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Järjestäjä 
Toiminta tai 
tapahtuma 

Aika ja paikka Kuvaus  

Mynämäen-Mietoisten 
4H-yhdistys r.y. 

Anna Aikaa 
Vanhukselle 

Jatkuvaa 
toimintaa; 
Mynämäki 

Toiminnan 
tarkoituksena on 
työllistää nuoria 
vanhusten seuraksi 
Mynämäen ja 
Mietoisten alueella. 

Lue lisää 

Länsimetsän koulu Koulu-
isovanhemmat 

Jatkuvaa 
toimintaa; 
Vaasa 

Kouluvaarin ja -
mummin tehtävänä 
on olla luokassa 
oppilaiden ja 
opettajan apuna. 
Kouluisovanhemmilla 
on elämänkokemusta 
monista asioista. He 
ovat suurena apuna 
retkillä, oppimisen 
tukemisessa, satujen 
lukemisessa, tukena 
ja turvana ja joillekin 
oppilaille myös 
"varavaarina tai -
mummina". 

Lue lisää 

Mummila / 
Pienperheyhdistys 

Kummimummina ja 
-vaarina 

toimiminen 

Jatkuvaa 
toimintaa; 
Helsinki 

Mummilassa voi 
toimia kummi-
isovanhempana 
lapsiperheelle / 
koulumummina tai -
vaarina / 
vertaisryhmäohjaajan
a / 
perhekahvilamummin
a tai -vaarina / leiri- 
ja retkiohjaajana. 

Lue lisää 

Alatornion Pirkat ry 
Suunnistus 

Sählypelit 15.9.2012- 
15.5.2013 
Tornio 

Olemme saaneet 
pelipaikan eräiltä 
kouluilta jo 
vuosikymmenten 
ajalta. Meillä on 
kulkenut satoja eri-
ikäisiä ihmisiä, niin 
naisia kuin myös 
enimmäkseen miehiä, 
unohtamatta lapsia. 

Lue lisää 
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Kerralla on mukana 
8-16 pelaajaa. 

Kallio-liike Kallion 
Korttelikeittiö 

Kerran 
kuukaudessa; 
Helsinki 

Korttelikeittiö on yksi 
Kallio-liikkeen 
järjestämistä kaikille 
avoimista 
tapahtumista. 
Tarjoamme 
kalliolaisille ja 
Kallion ystäville 
mahdollisuuden istua 
yhteisen ruokapöydän 
ääreen. Teemanamme 
on "Älä syö yksin!". 

Lue lisää 

Lanneveden Virtapiiri ja 
Lanneveden koulu 

Virtapiirin ja 
koulun yhteistyö 

Jatkuvaa 
toimintaa; 
Lannevesi 

Lanneveden 
Virtapiirillä on jo 
useamman vuoden 
ajan ollut yhteistyötä 
koulun kanssa. 
Toimintaan ovat 
kuuluneet mm. 
osallistuminen koulun 
perinneviikolle, 
yhteiset 
Virtaolympialaiset, 
Mölkky-kisat ja 
askartelu. 

Lue lisää 

OIVA-kirjastot (Alavus, 
Töysä, Ähtäri) 

Muksut mukaan 
mummoenergialla 

Jatkuvaa 
toimintaa 
31.12.2012 
asti; 
Alavus, Töysä, 
Ähtäri 

Loma-aikoina 
järjestetään eri 
taiteenaloihin liittyviä 
tapahtumia, joihin 
toivotaan 
isovanhempien 
tulevan lastenlasten 
kanssa. 

Lue lisää 

Joensuun seudun 
kansalaisopisto, 
Sanaratas/ Joensuun 
kaupungin 
vanhuspalvelut/päivätoi
minta 

Mummolan 
Lorupirtti 

Jatkuvaa 
toimintaa; 
Joensuu 

Ikäihmiset ja vauvat 
(n.3-16 kk) 
kokoontuvat 
Mummolan 
lorupirttiin kerran 
viikossa. Kyseessä on 
yhteinen 
runoleikkihetki, jossa 
körötellään, 
silitellään, 
lennätellään ja 
hypitellään. 

Lue lisää 
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Yrjö ja Hanna Oy/ 
Onnela-koti, Kajaani 

Minkä nuorena 
oppii,  

sen vanhana taitaa 

Jatkuvaa 
toimintaa; 
Kajaani 

Onnela-kodissa alkoi 
vanhustenviikolla 
2010 vanhusten ja 
lasten yhteinen 
projekti "Minkä 
nuorena oppii, sen 
vanhana taitaa". 
Kirjokannen 
päiväkodista tulee 
pienryhmä 
viisivuotiaita kerran 
kuukaudessa Onnela-
kotiin. Projektin 
tavoitteena on 
parantaa vanhusten 
arkea, lisätä 
virkistystoimintaa ja 
laajentaa vanhusten 
ja lasten sosiaalista 
verkostoa. 

Lue lisää 

Itäkeskuksen 
palvelutalo/ Päiväkoti 
Mustikka/ Leikkipuisto 
Iso-Antti 

Elämyksellinen arki 
- kumppanuutta yli 

ikärajojen 

Jatkuvaa 
toimintaa; 
Helsinki 

Itäkeskuksen 
palvelutalon, 
päiväkoti Mustikan ja 
leikkipuisto Iso-Antin 
yhteisiä tapahtumia 
on vuoden jokaiselle 
kuukaudelle. 
Parhaimmillaan 
osallistujien 
ikähaitari lähentelee 
100 vuotta. 

Lue lisää 

Päiväkoti Runo ja 
Kinaporin 
vanhustenkeskus 

Päiväkodin lasten 
ja 

vanhustenkeskukse
n asiakkaiden 

tapaamiset 

Kevät 2012/ 
jatkuvaa 
toimintaa 
Helsinki 

Päiväkoti Runon 
lasten ja 
vanhustenkeskus 
Kinaporin 
asiakkaiden 
tapaamisissa 
suunnitellaan ja 
toteutetaan lapsille ja 
ikäihmisille yhteisesti 
sopivia, osallistavia 
laululeikkejä. 

Lue lisää 

Aika parantaa -verkosto Mielen hyvinvointia 
ja inhimillistä 
välittämistä 

aikapankkiperiaatte
ella 

Jatkuvaa 
toimintaa 

Aika parantaa on 
aikapankkiperiaatteel
la toimiva 
inhimillisen tuen ja 
välittämisen verkosto, 
joka tarjoaa tovitukea 

Lue lisää 
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kanssakulkijoille 
kaikista ikäpolvista. 

Oulun seudun 
senioriopettajat ry 

Kolmen sukupolven  
juhla 

Kerran 
vuodessa; 
Oulu 

Tapahtuma on 
järjestetty vuoden 
alkupuolella, kerran 
vuodessa, vuodesta 
1995 lähtien. 
Tapahtumassa 
ohjelmaa esittävät 
senioriopettajat oman 
kuoron voimin, 
koulun oppilaat ja 
virassa olevat 
opettajat. 

Lue lisää 

Tampereen seurakunnat Ainot ja Einot Jatkuvaa 
toimintaa; 
Tampere 

Kohtaamispaikka 
lapsiperheille ja 
eläkeläisille. 
Ohjelmassa 
alkuhartaus ja 
vaihtuvaa ohjelmaa, 
kuten leipomista, 
retki leikkipuistoon, 
laulua, askartelua ja 
kahvit. Lopuksi 
lapsille vapaata 
leikkiä, jonka aikana 
varamummot vahtivat 
lapsia ja äidit voivat 
seurustella 
keskenään. 

Lue lisää 

Metsästäjän päiväkoti Satutäti lukee 
lapsille 

Jatkuvaa 
toimintaa; 
Tampere 

Satutäti käy kerran 
viikossa lukemassa 
kirjoja 3-5-vuotiaiden 
Metsätähtien 
ryhmässä. 

Lue lisää 

Mannerheimin 
Lastensuojeluliitto 

Kylämummi ja  
-vaaritoiminta 

Jatkuvaa 
toimintaa;  
Eri puolilla 
Suomea 

Kiinnostaisiko sinua 
tehdä 
vapaaehtoistyötä 
lasten parissa? 
Mannerheimin 
Lastensuojeluliitto 
kouluttaa 
kylämummeja ja -
vaareja. He ovat 
seniori-ikäisiä 
vapaaehtoisia, jotka 
käyvät viettämässä 

Lue lisää 
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aikaa lasten kanssa 
kouluilla, 
päiväkodeissa, 
perhekahviloissa tai 
iltapäiväkerhoissa. 

Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton 
Järvi-Suomen piiri 

Monipuolista 
vapaaehtoistoimint

aa 

Jatkuvaa 
toimintaa 

Aikuisystävätoiminta: 
tule ystäväksi lapselle 
tai nuorelle. 
Kylämummi- ja 
vaaritoiminta: 
yhdessäoloa ja 
tarinointia esim. 
MLL:n 
perhekahviloissa. 
Lapsiperheiden 
tukihenkilötoiminta: 
avuksi ja tueksi 
neuvolaikäisten 
lasten perheiden 
arkeen. 
Lastenhoitotoiminta: 
lapsiperheet 
tarvitsevat tilapäistä 
apua lasten 
hoitamiseen. 

Lue lisää 

Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton 
Leppävaaran yhdistys 

Sukupolvet mukana 
toiminnassa 

Jatkuvaa 
toimintaa; 
Espoo 

Sukupolvet mukana 
MLL Leppävaaran 
toiminnassa: 
muskareiden 
kevätjuhlaan 
kutsutaan mukaan 
lasten isovanhemmat, 
liikkareissa joka 
neljäs kerta on 
yhteisliikkari 
vanhemman tai 
isovanhemman 
kanssa ja 
perhekahviloissa 
järjestetään 
isovanhempien kerta. 

Lue lisää 

Keski-Suomen 
sosiaaliturvayhdistyksen 
Kimppa-hanke 
yhteistyössä paikallisten 
toimijoiden kanssa 
(Kumppanuuspöytä) 

Ikääntyvien 
yhteisölliset 
tilaisuudet 

yhteistyössä 
koulujen kanssa 

Pääsääntöisest
i kerran 
vuodessa; 
Kannonkoski, 
Karstula, 
Kivijärvi, 
Korpilahti, 

Kimpan 
hankekunnissa on 
järjestetty laaja-
alaisella yhteistyöllä 
erilaisia ikääntyvien 
yhdessäolon 
tilaisuuksia. Useassa 

Lue lisää 
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Kyyjärvi ja 
Saarijärvi 

kunnassa tilaisuudet 
on järjestetty 
yhteistyössä 
paikallisen koulun 
kanssa tai koulussa 
koulupäivän aikana, 
mikä on 
mahdollistanut 
mielekkään 
sukupolvien välisen 
vuorovaikutuksen. 

