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Kulttuuri- ja harrastetoiminnan vuosisuunnitelma 2022 
Turun vanhusten asumispalvelut koostuvat neljästä vanhuskeskuksesta.  Toimintaa on 11 

eri osoitteessa. Asiakkaita on yhteensä 1057. 

 
Tavoitteet 

• Tuottaa elämäntäyteisiä päivä asiakkaille  

• Tuoda kulttuuria osaksi asiakkaiden arkea 

• Tuottaa kulttuuria asiakkaan omassa asuin ympäristössä  

• Edistää yhteisöllisyyttä 

• Lisätä kulttuurin avulla asiakkaiden ja työntekijöiden hyvinvointia 

 

Hyvinvoinnin palvelukokonaisuuden palvelulupausten mukaisesti asiakas tulee kuulluksi, 

nähdyksi ja kohdatuksi sekä kehitämme kulttuuri- ja harrastetoimintaa yhdessä asiakkaiden 

kanssa asukas-/asiakasraadeista ja omaisten illoista nousseiden asioiden perusteella. 

Asiakkaan osallistuminen kehittämiseen vahvistaa hänen asemaansa oman elämänsä 

toimijana. Kulttuuriset oikeudet kuuluvat kaikille. 

Kulttuuri- ja harrastetoiminta: 

• Aktivoi asiakkaan aisteja, tunteita, mielikuvitusta sosiaalisuutta ja toimintakykyä 

• Mahdollistaa kohtaamisia, asioiden ja ilmiöiden kokemista uudessa valossa  

• Edistää kokonaisvaltaista asiakkaan terveyttä 

• Todettu lisäävän myös asiakkaiden hoitomyönteisyyttä 

Asiakkaan muuttaessa yksikköön kartoitamme hänen tapojansa ja tottumuksia. Toivomme 

omaisten täyttävän lomakkeen asiakkaan kanssa, näin voimme huomioida hänen 

toiveitaan kulttuuri- ja harrastetoiminnassa 

 

Asukkaiden RAI LTC -arvioinnista saamme asukkaan kulttuurisuunnitelmaan tietoa 

käyttämällä Kulttuurisen vanhustyön henkilöprofiilia, joka on yksittäisen asiakkaan 

tilanteeseen keskittyvä työväline. RAI-LTC on arviointijärjestelmä, jonka avulla selvitetään 

yhdenmukaisesti, kattavasti ja monipuolisesti palveluntarpeen arviointia. Kulttuurisen 

vanhustyön henkilöprofiili vahvistaa ikääntyneen omannäköisen arjen toteutumista ja 

hyvinvoinnin tukemista. Tämä nostaa esiin ikääntyneen henkilöhistoriaa, mieltymyksiä, 

kiinnostuksen kohteita, tapoja ja tottumuksia. Kulttuurisen vanhustyön henkilöprofiilin 

tavoitteena on ikääntyneiden merkityksellisen, elämyksellisen ja hyvän elämän sekä heidän 

kulttuuristen oikeuksiensa toteutumisen mahdollistaminen pitkäaikaisessa hoivassa. 
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Vanhusten asumispalvelujen omavalvontasuunnitelma ohjaa yksiköissä toteutuvaa 

toimintaa. Yksikkökohtaiset omavalvontasuunnitelmat löytyvät yksiköistä. Omavalvonnan 

tavoitteena on, että henkilökunta arvioi omaa toimintaansa, kuulee asiakkaita ja omaisia 

laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyvissä asioissa sekä kerää ja ottaa huomioon 

asiakkailta, omaisilta ja henkilökunnalta kerättyä palautetta toiminnan kehittämisessä. 

Omavalvontasuunnitelmassa kuvataan menettelytavat siitä, miten palvelutoiminnassa 

havaitut riskit, vaaratilanteet ja laadulliset puutteet pystytään ennaltaehkäisemään ja 

korjaamaan sekä palveluiden parhaan mahdollisen onnistumisen kannalta hallitsemaan.  

Talokohtaiset kulttuuri- ja harrastetoiminnan vuosisuunnitelmat työstetään vuosittain. 
Tarkemmat kulttuuri- ja harrastetoiminnan vuosisuunnitelmat sekä viikko-ohjelmat löytyvät 
yksiköiden ilmoitustauluilta. 

