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150 ikäihmisen unelma todeksi Kuusamon juhlavuoden aikana
Meillä kaikilla on unelmia. Kuusamon kaupungin 150 -vuotisjuhlavuoden kunniaksi haluamme mahdollistaa
150 kuusamolaisen ikäihmisen unelman toteutumista.
Kuusamo 150 unelmaa -kampanjan koordinoivat Kuusamon kaupungin ikäihmisten palvelut, Kuusamon
seurakunta sekä Vanhassa vara parempi - ja Tuuhan Völöjyyn -hankkeet. Mukaan haastetaan kaikki
kuusamolaiset, yksittäiset henkilöt, vapaaehtoiset, yhdistykset ja yritykset, joko unelman toteuttajana, sen
sponsorina tai auttavina käsinä. Tarvitaan myös ihmisiä, jotka ilmoittavat unelmista ja niistä haaveilevista
ikäihmisistä kampanjan järjestäjille. Kuusamolaisen juhlavuoden kunniaksi teemme yhdessä ja näin ollen
edelleen vahvistamme yhtä tärkeimmistä voimavaroistamme, yhteisöllisyyttä.
Unelmat toteutetaan niiden tarvitseman ajankohdan mukaan ja pyritään mahdollistamaan
ilmoittautumisjärjestyksessä. Toteutusaikaa on koko kuluva vuosi. Kuusamo 150 unelma -kampanja
huipentuu kansainvälisenä vapaaehtoistoiminnan päivänä 5.12.2018 Kuusamossa.
Arkipäivän unelmat voivat olla mitä tahansa aineellista tai aineetonta: jalkahoitoa, ratsastamista,
kulttuurielämys, päivällinen ravintolassa tai vaikka paluu lapsuudenkokemukseen talvinuotalle. Tärkeintä
on kuunnella ikäihmisiä herkällä korvalla ja tunnistaa heidän toteutumattomia toiveitaan.
Ensin etsitään ikäihmiset ja heidän unelmansa ja niille toteuttajat. Sen jälkeen unelmasta tehdään totta.
Unelmien toteutumista seurataan Facebookissa ja tavoitteena on valokuvata kaikki unohtumattomat
hetket. Lahjoittajat saavat Kuusamon 150 unelmaa -kunniakirjan ja ikäihmiset muistokseen kortin hetkestä,
jolloin heidän unelmansa toteutui.
FAKTAT

150 unelmaa -kampanja







Tarjotaan pienin, konkreettisin teoin 150 elämystä ja ilonhetkeä kuusamolaisille ikäihmisille ja
samalla vapaaehtoisille mahdollisuus tehdä hyvää. Kampanja on näyttävä mahdollisuus
yhteisölliselle toiminnalle.
Kukaan ei ole koskaan liian vanha unelmoimaan ja toteuttamaan unelmiaan. Me kaikki tiedämme,
miltä tuntuu, kun unelmat toteutuvat. Ne voivat olla arjen elämyksiä, pieniä ja suuria.
Toteuttamalla ikäihmisten unelmia kiitämme kaikkia aikaisempia kuusamolaisia sukupolvia heidän
työstään kuntamme eteen ja juhlistamme samalla Kuusamon 150 -vuotisjuhlavuotta.
Kampanja toteutetaan teoilla, ei rahalahjoituksilla. Unelman voi toteuttaa yritys/yhdistys itse, tai
sponsoroida unelman toteuttamista suoraan unelman toteuttajalle.
Kampanjaan osallistuminen tehdään mahdollisimman helpoksi valmiilla lomakkeilla, jotka löytyvät
netistä ja keskeisille paikoille toimitettuina paperiversioina.

LISÄTIETOJA
Vanhassa vara parempi -hankkeen projektityöntekijä
Erja Paakkari: puh. 040 860 0090 (erja.paakkari@kuusamo.fi)
Tuuhan Völöjyyn -hankkeen projektityöntekijä
Eine Korhonen: puh. 040 751 2175 (eine.korhonen@koillismaanseudumuisti.fi)
Kuusamon seurakunta
Marjatta Karvola: puh. 050 591 3440, (marjatta.karvola@evl.fi)
Kuusamon kaupungin hyvinvointikoordinaattori
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