Suomen Punainen Risti, 
Helsingin ja 
Uudenmaan 
piiri 

LäksyHelppi Jatkuvaa 
toimintaa; 
Pääkaupunkise
utu ja Keski-
Uusimaa 

LäksyHelppi-hanke 
tukee nuorten 
koulunkäyntiä. 
Vapaaehtoiset 
ohjaajat käyvät 
auttamassa ja 
motivoimassa 
koululaisia läksyjen 
teossa. Kerhoissa 
tuetaan erityisesti 
maahanmuuttaja-
taustaisia koululaisia, 
mutta ovet ovat 
avoinna kaikille 
kiinnostuneille. 
Ohjaajana toimivat 
eri-ikäiset ihmiset 
opiskelijoista 
eläkeläisiin. 

Lue lisää  

Kannelmäen 
palvelutalo/ Päiväkoti 
Vanhainen 

Säkätisäx -  
yhdessä kivaa! 

Jatkuvaa 
toimintaa; 
Helsinki 

Olemme yhteisesti 
järjestäneet erilaisia 
tapahtumia, joissa 
vanhukset ja lapset 
pääsevät kohtaamaan 
toinen toisiaan. 
Yhteiseen 
elämäämme sisältyvät 
säännölliset 
kävelytempaukset, 
yhteislaulutuokiot, 
aamujumpat, 
ulkoilupäivät sekä 
jokavuotiset 
olympialaiset, retket 
ja erilaisiin juhliin 
liittyvät tapahtumat. 

Lue lisää  

Talkoorengas Varamummot ja Jatkuvaa Keravalla toimiva Lue lisää  
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-vaarit toimintaa; 
Kerava 

Talkoorengas haluaa 
tarjota 
mummuttomille ja 
vaarittomille lapsille 
mahdollisuuden 
luoda yhteyden 
ikäihmisiin. 

2011 

Järjestäjä 
Toiminta tai 
tapahtuma 

Aika ja paikka Kuvaus  

Limingan ja Lumijoen 
senioriopettajat 

Yhteinen retki 14.6.2011 
Liminka 

Yhdistys teki 
kesäretken kukka- ja 
eläinpuisto 
Escurialiin 

Lue lisää 

Turun kaupungin 
kulttuuriasiainkeskus 

Lapset ja 
ikäihmiset yhteisten 
kulttuurikokemuste

n äärellä 

18.10.2011 
Turku 

Turun 
kulttuuriasiainkeskus 
järjesti 
valtakunnallisena 
Satupäivänä 2011 
kaksi tilaisuutta, 
joissa eri ikäpolvet, 
lapset ja ikäihmiset 
yhdessä rauhoittuivat 
kuulemisen äärelle ja 
haltioituivat 
monitaiteisista 
Satuesityksistä. 
Satutilaisuuteen 
osallistui ja iloa sekä 
hyvää mieltä 
antamassa oli 
silityksestä ja 
halauksista tykkäävä 
Hali-koira Rento. 

Lue lisää 

Uuraisten koulukeskus  
ja palvelukeskus 

Meidän maisemissa 27.10.2011- 
30.4.2012 
Uurainen 

Yhteisötaideprojekti, 
jossa nuoret tekivät 
palvelukeskuksen 
vanhuksille tärkeitä 
paikallisia maisemia 
ja muistoja kuviksi. 

Lue lisää 

2012 
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Järjestäjä 
Toiminta tai 
tapahtuma 

Aika ja paikka Kuvaus 

 

Myllypuron alueen 
asukkaat 

Säkkiviljelyä 
Myllypurossa 

2012-jatkuu 
Helsinki 

Helsingin 
Myllypurossa 
aloitettiin keväällä 
2012 alueen 
asukkaiden toimesta 
kaikille avoin 
kaupunkiviljelyprojek
ti. Talkoiden, 
kylvöjen, 
istuttamisen, kastelun 
ja sadonkorjuun 
lomassa viljelijät 
tutustuivat uusiin 
ihmisiin, naapureihin 
ja Myllypuroonkin. 

Lue lisää 

Vantaan kaupungin 
nuorisopalvelut Nuoret 
Luovat -ryhmä ja 
Koivukylän palvelutalon 
vanhukset 

Kultainen nuoruus 
-musikaali 

Kevät ja syksy 
2012 
Vantaa 

Vantaan kaupungin 
nuorisopalveluiden 
Nuoret Luovat -
ryhmän sekä 
Koivukylän 
palvelutalon 
vanhusten 
yhteistyössä 
suunnittelema ja 
toteuttama musikaali 

Lue lisää 

Hyvät Martat Treffit senioreiden 
kanssa 

Kesä 2012 
Helsinki 

Hyvät Martat 
järjestää tapaamisia, 
joiden aikana Martat 
ja seniorit käyvät 
yhdessä esimerkiksi 
lähialueen kahvilassa 
tai pienellä kävelyllä. 

Lue lisää 

Musiikista voimaa Musiikista Voimaa 
-työpajat ja 

konsertit 

  Musiikista Voimaa -
projektissa 
harjoitutetaan ensin 
päiväkodeissa ja 
palvelutaloissa 
musiikkikappale ja 
tehdään omat 
soittimet 
soitinpajassa. Sen 
jälkeen on 
yhteiskonsertti, jossa 

Lue lisää 
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esiintyy Lemmen 
Liekit -yhtye ja sekä 
palvelutalon että 
päiväkodin väki 
esittää omat 
kappaleensa. 

Sangi Katja ja Tarja 
Taipaleenmäki 

Toimintamalli  
ikäihmisten ja  

päiväkoti-ikäisten  
lasten yhteistyölle 

2012- 
Liminka 

Luomme 
sukupolvityötä 
hyödyntävää 
toimintamallia 
Limingan kunnassa. 
Tavoitteena on luoda 
jatkuva toiminta 
palvelutalon 
ikäihmisten ja 
päiväkodin lasten 
välille. 

Lue lisää 

Kestilän peruskoulun 8. 
lk:n yrittäjyyskurssi 

Pientä piristystä Syksy 2012 Kestilän peruskoulun 
kahdeksannen luokan 
yrittäjyyskurssilaiset 
ovat käyneet tämän 
syksyn aikana kerran 
viikossa 
vanhainkodilla 
tapaamassa 
vanhuksia ja 
tekemässä heidän 
kanssaan pieniä 
kivoja juttuja. 

Lue lisää 

Tammikuu 2012 

Metropolia  
ammattikorkeakoulu/ 
Innovaatioprojektiopinn
ot 

Sukupolvet 
kohtaavat 

Kustaankartanossa 
- pihaprojekti 

13.1.-
13.4.2012 
Helsinki 

Metropolia 
ammattikorkeakoulun
 yksi innovaatio-
projektiaihe 
toteutetaan yhdessä 
Kustaankartanon 
vanhustenkeskuksen 
kanssa teemalla 
Sukupolvet kohtaavat 
Kustaankartanossa. 

Lue lisää  

Kanteleliitto ry Vanhan ajan 
laululeikkien ilta 

1.2.-
31.12.2012 
ympäri 
Suomea 

Kanteleliitto järjestää 
laululeikki-iltoja, 
joissa vanhan ajan 
laululeikkejä 
opetetaan lapsille. 

Lue lisää  
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Tilaisuuksiin 
kutsutaan mukaan 
lapsia vanhempineen, 
sekä vanhempaa 
polvea, jolle illan 
laulut ovat tuttuja 
omasta lapsuudesta. 

Helmikuu 2012 

Kannelmäen palvelutalo 
/ Päiväkoti Vanhainen 

JÄÄVALOA 2.2.-3.2.2012  
Helsinki 

Olemme tehneet 
tiivistä yhteistyötä 
palvelutalon ja 
päiväkodin välillä jo 
v.2009 alkaen. Nyt 
haluamme yhteisesti 
osallistua Helsinki 
Design-Capital 
teemavuoteen ja 
järjestää yhteisen 
jäätaidenäyttelyn 
päiväkodin pihalle. 

Lue lisää  

Otavan opisto Ulkoilua 
vanhuksille 

6.2.2012 
klo 12.30 
Mikkeli 

Otavan opiston 
maahanmuuttajanuor
et vievät Mikkelin 
päiväkeskuksen 
vanhuksia 
ulkoilemaan. 

Lue lisää  

Maaliskuu 2012 

Jyväskylän Ruskat ry Yhteyden mysteeri  
ja eri sukupolvet 

-tilaisuus 

1.3.2012  
klo 13-15 
Jyväskylä 

Tilaisuuden ohjelma: 
Tervetuloa 
kohtaamaan eri 
sukupolvia, pj Leena 
Hänninen. Kaarina 
Lehto MLL:stä kertoo 
kylämummo ja -
vaaritoiminnasta. 
Yht.lis Helky Koskela 
& valokuvaaja Aaro 
Koskela:: "Yhteyden 
mysteeri" - 
tutkimustietoa ja 
kuvia yksinäisyydestä 
ja yhteydestä. 
Musiikkia, 
runonlausuntaa. 

Lue lisää  
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Ateneumin taidemuseo Nolot vanhemmat -
kabaree 

2.3.,8.3., 10.3., 
11.3. ja 
18.3.2012 

Nolot vanhemmat tuo 
näyttämölle arjen 
herkkiä hetkiä, 
kuriositeetteja ja 
sattumuksia. 
Ateneum-salin lavalla 
ovat Jonna Järnefelt 
ja Hanna Kaila, 
flyygelin takana 
Laura Sippola Tuki-
yhtyeineen. 

Lue lisää 

The Finnish Cricket 
Association (FCA) 

Intergenerational  
Cricket Games 

9.3., 23.3.  
and 30.3.2012 
Helsinki 

Juniors (10-17yrs 
old) play cricket 
against, and with, 
Seniors (over 18 yrs 
olds) 

  

Lue lisää/ 
More 
informati
on  

Vuosaari-Seura ry Neljän polven 
runon 

ja musiikin 
iltapäivä 

24.3.2012 
klo 14-15.30 
Helsinki 

Vuosaaren 
Merimieskirkossa 
järjestetään 
tapahtuma, jossa 
kuullaan ihania 
lasten runoja, 
lauletaan vanhoja 
lasten lauluja, 
leikitään yhdessä 
perinneleikkejä. 

