
ME yhdessä toimijat
Ikääntyneen välittävä verkosto palvelutoiminnan rinnalla

TASKINEN SIRKKU

Etsiväpiirit-projekti MEREO / Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry



Sisällys

Esipuhe ......................................................................................................................... 3

1 Lähtökohdat  ..........................................................................................................4

2 Roolit ME yhdessä toimijat -mallissa ...................................................................... 5

3 ME yhdessä toimijat prosessin eteneminen ............................................................ 7
 3.1 Perustan luominen ......................................................................................... 7
 3.2 Yleishyödyllinen toiminta palvelutoiminnan rinnalla ......................................8
 3.3 Voimavarat ja mahdollisuudet näkyväksi sekä osaaminen käyttöön ...............9

4 ME yhdessä toimijat -ryhmien tuotoksia............................................................... 11
 4.1 Kyläilykummit helpottamaan muuttoa uuteen ympäristöön ........................ 11
 4.2 Kyläilypiiri .................................................................................................... 12
 4.3 Kipinää arkeen toimintapisteet .................................................................... 12
 4.4 Keidaskahvit ................................................................................................ 12
 4.5 Muita koottuja ideoita .................................................................................. 12
 4.6 Jo olemassa olevien hyvien käytänteiden levittäminen ................................ 13

Kiitos  .......................................................................................................................... 14

LIITTEET
Liite 1.  Suunnittelukokous ....................................................................................... 15
Liite 2.  Kuukausikalenteri esimerkki ........................................................................ 16
Liite 3. ME yhdessä toimijat -esite ............................................................................17
Liite 4.  Vuosikello .................................................................................................... 18
Liite 5. ME yhdessä -resurssiraamit .......................................................................... 19
Liite 6.  Osaamisen käsi  ........................................................................................... 20



Esipuhe
MEREOssa kehittämistyö ikääntyneiden hyväksi on tärkeässä roolissa. Haluamme 
 osaltamme kehittää ikääntyneille mielekästä arkea ja ennaltaehkäistä syrjäytymistä. 
 Sosiaalinen kanssakäyminen on ikäihmisille tärkeää, koska monet viettävät suuren osan 
ajastaan yksin kotona. Jokainen pienikin tapahtuma tai teko, joka edesauttaa ikäihmisen 
mielen virkeyttä on askel kohti mielekkään arjen toteutumista. 

ME yhdessä toimijat mahdollistaa ikääntyneistä välittävän verkoston rakentumista 
 palvelutaloon sekä sen toimimista suunnitellusti palvelutoiminnan rinnalla. ME yhdessä 
toimijat osallistavat iäkkäät mukaan toimimaan ja huomioivat heiltä tulleet toiveet ja 
tarpeet mielekkään arjen edistämiseksi. Palvelutoiminnan kannalta Vuosikello ja kuukau-
sikalenteri ovat tärkeitä apuvälineitä, jotta tapahtumiin muistetaan ajoissa varautua ja 
huomioida mahdolliset resurssitarpeet myös työvuorosuunnittelussa.

Toimipisteemme tuovat ME yhdessä toimintaan hyvät mahdollisuudet, koska meillä 
 toimii runsas ja aktiivinen vapaaehtoisten sekä iäkkäiden ihmisten joukko ja tilamme 
 soveltuvat mainiosti yhteisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Toimipisteemme sijaitsevat 
keskeisillä paikoilla hyvien kulkuyhteyksien äärellä, joten ikäihmisten ja vapaaehtoisten 
on helppo osallistua erilaisiin tapahtumiin. 

Rohkaisemme muitakin kokeilemaan ME yhdessä toimijat -mallia hyviin kokemuksiimme 
perustuen. Ikäihmisten lisäksi tästä hyötyvät myös työntekijät, jotka voivat samalla 
 kehittää omaa työtänsä ja hyödyntää osaamistaan uudella tavalla. 

Haluamme kiittää Raha-automaattiyhdistystä projektin avustuksesta, joka on mahdollis-
tanut Etsiväpiirit-projektin toteutumisen sekä ME yhdessä toimijat -mallin rakentamisen.

