


Yhteisöllinen senioritalo Loppukiri Yhteisöllinen senioritalo Loppukiri --
sijaintisijainti

Kirjasto Loppukirin Kirjasto Loppukirin 

kohdalla, Hämeentielläkohdalla, Hämeentiellä

Kauppakeskus ja apteekkiKauppakeskus ja apteekkiKauppakeskus ja apteekkiKauppakeskus ja apteekki

vajaankilometrin päässävajaankilometrin päässä

(kartan alalaitaan päin)(kartan alalaitaan päin)

Raitiovaunut kaupunkiinRaitiovaunut kaupunkiin

n. 100 metrin päässän. 100 metrin päässä



Miksi LoppukiriMiksi Loppukiri??

•• Taustalla pelko suomalaisen hyvinvointiyhteisTaustalla pelko suomalaisen hyvinvointiyhteis--

kunnan tulevaisuudesta oli Loppukirin suunnitkunnan tulevaisuudesta oli Loppukirin suunnit--

telun aikoina lähes yhtä suuri kuin nykyisintelun aikoina lähes yhtä suuri kuin nykyisin

•• ”Luottamus hyvinvointivaltion on vielä vahvaa, mutta sen ”Luottamus hyvinvointivaltion on vielä vahvaa, mutta sen 
luottamus sen tulevaisuuteen on ehkä murentumassa. …Jos luottamus sen tulevaisuuteen on ehkä murentumassa. …Jos 
rikkaat ostavat palvelunsa ja keskituloiset alkavat yhä rikkaat ostavat palvelunsa ja keskituloiset alkavat yhä 
enemmän korvata julkisia palveluja täydentävillä yksityisillä, voi enemmän korvata julkisia palveluja täydentävillä yksityisillä, voi 
alkaa monien rinnakkaisten palvelujen synty. … julkinen palvelu, alkaa monien rinnakkaisten palvelujen synty. … julkinen palvelu, 
enemmän korvata julkisia palveluja täydentävillä yksityisillä, voi enemmän korvata julkisia palveluja täydentävillä yksityisillä, voi 
alkaa monien rinnakkaisten palvelujen synty. … julkinen palvelu, alkaa monien rinnakkaisten palvelujen synty. … julkinen palvelu, 
jota käyttävät vain varattomat.”jota käyttävät vain varattomat.”

•• ”Millään julkisen vallan toimilla tuskin pystytään vastaamaan ”Millään julkisen vallan toimilla tuskin pystytään vastaamaan 
siihen hoitovajeeseen, joka jo nyt on käsillä ja tulee kasvamaan siihen hoitovajeeseen, joka jo nyt on käsillä ja tulee kasvamaan 
lähitulevaisuudessa.lähitulevaisuudessa. ……Ongelmaksi yksityisten Ongelmaksi yksityisten 

palvelujen puolella voi tulla sosiaalinen oikeudenmukaisuus: palvelujen puolella voi tulla sosiaalinen oikeudenmukaisuus: 
miten vanhukset voivat kaventuvista eläkkeistään maksaa miten vanhukset voivat kaventuvista eläkkeistään maksaa 
hoivastaan?”hoivastaan?”

Sitaatit: Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan raportti Tulevaisuuden voittajat, 9/2010



LoppukiriLoppukiri--talotalo

•• Idea lähti liikkeelle yksityisten ihmisten Idea lähti liikkeelle yksityisten ihmisten 
aloitteesta, keittiön pöydän äärestä. Hankkeen aloitteesta, keittiön pöydän äärestä. Hankkeen 
mallina oli tukholmalainen Kollektiv hus mallina oli tukholmalainen Kollektiv hus 
Färdknäppen.Färdknäppen.