Lue lisää  

Honkajoen yhdistykset Viikkohullujen 
kevätrieha 

25.3.2012 

klo 12-17 

Honkajoki 

Honkajoen 
Marttayhdistys pitää 
kevätriehassa Neljän 
polven treffipaikkaa, 
jossa on askartelua 
kaikenikäisille: 
solmitaan 
rannekoruja, 
solmeilua 
moppilangasta, 
helppoja 
paperikukkia, 
paperitaittelua ym. 

Lue lisää 

Amiedu Neljän polven 
treffit 

Karakalliossa 

27.3.2012 
Espoo 

Yhdessä oloa ja 
tekemistä 
pääsiäisteemalla. 
Mukana palvelutalo 
Hopeakotkan 
asukkaat sekä 

Lue lisää 
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espoolaisten 
päiväkotien ja 
kerhojen lapsia. 
Luvassa mm. 
ikäpolvien yhteistä 
tanssia, laulua, 
perinneleikkejä, 
rentoutusta, 
tietovisailua 
vanhoista tavoista ja 
tavaroista ja 
pääsiäisaskartelua. 

Eräs stadilainen suku Kalajuhlat 31.3.2012 Suvussamme on 
elossa neljä 
sukupolvea: 
ysikymppiset, 
kuusikymppiset, 
kolme-neljäkymppiset 
ja suvun nuorimmat, 
1-9-vuotiaat lapset. 
Ostimme kolmisen 
vuotta sitten aidosta 
kalasta tehdyn 
pronssivaloksen 
yhteiseksi 
taideteokseksi. Se 
asuu puoli vuotta 
yhdessä kodissa, ja 
kun tulee aika vaihtaa 
paikkaa, seuraava 
kalanomistaja 
järjestää kaikille 
yhteiset juhlat, joissa 
tarjotaan kalaa. Siis 
Kalajuhlat! 

Lue lisää 

Juuan Yrittäjät ry Koko perheen 
talvirieha 

31.3.2012 
klo 10-13 
Juuka 

Koko perheen 
talviriehan 
ohjelmassa mm. 
mäenlaskua ja 
leikkimielistä 
kisailua. 

Lue lisää 

Huhtikuu 2012 

Itä-Suomen yliopisto: 
Savonlinnan kampus 

Tarinoita ja 
seminaaritöitä 

käsitöistä 

1.4.-15.5.2012 
Savonlinna 

Opettajiksi 
opiskelevat tutkivat 
Käsityökulttuuri-
kurssin 

Lue lisää  
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seminaarityönään 
lähipiiristään löytyviä 
vanhoja käsitöitä 
haastatellen niistä 
tietäviä ikäihmisiä. 

Kankaanpään seudun 
vammaisjärjestöt ry ja 
Kankaanpään 
seurakunta 

Ystävänpäivä on 
joka päivä -

vapaaehtoistempau
s 

5.4.2012  
klo 10-16 
Kankaanpää 

Kankaanpään seudun 
vammaisjärjestöt ry 
ja Kankaanpään 
seurakunta haastavat 
kaikki 
kankaanpääläiset 
tekemään 
vapaaehtoistyötä 
yhden päivän ajaksi. 
Tarkoituksena on 
erityisesti, että eri 
ikäiset ihmiset 
olisivat tekemisissä 
toistensa kanssa 
yhteisöllisyyden ja 
lähimmäisen 
auttamisen 
lisäämiseksi alueella. 

Lue lisää 

Vesilahden kunnan 
vanhustyö 

Eliksiiripäivä 12.4.2012  
klo 10.30-
13.30 
Vesilahti 

Eliksiiripäivä 
Vesilahden kunnan 
vanhustyön kerhoille 
ja muille asiasta 
kiinnostuneille. 
Ohjelmassa: 
Terveisiä koulun ja 
Eliksiirikerhojen 
Isenge -projektista 
Afrikasta, 
osallistumista 
oppitunteihin, 
tutustumista puolin ja 
toisin, 
välituntielämää 
nuorten kanssa sekä 
ruokailu ja kahvit. 

Lue lisää 

Komediateatteri Arena Hevisaurus 
salainen tehtävä -

musikaali 

13.4.-
16.6.2012 
Helsinki 

Linnanmäen 
Peacock-teatterissa 
koko perheen 
musikaali Hevisaurus 
salainen tehtävä. Sitä 
voisi myös kutsua 
neljän polven 
musikaaliksi. Yhtä 

 
Lue lisää 
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perhettähän ollaan. 
Soveltuu 6 kuukauden 
ikäisestä aina 99- 
vuotiaille. Yli 100-
vuotiaatkin ovat 
tervetulleita. 
Mukaansa tempaavaa 
musiikkia, jännitystä 
ja huumoria. 

Keski-Suomen 
eläkeläisjärjestöjen 
neuvottelukunta ym. 

Ilolla ei ole ikää! 
-tapahtuma 

18.4.2012 
klo 10-16 
Jyväskylä 

Ilolla ei ole ikää! on 
EU:n teemavuoden 
päätapahtuma Keski-
Suomessa. 
Tapahtuman 
aulanäyttelyssä 
tutustutaan 
eläkeläisten 
hyvinvointia 
vahvistaviin 
palveluihin ja 
toimintamahdollisuuk
siin. Päivän 
tavoitteena on myös 
osoittaa, kuinka 
sukupolvien välinen 
yhteistyö tukee 
aktiivista 
ikääntymistä, ja 
kannustaa eläkeläisiä 
osallistumaan 
tällaiseen toimintaan. 

Lue lisää  

Keski-Suomen 
eläkeläisjärjestöjen 
neuvottelukunta ym. 

Neljän polven 
treffit 

18.4.2012 
klo 18-21 
Jyväskylä 

Neljän polven 
treffeillä halutaan 
tuoda eri-ikäisiä 
ihmisiä saman 
ruokapöydän ääreen 
ohjelmallisella buffet-
illallisella. 

Lue lisää 

Hartolan 4H-yhdistys Yhteinen peli-ilta 26.4.2012 
Hartola 

Boccia-pelin peluuta 
eläkeläisten ja 
pienten kerholaisten 
kesken. Nuoret ja 
vanhat kohtasivat 
illan aikana ja 
tutustuttiin uuteen 
peliin, jota eivät 
lapsetkaan olleet 
pelanneet 

Lue lisää 
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aikaisemmin. 

Vesilahden seurakunta III Lasten Kinkerit 26.4.2012 
klo 17.30 
Vesilahti 

Lauletaan yhdessä 
lauluja, uusia ja 
vanhoja. Ihan 
varmasti 
askarrellaan, 
Yhteisvastuun 
hyväksi. 
Raamattuunkin 
kurkataan, kädet 
yhteen liitetään. 
Maistellaan emäntien 
herkkuja, nami-
pannukakkuja. 
Ollaan hetki yhdessä, 
mukavassa seurassa. 

Lue lisää 

Toukokuu 2012 

Kinaporin 
vanhustenkeskus 
ja Lasten ja nuorten 
puutarhayhdistys 

Kinaporin 
vanhustenkeskukse

n ja Lasten ja 
nuorten 

puutarhayhdistykse
n puutarha-projekti 

Kevät-kesä-
syksy 2012 
Helsinki 

Vanhustenkeskus 
Kinapori ja Lasten ja 
nuorten 
puutarhayhdistys 
toteuttavat  ikäihmisi
ä ja lapsia 
lähentävän projektin 
Kumpulan 
kasvitarhassa. 

Lue lisää 

Opinnäytetyö Savonia-
ammattikorkeakoulu/ 
Siilinjärven 
palvelutaloyhdistys Ry 

Sukupolvet Yhdessä 
-päivä 

3.5.2012 
klo 13-16 
Siilinjärvi 

Sukupolvet Yhdessä - 
teemapäivän avulla 
kartoitetaan 
sukupolvityön 
tarvetta Siilinjärvellä 
nuorten ja 
ikäihmisten välillä. 
Päivän aikana 
ikäihmiset ohjaavat 
toiminnallisia 
pisteitä, joissa he 
opettavat nuorille 
arvokkaiksi 
kokemiaan 
kansalaistaitoja. 
Myös nuoret ohjaavat 
vastaavasti 
toiminnallisia pisteitä 
ikäihmisille. 

Lue lisää 
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Sotainvalidien 
Veljesliiton etelä-
pohjanmaan piiri ry/ 
Kivipuro ry/ Seinäjoen 
yhteiskoulu 

Sotainvalidien ja 
yläasteikäisten 

nuorten 
kohtaaminen 

4.5.-11.5.2012 
Seinäjoki 

Järjestämme kuusi 
tapaamista 
yläasteikäisten 
nuorten ja 
sotainvalidien välillä. 
Tapaamiset 
järjestetään 
sotainvalidien 
kodeissa. 
Tarkoituksena on 
saada nuorille 
kokemustietoa sota-
ajasta sekä tuoda 
sotainvalidien arkeen 
vaihtelua ja piristystä 
nuorten tapaamisen 
kautta. 

Lue lisää 

Kauniaisten kaupungin 
nuorisopalvelut,  
Kauniaisten suomalaiset 
seniorit ry ja Grankulla 
svenska pensionärer r.f. 

Ikäpolvien 
kohtaaminen 
Kauniaisissa 

7.5.2012 
klo 15 alkaen 
Kauniainen 

Kauniaisten 
kaupungin 
nuorisopalvelut sekä 
Kauniaisten 
senioriyhdistykset 
ovat päättäneet 
yhdessä toteuttaa 
ikäpolvien 
kohtaamisia 
Kauniaisissa. 
Ensimmäinen 
tapaaminen on 
Kauniaisten 
nuorisotalolla 7.5., 
jolloin tarkoituksena 
on tutustuttaa 
ikäihmisiä ja nuoria 
toisiinsa sekä 
suunnitella yhteistä 
jatkoa. 