14.4.2016 Helsinki 

Toimitusjohtaja/toiminnanjohtaja Raija Saari 
MEREO / Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry
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Lähtökohdat 
ME yhdessä toimijat on Etsiväpiirit-projektin kehittämä toimintamalli yleishyödyllisen 
toiminnan toteuttamiseen järjestön tuottaman palvelutoiminnan rinnalla. Projektin tuot-
tama malli auttaa vastaavanalisia organisaatioita toteuttamaan yleishyödyllistä toimin-
taa suunnitellusti ja tavoitteellisesti. ME yhdessä toimijat -malli on kehitetty MEREOlla /
Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry RAY:n tukemana. ME yhdessä toimijat -malli kehitettiin 
yhdessä MEREOn johdon, esimiesten ja työntekijöiden sekä iäkkäiden ja vapaaehtoisten 
kanssa. ME yhdessä toimijat -mallin ajatuksena on, että yhdessä kehittäminen auttaa 
sitouttamaan ihmisiä, jolloin juurtumisen mahdollisuudet lisääntyvät. 

Mallin keskiössä on ikääntynyt ihminen tarpeineen ja toiveineen. Mallissa korostuu 
ikääntyneen omat voimavarat, jolloin hän toimii ja osallistuu aktiivisesti tarpeidensa 
 mukaiseen toimintaan. Ikääntynyt on itse osallisena toiminnan suunnittelussa ja toteu-
tuksessa omien kykyjen ja mahdollisuuksien mukaan. Mallissa huomioidaan myös 
 ryhmäkodin tai päivätoiminnan ikääntyneiden tarpeita ja toiveita.

ME yhdessä toimijat -malli nostaa tärkeimmäksi asiakseen ikääntyneiden mielekkään 
arjen toteuttamisen. Mielekkääseen arkeen liittyvät olennaisesti mm. sosiaaliset kontak-
tit, mielekäs, tekeminen ja yksinäisyyden lievittyminen. ME yhdessä toimijat -mallilla 
voidaan tukea iäkkään kotona asumista, toimintakykyä, terveyttä, itsenäistä suoriutu-
mista ja hyvinvointia, joita Sosiaali-ja terveysministeriö edellyttävät hyvän ikääntymisen 
turvaamiseksi (STM 2013, 980/13§).

ME yhdessä toimijat malli tuo palvelutoiminnan rinnalle monipuolisuutta ja vaihtoehtoja. 
Malli mahdollistaa työntekijöiden osaamisen hyödyntämisen laajemmin ja pyrkii aktivoi-
maan myös kunkin toimintaan osallistuvan henkilön (ikääntynyt, vapaaehtoinen, työn-
tekijä) lähiverkostoa. 
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Roolit ME yhdessä toimijat -mallissa 2

Kuvio 1. ME yhdessä toimijat -malli

ME yhdessä toimijat -mallin (kuvio 1.) ydinryhmä muodostuu yhdistyksen henkilö-
kunnasta, vapaaehtoisista ja ikääntyneistä. Yhteistyökumppanit valikoituvat sen mu-
kaan, millaisia mahdollisuuksia ja kiinnostusta heillä on vastata iäkkäiden esille tuomiin 
tarpeisiin ja toiveisiin. Yhteistyökumppanit voivat olla myös osa ydinryhmää, mikäli he 
haluavat sitoutua ME yhdessä toimijat -toimintaan pidemmäksi aikaa. Ydinryhmä muo-
dostaa puun juurineen ja yhteistyökumppanit ovat sen hedelmiä. 

