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Yhteisöllisyydestä voimaa senioreille - Rauman kaupungin kylähanke
Kylähankkeen toiminta on nyt vakiintunut ja toimii säännöllisesti kahdesti
kuukaudessa kahdessatoista kylässä.
*Anttila-Voiluodolla voidaan tuolijumpata nyt joka viikko, koska vetäjäksi on saatu
liikunnanohjaaja omalta kylältä.

*Kaarolla on jatkettu ATK-harjoittelulla.
Ohjaajana toimii kyläläinen vertaisohjaaja.

*Kauklaisissa lauletaan ja tanssitaan. Vanhin tanssikurssilainen on yli 90v! Mukana
on myös Ala-Kierin ja Yli-Kierin kylät. Vapaaehtoiset ohjaajat (5hlöä) ovat löytyneet
tännekin. Kauklaisissa aloitti myös SPR:n terveyspiste.
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*Kaukolan ”turinatupa” on ollut suosittu kylän kohtaamispaikka. Sisältöä
suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä: pelejä ja visailua. Menestys oli perjantai-illan
karaoketanssit!

*Kortelassa käytiin Kortelan koululla katsomassa vanhoja valokuvia. Kuvia yritetään
kerätä myös Facebookiin julkaistavaksi. Naiset ovat alkaneet valmistamaan
kortelalaisille ekaluokkakaisille Suomi 100- sukkia. Langat saatiin lahjoituksena
Kortelan ABC-myymälästä.
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*Ruonalla tuolijumpataan, lauletaan, visaillaan ja keskustellaan kyläläisiä
puhuttavista asioista.

*Ylisenpään kylät Lapissa ovat tehneet kovasti töitä kyläelokuvan eteen ja isolla
porukalla. Elokuva on kuvausta ja editointia vailla valmis. Elokuvaa varten on kerätty
paljon vanhoja valokuvia kyliltä. Ensi-iltaa ja Cannesia odotellessa!
Kodiksamin koululle on saatu myös avattua SPR:n terveyspiste.

*Vermuntilassa on tuolijumpattu värkkäyspiirin lomassa. Myös atk-ohjausta on
annettu. Lisäksi on yhteislauluilta joka toinen viikko, joka pyörii itsenäisesti. Kaikissa
on vapaaehtoinen vetäjä.
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*Nihattulan koululla on ollut atk-ohjausta. Käsitöinä on alettu virkata ”sytomyssyjä”
TYKS:n syöpäosastolle. Langat on lahjoittanut Satakunnan syöpäyhdistys ry.
Kollan Kalliopirtillä on alkanut pyöriä vanhan ajan levytanssit keskiviikkoisin ja kylän
naiset ovat kokoontuneet askartelemaan Nihattulan koululle. Myös kyläkahvila on
avattu koululle. ”Seniori-ilttis” eli ikäihmisten tapahtumapäivä järjestettiin yhdessä
kylän yhdistysten, vapaaehtoisten ja opiskelijan työnäyte- yhteistyönä 19.3.2017.

*Sorkka ja Haapasaari kokoontuvat Sorkan kylätalolla kahvilassa. Siellä on ollut atkohjausta ja tuolijumppa videotykin kautta jumpataan aina ennen kyläkahvilan
alkamista.

