
Käräjätörmän monisukupolvinen yhteisökylä-
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Hakemuksessa ilmoitettu avustuksen käyttötarkoitus:
Kotipirtti ry hakee STEA -avustusta yhteisöllisyyden ja osallistumis-
mahdollisuuksien edistämiseksi Käräjätörmän monisukupolvisessa  
yhteisökylässä. Yhteisökylä on jatkosuunnittelussa ja sen 
valmistuminen on suunnitteilla kymmenen vuoden sisään. Kotipirtin
ympärille rakentuu palvelukortteli vuoteen 2021 mennessä. Tavoite 
on kehittää ja löytää muistisairaille ja muille tuleville asukkaille  
yhteisöllisiä tapoja kohtaamisen, osallisuuden ja sosiaalisten taitoje
n kehittämiseen.

Rahoitus myönnettiin:
Muistisairaiden ikääntyneiden itsenäistä asumista ja osallistumis-
mahdollisuuksia edistävän monisukupolvisen yhteisökylän 
kehittämiseen (yhteisöllisyyden ja osallistumismahdollisuuksien 
edistäminen Käräjätörmän monisukupolvisessa yhteisökylässä
2018-2021)
(Elämänote-avustusohjelman osahanke)

Hanketarina



2018
Lähtölaukaus: Innokasta perehtymistä

1. Tavoitteena on kehittää yhteisöllinen ja moni-
sukupolvinen yhteisökylä, jossa asuu erilaisissa 
elämäntilanteissa olevia henkilöitä sinkuista 
perheisiin, vauvasta vaariin, maahanmuuttajat ja 
opiskelijat yhdessä muistisairaiden sekä 
nykyisessä palvelutalossa asuvien asukkaiden 
kanssa.

2. Yhteisökylän tavoitteena on löytää erilaisin
keinoin yhteisökylän ideasta kiinnostuneita 
tahoja ja henkilöitä, jotka sitoutetaan 
yhteisölliseen toimintaan mukaan ja 
mahdollisesti asumaan yhteisökylässä.

3. Löytää ja koota asukkaita ja eri palvelun-
tuottajia työpajoihin pohtimaan asukaslähtöisiä 
tarpeita ja kehittämään esille nousseista ideoista
toimivia käytänteitä yhteisökylään. Herättelemme 
henkiin vanhan naapuriavun ja kylähengen 
etsimällä vapaaehtoistoimijoita ja vertaistuki-
henkilöitä toimintaan.

4. Tavoitteena on selvittää, miten yhteisökyläs-
sä yhdistyy asumisen monimuotoisuus älykkään 
kodin ja talo-teknologian suomien uusien 
mahdollisuuksien avulla. Informaation nopea     
kulku eri osapuolten välillä helpottuu ja 
nopeutuu, yhteisöllisyys mahdollistuu ja mah-
dollistaa muistisairaiden asumisen.

5. Kehittää uudenlaisia asumisen ja hoitokult-
tuurin toimintatapoja, jotka tukevat eri-ikäisten 
kotona asumista ja osallisuutta kylän toimintaan.

Olimme innoissamme. Hanke vaikutti hienolta 
ja oli upeaa olla siinä mukana. Pelkäsimme, 
että meille tulee kiire. Rakentamisen pitäisi 
lähteä  kohta liikkeelle. Ennätämmekö oppia ja  
huomioida kaikki asumiseen liittyvät asiat ja  ja 
saada tulevilta asukkailta 
ideoita ja toiveita, 
jotta rakennushankeen 
lopputulos edustaisi 
jotain uutta
ja kiinnostavaa? 

Numeroina:

• Verkostoitumiset 
Asiantuntijat 5
Oppilaitokset 3
Muut

• Seminaariosallistumiset 7
• Tutustumiskohteet:

Suomessa ja Hollannissa 8
• Omat tilaisuudet:

Työpajat ja seminaari 7 (162 
osallistujaa)

• Yhteistyö:
muut tamperelaiset 
Elämänote-ohjelman 
hankkeet, 
paikalliset hankkeet

• Postituslistalla kiinnostuneita 50

Työntekijät:
Yhteisökyläkehittäjä Riitta Birck
Yhteisökyläkoordinaattori Tuula Pesonen

Aloitimme syyskuussa. Sen lisäksi, että teetimme logon ja verkkosivut (www.karajatorma.fi), ryhdyimme 
perehtymään kaikkeen, mistä voisi olla apua yhteisökylää suunniteltaessa (muistisairaat, muistisairaiden 
asuminen, muistisairaat huomioiva sisustus kodeissa ja yleisissä tiloissa (valaistus, värit, opasteet), 
yhteisöllisyys, yhteisölliset asumisratkaisut, esteettömyys, turvallisuus sekä luontoyhteys ja green care
ikäihmisten hyvinvoinnissa ja kuntoutuksessa). Lisäksi aloitimme verkostoitumisen. 



