asumisvaihtoehtojen kehittäminen on kuitenkin
vilkastunut. Yhteisöllisyys on noussut jopa eräänlaiseksi
muotisanaksi, ja sillä markkinoidaan usein niin kunnallisia kuin yhdistysten ja yksityisten yritysten rakennuttamia asuintaloja. Kansallisessa ikääntyneiden asumisen
kehittämisen ohjelmassa nähdään yhteisöllisyys keinona
vähentää yksinäisyyttä ja turvattomuutta ja sen vahvistamista pidetään tärkeänä tavoitteena.
Yhteisöllisyys otetaan usein annettuna pohtimatta mitä
yhteisöllisyys todella merkitsee. Yksinkertaisimmillaan
yhteisöllisyyden vahvistaminen asumisessa näyttää merkitsevän yhteisten tilojen rakentamista. Yhteisön ja yhteisöllisyyden syntyminen on kuitenkin prosessi, joka riippuu
asukkaiden keskinäisestä vuorovaikutuksesta ja sitoutumisesta toimintaan ja asuinympäristöönsä. Suomessa erilaiset
yhdistykset ovat olleet aktiivisesti kehittämässä yhteisöllisiä asumisen muotoja, joissa asukkaat ovat mukana alusta
lähtien ja osallistuvat asuintilojen ja tulevan toiminnan
suunnitteluun. Tutkijoina olemme kiinnostuneita siitä,
mitä yhteisöllisyys asukkaille merkitsee, miksi yhteisölli-

Aineisto

Yhteisölliseen asumisoikeusasuntoon muuttamisen syitä
ja odotuksia asumista kohtaan tarkastellaan syksyllä 2014
kerätyn haastatteluaineiston pohjalta. Haastatteluja tehtiin
18, ja ne toteutettiin noin kuukausi ennen muuttoa. Tavoitteena oli saada selville, millaiset tekijät olivat saaneet haastateltavat valitsemaan Ilonan tulevaksi asuinpaikakseen.
Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin tekstimuotoiseksi
aineistoksi. Tässä vaiheessa haastateltavien nimet ja kaikki
muu informaatio, mikä voisi paljastaa henkilöllisyyden
muutettiin. Siten tekstin lainauksien haastateltujen nimet
ovat muutettuja.
Miksi asukkaat halusivat muuttaa, ja miksi
valittiin yhteisöllinen asumisoikeusasunto?

Muuttajilla oli monia syitä toivoa muuttoa pois nykyisestä asunnosta uuteen asuntoon ja asuinympäristöön.
Muuttaminen oli toisinaan hyvin tietoinen päätös pitkän
harkinnan ja etsinnän jälkeen ja toisinaan taas tilaisuus tuli
eteen yhtäkkiä ja siihen tartuttiin sen enempiä miettimättä.
Useimmilla muuttajilla ei ollut yhtä yksittäistä muutto33
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kokemuksiin, jotka eivät aina olleet kovin myönteisiä. Voi
sanoa, että muuttajat edustavat aktiivisia kansalaisia, jotka
ottivat aloitteen omiin käsiinsä ja pyrkivät muuttamisella
vastaamaan julkisten hoivapalvelujen koettuihin ongelmiin
ja ratkaisemaan omat palvelutarpeensa etukäteen.

syytä vaan muuttopäätös oli monien tekijöiden summa. On
tärkeää eritellä tekijöitä, jotka saavat ihmiset muuttamaan
pois entisestä kodistaan sekä niitä tekijöitä, jotka saavat
valitsemaan nimenomaan yhteisöllisyyteen perustuvat
asumismuodon. Näin saadaan selville, mitä yhteisöllisyys
asukkaille merkitsee, ja miten jatkossa voidaan edelleen
kehittää yhteisöllisiä asumismuotoja vastaamaan asukkaiden tarpeisiin ja toiveisiin.

“Ja just se että kun se menee siihen että, tota niin, me joudutaan
ite enemmässä ja enemmässä määrin ite hankkimaan palvelut,
niitä kuka mua auttaa tai muuta, ja mitä ni, on olemassa
ihminen (toiminnanohjaaja), joka tuntee asian niin hyvin. Se
tietää sen, että mistä sää hankit ja millä tavalla kuuluuko se
siihen julkiseen hommaan.”

Miksi haluttiin muuttaa pois entisestä asunnosta?