•• Talohanketta varten perustettiin Aktiiviset Talohanketta varten perustettiin Aktiiviset 
Senioit Senioit ––yhdistys, joka toimi rakennuksen yhdistys, joka toimi rakennuksen 
”tilaajana” ja hankki sinne yhteisölliset ”tilaajana” ja hankki sinne yhteisölliset 
asukkaat. Loppukiriin muutettiin huhtikuussa asukkaat. Loppukiriin muutettiin huhtikuussa 
2006. Yhdistys toimii edelleen, uusi talo on 2006. Yhdistys toimii edelleen, uusi talo on 
hankkeilla Kalasatamaan, Helsinkiin.hankkeilla Kalasatamaan, Helsinkiin.hankkeilla Kalasatamaan, Helsinkiin.hankkeilla Kalasatamaan, Helsinkiin.

•• Loppukiri on punatiilinen, 2 Loppukiri on punatiilinen, 2 ––portainen portainen 
kerrostalo, jossa on 58 huoneistoa ja n.400 kerrostalo, jossa on 58 huoneistoa ja n.400 
neliötä yhteistiloja. Talon kokonaishinta oli neliötä yhteistiloja. Talon kokonaishinta oli 
9,5milj.euroa ja se on asukkaiden itsensä 9,5milj.euroa ja se on asukkaiden itsensä 
rahoittama.rahoittama.

•• Arabianrannassa sijaitsevassa Loppukirissä asuu Arabianrannassa sijaitsevassa Loppukirissä asuu 
nykyisin 69 asukasta, iältään 55nykyisin 69 asukasta, iältään 55--91 vuotta91 vuotta



MyötäsuunnitteluMyötäsuunnittelu
•• Huonetilaohjelman pohjana ovat Huonetilaohjelman pohjana ovat 

yhteistilojen tarvemäärittely ja yhteistilojen tarvemäärittely ja 
asukkaiden haluamat asuntokootasukkaiden haluamat asuntokoot

•• Yhdistys oli tiiviisti mukana Yhdistys oli tiiviisti mukana 
yhteistilojen suunnittelussayhteistilojen suunnittelussa

•• Arkkitehti teki jokaisesta asuntoArkkitehti teki jokaisesta asunto--
pohjasta 2pohjasta 2--4 pohjavaihtoehtoa, joista 4 pohjavaihtoehtoa, joista 

••
pohjasta 2pohjasta 2--4 pohjavaihtoehtoa, joista 4 pohjavaihtoehtoa, joista 
asukas sai valita mieluisensa ja vähän asukas sai valita mieluisensa ja vähän 
muokatakin sitämuokatakin sitä

•• Asukas sai valita tulevan kotinsa Asukas sai valita tulevan kotinsa 
sisustusmateriaalit ja laitteetsisustusmateriaalit ja laitteet

•• Asunnosta muodostui koti jo Asunnosta muodostui koti jo 
suunnitteluvaiheessa. Kodit ovat suunnitteluvaiheessa. Kodit ovat 
persoonallisia, erilaisiapersoonallisia, erilaisia



Yhdistys kerrostalon rakentajanaYhdistys kerrostalon rakentajana

•• Yhteiset tavoitteet, unelmat, kyselytYhteiset tavoitteet, unelmat, kyselyt

•• Kaikkien kuuleminen ja informointiKaikkien kuuleminen ja informointi

•• Kaikki mukaan päätöksentekoon, Kaikki mukaan päätöksentekoon, 
varsinkin vaikeissa tilanteissavarsinkin vaikeissa tilanteissa

•• Osallisuus, myötäsuunnitteluOsallisuus, myötäsuunnittelu•• Osallisuus, myötäsuunnitteluOsallisuus, myötäsuunnittelu

•• Riittävä aktiivisten vetäjien joukkoRiittävä aktiivisten vetäjien joukko

•• Johdonmukaisuus, pitkäjänteisyys, Johdonmukaisuus, pitkäjänteisyys, 
sitkeyssitkeys

•• Varautuminen vastoinkäymisiin Varautuminen vastoinkäymisiin 
(mm.hinnat)(mm.hinnat)

•• Oikeudenmukaisuus kustannuksissa, Oikeudenmukaisuus kustannuksissa, 
mutta ei pikkumaisuuttamutta ei pikkumaisuutta