2019
Lippu korkealla: 

Hankemarkkinointia, työpajoja, verkostoitumista

Päätavoitteena on kehittää yhteisöllinen ja 
monisukupolvinen yhteisökylä, jossa asuu erilaisissa 
elämäntilanteissa olevia henkilöitä sinkuista 
perheisiin, vauvasta vaariin, maahanmuuttajat 
ja opiskelijat yhdessä muistisairaiden sekä  
nykyisessä palvelutalossa asuvien asukkaiden  kanssa. 

Alatavoitteet:

1. Löytää erilaisin keinoin yhteisökylän ideasta
kiinnostuneita tahoja ja henkilöitä, jotka sitoutetaan 
yhteisölliseen toimintaa mukaan ja mahdollisesti 
asumaan yhteisökylässä. 

2. Löytää ja koota asukkaita ja eri palvelutuottajia 
työpajoihin pohtimaan asukaslähtöisiä tarpeita ja 
kehittämään esille nousseista ideoista toimivia 
käytänteitä yhteisökylään. Herättelemme henkiin
vanhan naapuriavun ja kylähengen etsimällä 
vapaaehtoistoimijoita ja vertaistukihenkilöitä 
toimintaan.

3. Selvittää, miten yhteisökylässä yhdistyy asumisen
monimuotoisuus älykkään kodin ja taloteknologian 
suomien uusien mahdollisuuksien avulla. 
Informaation nopea kulku eri osapuolten välillä 
helpottuu sekä nopeutuu, yhteisöllisyys mahdollistuu 
ja mahdollistaa muistisairaiden asumisen. 

4. Kehittää uudenlaisia asumisen ja hoitokulttuurin
toimintatapoja, jotka tukevat eri-ikäisten kotona 
asumista ja osallisuutta kylän toimintaan.

Muutimme hankkeen tavoitteista ensimmäisen tavoitteen päätavoitteeksi. Jatkoimme perehtymistä ja verkostoiduimme 
laajasti erilaisiin hankkeisiin ja toimijoihin, joista ajattelimme olevan yhteisökylä-hankkeellemme jossain vaiheessa hyötyä. 
Pidimme hanke-esittelyjä sekä avoimia ja erilaisille valikoiduille ryhmille (varhaisvaiheen muistisairaat, maahanmuuttajat, 
lapsiperheet) suunnattuja asumisen työpajoja. Aloitimme blogikirjoittamisen. Työntekijöiden lisäksi kirjoittajiksi  kutsuimme
hankkeen teemoja sivuavia asiantuntijoita. Ryhdyimme lähettämään hankkeesta kiinnostuneille uutiskirjeitä. Olimme koko 
vuoden lähtökuopissa liikahtamaan eteenpäin kohti yhteisökylän aloitusta tulevien asukkaiden kanssa.

Alkuvuoden innostus ja toisaalta pieni pelko siitä, 
ennätämmekö hankkia tietoa ja kuulla tulevien 
asukkaiden toiveita ennen kuin suunnittelu ja 
rakentaminen lähtee liikkeelle, muuttui vuoden aikana. 
Kävi ilmi, etteivät yhteistyöneuvottelut alueen 
toimijoiden kanssa etene toivotulla tavalla. Kaavoitus ei 
edennyt päätösprosessiin. Vuoden lopussa aloimme olla 
jo epätoivoisia. Hankkeemme kohderyhmäksi oli kirjattu 
tulevasta yhteisökylästä kiinnostuneet asukkaat ja 
toimijat, joiden kanssa oli ollut tarkoitus kehittää 
yhteisöllistä ja muisti-
ystävällistä asumis-
kulttuuria. Meistä 
riippumattomista 
syistä emme päässeet
työskentelemään 
tavoitteena
olleen kohde-
ryhmän kanssa.

