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TAUSTAA… 
 
Taloyhtiöömme kuuluu kaksi taloa joissa asuntoja on yhteensä 48 . (kaksioita ja kolmioita.)   
Asukkaita noin 100 ,taloissa on  hissit ja saunat sekä yhteiset  pesulatilat.  Jokaiseen asuntoon 
kuuluu myös parveke. 
  
Pihamaa on iso ja viihtyisä  rajoittuen  puistoon.  Puiston läpi vie polku noin parinsadan 
metrin päähän Katumajärven rantaan.  
 
Yhdistystä  perustettaessa eläkeläisiä oli  taloissamme noin  70 ja loput 30  loput vielä silloin 
mukana työelämässä  Lapsiperheitä oli  silloin yksi. 
Nyt ns. ”voimasuhteet” ovat muuttuneet niin että lapsia on 6 joista 4 on kouluikäistä ja yksi 
pikku-rusettipää  vasta konttaa ja viimeisin tulokas on parinviikon ikäinen. Voidaan hyvällä 
syyllä sanoa että elämän kaari näkyy arjessamme.  
 
                                           Katistentie 100,  rakennusvuonna 1974                       Katistentie 100, 
vuonna 2009  
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YHDISTYKSEN PERUSTAMINEN JA REKISTERÖINTI 
  
Yhdistyksen perustava kokous oli 21.1.2009.  
Tilaisuus oli ensimmäinen yhteinen juhla taloyhtiömme  40-vuotis historiassa,  jos ei 
oteta mukaan  pihatalkoita. 
Yhdistys merkittiin yhdistysrekisteriin 31.7.2009 
 
ASUKASTOIMINNAN TARKOITUS 
 
Toimintamme on asukaslähtöistä ja se on painottunut senioritoimintaan, joskaan se 
ei sulje pois muidenkaan ikäryhmien toimintaa. Tavoitteeksi asetimme pysyä 
toimintakykyisinä mahdollisimman pitkään niin että se mahdollistaisi kotona-
asumisen kunnes  ilta-aurinko laskee viimeisen kerran taivaan rannan taakse. 
 
MITEN TOIMINNALLEMME ASETETUT TAVOITTEET NÄKYVÄT  ARJESSA. 
 
Olemme saaneet uusia ystäviä liikunnan kautta 
Turvallisuuden tunne  ja yhteisöllisyys on lisääntynyt 
Tunnemme toisemme, olemme saaneet nimet ja tiedämme ketä taloissamme asuu. 
Uskallamme pyytää  naapuriapua 
Jaamme  yhdessä arjen ilot ja surut  
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TOIMINTAMME TEEMAVUODET 
 
2009  TIEDON KERÄYS  TIEDOTTAMINEN  SEKÄ VERKOSTOITUMINEN 
2010 LIIKUNNAN VUOSI  
Toteutimme  Terveys-ja toimintakyky hanketta, hankkeeseen saimme  rahoitusta KKI:ltä. 
(Kunnossa kaiken ikää) 
Samana vuonna HML. Kaupunki pääsi mukaan Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen 
ohjelmaryhmään (2010-2014)   näin pääsimme  mukaan   jo heti alkumetreillä 
 
 2011 TURVALLISUUS 
 
 PÄÄTEEMOJA VUONNA 2012 
 
”Katisten mallin” levittäminen edellisen vuoden tapaan  
 
Toimintakykyä  ylläpitävä liikunta jatkuu :  (viikoittainen tulijumppa, keilaus, kuntosali jne)  
 
Omaehtoisen liikunnan tukeminen  toteutetaan yhdistyksen varojen puitteissa 
 
Osallistutaan Hämeenlinnan kaupungin ja järjestöjen väliseen  kumppanuustoimintaan. 
  
Helmikuussa  aloitettiin  yhteistyö Pitsi-hankkeen ja HAMK:n sairaanhoito opiskelijoiden 
kanssa.  Oppilaiden on tarkoitus  tehdä  opinnäytetyö yhteisöllisyydestä ja sen 
merkityksestä  ns. Katisten mallissa 
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” Kun käymme kursseja  yks tai kaks ,tulee olomme varmemmaks”  

Vertaisohjaaja tapaaminen  kurssin jälkeen Wetterillä 2010. 
Kurssin järjesti Polkka-hanke yhdessä Voimaa vanhuuteen 
ohjelman kanssa 
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a.   Tää on kivaa sanoi 

Sisko…älä silti nauhaa 
poikki kisko 

Voimaa vanhuuteen ohjelmaan liittyvänä Hämeenlinnan 
ikäihmisten koti -ja asumispalvelun fysioterapeutit 
järjestivät  70+ ikäisille asukkaillemme  kuntotestin,  
tämän testin perusteella  valittiin  Keinukamariin 
kuntosalille kuntoutettava ryhmä  
    
Kuntoutus  tapahtui kaksi kertaa viikossa, yhteensä   12 
kertaa.. 
 
mm. Polkka-hankkeen loppuraportista  todetaan että 
kakkien osallistujien testitulokset,  etenkin lihasvoima oli 
parantunut  ko. tarkastelujakson aikana.  
  