Lue lisää 

Helsingin Seniorisäätiö Korttelitapahtuma 9.5.2012 
klo 14-16 
Helsinki 

Korttelitapahtuma 
Marian kodissa, 
sisällä ja ulkona. 
Ohjelmassa on 
ulkoilua, 
tuolijumppaa, 
mukavaa yhdessäoloa 
sekä Pop Jazz 
Konservatorion 
opiskelijoiden 
soittamaa iloista 

Lue lisää  
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countrymusiikkia. 
Mukana on myös 
Pohjois-Haagan 
lukion opiskelijoita. 

ALMA Leppävaaran 
monikulttuurinen 
toimintakeskus 

Elämys-
liikunnallinen 

iltapäivä 

9.5.2012 
Espoo 

Alma järjesti EHYT 
ry:n Antti Honkosen 
kanssa yhteistyössä 
hauskan iltapäivän 
hyvässä 
monikulttuurisessa ja 
moni-ikäisessä 
seurassa 
leikkimielisiä pelejä 
pelaten ja leikkien. 

Lue lisää 

Päijät-Hämeen kylät Kylämarkkinat 12.5.2012 
klo 9-15 
Lahti 

Järjestämme 
tapahtuman, jossa on 
ohjelmaa ja nähtävää 
kaikenikäisille. 
Markkinoille tullaan 
usein koko perheen 
voimin, 
isovanhemmat 
mukana. 
Kylämarkkinat 
yhdistää myös 
kaupungin ja kylät. 

Lue lisää 

Rovaniemen kaupunki Neljän polven 
treffit 

12.5.2012 
klo 10-14 
Rovaniemi 

Neljän polven treffit 
on liikunnallinen 
tapahtuma joka 
järjestetään 
Rovaniemen 
keskuskentällä. 
Tapahtumassa on 
erilaisia liikunnallisia 
rasteja, joihin voi 
osallistua 
erikokoisissa 
ryhmissä. Tavoitteena 
olisi, että eri-ikäiset 
ja erilaiset ihmiset 
kohtaisivat toisensa 
mukavan tekemisen 
parissa. 

Lue lisää 

Toivosen Eläinpuisto ja 
Talonpojanmuseo 

Monipuolista 
nähtävää 

museokylässä 

13.5.-
26.8.2012 
Kälviä 

Eläimiä, entisajan 
elämänmenoon 
tutustumista, 
perinnenäyttelyitä, 

Lue lisää 
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työnäytöksiä ja 50 
rakennuksen 
museokylä. 

Kumpulan 
koulukasvitarha 
ja Kinaporin 
vanhustenkeskus 

Infotilaisuus kesän 
toiminnasta 

15.5.2012 
klo 18 
Helsinki 

Lasten ja nuorten 
puutarhayhdistys, 
Kumpulan 
koulukasvitarha on 
toiminut 
helsinkiläisten lasten 
ja nuorten 
kesänviettopaikkana 
jo 1920-luvulta 
lähtien. Tänä kesänä 
on tavoitteena, että 
ikäihmiset toisivat 
omaa osaamistaan ja 
perinteitä lasten ja 
nuorten tietoon. 

Lue lisää 

Kansalliskirjasto Sukupolvipalapeli 16.5-29.9.2012 
Helsinki 

Sukupolvipalapeli-
näyttelyssä kotimaista 
kaunokirjallisuutta, 
ruokakulttuuria, 
maanviljelyä, 
käsityötaitoa…  
Näyttelyn on 
suunnitellut toimittaja 
Tiina Harpf. 

Lue lisää 

Sodankylän 
Vanhustenkotiyhdistys 
ry/ Kylässä hyvä - 
Kotona paras -hanke 

Neljän polven 
ulkoilutreffit 

28.5.2012 klo 
12.30-15 
Sodankylä 

Sodankylän 
Vanhustenkotiyhdisty
s ry:n kouluttamat 
vertaisohjaajat 
osallistuvat 
haastekampanjaan 
kutsumalla päiväkoti-
ikäiset, koululaiset, 
työikäiset sekä entiset 
nuoret yhteiseen 
sukupolvien väliseen 
ulkoilutapahtumaan. 

Lue lisää  

Helsingin Seniorisäätiö Auringon Ilon ja 
Kirkkauden 

konsertti 

29.5.2012 
klo 13.30-
15.30 
Helsinki 

Kirkkokonsertti, 
johon Helsingin 
Seniorisäätiön 
asukkaat osallistuvat 
eri-ikäisten 
vapaaehtoisten 
kanssa. Tilaisuus on 
kaikille avoin. 

Lue lisää 
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Kesäkuu 2012 

Parasta Lapsille ry Leirimummoksi ja -
vaariksi 

4.6.-4.8.2012 
eri puolilla 
Suomea 

Parasta Lapsille ry 
etsii vapaaehtoisia 
leirimummoiksi ja -
vaareiksi. 
Leirimummona tai -
vaarina voi toimia 
joko lasten leireillä 
tai monikulttuurisilla 
perheleireillä. 
Mummoilta ja 
vaareilta ei odoteta 
pallon perässä 
juoksemista vaan 
heidän toivotaan 
olevan ylimääräinen 
syli lapsille, jotka sitä 
kaipaavat. 

Lue lisää 

Nurmeskotiyhdistys ja 
Ystävänpysäkki 

Neljän polven 
kesäkarnevaalit 

7.6.2012 
klo 13-15 
Nurmes 

Nurmeskoti-yhdistys 
& Ystävänpysäkki 
järjestävät neljän 
polven 
kesäkarnevaalit 
Nurmeskodilla. 
Ohjelmassa on 
hartaushetki, 
musiikkia, 
laululeikkejä, 
arpajaiset, myyjäiset 
ja lettukestit. 

Lue lisää 

Lasten- ja 
nuortenkulttuuriyhdistys 
Vilperi ry 

Lasten 
rockfestivaali 
Seikkisrock 

9.-10.6.2012 
klo 10.30-16 
Turku 

Lasten ikioma 
rockfestivaali 
Turussa, Kupittaan 
Seikkailupuistossa. 
Tarjolla on niin 
huippusuosittuja 
lastenmusiikkiyhtyeit
ä kuin lasten omia 
rockbändejäkin. 
Isovanhemmat 
pääsevät tänä vuonna 
puoleen hintaan 
sisään! 

Lue lisää 

Helsingin Seniorisäätiö Helsinki 200 v. 
pääkaupunkina - 

kohtaamisia 

12.6.2012 
klo 13-16 
Helsinki 

Musiikkia, herkkuja, 
Helsinki-näyttelyyn 
tutustumista ja 

Lue lisää 
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Kannelkodissa mukavaa 
yhdessäoloa 
Helsingin 
Seniorisäätiön 
asukkaiden ja eri-
ikäisten 
vapaaehtoisten 
kesken. 

Karstulan kunnan 
kulttuuripalvelut 

Olipa kerran -  
Satupäivät 

29.-30.6.2012 
Karstula 

Vuoden 
Sadunkertojat 
(valtakunnallisen 
sadunkerrontakilpail
un voittaneet vuosien 
2002-2011 aikana) 
opastavat lasten 
vanhempia ja 
isovanhempia 
kertomaan satuja 
elävästi satukirjoja 
apuna käyttäen. 

Lue lisää 

Heinäkuu 2012 

Nojanmaan Martat Martan päivän 
neljän polven treffit 

26.7.2012 
Savonlinna 

Martan päivän 
"neljän polven 
treffeillä" oli mukana 
parisenkymmentä eri-
ikäistä henkilöä. 
Lapset uivat ja 
aikuiset seurustelivat. 
Välillä heitettiin 
tikkaa erilaisin 
tuloksin, leikittiin 
tervapataa ja peiliä 
sekä kymmenen 
tikkua laudalla. 

Lue lisää 

Turun Marttayhdistys ry Martan päivä 
Neljän polven 

treffit -teemalla 

26.7.2012 
Turku 

Martan päivän 
viettoa yhdessäolon 
merkeissä Neljän 
polven treffit -
teemalla, tavoitteena 
sukupolvien 
kohtaaminen. 

Lue lisää 

Elokuu 2012 

Roihuvuoren nuorisotalo Roihuvuoren 11.8.2012 Roihuvuoren Lue lisää 
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ja leikkipuisto, 
Roihuvuoren 
vanhustenkeskus sekä 
Roihuvuoriseura ja muut 
alueen järjestöt ja 
yhteisöt 

olympialaiset klo 12-15 
Helsinki 

olympialaiset 
järjestetään uudessa 
asukaspuistossa, 
Prinssinpuistossa. 
Tarkoituksena on 
tehdä puistoa tutuksi 
alueen asukkaille, 
saada eri-ikäisiä 
ihmisiä yhteen sekä 
juhlistaa Helsingin 
olympialaisten 60-
vuotisjuhlavuotta. 

Pohjois-Karjalan 
maakunnallinen 
eläkeläistyöryhmä, MLL, 
Pelastakaa Lapset sekä 
Taitokorttelin 
kädentaitajat 

Ilolla ei ole ikää 
Karjalassa 

11.8.2012 
klo 10-15 
Joensuu 

Tapahtuma on osa 
Wanhan kaupungin 
päivää, jossa 
ikäihmiset, lapset ja 
kaikki sukupolvet 
kohtaavat erilaisissa 
tapahtumissa. 

Lue lisää 

Kansalliskirjasto ja  
Dodo ry 

Kesäillään! 18.8.2012 
klo 11-15 
Helsinki 

Dodon 
kaupunkiviljelijät 
Kansalliskirjaston 
sisäpihalla! Tule 
mukaan vihertämään 
ja innostumaan 
hyötykasvien 
kasvatuksesta. 
Luvassa neuvoja, 
inspiraatiota ja 
kenties 
maistiaisiakin. 
Lisäksi 
kehruunäytöksiä, 
kasvivärjäystä, 
ruokapiiriläisiä, 
tuunausta, käsitöitä. 

Lue lisää 

Vuosaari-Seura ry Vuosaaren 
Kesäjuhlat 

18.-19.8.2012 
klo 11-17 
Helsinki 

Kahden päivän 
aikana kaikenikäiset 
vuosaarelaiset 
kohtaavat 
puistotapahtumassa, 
kansanmusiikkimessu
ssa ja opastetulla 
kulttuurivaelluksella. 