Numeroina: 

• Seminaariosallistumiset 7
• Tutustumiskohteet 9
• Verkostoitumiskohteet/-ihmiset 12 

• Omat tilaisuudet 40 (957)
Asumisen työpajat 17 (342)
Hanke-esittelyt 11 (292)
Tamperelaisten Elämänote-
hankkeiden yhteisseminaarit 
5 (219)
Alustukset muistisairaudesta 
ja asumisesta 7 (104)

• Asumiseen liittyvät kyselyt 4 (166)
• Uutiskirjeen (2kpl)  tilaajat 195 (61,45% 

avasi uutiskirjeen)

Työntekijät:
Yhteisökyläkehittäjä Riitta Birck
Yhteisökyläkoordinaattori Tuula Pesonen

Hankkeen kuulumiset helmikuu 2019:
https://youtu.be/2I1mEjq-LT0

https://youtu.be/2I1mEjq-LT0


2020
Syvyyssukellus hankkeen teemoihin:

Miten yhteisöllisyys syntyy? 
Mitä muistisairaat toivovat asumiseltaan?

Päätavoitteena on kehittää yhteisöllinen ja 
monisukupolvinen yhteisökylä, jossa asuu erilaisissa 
elämäntilanteissa olevia henkilöitä sinkuista perheisiin, 
vauvasta vaariin, maahanmuuttajia ja opiskelijoita 
yhdessä muistisairaiden sekä nykyisessä palvelutalossa 
asuvien asukkaiden kanssa. 

Alatavoitteet: 

1. Löytää erilaisin keinoin yhteisökylän ideasta 
kiinnostuneita tahoja ja henkilöitä, jotka sitoutetaan 
yhteisölliseen toimintaa mukaan ja mahdollisesti 
asumaan yhteisökylässä. Herätellään henkiin vanhaa 
naapuriapu- ja kylähenkeä ja tehdään toiminta 
kutsuvaksi vapaaehtoistoimijoille. (Siirretty 
alatavoitteesta 2.)

2. Löytää ja koota asukkaita ja eri palveluntuottajia 
työpajoihin pohtimaan asukaslähtöisiä tarpeita ja 
kehittämään esille nousseista ideoista toimivia 
käytänteitä yhteisökylään. 

3. Selvittää, miten yhteisökylässä yhdistyy asumisen 
monimuotoisuus älykään kodin ja taloteknologian uusien 
mahdollisuuksien avulla. Tavoitteena, että informaation 
nopea kulku eri osapuolten välillä helpottuu ja nopeutuu, 
joka mahdollistaa muistisairaiden asumisen kotona ja 
lisää yhteisöllisyyttä. 

4. Kehittää uudenlaisia asumisen ja hoitokulttuurin 
toimintatapoja, jotka tukevat eri-ikäisten kotona 
asumista ja osallisuutta kylän toimintaan. 

5. Tutkia ja pitää esillä yhteisökylän kehittämiseen 
liittyviä teemoja, kuten yhteisöllisyys, sen synnyttäminen 
ja ylläpitäminen ja muistisairaiden arvokkuuden 
tukeminen ja uudenlaiset asumisratkaisut.

Rakentamishankkeen viivästyminen aiheutti isoja haasteita. Mihin keskitymme, jos emme pääse työskentelemään 
tavoitellun kohderyhmän kanssa? Päätimme perehtyä tavoiteltuihin asioihin perinpohjin kohderyhmää vastaavien 
ihmisten kanssa, jotta kun rakentaminen lähtee liikkeelle, olisi olemassa jo faktatietoa siitä, miten kannattaa yhteisöllisen
ja ikä-muistiystävällisen asuinalueen kanssa edetä. Lisäsimme siis  STEA:n työntekijän suostumuksella hankkeen 
tavoitteiseen tavoitteen 5.  ja muutimme muutaman tavoitteen sanamuotoa (vihreällä). Emme kuitenkaan muuttaneet 
alkuperäisiä tavoitteita, sillä elimme vielä toivossa, että rakentamisen asiat liikahtavat ja pääsemme työskentelemään 
yhteisökylästä kiinnostuneiden ihmisten kanssa.  Hankkeessa oli työntekijävaihdos ja myös Kotipirtin toiminnanjohtaja 
vaihtui. Lisäksi tuli korona ja kokoontumiset kiellettiin. Vetäydyimme kirjoittamiskammioihimme etätöihin avaamaan 
kyselyillä ja haastatteluilla saamaamme tietoa yhteisöllisyyden syntymisestä ja muistisairaiden asumistoiveita.