 

Kulttuuri – ja harrastetoiminnan vuoden 2022 teema  

 

Kulttuuri- ja harrastetoiminnan vuosisuunnitelma 2022 esittelee vuoden aikana 

toiminnassa näkyviä teemoja – Elämäntäyteisiä päiviä. Vuodenaikoihin, valtakunnallisiin 

teemaviikkoihin, kalenteripäiviin ja toiveisiin perustuva suunnitelma ohjaa yksiköiden 

yhtenäistä ohjelmaa. Toiminnassa näkyy mm. tammikuun Kaatumisen ehkäisy -kuukausi, 

syyskuun Positiivisuuden viikko ja syys-lokakuun Vie Vanhus ulos -kampanja.  

 

Elämäntäyteiset päivät asukkaiden/asiakkaiden arjessa muodostuvat monipuolisista, 

toimintakykyä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia tukevista asioista. Kulttuuri- ja 

harrastetoiminnan vuosi suunnitelma on prosessin omainen kehittyvä asiakirja. 

 

Omaiset ja läheiset ovat tervetulleita osallistumaan kaikkiin yksiköissä järjestettäviin 

tapahtumiin läheisen kanssa. Heillä on myös oikeus viedä läheinen tekemään mieluisia 

asioita kuten yhdessä kahville, kylään tai ulkoilemaan.  

 

Muutokset toiminnassa 

Kulttuuri- ja harrastetoiminnan muutokset näkyvät toiminnassa etätapahtumien ja 

sosiaalisen median käyttöönotossa. Enenevissä määrin konsertteja live striimataan 

yksiköihin ja yksiköistä päästään etäkäynnille museoihin ja jopa presidentin linnaan. 

Vanhusten asumispalvelut löytyvät myös sosiaalisesta mediasta; Facebook ja Instagram. 

Lisäksi blogi Elämäntäyteisiä päiviä on otettu käyttöön. 

Lähitapahtumien järjestämisessä huomioidaan kulloinenkin epidemia tilanne. Tilaisuudet 

järjestetään tarpeen mukaan pienryhmissä. 
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Moniammatillisesti yhteistyössä 

Vanhusten asumispalveluissa on koulutettu hyvänmielen- ja gerokoutseja, jotka toteuttavat 

yksiköissä vuosisuunnitelman mukaista ohjelmaa yhdessä toiminnanohjaajien ja 

virikeosaajien kanssa. Koko henkilökuntaa sitoutetaan toteuttamaan kulttuurista työotetta ja 

asiakkaiden arjen pieniä toiveita. Myös omahoitajat viettävät asiakkaiden kanssa heille 

tärkeitä kahdenkeskisiä tuokioita. Joka vanhuskeskuksessa on palvelukoordinaattori, joka 

koordinoi kulttuuri- ja harrastetoimintaa. 

Kulttuuri- ja harrastetoiminta toteutetaan yhteistyössä: 

• Vapaaehtoisten 

•  Päiväkotien, koulujen, oppilaitosten kanssa 

• Museoiden ja kirjastojen kanssa 

• Erilaisten tapahtumien kanssa yhteistyössä 

• Kulttuurikummien 

• Taiteen ammattilaiset 

Turun asumispalvelut kuuluvat valtakunnalliseen Ikäihmisten kulttuurihyvinvointia 

kehittävään AILI-verkostoon, joka muodostuu 13 kunnan kulttuuri- ja vanhuspalveluiden 

asiantuntijoista. Verkosto vahvistaa kunnissa toteutettavaa kulttuurista vanhustyötä ja 

ikäystävällisiä kulttuuripalveluita kehittäen näitä valtakunnalliseen yhteistyöhön, 

keskusteluun, oppimiseen sekä tiedon ja toimintamallien jakamiseen. 

(http://ailiverkosto.fi/index.html)  

Vanhusten asumispalveluiden asiakkaiden kulttuurisen hyvinvoinnin tukemiseksi ja heidän 
pienten toiveiden täyttämiseksi on käytettävissä pienten unelmien rahasto. 
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IG: @elamantayteisia_paivia  
FACEBOOK: Elämäntäyteisiä päiviä  

  
  

Lisätiedot: www.turku.fi/vanhustenasumispalvelut 
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