Lue lisää 

Velkuan 
saaristolaisyhdistys ry ja 
FÖSS 

Muinaistulien yön 
20-vuotisjuhla ja 

neljän polven treffit 

25.8.2012 
klo 18-22 
Velkua/Naanta

Koko perheen 
illanvietto, jossa 
monipuolista 

Lue lisää 
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li ohjelmaa, ruokailu, 
tulitaideryhmä 
Kuumotuksen show, 
tanssiesitys, lapsille 
puujalkahahmo 
Rainhard, jonglööri 
Kai Kuutamo, 
muinaistulien 
sytyttäminen, Tiina 
Saaresranta kertoo, 
mitä on hyvä elämä 
Boliviassa. 

Kuopion 
kaupunginkirjasto 

Nollasta sataan - 
etsi oman 

syntymävuotesi 
kirja 

31.8.2012 
klo 16-21 
Kuopio 

Kuopion 
kaupunginkirjaston 
pääkirjastossa 
järjestetään 
kirjanäyttely, josta 
asiakkaat voivat 
arvata ja poimia 
oman 
syntymävuotensa 
kirjan. 

Lue lisää 

Sylvi Symposiumi -
kirjallisuustapahtuma 

Sylvi Symposiumi 
XIII - 

Sukupolveilua - 
kirja elämän 

kaarella 

Pieksämäki; 
tapahtuma 
peruttu 

Kesän 2012 Sylvi 
Symposiumista on 
tavoitteena luoda 
kaikkia sukupolvia 
koskettava 
elämyksellinen 
kirjallisuustapahtuma
. Tapahtumassa 
halutaan puhkoa eri 
sukupolvien usein 
toisistaan 
etääntyneitä 
todellisuuskuplia 
kutsumalla kaikkia 
ikäryhmiä 
kirjallisuuden kautta 
kohtaamaan toisensa 
- tarpeen vaatiessa 
kiivaastikin 
keskustellen. 

Lue lisää  

Syyskuu 2012 

Messukylän 
perinneseura ry, mukana 
seurakunta, kirjasto, 

Messukylä-päivä 1.9.2012 
Tampere 

Koko perheen 
tapahtuma entisen v. 
1947 Tampereen 

Lue lisää 
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partiolaiset ja Alue-
Alvari 

kaupunkiin liitetyn 
Messukylän kunnan 
alueen asukkaille. 
Esityksiä Messukylän 
historiasta, musiikkia, 
tarjoilua, lapsille 
omaa puuhaa. 
Tilaisuuden lopuksi 
opastettu kiertokävely 
lähistön 
historiallisilla 
kohteilla. 

MyEmpowerMission Empun 
syystempaus 

1.-30.9.2012 
Helsinki 

Suunnittelemme ja 
kunnostamme 
yhdessä mummin 
puutarhan. Teemme 
Alhoksen suvun eri 
sukupolvien yhteisen 
projektin, jolla 
saamme kaikki 
osallistumaan 
puutarhan 
kunnostamiseen. 

Lue lisää 

Laurea- 
ammattikorkeakoulu 

Aktiivisuutta 
elämään senioreille 

ja heidän 
läheisilleen 

1.-2.9.2012 
klo 11-17 
Helsinki 

Laurea-
ammattikorkeakoulu 
järjestää ilmaisen 
Aktiivisuutta 
Elämään Senioreille -
viikonlopputapahtum
an, joka on 
tarkoitettu kaikille 
senioreille ja heidän 
perheilleen. 
Tapahtumassa voi 
saada tietoa ja 
vaikuttaa ikäihmisen 
hyvinvointiin ja sen 
parantamiseen 
Hyvinvointi Designin 
avulla. 

Lue lisää 

Pääskyvuoriseura ry Pääskyvuoriseuran 
toiminta 

kaikenikäisille 

3.-9.9.2012 
Turku 

Kaupunginosaviikon 
tapahtumissa muun 
muassa Itä-Turun 
eläkkeensaajien avoin 
boccia-pelipäivä. 
Samoin esitellään 
omakotiyhdistyksen 
historiaa, koululaiset 

Lue lisää 
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haastavat kaikki 
siivoamaan 
ympäristöä ja 
päiväkodissa on 
avoimet ovet. 

Kansalliskirjasto Aarresaarelta 
Huvikumpuun! 

5.9.2012 
klo 16.15 
Helsinki 

Vanhojen ja uusien 
tyttö- ja poikakirjojen 
äärellä 
radiotoimittajat Nina 
Naakka ja Jukka 
Kuosmanen. 
Asiantuntijana lasten- 
ja nuorten-
kirjallisuuden tutkija 
Päivi Heikkilä-
Halttunen. Näytteitä 
lukee Erja Manto. 

Lue lisää 

Sukuviesti-lehti Elämääni 
vaikutuksen tehnyt 
kohtaaminen yli 
sukupolvien -

kirjoituskilpailu 

Osallistuminen 
14.9.2012 
mennessä 

Sukuviesti-lehti kerää 
kirjoituskilpailun 
avulla lukijoiden 
tarinoita sukupolvien 
välisistä 
kohtaamisista. 
Kirjoituskilpailun 
aiheena on Elämääni 
vaikutuksen tehnyt 
kohtaaminen yli 
sukupolvien. 

Lue lisää 

Hämeenlinnan 
Sisälähetys 

Neljän polven 
treffit 

15.9.2012 
klo 11-14 
Hämeenlinna 

Ikäihmisille 
hoivapalveluja 
tuottava 
Hämeenlinnan 
Sisälähetys juhlii 
105-vuotista 
toimintaansa 
teemalla Neljän 
polven treffit. 
Tapahtumassa 
erilaiset 
toimintapisteet 
saattavat ikäihmisiä 
yhteen lasten ja 
nuorten kanssa. 

Lue lisää 

Tukkateatteri Harrastajateatterin 
sukupolvet -hanke 

Tampereella 

Infotilaisuudet 
17.9. ja 24.9. 
klo 13-15 
Tampere 

"Riäväkylässä" 
aloittaa kaikille avoin 
teatterin tekemisen 
päiväryhmä. Mukaan 

Lue lisää 
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toivotaan 
nimenomaan eri-
ikäisiä osallistujia, 
jotka voivat olla niin 
entisiä, nykyisiä kuin 
aivan aloittelevia 
teatterinharrastajia. 

Helsingin Suunnistajat Seuranmestaruus-
kilpailut ja 

koululaistapahtuma 
sisähallissa 

19.-20.9.2012 
Helsinki 

Helsingin 
Suunnistajain 
seuranmestaruuskilpa
ilut järjestettiin 
Myllypuron 
Pallomyllyssä, 
sisähallissa arki-
iltana. Kaikki 
osallistujat, n. 70 
henkeä, joiden 
ikähaitari oli 4-
vuotiaasta 73-
vuotiaaseen, 
suunnistivat saman 
radan ja tulokset 
laskettiin 
hyvityskertoimilla. 

Lue lisää 

Museohanke ja Töysä-
Seura 

Kaalipäivälliset 22.9.2012 
Töysä 

Museohanke ja 
Töysä-Seura 
järjestävät 
yhteistyössä koko 
kylän 
Kaalipäivälliset. 
Sadonkorjuun 
kunniaksi maistellaan 
yhdessä 
lammaskaalisoppaa, 
kuunnellaan 
musiikkiesityksiä ja 
tutustutaan 
kutkuttavan kivoihin 
perinteisiin 
työpajojen avulla. 

Lue lisää 

Satakuntaliitto yhdessä 
teemavuoden 
yhteistyöverkoston 
kanssa 

Kaikenikäisten 
messut 

22.9.2012 
Pori 

Kaikenikäisille 
tarkoitettu 
messutapahtuma, 
jonka ohjelmassa on 
mm. kaksi paneelia 
sukupolvien välisestä 
solidaarisuudesta. 

Lue lisää 
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Helsingin 
kaupunginkirjasto / 
Töölön kirjasto 

Luokan 
ikävimmästä tytöstä 

Tatun ja Patun 
Helsinkiin -
kirjanäyttely 

24.9.-
7.10.2012 
Helsinki 

Näyttely eri 
aikakausien 
suosituista 
lastenkirjoista, lasten 
osastolla. 

Lue lisää 

Zodiak - Uuden tanssin 
keskus 

Minun nimeni on 24.9.-
22.10.2012 
klo 10-12 
Helsinki 

Senioreiden Minun 
nimeni on -
yhteisötaideryhmä on 
osa projektia, jonka 
teemana ja 
lähtökohtana on 
osallistujien nimet ja 
niihin liittyvät tarinat. 
Projektin aikana 
tutustutaan myös 
muihin Minun nimeni 
on -ryhmiin ja 
tehdään yhteistyötä 
heidän kanssaan. 
Mukana projektissa 
on lapsia, nuoria ja 
aikuisia. 

Lue lisää 

Kinaporin  
vanhustenkeskus 

Sukupolvien väliset  
treffit 

29.9.2012 
klo 10-12 
Helsinki 

Sukupolvien väliset 
treffit -tapahtuman 
ohjelmassa on 
musiikkia, tanssillista 
liikuntaa, mehua ja 
riemukkaita 
kohtaamisia. 

Lue lisää 

Hämeenlinnan Seudun 
Senioriopettajat ry 

Valokuvauskisa 
koululaisille 

Kisa päättyy 
30.9.2012; 
Hämeenlinna, 
Hattula, 
Janakkala 

Hämeenlinnan 
Seudun 
Senioriopettajat ry 
haastaa 
toimialueensa koulut 
Hämeenlinnassa 
liitoskuntineen, 
Hattulassa ja 
Janakkalassa 
leikkimieliseen 
valokuvauskisaan 
kevään, kesän ja 
alkusyksyn aikana 
2012. Kuvien 
kohteena voivat olla 
eri ikäpolvet joko 
teemalla "vanhuus" 
tai "sukupolvet 
yhdessä". 

Lue lisää 
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Lokakuu 2012 

Koivukylän 
vanhustenkeskus 

Neljän polven 
pullatalkoot 

Lokakuu 2012 
Vantaa 

Vanhustenviikolla 
saimme mahamme 
täyteen makoisia 
pullia! 
Neljän polven 
pullatalkoisiin 
kokoontui 15 hengen 
porukka leipomaan 
pullaa 1,5 litran 
taikinan verran. 
Taikina onnistui 
loistavasti ja pullat 
olivat mitä 
makoisimpia. 

