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 Kemi: Ikävihreä Pruntsi 

 

1. Esittely ja tavoitteet 
 
Ikävihreä Pruntsi hankkeen tavoitteena oli tehdä aluesuunnitelma Pruntsin kortteleiden kehittämisestä ikä- 
muistiystävälliseksi asuinalueeksi, joka hyödyntää asuin- ja elinympäristön mahdollisuudet hyvinvoinnin 
edistäjänä ja tarjoaa alueen sosiaali- ja terveyspalveluja uudella tavalla. Lisäksi tavoitteena oli luoda 
toimintamalli edistämään ikääntyvien hyvinvointia ja tarjota yhteisöllisyyttä ja osallisuutta tukevaa toimintaa.  
 
 

2. Toteutus ja tulokset 
 
Pruntsin korttelin aluesuunnitelma 
 
Hankkeen aikana valmistui Pruntsin korttelin ikä- ja muistisystävällinen aluesuunnitelma, jolla voidaan tukea 
kemiläisten ikääntyvien hyvinvointia ja terveyttä. Korttelissa toimivien yksiköiden pihapiirejä ehostettiin 
istutuksilla. Alueella suunniteltiin yhteisöllisyyttä tukevia ulkoilualueita sekä kokoontumispaikkoja. Tehostetun 
palveluasumisen yksiköihin suunniteltiin itsenäisen ulkoilun mahdollistavat piha-alueet. Kortteliin suunnitellut 
avoimet pihapiirit sekä pihakatu mahdollistavat korttelin asukkaille kohtaamisia muiden kuntalaisten kanssa. 
Lapsia varten suunniteltiin leikkialue, joka mahdollistaa monisukupolviset kohtaamiset. Ympäristön 
turvallisuutta parannettiin valaistusratkaisuilla sekä esteettömyyden huomioimisella. Lisäksi suunnittelussa 
kiinnitettiin huomio siihen, miten pihakivityksistä sekä katujen reunoista saadaan selkeästi erottuvat värejä 
käyttämällä.  
 
Yhteisöllisyyttä tukeva toimintamalli 
 
Ikävihreä Pruntsi hankkeen aikana kehitettiin yhteisöllisyyttä, toimijuutta sekä osallisuutta tukeva 
toimintamalli. Toimintamallin avulla voitiin tukea ikääntyvien arkea tarjoten heille mielekkyyttä ja 
yhteisöllisyyttä elämään samalla vähentäen yksinäisyyden sekä syrjäytymisen kokemuksia. Toimintamalli 
tukee myös toimijoiden ja kolmannen sektorin yhteistyötä ikääntyneiden mielekkään arjen tuottamisessa. 
Toimintamallista työstettiin käsikirja, joka on hyödyksi myös muualla yhteisöllisen toiminnan toteuttamisessa. 
 
 

3. Kokemukset ja tulosten hyödyntäminen 
 
Hankkeen tuloksia voidaan hyödyntää laajasti ikääntyvän väestön palvelujen kehittämisessä. 
Aluesuunnitelman kautta Pruntsin korttelin ikä- ja muistiystävällisyys toteutuu ja alue mahdollistaa 
yhteisöllisyyden sekä ylisukupolviset kohtaamiset. Toimintamallin avulla voidaan tukea kokonaisvaltaisesti 
ikääntyvien osallisuutta ja yhteisöllisyyttä edistävää toimintaa sekä vaikuttamismahdollisuuksia. Toimintamalli 
kehitettiin yhteistyössä järjestöjen, kuten vanhusneuvoston, SPR:n sekä eläkeläisjärjestöjen kanssa.  
 
Ikävihreä Pruntsi hanke eteni tavoitteisiin laajan yhteistyöverkoston sekä yhteistoiminnan avulla. Tärkeään 
rooliin nousivat osallisuuden muodot, joilla kuntalaiset pääsivät vaikuttamaan palvelujen kehittämiseen. 
Yhteistyö edellytti hanketyöntekijöiltä aktiivista verkostoitumista paikallisesti ja alueellisesti. Pandemia 
vaikeutti toimintojen järjestämisiä, sillä tapahtumien osallistujamääriä piti rajoittaa.  
Hankkeen jälkeen Pruntsin alueen kehittämistä on jatkettu Living Lab Pruntsi -hankkeella ja alueelle on avattu 
Lapsiperheiden perhekahvila.  
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Lisätietoja antaa: Kehittämispäällikkö Marja Kivekäs, marja.kivekas(at)kemi.fi tai p. 040 677 1119 
 
Ikävihreä Pruntsi -loppuraportti (saatavilla pyynnöstä ympäristöministeriöstä) 
 