*Tiilivuoressa on suunniteltu vintage-valokuvausprojektia, jossa kuvataan ikäihmisiä
Muinassa, 40-luvun vaatteissa- ja puuhissa. Kuvaan tarvittavia ihmisiä ei ole saatu
Tiilivuoresta tarpeeksi, joten mallihaku on laitettu nyt muihinkin kyliin. Tiilivuoren
kyläraittiin tutustuttiin kävelyretkellä ja Rummikubia pelattiin viime kerralla.
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*Uotilan palvelukeskukseen saatiin tästä joukosta pieni, mutta sinnikäs ryhmä
suunnittelemaan toimintaan. Ideoista ei ole pulaa, mutta osallistujista on! Toiminta
aloitettiin järjestämällä keskustelutilaisuuksia ja vieraana oli 31.3. Åke Vastavirta
kertomassa Sorkan kylän valokuituhankkeesta.
*Lapin kirkonkylässä Linnavuoren palvelukeskuksessa toimii itsenäisesti
Lappikvartetin vetämänä yhteislaulut kerran kuussa.
*Kivikyläläiset olivat olleet kiinnostuneita kylähankkeen toiminnasta, mutta paikalle
ei valitettavasti saapunut osallistujia aloittamaan toimintaa.
*Vasaraisilla kylähanke kävi myös esittäytymässä, mutta sinne ei myöskään saapunut
osallistujia. Sovimme kuitenkin suunnittelevamme toimintaa yhdessä Muina ry:n
kanssa keväämmällä.
*Rohdainen-Skinnarla-Kulju kyliin on oltu yhteydessä ja yritetty järjestää sinne
rahoitusta heidän toivomaansa hätäensiapukoulutuksen järjestämiseen.

Vapaaehtoisia on löytynyt hienosti, mutta ”Positiivisena ongelmana” jatkuu, sillä
työttömänä on edelleen senioritanssin vetäjä. Myös osallistujia liikunnan
vertaisohjaajakoulutukseen haetaan.
Yhteistyötä on tehty eri yhdistysten, kaupungin ja toisten hankkeiden kanssa.
Yhteistyötä ollaan tehty Nuorten pajan kanssa, josta hanke on saanut nuoren avuksi
atk-ohjaukseen ja toimistotyöhön.
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Kyläluutaan on otettu yhteyttä myös ikäihmisten huolien kanssa. Lapissa ikäihminen
haluaisi vaikuttaa tiestön kunnostamiseen, koska ei pääse rollaattorilla kulkemaan.
Asiasta otettiin selvää, mutta yksittäinen ihminen ei pysty vaikuttamaan asiaan
muuten kuin tekemällä ilmoituksen tien huonosta kunnosta.
Kylähanke esittäytyi Kylien neuvottelukunnalle maaliskuun alussa. Hankkeeseen
oltiin tyytyväisiä ja Ravakka tarjosi Yhdistysklinikan kautta apua mahdolliseen atkopetukseen.
Kyläluuta teki kaupungin työntekijänä henkilöstöaloitteen, jossa hän toteaa:
”Kyliltä on tullut toivomus, että kokoontumistilat, jotka kaupunki omistaa, olisivat
maksuttomia. Pääosin toiminta tapahtuu kylätaloilla. Kaikilla kylillä ei kuitenkaan ole omia
tiloja. Koulut esimerkiksi voisivat tarjota tiloja ikäihmisten liikuntaan ja atk-harjoitteluun.
Ystävällisesti tiedustelen, voisiko kaupungin linjausta muuttaa ja tehdä kaupungin tilojen
käyttö ilmaiseksi ikäihmisten toiminnalle? Tämä tulisi tulevaisuudessa kaupungille
kannattavaksi toiminnoksi, kun huomioimme, miten ikäihmisten osallisuus tukee heidän
toimintakykyä ja hyvinvointia sekä ennaltaehkäisee yksinäisyyttä ja syrjäytymistä”.

Aika näyttää, miten aloite otetaan vastaan.
Ilmoittelua on tehostettu, vaikka viestintä on edelleen haaste kylillä. Miten
ilmoittelut tapahtumista saadaan huusholleihin parhaiten?
Palautekysely ja toimintaideoiden kalastelu on aloitettu tämän kuun aikana.
Kyläluuta kyselee, mitä toivomuksia toiminnasta on ja millaista muuta terveistä
kyläläiset haluavat antaa?
Hyvää pääsiäistä toivotellen
”Kyläluuta” Tanja Hakulinen