Loppukirin toimintaidea 1Loppukirin toimintaidea 1
•• Loppukiri on ensisijaisesti koti, siellä vallitsee kodin ilmapiiri, Loppukiri on ensisijaisesti koti, siellä vallitsee kodin ilmapiiri, 

siellä tehdään kodin töitä ja siellä asuvat keskenään tutut siellä tehdään kodin töitä ja siellä asuvat keskenään tutut 
ihmiset, jotka haluavat toimia yhdessäihmiset, jotka haluavat toimia yhdessä

•• Loppukirissä yhdistyvät yhteisöllisyys ja yksityisyys: jokaisella Loppukirissä yhdistyvät yhteisöllisyys ja yksityisyys: jokaisella 
on oma koti, jonne muut tulevat vain kutsusta. Siellä on myös on oma koti, jonne muut tulevat vain kutsusta. Siellä on myös 
avaria yhteistiloja, joissa tavataan talon muita ihmisiä ja avaria yhteistiloja, joissa tavataan talon muita ihmisiä ja 
kokoonnutaan yhteisiin tilaisuuksiin.kokoonnutaan yhteisiin tilaisuuksiin.

•• Loppukirin arvoina ovat yhteisöllisyys, naapuriapu ja ystävälliset Loppukirin arvoina ovat yhteisöllisyys, naapuriapu ja ystävälliset 
ihmissuhteet, sivistys ja kulttuuri. Tavoitteena on, että voimme ihmissuhteet, sivistys ja kulttuuri. Tavoitteena on, että voimme ihmissuhteet, sivistys ja kulttuuri. Tavoitteena on, että voimme ihmissuhteet, sivistys ja kulttuuri. Tavoitteena on, että voimme 
säilyttää itsemääräämisoikeutemme ja omanarvonsäilyttää itsemääräämisoikeutemme ja omanarvon--tuntomme. tuntomme. 
Loppukirissä ei tehdä politiikkaa eikä tyrkytetä tiettyä Loppukirissä ei tehdä politiikkaa eikä tyrkytetä tiettyä 
elämänkatsomusta tai uskontoa.  elämänkatsomusta tai uskontoa.  

•• Yhteisöllisyyden perustana on yhteistyö, joka toteutuu mm. Yhteisöllisyyden perustana on yhteistyö, joka toteutuu mm. 
arkipäivän askareissa kuten ruuanvalmistuksessa, yhteisten arkipäivän askareissa kuten ruuanvalmistuksessa, yhteisten 
tilojen puhtaana pidossa, yhteisessä päätöksenteossa ja tilojen puhtaana pidossa, yhteisessä päätöksenteossa ja 
yhteisissä harrastuksissa. Myös yhteisiä juhlia on paljon!yhteisissä harrastuksissa. Myös yhteisiä juhlia on paljon!

•• Emme silti gettoudu Loppukiriin, meillä on aktiiviset suhteet Emme silti gettoudu Loppukiriin, meillä on aktiiviset suhteet 
ympäristöön, oppilaitoksiin, taiteilijoihin ja meillä käy paljon ympäristöön, oppilaitoksiin, taiteilijoihin ja meillä käy paljon 
vieraita. vieraita. 



Loppukirin toimintaidea 2Loppukirin toimintaidea 2
•• Asukkaat ovat jakaantuneet 6 työryhmään, jotka Asukkaat ovat jakaantuneet 6 työryhmään, jotka 

vuoroviikoin valmistavat päivällisen asukkaille, pitävät vuoroviikoin valmistavat päivällisen asukkaille, pitävät 
yhteiset tilat siisteinä ja tarkistavat illalla, että talossa on yhteiset tilat siisteinä ja tarkistavat illalla, että talossa on 
kaikki kunnossa.kaikki kunnossa.

•• Työ pitää meidät vireinä, se ylläpitää kuntoa ja tuo Työ pitää meidät vireinä, se ylläpitää kuntoa ja tuo 
merkitystä elämään: teemme jotain hyvää koko talon merkitystä elämään: teemme jotain hyvää koko talon 
asukkaille.asukkaille.