Lue lisää 

Alajärven Nelimartat ry Ikääntyneiden 
luona vierailu 

kylissä 

1.10.-
31.12.2012 
Alajärvi 

Tarkoituksena on 
vierailla 
ikääntyneiden luona 
sivukylissä, varsinkin 
yhdistyksen jäsenten 
luona, mutta 
mahdollisesti 
muidenkin ja viedä 
tuulahdus marttailua 
niille, jotka 
toimintaan eivät enää 
mukaan pääse. 

Lue lisää 

Eläkeliiton Alajärven 
yhdistys ry 

Neljän polven 
tapaaminen 

5.10.2012 
klo 11-15 
Alajärvi 

Myllykankaan koulun 
oppilaat tulevat 
Kanavan Kevariin. 
Ohjelmassa on 
lauluesityksiä, 
kysymyksiä entisajan 
koulusta. Nuoret 
opettavat eläkeläisille 
älypuhelimen käyttöä 
ja nettipelejä. 
Leivotaan pullapitkoa 
ja keitetään muttia ja 
maistellaan sitä ym. 

Lue lisää 

Palvelukeskus Akuliina, 
Palvelukoti Vetrea, 
Kunnonpaikka, 
Siilinjärven 
vanhuspalvelut, 
kulttuuritoimi, 

Neljän polven 
treffit – 

vanhustenviikon 
päätapahtuma 
Siilinjärvellä 

7.10.2012 
klo 13-17 
Siilinjärvi 

Pääjuhlan 
ohjelmassa mm.  

Perinnelounas 
(omakustanteinen) 
Vuorelan 

Lue lisää 
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kansalaisopisto, 
seurakunta ja 
eläkeläisjärjestöt 

lapsikuororyhmä 
esiintyy kanttori 
Kaiston johdolla 
Pieni hyvä hetki, 
esiintyvätaiteilija 
Vexi Poutiainen 
Siilinjärven-
Maaningan 
kansalaisopiston 
seniorikuoro esiintyy 

Rautavaaran kunta Vanhustenviikko 7.-14.10.2012 
Rautavaara 

Rautavaaran kunnan 
vanhustenviikon 
teemana on "Yhdessä 
vahvempia", 
kohtaamisia yli 
sukupolvien. Ohjelma 
on monipuolinen, 
myös lapsia ja nuoria 
on mukana. 

Lue lisää 

Mertalan koulu Yhdessä 
vanhustenviikolla 

8.-11.10.2012 
Savonlinna 

Tänä vuonna 
järjestämme jo toista 
kertaa 
vanhustenviikolla 
toimintaa yhdessä 
Palvelukoti 
Kangasvuokon ja 
Palvelutalo 
Karpalokodin kanssa. 
Käymme oppilaiden 
kanssa vetämässä 
tuolijumppaa, 
laulamassa 
yhteislauluja, 
leipomassa yhdessä 
sekä tekemässä 
käsitöitä. 

Lue lisää 

Rovaniemen 
kaupunginkirjasto-Lapin 
maakuntakirjasto 

Nollasta sataan -
kirjanäyttely 

8.-13.10.2012 
Rovaniemi 

Tutustu omana 
syntymävuotenasi 
kirjoitettuun kirjaan. 

Lue lisää 

Korkalovaaran kirjasto Nollasta sataan -
kirjanäyttely 

8.-31.10.2012 
Rovaniemi 

Tutustu omana 
syntymävuotenasi 
kirjoitettuun kirjaan. 

Lue lisää 

Järviseudun 
Omaishoitajat ja 
Läheiset ry 

Hemmottelupäivä 
omaishoitoperheille 

9.10.2012 
klo 10-14 
Lappajärvi 

Omaishoitajayhdistys 
ja Koulutuskeskus 
Sedun Lappajärven 
toimipisteen 

Lue lisää 
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lähihoitajaopiskelijat 
järjestävät päivän 
ajaksi hemmottelua 
omaishoitoperheille. 

Ylämaan palvelukeskus Vanhustenviikon 
ohjelmaa 

9.10.2012 
Ylämaa 

"Sukupolvien taisto", 
neljän polven treffit, 
lasten lauluesitys 
sekä vanhojen 
esineiden tunnistusta 
vanhus-lapsi -
ryhmissä Ylämaan 
ryhmäkodilla. 

Lue lisää 

Sodankylän 
Vanhustenkotiyhdistys ry 

Neljän polven 
kulttuuritreffit 

10.10.2012  
klo 13-15 
Sodankylä 

Lapset laulattavat 
Torvisen koululla. 
Mukaan kutsuttu 
kylän ikäihmiset, 
päihdekodin asukkaat 
ja kyläläiset. 
Teemana vanhat 
lappilaiset laulut ja 
laululeikit. 

Lue lisää 

Helsingin 
kaupunginkirjasto / 
Töölön kirjasto 

Runovinkkaus 
Töölön 

palvelukeskuksessa 

10.10.2012  
klo 14-15.30 
Helsinki 

Kirjastonhoitaja 
vinkkaa runoja 
palvelukeskuksen 
asukkaille ja 
kävijöille. 

Lue lisää 

Teuvan kunnankirjasto Nollasta 
kuuteenkymppiin -

kirjanäyttely 

10.-26.10.2012 
Teuva 

Teuvan kirjastossa on 
esillä kirjoja vuosilta 
1930-1989. 

Lue lisää 

Sodankylän 
Vanhustenkotiyhdistys ry 

Neljän polven 
kulttuuritreffit -
Saamelaisuus 
laululeikein 

11.10.2012 
klo 9-10.30 
Sodankylä 

Vuotson kielipesän 
päiväkoti-ikäiset 
lapset leikittävät 
ikäihmisiä ja 
koululaisia 
saamelaisin 
laululeikein. Mukaan 
kutsuttu myös 
Vuotson 
saamelaisseura ry. 
Koulun opettaja 
esittää perinteisiä 
joikuja. Tapahtuman 
tarkoituksena on 
saamelaisen 
kulttuuriperinnön 
esilletuominen. 

Lue lisää 
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Helsingin Seniorisäätiö Vanhustenviikon 
ulkoilupäivä 

11.10.2012 
klo 10-12 
Helsinki 

Kaikenikäisten 
ulkoilutempaus 
Helsingin 
Seniorisäätiössä 
Vanhustenviikolla. 
Opettajat ja 
opiskelijat (ikähaitari 
16-45 v.) sekä SPR:n 
vapaaehtoiset 
ulkoilevat yhdessä 
Seniorisäätiön 
asukkaiden kanssa. 

Lue lisää 

Pellervon 
kirjasto/Tampereen 
kaupunginkirjasto 

Neljän polven 
kirjatreffit 

11.10.2012 
klo 11-13 
Tampere 

Ikäihmiset, 
koululaiset ja aikuiset 
kertovat 
lempikirjoistaan. 
Tilaisuudessa 
esitellään myös 
nuortenkirjallisuutta, 
joka on ollut 
suosittua jo monta 
vuosikymmentä. 

Lue lisää 

Lauttasaaren seurakunta Ikäpolvia 
yhdistävää 
toimintaa 

Syksy 2012 Mm. 
valtakunnallisena 
iäkkäiden 
ulkoilupäivänä 11.10. 
ikäihmiset ja lapset 
ulkoilevat yhdessä. 

Lue lisää 

Sodankylän 
Vanhustenkotiyhdistys ry 

Neljän polven 
ruokatreffit 

12.10.2012 
klo 12-14 
Sodankylä 

Kampsukekkerit 
Kelujärven 
kylätalolla. 
Ikäihmiset opettavat 
nuorempia tekemään 
lappilaista 
perinneruokaa; 
verestä valmistettuja 
kampsuja. Kampsujen 
teko nähdään eri 
vaiheissa ja lopuksi 
maistellaan valmista 
ruokaa. Mukaan 
kutsuttu kyläläisten 
lisäksi kirkolta 
kehitysvammaisten 
asumisyksikkö. 

Lue lisää 

Rovaniemen 
kaupunginkirjasto- 

Neljän polven 
treffit -satulauantai 

13.10.2012 
klo 14-15 

Alle kouluikäisille ja 
heidän 

Lue lisää 
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Lapin maakuntakirjasto Rovaniemi isovanhemmilleen 
suunnatussa 
toiminnallisessa 
satutuokiossa 
teemana 
isovanhemmat. 

Eläkeliiton Vimpelin 
paikallisyhdistys 

Kotiseutu- ja 
makkaranpaisto-

retki 

16.10.2012 
klo 12 
Vimpeli 

Kotiseutukierros. 
Ensin käydään 
Nordkalkin tehtailla, 
sitten Fellmannin 
uunille ja vanhalle 
louhokselle, 
kirkkokivelle ja 
makkaranpaistoon. 
Tapahtuma on 
syyslomaviikolla ja se 
on tarkoitettu 
kaikenikäisille. 

Lue lisää 

Turun 
Lähimmäispalveluyhdist
ys ry ja Turun AMK 
sosionomiopiskelijat 

Vanhusten, nuorten 
ja lasten 

toimintahetket 

17.10.2012 
Turku 

Opiskelijat 
järjestävät 
Kotikunnaan 
vanhuksille ja 
Vaahteramäen 
päiväkodin 
esikouluryhmälle 
mukavaa yhteistä 
toimintaa, joka 
palvelee molempia 
ikäryhmiä: leivotaan 
yhdessä tuoksuvia 
pullia, leikitään 
sanaleikkejä ja 
osallistutaan yhdessä 
musiikkihetkeen. 

Lue lisää 

Turun Uudet Martat ry Martta-messut 17.10.2012 
Turku 

Aihe: Koti, perhe, 
hyvinvointi ja arjen 
työt. Painotimme 
yhdessä tekemistä ja 
osallistumista eri 
käsityöpisteisiin ja 
arjen töihin vauvasta 
vaariin ja jaoimme 
tietoa ja taitoa mm. 
säilömisessä yms. 

Lue lisää 

Metsämuorilaiset Metsämuorin 
Majan avajaiset 

18.10.2012 
klo 16-18 
Tampere 

Yhdessä iloitaan 
riemuitaan, leikitään 
liikutaan, kiikutaan, 

Lue lisää 
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lauletaan, nauretaan, 
loruillaan, satuillaan 
suuren Puun 
katveessa, 
mielikuvituksen 
siivin. Kaikki ovat 
tervetulleita; oli mikä 
tahansa ikä tai väri 
YHDESSÄ! 