Keskeinen syy
lähteä miettimään
muuttamista oli
terveys.

Keskeinen syy lähteä miettimään muuttamista oli terveys.
Joko ennakoitiin mahdollista terveyden huonontumista tulevaisuudessa, tai terveydessä oli jo tapahtunut
muutoksia huonompaan. Monilla muuttoaikeisiin vaikutti
se, että avun tarpeen arveltiin lisääntyvän tulevaisuudessa
ja haluttiin sellaiseen asuinympäristöön, jossa apua olisi
paremmin saatavilla. Monen ajatus oli, että talossa, jossa
on samanikäisiä asukkaita, toiminnanohjaaja ja enemmän
kanssakäymistä, on myös turvallisempi asua silloinkin
jos ja kun avun tarve lisääntyy. Toiset taas toivoivat, että
muutto uuteen helpommin hallittavaan asuntoon, josta
olisi helpompi päästä esimerkiksi ulkoilemaan tai kauppaan, auttaisi selviytymään itsenäisesti arjen askareista
ja tekisi elämästä helpompaa.

(Mirja)

Nykyisen asunnon ominaisuudet saivat myös miettimään
muuttamista. Nykyinen asunto saattoi tuntua liian suurelta
tai epäkäytännölliseltä asua. Moni asui vanhassa omakotitalossa tai rivitalossa, joka pihoineen ja puutarhoineen
saattoi olla jo hankala hoidettava. Monet vanhat kerrostaloasunnot ovat myös epäkäytännöllisiä; kylpyhuoneet
ahtaita ja portaiden kulku ja ostosten kantaminen ilman
hissiä hankalaa. Toisaalta myös asuinympäristö saattoi olla
vaikeakulkuinen ja mäkinen, kulkuyhteydet hankalia sekä
erilaiset palvelut kaukana. Vaikka vanha koti oli monelle
rakas ympäristö kaikkine muistoineen eletystä elämästä,
muuttaminen näyttäytyi keinona helpottaa elämää tulevaisuudessa.

“Ei siinä (muuttosyy) muuta ollu ku tämä, tämä, tietoisuus että
vanhenen ja tuota sanotaan, että vuos lapsen kasvattaa ja kaks
vanhan vanhentaa niin tuota, niin niitä ajatellen tämmöisiä
juttua… että tänä vuonna voi olla hyvässä kunnossa mutta,
ens vuonna voi olla jo huomattavasti huonommassa kunnossa.”

”Kyllä on kovasti tykätty olla ja, mutta vähän sitte pelottaa
että, jos jommaltakummalta menee esimerkiksi jalat ettei
kävellen pääse niin se on aika mahoton paikka asua sitte. …
Pesutilat ja sauna on alaalla … rappuja on ylös ja alas ja, vessa
on semmonen vaatekomeroon rakennettu jälkikäteen että sinne
ei kyllä avustaja sitte.

(Tauno)

Jotakin nykyisistä julkisista hoivapalveluista kertoo se, että
monet ilmaisivat epäilyksen, olisiko julkisia palveluja saatavilla, jos niitä tarvitsi tai vastaisivatko ne omiin tarpeisiin.
Monet viittasivat tässä yhteydessä sukulaisten tai ystävien

(Kerttu)
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“No siihen (vanhaan asuntoon) ei liity mitään muuta huonoja
puolia kun ne on, ne on tuota, palveluthan on kaukana. Palvelut
on seitsemän kilometrin päässä. Pankit (asuinalue Jyväskylässä). Ja, kyllähän ne jotenkuten pelaa ja sillä tavalla mutta,
sittenhän on kun voimat, vähenee niin suuret lumityöt on siellä.”
(Tauno)

Monilla muuttamisen taustalla vaikuttivat myös sosiaaliset
syyt. Vaikka vanha koti saattoi ollakin rakas ja siitä lähteminen haikeaa, monet kokivat myös, että koti ja naapurusto
eivät olleet enää sitä mitä ennen. Lasten poismuutto, ehkä
leskeytyminen ja hyvien ystävien poismuutto tai kuolema
olivat harventaneet sosiaalista verkostoa eikä asuinympäristö enää tuntunut yhtä kotoisalta kuin ennen. Toisaalta
jotkut asuivat talossa tai naapurustossa, jossa asukkaat
eivät olleet paljon tekemisissä toistensa kanssa. Monet
myös kokivat, että vaikka välit naapureihin olivat hyvät,
sen syvällisempää kontaktia ei ollut eikä voinut nykyisessä
naapurustossa toivoakaan. Muuttaminen oli keino ehkäistä
yksinäisyyttä ja löytää uusia sosiaalisia kontakteja.