ME yhdessä toimijat -mallissa palvelutoiminta tarkoittaa palvelutalon ryhmäkodin 
 palveluvastaavaa ja palvelutalon työntekijöitä. Palveluvastaava organisoi ME yhdessä 
toimijat -toimintaa ja kutsuu ME yhdessä toimijat -ryhmän koolle. Hän suunnittelee ja 
mahdollistaa työntekijöiden työajan käytön kaikille iäkkäille avoimen toiminnan suunnit-
teluun ja toteuttamiseen. Palveluvastaava vie tietoa oman toimipisteensä ME yhdessä 
toimijat -ryhmän toiminnasta suunnittelukokoukseen (Liite 1.), jossa on mukana myös 
yhdistyksen johto. Työntekijä on ryhmässä edustamassa oman alan asiantuntijuutta  
sekä omaa asiakaskuntaansa. Hän tuo esiin ryhmäkodin, kotihoidon ja päivätoiminnan 
iäkkäiden toiveita ja tarpeita sekä palvelutoiminnan mahdollisuuksia ja haasteita kaikille 
avoimen toiminnan toteuttamiseen. Hän tiedottaa sekä työntekijöitä että asiakaskuntaa 
toiminnasta. Työntekijät osallistuvat kaikille avoimen toiminnan suunnitteluun ja toteut-
tamiseen sekä kuukausikalenterin tekemiseen (Liite 2.). Kuukausikalenteriin on koottu 
toimipisteen kaikille ikääntyneille avoimet tapahtumat kyseisen kuukauden aikana. 
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ME yhdessä toimijat -mallissa ikääntyneillä tarkoitetaan yhdistyksen palvelutaloissa 
 asuvia tai alueen ikääntyneitä henkilöitä. Ryhmässä ikääntyneitä voi edustaa myös 
 ryhmäkodin-, päivätoiminnan- tai kotihoidon asiakas tai omainen. Olisi toivottavaa, että 
ikääntyneiden edustajia olisi ryhmässä enemmän kuin yksi, koska heidän roolinsa on 
olennainen. Heidän tehtävänään on tuoda ikääntyneen ääni kuuluviin. He myös pitävät 
yllä vuoropuhelua ryhmän ja ikääntyneiden välillä. 

Vapaaehtoistoiminta on olennainen osa ME yhdessä toimijat -mallia. Vapaaehtoisina 
voivat olla MEREOn tai yhteistyökumppaneiden vapaaehtoiset. Vapaaehtoiset edustavat 
ryhmässä sekä vapaaehtoisia että ikääntyneitä. He saattavat jo itse olla iäkkäitä ja lisäksi 
heillä on paljon tuntemusta ja tietoa ikääntyneistä, koska toimivat heidän parissa. Vapaa-
ehtoiset pitävät yllä vuoropuhelua vapaaehtoisten ja ryhmän välillä sekä tuovat esiin 
ikääntyneiden esille nostamia ajatuksia. Vapaaehtoiset osallistuvat kaikille iäkkäille 
 avoimen toiminnan suunniteluun ja toteuttamiseen.
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Sopiiko malli meille? Haluammeko toteuttaa mallia? 
Istuuko malli tapaamme toimia? 

Millaisia vaikutuksia haluamme saada aikaan ME yhdessä toimijat -mallilla? 
Mitä hyötyä mallista on? Miten panostamme (talous, henkilöt, aika)? 

Mitkä ovat mahdolliset riskitekijät ja miten niihin varaudumme?

Milloin aloitetaan?

ME yhdessä toimijat prosessin 
eteneminen
Ennen ME yhdessä toimijat -mallin käyttöönottoa organisaation johdon on hyvä vastata 
alla olevassa laatikossa esitettyihin kysymyksiin. Sitoutuminen on olennaista mallin to-
teutumisessa. Organisaation toimintaperiaatteiden tulee olla yhtenevät ME yhdessä toi-
mijat -mallin kanssa, jossa keskiössä on ikääntynyt ihminen toiveineen ja tarpeineen sekä 
voimavarakeskeinen ajattelutapa (Liite 3. ME yhdessä toimijat -esite). Olennaista mallis-
sa on myös osallistumisen ja toimimisen kulttuuri. 

3

3.1 Perustan luominen

ME yhdessä toimijat -malli etenee vaiheittain Kuvio 2. Perustan luomiseen kuuluvia toi-
menpiteitä ovat: tiedottaminen, mallin perehdyttäminen työntekijöille, ajatustenvaihto 
ja keskusteleminen mallin toimivuudesta ja merkityksestä omassa työssä. Keskustelujen 
ja perehdytyksen pohjalta suunnitellaan mallin toteuttaminen toimipisteessä. ME yhdes-
sä toimijat -mallista tehdään henkilöstölle perehdytysmateriaali. 

Sitouttaminen, innostaminen, perehdyttäminen

Mikä tekee tästä merkityksellisen minulle,
 oman työn ja ikääntyneen hyvinvoinnin kannalta?