Kuhmon 
Kotiseutuyhdistys 

Eurolla elokuviin 18.10.-
8.11.2012 
Kuhmo 

Kuhmon 
Kotiseutuyhdistyksen 
hallinnoima 
Kotiseututeatteri on 
esittänyt 
kotiseutuaiheisia 
näytelmiä. Nyt 
esitämme näytelmien 
taltiointeja 
Pajakkakinossa. 
Näytelmissä oli 
mukana hyvin eri-
ikäistä porukkaa. 

Lue lisää 

Keski-Pohjanmaan 
Maa- ja kotitalousnaiset 
ja Keski-Pohjanmaan 
4H-piiri 

Maaseudun naiset 
kiertueella 

30.10.-
6.11.2012 
Lohtaja, Veteli, 
Reisjärvi 

Maaseudun Naiset -
kiertueella kerrotaan 
ajankohtaista tietoa 
Keski-Pohjanmaan 
Maa- ja 
kotitalousnaisten 
toiminnasta, tulevista 
kampanjoista, 
tapahtumista ja 
retkistä. Mukana 
kiertueella ovat myös 
4H-yhdistysten 
nuoret. 

Lue lisää 

Marraskuu 2012 

Jyväskylän Ruskat ry 
yhteistyössä Jyväskylän 
seurakunnan ja Jyvälän 
kansalaisopiston kanssa 

Sukupolvelta 
toiselle 

1.11.2012 
klo 13-15 
Jyväskylä 

Dosentti Katja Kokko 
puhuu: Elämänkaari 
lapsuudesta keski-
ikään (Prof. Lea 
Pulkkisen 
käynnistämän 
pitkäaikaistutkimukse
n pohjalta). KTT 
Leevi Launonen: 
ajatuksia 

Lue lisää 
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arvokasvatuksesta. 
Lisäksi musiikkia ja 
yhteiset kahvit. 

Sukeltajaliitto ry Sukella seurassa 1.-18.11.2012 
Ympäri 
Suomea 

Sukella Seurassa –
tapahtumassa 
tavoitellaan seuran 
yhteistä hauskaa 
tapahtumaa, joka 
parhaimmillaan 
yhdistää koko seuraa. 
Tänä vuonna 
toivotaan erityisesti 
eri sukupolvien 
yhdessä tekemistä, 
niin tapahtuman 
suunnittelussa, 
toteutuksessa kuin 
itse seikkailua 
suorittaessa. 

Lue lisää 

Järvenpään  
Välittämisen viikon 
koordinaatioryhmä 

Bocciaturnaus 3.11.2012  
klo 9-15 
Järvenpää 

BOCCIA-
haasteturnaus 
Välittämisen Viikolla 
Järvenpäässä: 
Boccia on esteetön 
kaikille sopiva 
sisätiloissa pelattava 
peli. Nuoret 
haastavat 
eläkeläisjärjestöt, 
vanhemmat 
virkamiehet ja 
sosiaali- ja 
terveysalan järjestöt 
paikalliset 
valtuustoryhmät. 

Lue lisää 

Vanjärven kylän 
yhdistykset ja kyläläiset 

Neljän polven 
kyläjuhlat 

Vanjärvellä 

  

4.11.2012 
klo 15 
Vanjärvi 

Vihdin Vanjärvellä 
järjestettiin Neljän 
polven treffit -
kampanjan 
innoittamana koko 
kylän yhteiset juhlat. 
Juhlien ohjelmassa 
oli mm. kuvaelma 
kouluelämästä 
vuosien varrelta, 
satuesitys, 
runonlausuntaa, 
yhteislaulua, 

Lue lisää 
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juhlamarssi ja 
piirileikkejä. 

Laaksolahden Martat Perinneilta – 
Martta-perinnettä, 
perinneruokia ja 
neljän polven treffit 

6.11.2012 
Espoo 

Illan ohjelmaan 
kuului Marttojen 
tekemiä 
perinneruokia, 
katsoimme YLE:n 
elävästä arkistosta 
löytyvän elokuvan 
"Marttojen toimia 
1941" ja puhuimme 
Neljän polven treffit –
teemasta. Meitä oli 
paikalla noin 40 
Marttaa, nuorin 
paikalla olija oli 9-
vuotias, vanhimmat 
yli 80-vuotiaita. 

Lue lisää 

Hankasalmen 4H-
yhdistys r.y. 

Vanhusten Tanssit 6.11.2012 
Hankasalmi 

Vanhusten Tanssit 
järjestettiin 
Hankasalmella 
Ruotsalaisuuden 
päivänä 6.11.2012 
Palvelukeskus 
Päivärannassa. 
Päivän ohjelmassa 
oli tansseihin 
laittautumista 
nuorten avustuksella, 
musiikkia, tanssia ja 
täytekakkukahveet. 

Lue lisää 

Järvi-Pohjanmaan 
hankkeet 

Neljän polven ilta 8.11.2012 
klo 17.30-20 
Alajärvi 

Neljän polven treffien 
päätapahtuma Järvi-
Pohjanmaalla. 
Ohjelmassa 
musiikkia, tanssia ja 
esityksiä koko 
perheelle. Illan 
esiintyjät eri-ikäisiä. 

Lue lisää 

Turun kaupunginkirjasto Kaamosyö 9.11.2012 
klo 16-24 
Turku 

Lukemisenedistämis-
hanke Lukulampun 
valossa huipentuu 
tänäkin vuonna 
marraskuussa 
Kaamosyö-nimiseen 
suurtapahtumaan. 
Turun pääkirjasto on 

Lue lisää 



Ikäpolvia yhdistävää toimintaa ja tapahtumia eri puolilta Suomea  

Neljän polven treffit -kampanjassa 2011-2013  (Vanhustyön keskusliitto) 

auki klo 24 asti ja 
ohjelmaa on kaiken 
ikäisille. 

Varkauden kaupunki, 
kulttuuri- ja 
kirjastotoimet, 
Varkauden Teatteri ja 
Suomalainen 
Kirjakauppa 

Tarinoiden 
Taulumäki 

Kaupunkifestivaali 

10.11.2012 
klo 16.30-21 
Varkaus 

Tapahtuma ottaa 
kampanjahaasteen 
vastaan ja nimeää 
tänä vuonna 
teemakseen "Neljän 
polven treffit". 
Ohjelmassa taidetta, 
tekemistä, elämyksiä 
ja tietoa kaiken 
ikäisille. 

Lue lisää 

Etelä-Karjalan Kylät ry 
ja Kaakkois-Suomen 4H 

Neljän polven 
treffit - Nuorille 

töitä ja ikäihmisille 
apua! 

19.-22.11.2012 
Etelä-Karjala 

Treffien tarkoituksena 
on saada eri 
ikäpolvet kohtaamaan 
ja huomaamaan, että 
ikäpolvilla on 
toisilleen annettavaa. 
Nuorten huomiointi 
kylämaailmassa 
ontuu usein, vaikka 
myös heiltä löytyy 
tietoa ja taitoa, jota 
ikäihmiset voisivat 
hyödyntää, ja 
ikäihmisillä on iän 
tuomaa viisautta. 

Lue lisää 

Riihimäen seudun 
senioriopettajat ry 

Isovanhempien ja 
lastenlasten 
teatteriretki 

24.11.2012 
Riihimäen 
seutu 

Isovanhempien ja 
lastenlasten 
teatteriretki on 
Riihimäen seudun 
senioriopettajille 
vuotuinen perinne. 
Tänä vuonna mukaan 
on haastettu myös 
Hämeenlinnan 
seudun 
senioriopettajat. 

Lue lisää 

Helsingin Seniorisäätiö Virsikonsertti 28.11.2012 
klo 14-15 
Helsinki 

Sibelius-Akatemian 
opiskelijat esiintyvät 
ja laulavat yhdessä 
tuttuja virsiä 
Helsingin 
Seniorisäätiön 
asukkaiden kanssa. 

Lue lisää 
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Arkkitehtuuri- ja 
ympäristökulttuurikoulu 
Lastu ry 

Joululastunen 28.11.-
19.12.2012 
Lapinlahti 

Joululastunen -
työpajoissa tehdään 
luonnon- ja 
kierrätysmateriaale-
ja käyttäen jouluisia 
taideteoksia. 
Työpajat ovat kaikille 
avoimia ja ilmaisia. 
Sinne ovat 
tervetulleita kaikki 
vauvasta vaariin. 

Lue lisää 

Joulukuu 2012 

Manna ry Mannan tallin 
avajaiset 

4.12.2012 
Nastola 

Järjestämme Neljän 
polven treffit Mannan 
tallin avajaisiin 4.12. 
Samalla juhlistamme 
vapaaehtoistoiminna
n päivää Käsi 
kädessä -kulkueella. 
Avajaisiin on kutsuttu 
Mannakotien 
asukkaat, 
henkilökuntaa, 
vapaaehtoistoimijoita 
ja Mannan päiväkoti 
Majavanpesän lapset. 
Ikähaarukka on siis 
n. 2 vuotiaista yli 90 
vuoteen. 

Lue lisää 

Mikkelin 4H-yhdistys Koko perheen 
Joulupaja 

8.12.2012 
Mikkeli 

Kaikenikäisille 
yhdessäoloa, 
jouluisia askarteluja, 
glögi- ja 
piparitarjoilua sekä 
Omien Joulujen 
Muistelemista. 

Lue lisää 

4H-yhdistykset 
Kemijärvellä, Kemin 
seudulla, Posiolla, 
Ranualla, Rovaniemellä, 
Sallassa, Savukoskella, 
Simossa, Sodankylässä, 
Tervolassa, Torniolla ja 
Ylitorniolla 

Detrian tuotteilla 
hyvää mieltä 

nuorilta 
vanhuksille 

Joulukuu 2012 Lapissa 
haastekampanjaan 
osallistuu 4H-
yhdistysten nuoria 
yhteensä kahdentoista 
kunnan alueella 
samanlaisilla hyvän 
joulukammielen 
tempauksilla. 

Lue lisää 
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Neljän polven treffit -kampanjan tapahtumat 2012 

Vanhustyön keskusliitto 
ja Ateneum 

Neljän polven 
illallinen 

14.2.2012 
Helsinki 

Neljän polven 
illalliselle taidemuseo 
Ateneumin 
ravintolassa 
ystävänpäivänä 14.2. 
osallistui eri-ikäisiä 
ihmisiä neljän polven 
pöytäseurueina. 