kun kaikki varallisuus ei ollut sidottu taloon tai asuntoon.
Toisille se tarjosi mahdollisuuden jakaa perintöä etukäteen
lapsille ja tarjosi suuremman vapauden kuin omistusasunto
tai talo. Asumisoikeusasunto koettiin vähemmän työläänä
kuin omistustalo, ja kerrostalomuoto helpompihoitoisena
kuin omakoti- tai rivitalo pihoineen.

“Ja mut nyt tää on niinkun turhan iso mulle yksistäni ja tota,
olen vähä yksinäinenkin täällä… niin sen takia se Jason ratkaisu
tuntui hyvältä”.

Miksi haluttiin muuttaa yhteisölliseen
asuintaloon?

(Kaisa)

Muutto yhteisölliseen taloon ei aina ollut seurausta tietoisesta etsinnästä. Kyseessä oli usein sattuma; asukkaat
olivat kuulleet asiasta ystävältä tai lukeneet lehdestä tai
internetistä asiasta kertovan uutisen ja innostuneet hankkimaan lisää tietoa. Useimmille uusi yhteisöllinen talo ja
asunto merkitsi jotain uutta verrattuna entiseen asuinympäristöön. Yhteisöllisen asumisen arveltiin lisäävään sosiaalista toimintaa ja harrastusmahdollisuuksia sekä lisäävän
turvallisuuden tunnetta. Omaa tilannetta verrattiin usein
tuttujen ihmisten kokemuksiin yksinjäämisestä ja turvattomuuden tunteesta onnettomuuksien tai sairauksien sattu-

”Ja tuota onhan se vähän silläki tavalla että kun me oltiin siinä,
sitten niin tuota se alakaa olla et siel on semmosia, niin kuin
tämmösiä nuoria perheitä jol on pieniä lapsia ni se, sit sanotaan että niinku samanlaisessa elämäntilanteessa olevia siinä
ei juuri oo ku yks.
(Matti)

Myös taloudellisilla tekijöillä oli merkitystä muuttopäätöksessä, mutta eri tavoin eri ihmisille. Asumisoikeusasuntoon muuttaminen vapautti varoja muuhun elämiseen,
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essa. Monille ajatus yhteisöllisestä talosta ja Jason ideasta
tuntui heti itselle ja omaan elämäntilanteeseen sopivalta.
Tulevat asukkaat olivat saaneet mahdollisuuden osallistua asuintilojen ja toiminnan suunnitteluun asukastapaamisissa, joita järjestettiin useita jo ennen varsinaisen
rakentamisen aloittamista. Haastattelut osoittivat, että
tulevat asukkaat kokivat varsin tärkeäksi mahdollisuuden
osallistua suunnitteluprosessiin eli asuntojen ja yhteisten tilojen
sekä tulevan toiminnan suunnitteluun. Tärkeäksi osoittautui
myös mahdollisuus tutustua toisiin asukkaisiin ennen muuttamista. Yhteistapaamiset, joissa suunniteltiin tulevaa ja
tutustuttiin muihin muuttajiin, olivat siis keskeinen väline
yhteenkuuluvuuden ja osallisuuden tunteen luomisessa.
Tuttuuden ja yhteenkuuluvuuden tunne, joiden on osoitettu
olevan tärkeitä yhteisöllisyyden tekijöitä syntyivät jo osittain rakennusprosessin aikana ennen muuttoa. Tällainen
lähtökohta on täysin eri kuin tavallisessa asuinrakentamisessa, jossa tulevat asukkaat ovat useimmiten toiminnan
kohteita ja voivat vaikuttaa korkeintaan asunnon sisätiloihin. Osallistavassa suunnittelussa asukkaat ovat itse
toimijoita, jotka muokkaavat yhteistoiminnassa asumisympäristöään ja sen toimintaa.