ME yhdessä toimijat -ryhmä kootaan toimipisteeseen palveluvastaavan toimesta. 
 Toimintamallin toteuttamisen ja siihen sitoutumisen edellytyksenä on, että jokainen 
työntekijä kokee sen omaan työhön kuuluvaksi ja itselle merkitykselliseksi. Merkitykselli-
syyden näkeminen vaatii aikaa ja esimiehen ja työntekijöiden välistä keskustelua. Palve-
luvastaava on avainasemassa ME yhdessä -toimintakulttuurin luomisessa työyhteisöön. 7



3.2 Yleishyödyllinen toiminta palvelutoiminnan rinnalla

ME yhdessä toimijat -malli etenee ja kulkee mukana palvelutoiminnassa jo olemassa ole-
vissa käytänteissä, kuten viikkopalavereissa, palveluvastaavien palavereissa ja tilan-
teissa joissa jo muutoinkin ikääntyneiden asiat ovat esillä. Lisäksi toimintaa ohjaa vuosit-
tainen johdon ja palveluvastaavien suunnittelukokous (Liite 1. ). Suunnittelukokouksissa 
tehdään tehdään ME yhdessä -toiminnan vuosikello (Liite 4.) ja sovitaan ME yhdessä 
 -toiminnan resursseista (Liite 5. ), tavoitteista ja arvioinnista (Kuvio 3.). Etenemistä voi-
daan tukea erillisen suunnittelutiimin avulla tai valitsemalla toiminnan vastuuhenkilöt 
riippuen organisaation suuruudesta ja käytettävissä olevista resursseista.

 

Perustan- 
luominen  

Ikääntyneiden 
toiveet ja tarpeet 

Osaaminen ja 
voimavarat 
näkyväksi 

Yhteistyö- ja 
verkostoituminen 

Kuvio 2. Painopisteet ME yhdessä toimijat -mallin eri vaiheissa
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Kuvio 3. ME yhdessä toimijat -tiedon siirtyminen ja kohtaaminen käytännössä8



Alkuvaiheessa mallin esitteleminen ja siitä tiedottaminen työyhteisössä, vapaaehtoisille 
ja ikääntyneille sekä yhteistyökumppaneille on tärkeää. Tiedottamisen yhteydessä 
 vaihdetaan ajatuksia mallin toiminnasta ja innostetaan ihmisiä mukaan. Tiedottamisen, 
perehdyttämisen ja innostamisen jälkeen kootaan jokaiseen toimipisteeseen oma  
ME yhdessä toimijat -ryhmä, jossa on edustus eri tahoilta (kuvio 1.). 

3.3 Voimavarat ja mahdollisuudet näkyväksi sekä osaaminen käyttöön

Perustan luomisen jälkeen kartoitetaan omia ja lähipiirin voimavaroja sekä mahdollisuuk-
sia osallistua toimintaan ja käyttää osaamista ikääntyneiden hyväksi. Tarkoituksena on 
kartoittaa mahdollisimman laajasti työntekijöiden, vapaaehtoisten ja ikääntyneiden 
osaamista, mielenkiinnon kohteita ja voimavaroja ikääntyneen mielekkään arjen tuke-
miseksi. Lisäksi hahmotetaan omaa lähipiiriä, harrasteryhmiä tai muita kytköksiä joista 
voisi olla hyötyä ikääntyneille. Kartoitus voidaan toteuttaa osaamisen kättä hyödyntäen 
(Liite 6.).

Mikä minua kiinnostaa? Mitä osaan? Mitä haluaisin tehdä?

Millaisia mahdollisuuksia minulla ja lähipiirissäni on 
iäkkään hyvän arjen edistämiseen?

Niin työntekijät, muut toimijat 
kuin ikääntyneetkin laativat oman 
osaamisen käden. Ikääntyneet 
kirjaavat käteen myös toiveitaan 
siitä, mitä haluaisivat tehdä ja har-
rastaa. Kartoituksen voi toteuttaa 
työntekijöiden kanssa esimerkiksi 
viikkopalaverin yhteydessä, 
 vapaaehtoisille vapaaehtoisten 
tapaamisissa, asukkaille erikseen 
järjestettävässä työpajassa tai  
ME yhdessä toimijat -ryhmän ta-
paamisen yhteydessä. Kartoitta-
misen jälkeen katsotaan löytyykö 
yhteneviä mielenkiinnonkohteita 
tai toiveita ja käytettävissä olevia 
mahdollisuuksia/resursseja toivei-
den ja tarpeiden toteuttamiseen.