Ehkä hankkeen vaikein vuosi. Koska rakentaminen ei 
edelleenkään edennyt kuin pienin askelin, tajusimme, että 
emme tule olemaan enää paikalla, kun yhteisökylä saadaan 
konkreettisesti alulle. Tajusimme myös, että kiinnostuneet 
eivät jaksa odottaa loputtomiin. Ihmiset jaksavat odottaa noin 
kaksi vuotta ja ellei mitään tapahdu, he siirtyvät muualle. 
Hankkeessa toimi pieni yhteisökylästä ja yhteisöllisyydestä 
kiinnostuneiden joukko, jotka jakoivat tuntojaan yhteisökylä-
toiveiden karatessa yhä kauemmas.  Perehdyimme erityisesti 
yhteisöllisyyden rakentamisen eri 
vaiheiden ymmärtämiseen ja 
muistisairaiden omien asumis-
toiveiden kuulemiseen. 
Järjestimme seminaarin ja 
ensimmäisen julkaisu ilmestyi. 
Asiantuntijat ja ikäihmisten 
kanssa työskentelevät alkoivat 
kiinnostua koostamastamme 
tiedosta ja sen sovelluksista.

Numeroina: 

• Seminaariosallistumiset 5
• Tutustumiskohteet 3
• Verkostoitumiskohteet/-ihmiset 4

• Omat tilaisuudet 26 (434)
Asumisen työpaja 1 (11)
Hanke-esittelyt 1 (75)
Ryhmätoiminta 1 ryhmä, 
kokoontumisia 8 (6-10 osallistujaa,
60 osallistumiskertaa)
Oma seminaari 1 (86)
Alustukset yhteisöllisyydestä ja 
muistisairaiden asumistoiveista
15 (202)

• Asumiseen liittyvät kyselyt 5 (286)
• Uutiskirjeen (5kpl) tilaajat 233 (60,4% avasi uutiskirjeen)
• Julkaisuja 1

Työntekijät:
Yhteisökyläkehittäjä Riitta Birck
Muistiasumisen asiantuntija 
Hillervo Pohjavirta

Muistisairaan asumistoiveet 15.9.2020
seminaaritallenne:
https://youtu.be/8E1jWkJI0xs

https://youtu.be/8E1jWkJI0xs


2021
Tapahtumia, toimintaa, tiedon jakamista ja juurruttamista

Päätavoitteena on kehittää yhteisöllinen ja 
monisukupolvinen yhteisökylä, jossa asuu erilaisissa 
elämäntilanteissa ja -vaiheissa olevia ihmisiä yhdessä 
muistisairaiden ja nykyisessä palvelutalossa asuvien 
asukkaiden kanssa.

Alatavoitteet:

1. Löytää erilaisin keinoin yhteisökylän ideasta 
kiinnostuneita tahoja ja henkilöitä, jotka sitoutetaan 
yhteisölliseen toimintaan mukaan ja mahdollisesti asumaan 
yhteisökylässä ja toisaalta juurruttaa yhteisöllistä 
naapuruutta alueen jo olemassa oleviin yhteisöihin.
Herätellä henkiin vanhaa naapuriapu- ja kylähenkeä. Tehdä 
yhteisöllinen toiminta kutsuvaksi vapaaehtoistoimijoille.

2. Kehittää uudenlaisia asumisen, palvelujen ja 
hoitokulttuurin toimintatapoja, jotka tukevat eri-ikäisten ja 
erityisesti muistisairaiden kotona asumista, hyvää arkea ja 
osallisuutta kylän toimintaan.

3. Selvittää ja edistää yhteisölliseen ja muistiystävälliseen 
lähiluontoon ja lähiympäristöön liittyviä asukastoiveita ja 
suunnittelua.

4. Selvittää, mitkä älykkään kodin ja taloteknologian ideat 
sopivat monimuotoiseen asumiseen yhteisökylässä.
Tavoitteena informaation nopea ja helppo kulku eri 
osapuolten välillä tavalla, joka lisää yhteisöllisyyttä ja 
mahdollistaa muistisairaiden turvallisen asumisen kotona.

5. Pitää yllä Käräjätörmän alueen vetovoimaisuutta. Levittää 
ja soveltaa alueellisesta yhteisöllisyyden kehittämisestä ja 
muistiasumisesta kerättyjä tutkimustuloksia Käräjätörmän 
alueelle huomioiden myös niiden soveltuvuus 
valtakunnalliselle tasolle.