niin, pitkin matkaa. Et siitä ei ollu vielä monttua kaivettu,
puita ruvettiin kaataa ku me ollaan jo käyty kattomassa mihin
se tulee että…se on niinku nähty ihan sillai a:sta alkaen (…) Se
siinä on ollu idea että, asukkaat pääsee vaikuttaan kaikkeen
itse..Muihinkin kuin materiaaleihin vaan että, yleisten tilojen
asioihin ja, joka talon nimeenkin pystyttiin ite vaikuttaa eli,
siis, tämmösiä kaikkia. Mitään ei oo niinku meille ylhäältä
valmiina tuotu.”
(Aino)

“No (sehän on), se on hirveen tärkee juttu tässä siis ja se on
minusta se iha oleelline juttu että ne asukkaat o otettu heti
mukaan sillon jo ennen ku tätä taloo niinku käytännössä ollu
olemassa et ne on voinu, ne- niil on syntyny semmosta odotusarvoo sinä aikana kun tuota ne on ja sitten… työ siinä, mitä (ne
on) tehny sit siinä asukkaiden, kans niin se on ihan hieno juttu.”
(Matti)

Erittäin tärkeänä osana yhteisöllisyyttä nähtiin asioiden
tekeminen yhdessä. Monen ajatuksissa olivat mahdollisuudet
esimerkiksi yhteisistä retkistä, harrastuksista, illanistujaisista, ulkoilusta tai puutarhanhoidosta. Yhteisön nähtiin
tarjoavan mahdollisuuden jatkaa vanhoja harrastuksia ja
löytää uusia aktiviteetteja.

“…meillä on ollu niin ihanasti että, niitä kokouksia on (toiminnanjohtaja) järjestäny niin paljon että, meillä on ollu vuosi
sittenkin syksyllä ni jo tämmöset puurojuhlat ja semmoset
että….me on kasvettu jo sillä tavalla, joskaan me ei kauheesti
tunneta ihmisiä mut me on niinku jo oltu yhdessä ja, ja tuota

“Mä odotan, että mulle tulee, ikään kuin helpompaa ja mukavampaa siellä että….ku siinä on kavereita sitten. Vaikkapa
muutaman sanan vaihtaa, lenkkikavereita esimerkiks tai
kaupallelähtökavereita. … Mut sitten voitas pitää semmoisia
yhteisiä jumppatuokioita. Tai kuntosalijuttuja, yhteisiä saunoja.
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Muuttaminen oli
keino ehkäistä
yksinäisyyttä
ja löytää uusia
sosiaalisia
kontakteja.

Ja sitten, näitä just teatteriretkiä ja retkiä kenties jonnekin,
tänne ympäristöön, missä nähtäs vähän muutakin.”

joku jalkahoitaja ja kampaaja ja parturi ja tämmönen…Että
sehän on ihan meistä kiinni mitä me sinne halutaan.”

(Kaisa).

(Irja)

“Ni ihmiset kaipaa tämmöstä yhteistä toimintaa, mitä nyt
on ollu matkoja, konserttia, iltoja, teemailtoja. Ja, ja tota…
Justiin sitä toimintaa.

“No kyllä, kyllä kaikki siis, yhdessä kokouksessa kartotettiin
sitä että mitä, minkälaisia toivomuksia kaiken kaikkiaan on. Ja
kyllä ne aikalailla yksiin sattu. Että, että siis kaikki tämmönen
niinkun, yhteiskuljetukset..konsertteihin ja teatteriin ja, ja
johonki tilaisuuksiin. Ja, ja ehkä matkailukin, miten siinä
nyt tuttavuudet, en tiä, se on iso kysymysmerkki mutta…vois
kuvitella. (…) Ja sitte se ympäristö kyllä, kyl muhun vaikutti
myöskin se, että siinä on lähellä kirjasto, ruokakauppa, hiihtolatu. ”

(Martta)

”No siellähän on sitten ni siinä alakerrassa niin tuota on näitä
yhteisiä tiloja. Sinne tulee muun muassa sitten sinne tilataan
lehtiä, sinne voi sitte kerätä kirjoja. Sitten siel on semmonen
paikka missä, siel on pikkukeittiö missä voi keittää kahvia
ja muuta tällasta niin, mä ajattelisin jotain tällasta et siellä
varmaan voi tehdä sitte ehkä, liikuntakerho on yks juttu, ja
jotain muuta tän tyyppisiä. On väläytelty ruoanlaittokerhoo.
No siinähän nyt ei tarvitse tietysti olla, tai sanotaan, semmonen
tapahtumana voi olla, et tämmösii tapahtumia voi järjestää.
Ja tuota, sinnehän tulee kuntoiluvälineet myöskin. Että mä
liikuntaihmisenä tietysti arvostan niitä.”