Kuva 2. Osaamisen käsiin on kirjattu toiveita, 
mielenkiinnonkohteita sekä mahdollisuuksia. 9



Kuva 3. Toiveiden ja mahdollisuuksien kohtaaminen

Kartoituksen jälkeen ME yhdessä -toimijoilla on tiedossa ikääntyneiden toiveita, mielen-
kiinnonkohteita, osaamista ja mahdollisuuksia sekä muiden toimijoiden ja työntekijöiden 
osaamista ja mahdollisuuksia, jotka valjastetaan iäkkäiden hyödyksi. On hyvä käydä läpi 
myös niitä toiveita ja mahdollisuuksia, jotka eivät suoraan kohtaa. Keskustellen ja ideoi-
den niistäkin voi löytyä sisältöä iäkkään arkeen. Seuraavassa vaiheessa ME yhdessä -toi-
mijat kiinnittävät huomionsa erityisesti yhteistyökumppaneihin ja verkostoitumiseen, 
niiden toiveiden, mielenkiinnon kohteiden ja tarpeiden pohjalta joita iäkkäät ovat 
tuoneet esiin kartoituksen yhteydessä.
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ME yhdessä toimijat -ryhmien 
tuotoksia

4.1 Kyläilykummit helpottamaan muuttoa uuteen ympäristöön

Muuttaminen palvelutaloon voi tapahtua useista syistä. 
Osalle se on toivottu helpotus toisille puolestaan pakon 
omainen ratkaisu tai jotain siltä väliltä. Kyläilykummin 
tarkoitus on helpottaa uuden asukkaan muuttoa palvelu-
taloon ja madaltaa kynnystä ottaa osaa toimintaan sekä 
kysyä neuvoa. Tuttu kasvo saman katon alla auttaa ko-
tiutumaan uuteen asuinympäristöön. Uudella asukkaal-
la voi olla kysymyksiä käytännön asioista, joihin jo ta-
lossa olevat asukkaat tietävät vastauksia. Talossa 
asuvalla puolestaan voi olla hyviä vinkkejä uudelle 
asukkaalle, jotka helpottavat asumista ja toimimista. 
Kyläilykummi tai -kummit käyvät toivottamassa  
uuden asukkaan terve tulleeksi taloon. Tervetuloa ky-
läilyn tekevät asukas ja palvelutoiminnan edustaja. 
Taloyhtiönhallitus ja isännöitsijä ovat apuna siinä, että 
tieto uuden asukkaan muutosta saavuttaa kyläily-
kummit. Kyläilykäytänne sovitaan yhdessä ME yhdessä 
toimijat -ryhmän, taloyhtiön ja isännöitsijän kanssa. 

4

VINKKEJÄ KYLÄILYYN!

Kyläilykoriin voi ottaa mukaan kahvit ja tarjottavaa,  
esitteitä palvelutalon ja alueen toiminnoista sekä pienen 
tervetuloa lahjan. Kahveihin ja lahjaan voi kysyä lahjoitusta 
esim. palvelutalon ravintoloitsijalta tai muilta yhteistyökumppaneilta. 

Kyläilykortti viedään asukkaalle täytettäväksi. Tarkoitus on kartoittaa 
asukkaan toiveita ja mielenkiinnonkohteita sekä mahdollisuuksia olla itse 
osallisena toiminnan toteuttamisessa esim. ohjaajana tai ME yhdessä toimijat 
-toiminnassa. Kortti palautetaan ME yhdessä toimijat -ryhmän jäsenelle. 

Tarpeelliset ja tärkeät yhteystiedot on hyvä käydä läpi ja kyläilykummin 
 puhelinnumero, mikäli niin sovitaan. 

Hyvä huomioida! -lista, asukkaat voivat yhdessä koota hyvä huomioida  
-listan uudessa asuinympäristössä elävän arkea helpottamaan. Lista on hyvä 
tehdä positiivisessa mielessä ja unohtaa sana ÄLÄ! 