Asioihin perehtymisen jälkeen meillä oli tunne, että meillä on tärkeää asiaa kerrottavana, tutuista asioista, 
mutta uusista ja inspiroivista näkökulmista. Muutimme osan tavoitteista sellaiseen muotoon, että pystyimme 
vastaamaan niihin viimeisenä toimintavuonna. Halusimme jättää omaan yhteisöömme vahvan jäljen 
yhteisöllisyydestä ja muistisairaiden asumistoiveista sekä kohtaamisesta. Kotipirtin omasta työyhteisöstä 
palkattiin osa-aikainen työntekijä vastaamaan hankkeen juurruttamisesta työyhteisöön. Koetimme pitää myös 
huolta siitä, että muilla asioista kiinnostuneilla olisi mahdollisuus inspiroitua näistä asioista. Järjestimme 
koulutuksia, webinaareja, ryhmiä ja tapahtumia. 

Asiantuntemuksemme herätti kiinnostusta ja saimme avoimista 
webinaareistamme hyvää palautetta:
” Kiitos hyvästä ja mielenkiintoisesta webinaarista Hillervolle! 
Niin sitä kuvittelee tietävänsä, mitä muistisairas haluaa ja mikä 
olisi hänelle parasta, mutta haaveet eivät aina olekaan samoja.”
” Suurkiitos sinulle Riitta! Esityksesi  yhteisöllisyydestä vaikutti 
todella inspiroivan väkeä. Tästä on hyvä jatkaa!”
Pyrimme jakamaan kaiken sen, mitä  olimme hankkeen aikana 
ymmärtäneet. Oli ilo olla inspiroimassa 
Ihmisiä yhteisöllisyyden ja muistisairaiden 
asumisen kehittämisessä. Olimme lisäksi 
yhteisöllisellä otteella paljon mukana 
Kotipirtin ja Käräjätörmän korttelin
toiminnassa. Silti suru siitä, että emme 
päässeet työskentelemään rakentuvan 
yhteisökylän kanssa, ei koskaan
hellittänyt.

Numeroina: 

• Seminaariosallistumiset 2
• Asiantuntijayhteistyö 3
• Verkostoitumiskohteet/-ihmiset 4

• Omat tilaisuudet 110 (1545)
Omat webinaarit 6 (296)
Tilauskoulutukset 14 (330)
Hanke-esittelyt 1 (187)
Koulutukset työyhteisölle 6 (60)
Ryhmätoiminta 7 ryhmää (74 
kokoontumista 422 osallistumiskertaa)
Seminaari 1 (45)
Tapahtumat 5 (185)
Valmennukset 4 (30)

• Asumiseen liittyvät kyselyt 5 (286)
• Uutiskirjeen (4kpl) tilaajat 261 (54,25% avasi 

uutiskirjeen)
• Julkaisuja 2
• Podcasteja 4 (194 kuuntelukertaa hankkeen 

päättyessä)
• Blogikirjoituksiakoko hankkeen aikana29, joista osa 

koottiin viimeiseen julkaisuun

Työntekijät:
Yhteisökyläkehittäjä Riitta Birck
Muistiasumisen asiantuntija Hillervo Pohjavirta
Yhteisötyöntekijä Merja Kivinen

Hyvä elämä ikääntyneiden silmin 10.11.2021
Tampereen Elämänote-hankkeiden  yhteisseminaari:
https://youtu.be/LX_jTlKRDbQ

https://youtu.be/LX_jTlKRDbQ


2022
Viimeiset hankeviestit maailmalle

Hankkeen kannustajat, tuki ja ohjaus:
Hankkeella oli eri alojen asiantuntijoista koottu ohjausryhmä, 
jonka tuki, ideat ja kannustus kantoivat haastavien hetkien 
yli. Lisäksi hankkeessa oli hyvä esimiestuki, työnohjaus, 
hienot yhteistyökumppanit, kiinnostuneet ihmiset ja todella 
mukana eläneet vapaaehtoiset, joiden ajatukset ja ideat 
olivat korvaamattomia.

Numeroina:

• Kumppanikoulutus 2 (20)
• Viimeisen julkaisun lanseeraus ja jako (248)

Tampereen kaupungin päättäjät, 
yhteistyökumppanit, julkaisujen 
yhteisö- ja yksittäistilaajat

• Viimeinen uutiskirje, tilaajia 267 (50,8% avasi 
uutiskirjeen

Optiot 2022:
• Agegin in City-seminaari Tampereella, 

alustuspyyntö teemalla ”Käräjätörmän yhteisöllinen 
kortteli ikäystävällisen kaupunkisuunnittelun 
esimerkkinä” (ajankohta huhtikuu 2022)

• PNTmobile asukassovelluksen (digitaalinen 
varausjärjestelmä taloihin) saavutettavuus-testaus 
(hanke koonnut ryhmän)

• Savonia ja TAMK: yhteistyöpohdinta, voisiko 
järjestää hankkeen tai koulutuksen yhteisöjen 
kehittämisestä ja yhteisöllisyyden luomisesta.