Lue lisää 

Vanhustyön keskusliitto 
ja Helsingin 
kaupungintalo 

Kaikenikäisten 
kevätkarnevaali 

29.4.2012 
Helsinki 

Sukupolvien välisen 
solidaarisuuden 
Eurooppa-päivää 
juhlistettiin 
karnevaalitapahtumal
la, jonka ohjelmassa 
oli mm. tanssia, 
muotia, musiikkia ja 
taikuutta. 

Lue lisää 
täältä ja 
täältä 

Vanhustyön keskusliitto  
ja Helsingin 
kaupungintalon Palmia-
ravintola 

Kaikenikäisten 
taianomainen 
musiikki-ilta 

23.8.2012 
klo 19-21 
Helsinki 

Yleisö voi liittyä 
lauluun, kun UMO 
jazzorkesteri ja 
Sulasolin kuorot 
esittävät ikärajatonta 
musiikkia 
kaikenikäisten 
konsertissa Helsingin 
sydämessä Taiteiden 
yönä. Ilta tarjoaa 
lisäksi taikuri Jouko 
Alhon 
hämmästyttäviä 
temppuja. 

Lue lisää 
täältä ja 
täältä 

Kansalliskirjasto, 
Vanhustyön keskusliitto  
sekä Koulutus- ja 
kehittämiskeskus 
Palmenia 

Mikä ikä? – 
kokemuksia iästä ja 

sukupolvista 

12.9.2012 
klo 16.15 
Helsinki 

Mitä ikä merkitsee 
eri-ikäisille ihmisille? 
Millaisissa arjen 
tilanteissa ikä ja 
ikäpolveen 
kuuluminen 
näyttelevät tärkeää 
roolia? Esitellään 
mm. 
ikäpäiväkirjatutkimuk
sen tuloksia. 
Alustajat: FT, 
Vanhempi tutkija 
Marja Saarenheimo 

Lue lisää 
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ja professori Pirjo 
Nikander. 

Vanhustyön keskusliitto 
ja Helsingin 
kaupungintalo 

Tuntemattomat 
sukupolvet? 

10.10.2012 
Helsinki 

Neljän polven treffit -
kampanja järjesti 
vanhustenviikolla 
elokuva- ja 
keskustelutilaisuuden 
Tuntemattomat 
sukupolvet? 

Lue lisää 

Innokylä ja Vanhustyön 
keskusliitto 

Neljän polven 
klinikka 

28.11.2012 
Espoo 

Innomarkkinoiden 
seminaarissa Neljän 
polven treffit -
kampanjan tutkija 
Arto Tiihonen 
"ikäpolvituunasi" 
casen yhdessä yleisön 
kanssa ja Ideakosken 
oivalluttaja Reetta 
Koski antoi vinkkejä 
jatkotyöstöön eri 
menetelmien keinoin. 
Seminaarin jälkeen 
aukesi klinikka, jossa 
kampanjan 
"konsultit" innostivat 
tuunaamaan 
erilaisesta 
toiminnasta 
kaikenikäisille 
sopivaa. 

Lue lisää 
täältä ja 
täältä 

Kansalaisareena ja 
Vanhustyön keskusliitto 

Neljän polven 
kahvilatreffit 

28.11.2012 
Helsinki 

Neljän polven 
kahvilatreffeillä 
Vapaaehtoistoiminna
n MENU-messuilla 
Helsingissä tarjolla 
monipuolista 
ohjelmaa sekä 
perheen pienimmille 
että isoimmille. Tule 
ihmettelemään 
taikurin temppuja, 
kuuntelemaan 
musiikkiesityksiä tai 
ihastelemaan 
muotinäytöstä! 

Lue lisää 
täältä ja 
täältä 

Vanhustyön keskusliitto Neljän polven 
treffit -päätösjuhla 

19.2.2012 
Helsinki 

Neljän polven treffit -
kampanja järjesti 

Lue lisää 
täältä ja 
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joulukuussa 
päätösjuhlan, jossa 
käytiin läpi 
kampanjavuoden 
tapahtumia, 
pohdittiin 
ikäpolvitoiminnan 
tulevaisuutta ja 
palkittiin kampanjaan 
osallistunutta 
toimintaa. 

täältä 

2013 

Valkeakosken 4H-
yhdistys 

Juniorit ja Seniorit 
- arjessa yhdessä 

2013;  
Valkeakoski 

Juniorit ja Seniorit- 
arjessa yhdessä -
hanke alkoi 
tammikuussa 2013 ja 
kestää vuoden 
loppuun saakka. 
Hankkeen 
tarkoituksena on 
tarjota turvaverkkoa 
vanhenevalle 
väestölle. 

Lue lisää 

Rautavaaran kunta Sukupolvien 
kohtaaminen -

kurssi 

Kevät 2013 
Rautavaara 

Sukupolvien 
kohtaaminen -
valinnaiskurssi 
käynnistyi koulussa 
tammikuussa ja 
jatkuu kevään 2013 
ajan. Kurssille 
osallistuvat oppilaat 
ovat 
asumispalveluyksikkö 
Päivänsinessä joka 
torstai oppitunnit klo 
12.15 - 13.45 ja 
suunnittelevat teemat. 

Lue lisää 

Kannelmäen Palvelutalo 
ja Päiväkoti Vanhainen 

Säkätisäx - Yhdessä 
kivaa! -

valokuvanäyttely 

8.-19.1.2013 
Helsinki 

Näyttelyssä on esillä 
kuvia Päiväkoti 
Vanhaisen ja 
Kannelmäen 
Urkupillintien 
Palvelutalon 
Mummolan ja 
Paappalan rikkaasta 
yhteistaipaleesta sekä 
tapahtumista vuosilta 

Lue lisää 
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2009-2012. 

Kannelmäen Palvelutalo 
ja Päiväkoti Vanhainen 

Elämän Värit -
tapahtuma 

12.1.2013 
klo 12-15 
Helsinki 

Kaikenikäisille 
suunnatussa iloisessa 
tapahtumassa 
askarrellaan puita ja 
pohditaan, mitä 
tunnelmia 
kaipaamme, mistä 
iloitsemme sekä 
millaista ystävyys on. 

Lue lisää 

Koivukylän 
vanhustenkeskuksen 
avoin päivätoiminta ja 
Koivukylän 
yhteistyöverkosto 

Neljän polven 
talvipuuhia! 

5.2.2013  
klo 10-11.30 
Vantaa 

Sään salliessa 
/nuoskasäällä 
kokoonnutaan 
vanhustenkeskuksen 
yläpihalle yhteen 
rakentamaan lumesta 
komeita lumiukkoja! 
Mikäli sää ei suosi, 
keksitään jotain kivaa 
monitoimitilassa. 

Lue lisää 

Lanneveden Virtapiiri ja 
Lanneveden koulu 

Virtapiirin ja 
koulun yhteistyö 

2013 

Kevät 2013 
Saarijärvi 

20.2. Lanneveden 
Virtapiiri piti 
Lanneveden koululla 
Perinnepäivän. Tänä 
keväänä oli teemana 
hyvät tavat entisajan 
koulussa, entisajan 
käytös kotona ja 
hyvät tavat kylällä. 

Lue lisää 

Juuan Karjalaisseura ry 
ja Juuan kunta 

Kalevalan päivän 
tapahtuma 

28.2.2013 
klo 12 
Juuka 

Kalevalan päivän 
tapahtuman 
ohjelmassa 
musiikkiesityksiä, 
perinneloruja, -
lauluja ja -tansseja 
sekä tarinoita ja 
runoja Kalevalasta. 
Esillä Kalevalaista 
kirjallisuutta, johon 
voi tutustua. 

Lue lisää 

Museohanke ja 
Kuortaneen kunnan 
sivistys-, perusturva- ja 
nuorisotoimet sekä 
ev.lut.seurakunta 

Aikamatka 
mummolaan 

5.3., 12.3. ja 
13.3.2013 
Kuortane 

Kuortaneella 
lähdetään 
aikamatkalle 
mummolaan 
maaliskuussa. 
Kolmeen työpajaan 

Lue lisää 
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kutsutaan lapset 
mummujen ja vaarien 
kanssa kokeilemaan 
lampaanvillan 
käsittelyä ja 
askartelemaan omat 
lampaat muistoksi 
päivästä. 

Koivukylän kirjasto ja 
Koivukylän 
yhteistyöverkosto 

Neljän polven 
satuja ja tarinoita 

12.3.2013 
klo 10-12 
Vantaa 

Vietetään mukava 
tuokio satujen ja 
tarinoiden 
maailmassa yhdessä 
eri ikäisten ihmisten 
kanssa. 

Lue lisää 

Kafnetti & Koivukylän 
yhteistyö verkosto 

Neljän polven 
treffit: lumien 

sulaessa 
muistellaan 

ulkoleikkejä ja 
pihaleikkejä! 

9.4.2013 
klo 10-12 
Vantaa 

Tule mukaan 
viettämään mukava 
tuokio yhdessä eri 
ikäisten ihmisten 
kanssa. 

Lue lisää 

Länsi-Pohjan 
senioriopettajat ry 

Linturetki Tornion 
Alkunkariin 

Huhtikuu 2013 
Tornio 

Tutustutaan alueen 
lintuihin, vietetään 
aikaa yhdessä 
luonnosta nauttien. 

Lue lisää 

Havurasti ja Koivukylän 
yhteistyöverkosto 

Neljän polven 
treffit: 

Musiikkiliikuntaa 
vanhan ja uuden 

ajan tapaan! 

6.5.2013 
klo 14 
Vantaa 

Tule mukaan 
viettämään mukava 
tuokio yhdessä eri-
ikäisten ihmisten 
kanssa. 

Lue lisää 

Asunto Oy Alajärven 
Rantapuisto 

Tullaan tutuiksi Kesä 2013 
Alajärvi 

Neljän polven 
pihatapahtuma 
kesällä 2013 teemalla 
Tullaan tutuiksi. 
Tapahtumassa 
järjestetään erillistä 
ohjelmaa ja tarjoilua. 
Haastetaan 
toimintaan toinen 
taloyhtiö. 

Lue lisää 

Länsi-Pohjan 
senioriopettajat ry 

Retki Napapiirille 
Joulupukin 
pajakylään 

Marraskuu 
2013 
Rovaniemi 

Mukava alkutalven 
retki Rovaniemelle. 
Käydään Joulupukin 
luona, jonka jälkeen 
lounastetaan yhdessä. 

Lue lisää 

 