 



”Kirjastosta” voi lainata lehtiä ja 
kirjoja. Samassa tilassa on ”verstas” 
jossa voi toteuttaa kätensä taitoja. 

Marjatta Tuomisto 
 

”Minikuntosali” on B-talon 
saunakäytävässä ja siellä kaikkien 
asukkaiden käytössä soutulaite, 
stepperi, kuntopyörä, kahvakuulat, 
käsipainot ja kuminauhat. 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
TILAT MISSÄ TOIMIMME 
  

Yhdistys sai taloyhtiötä käyttöönsä A-talon  sauna - ja pesulatilat 
keskiviikkopäiviksi korvauksetta tiloissa tapahtuvaa toimintaa varten. 
 
Pokkasimme voiton  v 2010 isännöitsijäliiton ja Helsingin yliopiston 
Leppoisa Lähiö-hankkeen  järjestämässä kilpailussa jossa kartoitettiin 
taloyhtiöiden yhteisten tilojen kekseliästä käyttöä.  
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 1   juniorseniorit ja seniorit 

Eletään kuin” ellun kanat” Pidetään 

kunnostamme huolta. Osallistutaan järjestettyyn 

tai omaehtoiseen toimintaan, käydään 

keilasalilla, tuolijumpalla, kunto- salilla. 

Askarrellaan tai käydään kalassa. Vieraillaan 

toistemme luona, vaihdamme kuulumisia jne. 

Teemme yhteistyötä paikallisten yrittäjien 

kanssa  tiloissamme (hyvinvointi 

palvellut=parturikampaaja, hieroja ja 

jalkahoitaja)  

 2  

 alle 75 vuotiaat väliinpotoajat 

Pudotaan pikkuhiljaa pois kaikesta: Kunto 

huononee sairauden, vamman tai jonkun 

muun syyn johdosta, yhteisöllisyyden 

tunne katoaa, ystävyys suhteiden ylläpito 

loppuuToimintakyvyn yläpitäminen esim. 

liikuntaan loppuu, koska järjestettyyn 

toimintaa ei pysty osallistumaan. . 

Jäädään kotiin… 

Varakkaat voivat ostaa tarvitsemiaan 

palveluita yksityisiltä yrityksiltä käyttäen 

kotitalousvähennystä tarpeensa mukaan. 

Pientä eläkettä saavilla eläke ei riitä 

palvelujen ostoon, kotitalousvähennys 

oikeutta ei  ole, koska  ei ole verotettavaa 

tuloa 

 3   

yli 75 vuotiaat 

kaupungin tukipalvelut astuvat 

kuvaan kun täytät ikä+ muut 

pisteyty kriteerit 

kuvaan astuu palveluohjaajat, 

toimintakykyä ylläpitävät 

fysioterapeuttipalvelut, kotipalvelu 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 Katisten alueen asukasyhdistys. ry tänään 2012. 
 
 
 Toimintamme pääajatus ja tavoite on asua omassa kodissaan toimintakykyisenä mahdollisimman pitkään,  
 tai niin halutessamme kuolemaamme asti.    
 Tässä alla olevassa yhteenvedossa on ikäihmiset jaettu kolmeen pylvääseen toimintakykynsä mukaan.  
 Selkeästi on havaittavissa tulos, joka on masentava ja synkkä.  
 Pylväät osoittavat  että ykkösen ja kolmosen välinen palvelujen tasapuolisen saatavuuden siltaa ei ole rakennettu.  
 Se on asia mikä on pikimmiten korjattava, yhdessä asukkaiden, kaupungin, yrittäjien ja hanke-rahoittajien kanssa  
                          Apua ja tukea on saatava toimintakyvyn ei iän mukaan ja varallisuudesta riippumatta. 

 

 

 

 
                                
 

S  
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                         Lämmin kiitos  kiinnostuksesta yhdistyksemme toimintaa kohtaan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Piretään ittestämme ja toisistamme hualta…nääs me eletään  jo ehtoopuolta 
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