@RiittaBirck2022

Miten onnistuimme?
Vuoden 2021 tavoitteiden saavuttaminen.

Koska rakentaminen ei edennyt, päätavoite ei toteutunut, sillä 
emme päässeet työskentelemään monisukupolvisen 
yhteisökylän asukkaiden kanssa. Halusimme kuitenkin pitää 
tavoitteen hakemuksissa, sillä joka vuosi toivoimme liikahdusta 
rakentamisen edistymisessä. 

Löysimme hankkeen aikana yhteisökylästä kiinnostuneita 
ihmisiä, jotka olivat valmiita muuttamaan uudistuvaan 
Käräjätörmän kortteliin. Hankkeen aikana joukko kuitenkin 
pieneni. Huomasimme, että ihmisten odottamisikkuna on kaksi 
vuotta. Jos mitään ei tapahdu, kiinnostus loppuu. Ei myöskään 
kannattanut markkinoida ja järjestää työpajoja, koska  mitään 
konkreettista ei ollut näkyvissä. 

Osallistuimme työyhteisön kouluttamiseen ja innostamiseen 
hankkeen teemoista. Vuonna 2021 talon oma yhteisö-
työntekijä oli hyvä linkki hankkeen asioiden juurruttamisessa 
työyhteisöön. Työyhteisön yhteisöllisyys ja innostus kasvoi ja 
vahvisti kehittämisen kulttuuria.

Tekemissämme tutkimuksissa, selvityksissä ja kyselyissä 
luonnon merkitys ikäihmisen elämässä korostui. Kesällä 2021 
yhteistyössä Jakajat-hankkeen kanssa toteutui laatikkopuutarha 
Käräjätörmän alueen pihoilla. Koira-avusteisiset toiminta- ja 
kuntoutustuokiot olivat ikäihmisten suosiossa. Joulukuussa 
2020 saimme päätökseen kylätalon ja Käräjätörmän asukapihan 
suunnittelun. Asukaskommentoijat olivat suunniteltuun pihaan 
todella tyytyväisiä. Hyvät lähiluonto- ja pihafasiliteetit eivät 
kuitenkaan riitä. Tarvitaan luontokasvatusta ja –perehdytystä, 
jotta alueen mahdollisuuksia osataan hyödyntää.

Vuonna 2021 vapaaehtoisista koottu Teknologianyrkki-ryhmä 
tutustui erilaisiin ikäihmisille tarkoitettuihin teknologisiin 
apuvälineisiin, jotka on kehitetty turvaamaan ikäihmisen 
kotona asumista. Monet ratkaisut ovat sellaisia, joista 
ikäihmiset eivät tiedä, joten lisätietoa tarvittaisiin. Hankkeella 
olisi ollut valmiina yhteistyösuhde kahteen kehittäjään ja jos 
yhteisökylä olisi lähtenyt liikkeelle, olisi näiden kanssa voinut 
jatkaa kehittämistyötä ja löytää ikäihmisten itse ideoimia 
ratkaisuja kotona asumisen turvaamiseksi. Toisen toimijan 
kanssa yhteistyö jatkuu hankkeen päätyttyä.

Käräjätörmän monisukupolvinen yhteisökylä – hanke ja siinä 
koostettu tieto kiinnosti sekä yksittäisiä ihmisiä, mutta myös 
muita ikäihmisten asumisen kehittäjiä ja kehittämishankkeita.

Se missä koimme onnistuneemme 
parhaiten oli ihmisten kuuleminen ja 
saamamme tiedon saattaminen 
sovellettavaan ja käyttökelpoiseen 
muotoon muistisairaan omien 
asumistoiveiden ja yhteisöllisyyden 
kehittämiseksi. Tätä tietoa olemme 
jakaneet matkan varrella blogeissa (29), 
webinaareissa, koulutuksissa, 
julkaisuissa, podcasteissa ja 
toimintamalleissa. Toivomme, että 
niiden vaikutus jatkuu, vaikka hanke 
päättyy. Tieto on koottu sivulle:
www.kotipirttiry.fi/yhteisokyla-hanke/