(Aatos)

Yhtenä tärkeänä muuttosyynä oli myös toive yhteisöllisen
asumisen mahdollisesti tarjoamasta käytännöllisestä keskinäisestä avusta ja tuesta. Yhteisöllisen asumisen nähtiin
muita asumismuotoja paremmin mahdollistavan asukkaiden keskinäisen kanssakäymisen ja sen, että itse voi
hyödyntää omaa osaamistaan ja saada apua muilta joissain
muissa asioissa. Keskeisenä ajatuksena oli se, että yhteisöllisessä asumismuodossa ei jää niin helposti yksin kuin
muissa asumisen muodossa.

(Elli)

Keskeiseksi osaksi yhteistä toimintaa koettiin siten asuinyhteisön tarjoamat uudet sosiaaliset kontaktit. Merkityksellistä ei ollut pelkästään toiminnan mahdollisuuksien
lisääntyminen vaan se, että yhteisöllisen asumisen nähtiin
tarjoavan mahdollisuuksia tehdä asioita yhdessä. Ajatuksena oli, että yhteisöllisessä asumisessa löytyy aina samanhenkisiä ihmisiä, joiden kanssa tehdä ja toimia, tai toisaalta
voi löytyä uudenlaisia tuttavuuksia ja uusia mielenkiinnon
kohteita.

“Ja sinne todella sitäkin, että jos joku ihminen on semmosessa
tilanteessa, että ei jaksa käydä kaupassa niin, siellä voi talosta
löytyä ihminen joka sanoo, että mä olen menossa kauppaan
ja mä voin käydä siellä hakemassa hänellekin. Eli sillä tavalla
se yhteisöllisyys tulee luultavasti pelaamaan toivon mukaan
hyvin.”
(Aino)

“No minusta se on hirveen hyvä, tota, ollu ainakin nytten nämä
palaverit mitä on ollu niin semmosia mukavia, ja mukavan
tuntusia ihmisiä ketä sinne tulee. Ja sinne tulee kuntosali (…)
Ja siel on tota, sitte mahollisesti, toivon mukaan siellä käy sitte

“Ja se turvallisuustekijät on jo rakenteissakin otettu sillä tavalla
huomioon että, siin on niinku ajateltu kaikkia näitä asioita että,
se turvallisuus, ja turvallisuuden tunne, sekin on semmonen,
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Asumisoikeusasuntoon
muuttaminen vapautti
varoja muuhun
elämiseen, kun kaikki
varallisuus ei ollut
sidottu taloon tai
asuntoon. Toisille se
tarjosi mahdollisuuden
jakaa perintöä
etukäteen lapsille ja
tarjosi suuremman
vapauden kuin
omistusasunto tai talo.

Yhteisöllisyyden lisäksi muuttopäätöksiin vaikuttivat
tulevan asuintalon ja ympäristön ominaisuudet. Haastatteluissa toistuivat maininnat siitä, että asunnot ja talo itsessään on suunniteltu esteettömäksi, ja että liikkumis- ja
ulkoilumahdollisuuksien on tarkoitus olla hyvät. Sijainti
lähellä erilaisia palveluja (terveyskeskus, kaupat, apteekki),
ulkoilumaastoja, metsää ja luontoa sekä bussiyhteydet
olivat monelle tärkeitä tekijöitä. Monelle oli tärkeää myös
se, että oli mahdollisuus jäädä tutulle asuinalueelle, mutta
silti voi muuttaa ympäristöön, joka tarjosi mahdollisuuden
johonkin uuteen ja erilaiseen.

varmasti semmonen että, turvallisuuden tunne on semmonen,
tämmösessäkin talossa voi sanoo että joku voi tuntee kovasti
turvattomuutta ku ei tunne ketään, jos jotakin sattuu. Mut
siinä talossa on, että, jos jotakin sattuu niin ei oo mitään hätää.
Sillä tavalla totta kai hätää voi olla, jos sairastuu tai muuta
mutta, sillä taval et siin on niinku, joku kontakti lähellä että,
on semmonen valvonta (…). Ni täällä, täällä semmonen asia
on niin kun, poissuljettu niin sekin on, aina voi, jokainen kuolla
omaan asuntoonsa mutta [naurua], jokin semmonen turvallisuustekijä on siellä niin kun paremmin kun jossakin yksistään
asumismuodossa kerrostalossa tai jossakin.”
(Aino)

Monille ajatus
yhteisöllisestä talosta
ja Jason ideasta tuntui
heti itselle ja omaan
elämäntilanteeseen
sopivalta.

