


Taustalla yhteinen huoli ikäihmisistä

• Yksin asuvien ikäihmisten elämän turvaaminen niin, että

aina olisi joku, joka pitää yhteyttä ja auttaa tarvittaessa

• Vanhanaikainen naapuriapu ja välittäminen
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Ennen hanketta

• Asukastuvan asiakkaat ja YTR:n (Oulun keskustan 

suuralueen yhteistyöryhmä) kokouksiin osallistujat ovat 

puhuneet naapuriavun tarpeesta

• Otettiin tavoitteeksi suunnitella asukkaitten tarpeista 

lähtevä hanke

• Hakemus tehtiin talvella 2013
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Hankkeen luonne ja tavoite

• Reflektoiva ja asukaslähtöinen hanke

• Valtakunnallisen naapuriavun toimintamallin 

kehittäminen

• Turvallista asumista ja liikkumista kaupungilla 

käsittelevien teemapäivien ja tilaisuuksien järjestäminen
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Hankkeen käytännön toiminta

1. Kartoitusvaihe

2. Naapuriapukäytänteiden suunnittelu

3. Koulutukset ja käytännön naapuriaputoiminta

4. Puhelinrinki

5. Hankkeen dokumentoinnin koostaminen

14.10.2013 5



Kartoitusvaihe

• Lähihoitajaopiskelijoiden rekrytointi

• Asukaskyselylomakkeiden laatiminen

• Asukashaastatteluiden tekeminen

• Vastausten analyysi 
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Naapuriapukäytänteiden suunnittelu

• Asukkailta saatujen vastausten perusteella 

suunnitellaan kotiauttamisen malleja
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Koulutukset ja käytännön 
naapuriaputoiminta

• Turvallinen koti / paloturvallisuus (SPEK) marras- joulukuussa 2013

• Turvallinen liikkuminen kaupungilla tammikuussa 2014

• Teemallinen porinapiiri helmikuussa 2014

• Uhkatekijät; rikoksen uhriksi joutumisen ennaltaehkäisy maaliskuussa 2014

• Turvallisuuskävely touko- kesäkuussa 2014

• Teemallinen verkostotoritapahtuma Lyötyn torilla touko- kesäkuussa 2014
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Turvallinen liikkuminen kaupungilla

• Kimpassa teatteriin, ostoksille, 

piknikille

• Turvallisuuskävely keväällä

2014 yhteistyössä YTR:n 

kanssa
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Uhkatekijät; rikoksen uhriksi joutumisen 
ennaltaehkäisy

• Miten välttyä rikoksen uhriksi 

joutuminen?

• Miten toimia rikoksen 

tapahtuessa?

• Mistä apua?
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Puhelinrinkipalvelun perustaminen

• Puhelinrinkitoiminnan suunnittelu ja rajaaminen

• Yhteistyökuvioiden luominen esim. yhdistysten ja eri hankkeiden kanssa

• Virka-aikana puhelinpäivystys Katoppa-asukastuvalla, virka-ajan 
ulkopuolella puhelimeen vastaavat asukasauttajat.

• Ajatuksen on, että puhelinringistä saa neuvontaa, tukea ja mahdollisesti 
myös konkreettista apua 

• Haasteena toiminnan rajaus ja informointi sekä puhelinringissä toimiville 
asukasauttajille että asukkaille.
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Hankkeen dokumentoinnin koostaminen

• Toiminnan raportointi

• Valtakunnallisen naapuriavun mallin koostaminen 

raportin ja opiskelijoiden opinnäytetöiden pohjalta

• Jatkorahoituksen tarpeen arviointi (esim. 

naapuriapuoppaan tekeminen)
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Oletko sinä asukasauttaja?

• Mitä voisit tehdä naapurisi hyväksi?

• Mitä apua itse voisit naapuriltasi pyytää?

• Avun antaja voi olla myös avun saaja

• Pienetkin asiat ovat tärkeitä
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Tervetuloa käymään toiminnan ytimessä
Oulun keskustassa!
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