11



4.2 Kyläilypiiri

Kyläilytapa voi muodostua palvelutalossa myös asukkaiden väliseksi tukiverkostoksi, ky-
läilypiiriksi. Tällöin asukkaat jakavat keskenään yhteystietonsa ja voivat soittaa toisilleen 
kyläilyä halutessaan/tarvitessaan. Äkillinen sairastuminen tai muutos omassa elämässä 
voi lisätä tarvetta sosiaaliseen kanssakäymiseen tai naapuriapuun. Kyläilypiiri-käytäntö 
madaltaa kynnystä ottaa yhteyttä ja tarjota apua, se lisää myös turvallisuutta etenkin 
silloin kun iäkäs elää yksin tai ikääntyneiden omat läheiset tai sukulaiset asuvat kaukana.

4.3 Kipinää arkeen toimintapisteet 

KIPINÄ-pisteet ovat omatoimipisteitä, jotka on 
varustettu erilaisilla toimintasisällöillä. Pisteet 
sijaitsevat palvelutalossa sellaisessa tilassa johon 
on vapaa pääsy (esim. aulatilat, asukastilat jne.). 
Toimintasisältöinä voivat olla esim. aikuisten 
värityskirjat, pelejä yhdessä tai yksin pelattavak-
si, palapelipöytä, ristisanatehtäviä jne. Pisteiden 
siistiminen ja päivittäminen on hyvä sopia esi-
merkiksi palvelutoiminnan tai ME yhdessä toimi-
jat -ryhmän tehtäväksi. 

4.4 Keidaskahvit

Keitaan kahvihetkiä siivittävät erilaiset vieraat, jotka tuovat virkistävän tuulahduksen 
arkeen. Keidaskahvit toteutuvat kuukausittain. Jokaiselle kerralle kutsutaan vierailija. 
Vierailijat voivat olla asiantuntijoita, harrasteryhmiä, yksittäisiä henkilöitä, kotieläimiä 
jne. Ajatuksena on, että vierailu on hyvin vapaamuotoinen. Vierailijoita kysytään jokaisen 
tuttava- ja lähipiiristä sekä harrastekuvioista (osaamisen käsi apuna) esim. vauva visiitti, 
itämisen tanssin taitajat tai liikuntahetki. Monessa palvelutalossa asukkaat kokoontuvat 
kahvittelemaan yhdessä ja haluavat tavat toisiaan. Sosiaalinen tapahtuma on asukkaille 
erittäin tärkeä. Keidaskahvit tuovat virkistystä puheenaiheisiin ja yhteisen kokemuksen 
jaettavaksi. Kuukausittaiset kahvit voivat olla myös kaikille iäkkäille avoimia hetkiä eli 
niihin voidaan kutsua palvelutalon ulkopuolelta ikääntyneitä virkistymään. Kahvien kus-
tantaminen on hyvä neuvotella siten, että iäkkään osuus siitä ei olisi suuri, joten myös 
vähävaraisten on mahdollista ottaa osaa. Yhdistys tai yhteistyökumppani voidaan neuvo-
tella sponsoroimaan kahvitteluja ainakin osittain.

4.5 Muita koottuja ideoita

Yhdessä palvelutalossa osallistuttiin asukkaiden kanssa PopUp kahvilalla ravintola-
päivään. Kahvilapäivään osallistuminen luo mahdollisuuden yhdessä tekemiselle ja pie-
nen käteisvaran keräämiselle esimerkiksi bingopalkintoihin. Ravintolapäivänä kuka ta-
hansa voi perustaa kahvilan tai ravintolan ja toimia hyvin vapaasti palvelunsa tuottajana. 
Tämä ei siis vaadi suuria suunnitelmia tai lupaviidakkoa toteutuakseen. Iäkkäät ovat 
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Yhdessä tekemisen ja osallistumisen meininki

ME yhdessä!

usein taitavia leipomaan ja ruuan laitto on lähellä sydäntä, näin omaa osaamista pääsee 
jakamaan myös muille. Se, joka ei nauti leipomisesta voi hyvin toimia vaikka sali-isäntä-
nä tai emäntänä.

OloTila koottiin ravintolatilaan, jossa ei ollut ravintolatoimintaa. Asukkaat suunnittelivat 
tilan käyttötarkoituksen, kalustuksen ja yhteiset säännöt tilan käytölle yhdessä ME yh-
dessä toimijat -ryhmän kanssa. OloTilaan on tarkoitus käynnistää myös keidaskahvitoi-
mintaa. Työntekijät voivat pitää keskusteluja tai kaikille ikääntyneille tarkoitettuja luen-
toja palvelutaloissa omaa osaamistaan hyödyntäen ja ajankäytöstä esimiehen kanssa 
sopien. 