•• Päivällinen ei ole vain ruokailu, se on myös tilaisuus Päivällinen ei ole vain ruokailu, se on myös tilaisuus •• Päivällinen ei ole vain ruokailu, se on myös tilaisuus Päivällinen ei ole vain ruokailu, se on myös tilaisuus 
naapurien tapaamiseen, rupatteluun, ideoiden virittelyyn.naapurien tapaamiseen, rupatteluun, ideoiden virittelyyn.

•• Naapuriapu kattaa mm. kauppaNaapuriapu kattaa mm. kauppa--apua, kyytiä lääkäriin tai apua, kyytiä lääkäriin tai 
apteekkiin, ruuan vientiä akuutisti sairastuneelle, kukkien apteekkiin, ruuan vientiä akuutisti sairastuneelle, kukkien 
kastelua, kissanhoitoa, avainpalvelua, ym. Toistemme kastelua, kissanhoitoa, avainpalvelua, ym. Toistemme 
omaishoitajiksi emme silti ryhdy.omaishoitajiksi emme silti ryhdy.

•• Useimpiin yhteisiin harrastuksiin löytyy ohjaaja omasta Useimpiin yhteisiin harrastuksiin löytyy ohjaaja omasta 
takaa takaa –– ja harrastuksia on paljon!ja harrastuksia on paljon!

•• Tuttuus luo sosiaalista turvallisuutta ja viihtyvyyttä, Tuttuus luo sosiaalista turvallisuutta ja viihtyvyyttä, 
sisältöä elämäänsisältöä elämään..



””PääPää terävänä ja jalat liikkeelläterävänä ja jalat liikkeellä””

•• Tulevaisuus askarruttaa meitä, kuten varmasti Tulevaisuus askarruttaa meitä, kuten varmasti 
kaikkia ikääntyä ihmisiä kaikkia ikääntyä ihmisiä –– ja poliitikkoja sekä ja poliitikkoja sekä 
tulevaisuuden maksajia. Siksi pyrimme huolehtimaan tulevaisuuden maksajia. Siksi pyrimme huolehtimaan 
sekä pään että jalkojen kunnosta! Kirjoitamme, sekä pään että jalkojen kunnosta! Kirjoitamme, 
luemme kirjallisuutta, näyttelemme, tanssimme, luemme kirjallisuutta, näyttelemme, tanssimme, 
patikoimme, hiihdämme, uimme patikoimme, hiihdämme, uimme –– ja paljon muutaja paljon muuta

•• Yritämme miettiä yhdessä järjestelyjä tulevaisuuden Yritämme miettiä yhdessä järjestelyjä tulevaisuuden 
varalle, kun ei emme enää jaksa kaikkea tätä, kun varalle, kun ei emme enää jaksa kaikkea tätä, kun 
yhä useammalla meistä alkaa olla kremppoja ja apua yhä useammalla meistä alkaa olla kremppoja ja apua yhä useammalla meistä alkaa olla kremppoja ja apua yhä useammalla meistä alkaa olla kremppoja ja apua 
tarvitaan. tarvitaan. 

•• Etsimme toimintamalleja yhteistyössä oppilaitosten ja Etsimme toimintamalleja yhteistyössä oppilaitosten ja 
asiantuntijoiden kanssa, suunnittelemme yhteisiä asiantuntijoiden kanssa, suunnittelemme yhteisiä 
palveluja, tutkimme edunvalvontapalveluja, tutkimme edunvalvonta--asiakirjan ja asiakirjan ja 
hoitotestamentin mahdollisuuksia ja niin edelleen. hoitotestamentin mahdollisuuksia ja niin edelleen. 

•• Tavoitteena on säilyttää itsemääräämisoikeutemme ja Tavoitteena on säilyttää itsemääräämisoikeutemme ja 
elää täysipainoista elämää loppuun asti.elää täysipainoista elämää loppuun asti.