”Joo, vieressä on terveyskeskus, vieressä on kirkko, vieressä on
ostoskeskus ja vieressä on apteekki ja [naurahtaa], siis ne on
ihan kaikki siinä...voi sanoo että korttelin päässä, semmoset
mitä niinku sanotaan et semmonen ikääntyvä väestö mahdollisesti kaipaisi [nauraen]”.

Toisaalta keskinäisen avun lisäksi katsottiin, että yhteisöllinen asumismuoto mahdollistaa omatoimisuuden ulkopuolisten palveluiden järjestämisessä. Muuttajat edustavat
tässä mielessä aktiivisia kansalaisia, jotka ennakoivat omaa
avun tarvettaan ja valmistautuvat organisoimaan palveluja
yhteistoimin.

(Aino)

“Siinä on apteekki, kirkko, kauppa, R-kioski, kukkakauppa
(…)Mitäs siihen nyt vielä sitte on, niitä oli iso liuta olevinaan
että sitten siinä on näitä, semmonen palvelukeskus, siellä on
niinku tuota semmosia, jotka on jo niinku huonompikuntosia
käytetään niinku saunassa ja si-, siin on päiväkeskus semmone.
(.....) Semmonenki on siinä lähellä että mä aattelin että siinä
voi olla tarvetta tulevaisuudessa…(…) Että siellä on monenlaista, hyötyä (…) Ja justiin nämä palvelut apteekki ja….kaupat
nehän ne on niinku tärkeimpiä että pääsis niinku omin avuin
vielä liikkumaa.”

“Mutta sitte ku joku oli siellä (yhteinen suunnittelutilaisuus)
huolissaan siitä, että no mitenkä että ku emmää jaksa noita
mattojakaan puistella enkä siivota enkä mitään ni, sieltä yksi
käsi nousee ylös ja sanoo, että tota, meit on 42 asuntoo tässä,
eikö me ny yksi siivooja elätetä. Otetaan siivouspäivät, jakakoon siivoja siellä vuorot. Hän oli heti järjestämässä meidän
asioita. Ja jotenki tuntuu ihan hirveen hyvälle tää tämmönen,
että porukka on kyllä hyvin aktiivisesti mukana.”
(Mirja)

(Aira)

“Ja sitte oli tarkotus, että jos meillä niinku itellä olis tarvetta
niin, tämmönen hiustenleikkaaja tai tämmönen ja sitte taas
jalkahoitajakin vois olla määrättyinä päivinä että varattas
niinku isompi porukka ja...sielä talossa vois sitten tämmösiä
järjestää”

Muuttosyyt ja syyt muuttaa nimenomaan yhteisölliseen
asuintaloon kietoutuivat useimmilla vastaajilla yhteen.
Seuraava katkelma osoittaa, miten vastauksissa yhdistyivät
yhtäältä käytännölliset ja toisaalta sosiaaliset ja elämäntyyliin liittyvät tekijät. Katkelma kiteyttää sen, mitä yhteisöl-