4.6 Jo olemassa olevien hyvien käytänteiden levittäminen

ME yhdessä toimijat mallin kautta on levitetty myös 
olemassa olevaa toimintaa asukkaiden tarpeiden 
mukaisesti esim. Naapuruuspiiritoiminnan 
käynnistäminen. Palvelutaloissa on pidetty erilasisia 
avoimet ovet -tapahtumapäiviä. Noissa päivissä  
ME yhdessä toimijat -ryhmän kautta myös iäkkäät  
ovat olleet vahvasti mukana sekä toiminnan 
toteuttamisessa että suunnittelussa. Lukupiiri- 
toiminta on levinnyt jo olemassa olevista ryhmistä 
laajemmalle tai uusia piirejä on aloitettu. Bingo  
on ollut hyvä ja helppo tapa palvelutoiminnan 
työntekijöiden toteuttamaksi toiminnaksi. Bingon 
pelaamiseen ovat päässeet mukaan niin ryhmäkodin 
asukkaat kuin talon ja alueen muukin ikääntynyt 
väki.

ME yhdessä -toiminnan tuotokset eivät välttämättä ole uusia ja ihmeellisiä. Olennaisem-
paa on tekemisen tapa; keskusteleminen, tasavertaisuus, ilo, kuunteleminen, osallistumi-
nen ja yhdessä toimiminen. 13



Kiitos 
ME yhdessä toimijat -ryhmille, kaikille iäkkäille ja vapaaehtoisille, jotka ovat tuoneet 
esiin mielipiteitään ja olleet mukana toiminnassa! Kehittämiskumppaneista kiitos erityi-
sesti Vanhus- ja Lähimmäispalvelun liitto ry:n Etsivämieli projektin Anulle sekä yhdistyk-
selle, joka on ollut kehittämismyönteinen ja halukas juurruttamaan ME yhdessä toimijat 
-mallia käytäntöön.
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SUUNNITTELUKOKOUS       Liite 1.

Suunnittelukokous toteutuu kerran vuodessa ennen yhdistyksen ja yksiköiden budjettien 
tekoa ja siinä ovat mukana: toiminnanjohtaja, toimitusjohtaja, palvelujohtaja, palvelu-
vastaavat ja projektin edustaja. Suunnittelukokouksessa linjataan ME yhdessä -toimin-
nan toimipistekohtaiset tuntiresurssit (liite 5) sekä käytettävissä olevat taloudelliset 
 resurssit. Suunnittelukokouksessa asetetaan ME yhdessä -toiminnan sisällölliset ja 
 määrälliset tavoitteet tulevaan vuoteen sekä päivitetään ME yhdessä toimijat -vuosikello 
(liite 4) palveluvastaavan näkökulmasta käsin. Kokouksessa mietitään myös toiminnan 
arviointi tulevan vuoden osalta. Palveluvastaava hallinnoi ja organisoi resursseja toimi-
pistekohtaisesti. 
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KUUKAUSIKALENTERI ESIMERKKI     Liite 2.

MA TI KE TO PE

Muistiluotsi
7.3
klo 10.30

Muistikerho/Riitta
7.3
21.3
klo 14–15

Pelikerho/Rea
14.3
klo 14–16

Miesten kerho /
Seppo
1.3
8.3
15.3
22.3
29.3
kabinetti
klo 15-16

Runorengas/Maire
1.3
15.3
klo 15–16

Käsityökahvila/Pia
9.3
klo 14–16

Keidaskahvit
3.3
klo 15.30 

Viime 
kuukauden 
tähtihetki: 

Ystävänpäivä-
tanssit
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ME YHDESSÄ TOIMIJAT -ESITE     Liite 3.
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VUOSIKELLO        Liite 4.
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ME YHDESSÄ -RESURSSIRAAMIT     Liite 5.