(Aira)
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verkostoa ja tehdä uusia asioita. Yhteisöllinen asuminen
näyttäytyi myös mahdollisuutena saada ja tarjota apua
ja tukea silloin kun siihen tulee tarvetta. Muuttaminen
näyttäytyi siten tilaisuutena ennakoida ja varautua vanhenemisen aiheuttamiin ongelmiin, mutta myös tilaisuutena
parempaan elämänlaatuun ja osallistumismahdollisuuksiin
yhteisössä. Yhteisön kehitys on aina prosessi, ja tulevaisuus näyttää, millaiseksi asuminen ja toiminta muotoutuu
Ilona-Huhtasuolla, mutta asukkaiden odotukset yhteisöllistä asumista kohtaan ovat varsin myönteisiä.
Varttuneiden asumisoikeusyhdistys Jason tarjoama
yhteisöllinen asumisvaihtoehto on yksi esimerkki siitä,
mitä osallistava suunnittelu ja ’ikäystävällinen’ asuinympäristö (age-friendly environment) voivat käytännössä
tarkoittaa. Osallistavan suunnittelun tavoitteena on
ottaa tulevat asukkaat mukaan jo suunnitteluvaiheessa
ja siten asuinympäristö on asukkaidensa oma luomus
paljon enemmän kuin tavanomaisessa asuinrakentamisessa. Ikäystävällinen asuinympäristö viittaa suunnitteluun, jossa otetaan huomioon eri-ikäisten ihmisten tarpeet
ja toiveet. Usein asunto ja asuinympäristö voivat vanhetessa alkaa rajoittaa toimintaa, mutta ikäystävällisessä
suunnittelussa pyrkimyksenä on luoda asuinympäristö,
mikä mahdollistaa omatoimisuuden, itsenäisen elämän ja
oman elämäntyylin jatkuvuuden. Viime vuosien kehitys
Suomessa ja Jason toiminta yhtenä esimerkkinä osoittaa,
että erilaiset yhdistykset ja tavalliset ihmiset itse ovat
ottamassa vahvaa toimijan roolia uusien asumisvaihtoehtojen kehittämisessä vanhemmille ihmisille. Jatkossa
keskeinen kysymys on se, miten turvata tämä kehitys ja
mahdollistaa uudet ja erilaiset asumisen vaihtoehdot eri
puolilla ja eri elämäntilanteissa asuville ja eri sosioekonomisessa asemassa oleville ihmisille.

linen asuminen merkitsi muuttajille ja millaisia odotuksia
tulevaan elämään liittyi.
“Niin mun mielestä tää on kauheen kiva et siinä, tää yhteisöllisyys korostuu siinä, tässä yleisten tilojen suunnittelussa, et
sinne tulee tätä tämmöstä yleistä tilaa, kirjoja, lehtiä, mikä
tärkeintä niin tota, on paljo iäkkäitä ihmisiä joil on tää ne-,
netinkäyttö vielä hyvin ongelmallista. Et siihen tulee tätä
tämmöstä avustusta että, ja tulee se nettipiste siihen myös
että...tää niinku varmaan auttaa, paljon ihmisiä, elämässä
eteenpäin koska tää nyt on ihan nettipohjanen tää meiän elämä
menee ja, monella vielä on se, että niillä on niin vastahankaan kaikk,i et ne ei haluu ees tutustua siihe. Että nää niinku
vetää sitä. Sitte myös se, se tota se kuntoilupuoli, ne on ihan
kivat esimes niissä, saunan edessä ne tulee ne kuntoilulaitteet
tulee neljä laitetta ja jokaisella on se semmone, mahdollisuus
siihe ettei tarvii lähtee kaupungille et se, varmaanki niinku, on
tärkee asia. Että ihmiset rupee vielä enemmän kiinnostumaan
siihen ku, naapurit tekee ni mä lähen naapurin kans mutta nyt
ihmiset on aika, yksinäisiä omissa koloissaan, eikä varmaan
lähe mi-, mikä nyt tämänhetkinen tilanne missä asuvat ja, jos
lähet kuntoileen niin sun pitää mennä uimahallille ja, ja tuota.
Mut ku se kaikki on nyt siinä, omassa ..talossa ni tota, se on
varmaan semmonen aika huipputekijä.”
(Martta)
Lopuksi — Yhteisöllisyys ja yhteisöllisyyden
merkitys asumisen ratkaisuissa

Yhteisöllisyydelle näyttää olevan yhteiskunnallinen tilaus
ja yhteisöllinen asuminen oletettavasti lisääntyy tulevaisuudessa. Tässä kuvatut yhteisölliseen asuintaloon muuttavien henkilöiden näkemykset kertovat siitä, että myös
vanhempien ihmisten keskuudessa on tilausta yhteisöllisille
asumisen vaihtoehdoille. Yhteisöllinen asuminen näyttäytyi yhtäältä mahdollisuutena jatkaa entistä elämäntyyliä
ja harrastuksia ja toisaalta tilaisuutena laajentaa sosiaalista
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Tuttuuden ja
yhteenkuuluvuuden
tunne, joiden on
osoitettu olevan
tärkeitä yhteisöllisyyden
tekijöitä syntyivät
jo osittain
rakennusprosessin
aikana ennen muuttoa.
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