Vuositasolla tuntiresurssi 60h

Tunteihin lasketaan:
• Palveluvastaavan ME yhdessä -toimintaan käyttämä aika:
 – kokoukset
 – tapahtumien suunnittelu
 – tapahtumiin ja toimintaan osallistuminen
 – tarvikehankintoihin käytetty aika
• Työntekijöiden ME yhdessä -toimintaan käyttämä aika:
 – kokoukset
 – tapahtumien suunnittelu
 – tapahtumiin ja toimintaan osallistumien
 – kuukausikalentereiden tekeminen
 – sisältää myös vuonna 2016 EP projektin työpajaan osallistumisen 

Tunteihin EI lasketa:
• Palveluvastaavat:
 – Yhteistyötahojen kontaktointi
  –  hyödyntää kokolailla palvelutoimintaa ja MEREOn toimintaa
 – Palveluvastaavien palavereissa ME yhdessä toimijat -toiminnan 
  suunnitteluun/arviointiin/tiedon jakamiseen käytetty aika
 – Suunnittelukokoukseen käytettyä aika
  – Suunnittelukokoukseen osallistuvat toiminnanjohtaja, 
   palveluvastaavat ja projektin edustaja
  – Ehdotuksena suunnittelukokouksen tuntiresursseiksi 4h 
   – menneen arviointi 
   – tulevan vuoden vuosikello ME yhdessä toimintaan
   – laajemmat teemat ME yhdessä toimijat -toimintaan ja MEREOn strategian 
    mukainen toiminta ME yhdessä toimijat -toiminnassa
• Työntekijät:
 – Tapahtumiin osallistuminen ryhmäkodin asukkaiden kanssa
 – Yhteistyötahojen kontaktointi
  – hyödyntää kokolailla palvelutoimintaa ja MEREOn toimintaa
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OSAAMISEN KÄSI        Liite 6.

Mukailtu Nylund Ulla ja Sairanen Anne Taitokäsi www.salpro.fi/salpaus: 
Developing teachers’ assesment and evaluation skills 2.11.2015
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Tähtitiede

Hyvä kuuntelija
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Osaamisen tunnistaminen ja hyödyntäminen tehtäväksi anto 

OSA 1. Osaaminen minussa ja ympärilläni

Jokaisella on jokin taito, ominaisuus tai kyky joka jää ns. amma-
tillisen osaamisen ulkopuolelle tai on vain pienenä osana sitä. 
 Näiden taitojen tunnistaminen sekä hyödyntäminen iäkkäiden 
mielekkään arjen edistämiseksi ovat osa Etsiväpiirit-projektin ja 
ME yhdessä toimijat -toiminnan tavoitteita.  

Työntekijät ohjataan keskusteluun, jossa pohditaan ammatillisen osaamisen ulkopuolelle 
jääviä taitoja, tietoja, osaamista tai henkilökohtaisia kiinnostuksen kohteita (harrasteet, 
mielenkiinnonkohteet esim. tähtitiede) tai ominaisuuksista (hyvä kuuntelija voi pitää 
esim. kerro minulle kuulumisiasi hetken jne.) Osaamista ja erilaisia resursseja voi löytyä 
myös lähipiiristä, omien lasten, harrasteryhmien tmv. kautta. Ohjataan keskustelua myös 
näiden ympärillä olevien osaamisten ja resurssien äärelle.  

Voisiko näitä keskustelussa esiin tulleita asioita hyödyntää iäkkäiden mielekkään arjen 
edistämiseen?

Jokainen työntekijä tekee itsestään osaamisen käden (liitteenä), vaikka eivät olisi olleet 
viikkopalaverin keskustelussa mukana. 

OSA 2. Osaaminen meissä 

Työntekijöiden omasta osaamisesta sekä heitä ympäröivästä osaamisesta ja resursseista 
rakennetaan osaaminen meissä puu, johon kaikki kämmenet liitetään. Puun toteutuksen 
muoto on vapaa sen voi tehdä konkreettisesti näkyville esim. kartongille johon kämme-
net leikataan tai Power Pointille kuvin tai jollain muulla tapaa.

Puun juuriin ja runkoon kirjataan yhteenveto osaamisesta, 
jota aiotaan hyödyntää ME yhdessä toimijat -toiminnassa 
yleisesti sekä tarkemmin ajatellen vuotta 2016. 

Osaamispuut kootaan ”työtiimeittäin” eli ryhmäkodeit-
tain, päivätoiminnan osaaminen omanaan ja kotihoito 
alueittain. 

Palveluvastaava voi tehdä muutoksia siihen, missä 
 kokoonpanoissa osaamispuut kootaan parhaaksi katso-
mallaan tavalla esim. kaksi ryhmäkotia yhdessä tmv.
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