
ELÄMÄNOTE-OHJELMA
OSALLISUUTTA, ELÄMÄNHALLINTAA JA HYVÄÄ ARKEA IÄKKÄILLE

TOIMINTAMALLIT

LÖYDETYKSI TULEMINEN

Fingerroosin säätiö / Laajempi Löytävä vanhustyö Varsinais-Suomessa

Aikaa, päätä ja sydäntä – yksilötyön malli

Mitä
Löytävän vanhustyön yksilötyön malli on yksinker-
tainen ja tehokas. Kun ikäihmisellä on elämässään 
pulmia tai vaikeuksia, silloin autetaan. 

Tukea tarjotaan lähellä, ikäihmisen omassa elinym-
päristössä ja rinnalla kuljetaan niin kauan kuin tarve 
vaatii.

Miksi
Ongelmia kohdanneen iäkkään tilanteen kartoitus vaatii 
aikaa, päätä ja sydäntä. On tärkeää miettiä yhdessä iäkkään 
kanssa ratkaisuja hänen elämäntilanteensa parantamiseksi. 
Löytävän vanhustyön malli tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja, jotka 
perustuvat iäkkään asiakkaan odotuksiin ja toiveisiin. Asiak-
kaalle tarjotaan keskustelutukea ja hänet autetaan tarvitse-
miensa palveluiden pariin. 

Kenelle
Asiakkaina ovat esimerkiksi kokonaan tai riittämättömien pal-
velujen piirissä olevat, suuria elämän muutoksia kohdanneet, 
yksinäiset, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat tai muuten 
ammatillista tukea tarvitsevat yli 60-vuotiaat.

Miten
•  Ikäihminen tavataan paikassa, joka hänestä tuntuu parhaalta.
•  Yksilötyön toiminta perustuu pääasiallisesti kotikäynteihin.
•  Luottamuksen rakentamiseen varataan runsaasti aikaa ja 

tapaamisissa edetään rauhallisesti ja ikäihmisen ehdoilla.
•  Luottamuksen syntymisen jälkeen voidaan alkaa keskus-

tella asiakkaan elämäntilanteesta.

•  Tavoitteena on, että asiakas näkee oman elämäntilanteen-
sa ja mahdollisen avuntarpeensa realistisesti.

•  Asiakkuus päättyy jokaisen yksilöllisen jakson jälkeen. Tä-
män jälkeenkin vielä varmistetaan, että asiakas ei tipahda 
pois hänelle tarjotuista tukitoimista ja palveluista.

•  Löytävä työ on aina tavoitteellista ja määräaikaista.

Kenen kanssa 
Löytävän vanhustyön yksilötyön mallissa tehdään tiivistä 
yhteistyötä kuntakumppaneiden kanssa, kuten mielenter-
veys- ja päihdeyksiköiden, sosiaalitoimen sekä terveyskes-
kuksen asiakasohjaajien kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat 
mm. järjestöt, yritykset ja seurakunnat. Yksilötyön asiakkaat 
löydetään parhaiten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Millä resursseilla 
Yksilötyö vaatii koulutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattilaisia, joilla on hyvä alueen palvelujärjestelmän tunte-
mus. Lisäksi tulee olla toimisto, jossa on mahdollisuus tavata 
asiakkaita sekä tietokone ja puhelimet. Kotikäynnit tehdään 
mieluiten parityönä. Niihin tulee varata riittävästi aikaa ja 
soveltuva tapa kulkea.
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Elämänotteessa hoksattua ja 
hyväksi havaittua

• Aikaa, päätä ja sydäntä – yksilötyön malli   
• Hoksauta minut -yhteydenottokortti jaettavaksi ikäihmiselle  
• Jalkautuva tiedottaminen osana etsivää työtä  
• Jalkautuva työ ovelta ovelle  
• Juttelukammarissa tavataan kaupassa käydessä  
• Palvelutalosta käsin toteutettava jalkautuva etsivä vanhus-
työ  

• Ruokajakelussa kohdataan heitä, joita muu apu ei tavoita  
• Unelmasta totta – toteutumattomat haaveet todeksi

Elämänote-verkostossa kokeiltiin ja kehitettiin. Ohjelmakauden lopuksi kuvattiin yhteensä 47 
toimintamallia, jotka tukevat haasteellisessa elämäntilanteessa olevia iäkkäitä. Toimintamallien 
teemoja ovat mm. iäkkäiden löytäminen ja heidän saamisensa mukaan toimintaan. Erilaiset 
ryhmätoimintamallit ja materiaalit tarjoavat tiedon ja taidon kautta eväitä arkeen. Lisäksi mukana 
on toimintamalleja, joissa iäkkäät nostetaan esiin aktiivisina toimijoina. Elämänote-ohjelman 
toimintamallit löytyvät Ikäinstituutin ja VALLIn verkkosivuilta sekä Innokylästä.

• Ajattelijoiden klubi  
• Anna ääni ikäihmiselle - kuule, koosta ja kerro eteenpäin 
• Elämä itse – elämäntarinataide kohtaa ja vahvistaa 
• Etsivän vanhustyön kautta löydetyn polku osallisuuteen 
• Haastavan asian esille tuominen valokuvanäyttelyn keinoin 
• Kertaluonteista ystävätoimintaa  – koulutus- ja toimintamalli
• Kuule muistisairaita – tavoita tärkeät viestit 
• Sinäkin olet mummonmarkan vartija! Turvataitojen vertais-
kouluttajaksi omaan yhdistykseen 

• Sippe-vapaaehtoisten kouluttaminen 
• Työrukkanen – alueen ikääntyneistä koottu yhteistyöryhmä  
• Vapaaehtoistehtävänä yhteisöperehdyttäjä – esteettömän 
yhteisöllisyyden edistäjä 

• Vapaaehtoisten kuukausikahveet – tietoa ja vertaistukea 
• Videotyöpajassa ikäihminen rohkaistuu tekemään opastus-
videoita vertaisilleen

• Arkiruokakurssilla kokeillaan yhdessä uutta 
• Elämyksiä, yhteisöllisyyttä ja virkistystä ikäihmisille  
etäyhteydellä 

• Kohtaamiset opiskelijoiden kanssa rikastuttavat elämää 
• Kortteleihin kulttuuria - kulttuurisilla kohtaamisilla  
elämänlaatua ja uusia ystäviä   

• Mielen taitojen ja vertaistuen ryhmät omaishoitajille 
• Muistimatka helpottaa asioiden puheeksi ottamista ja 
 ennakointia 

• Mummonmarkat turvaan ja ikääntyneiden taloudellinen 
hyväksikäyttö historiaan  

• Pilke®️- mielekästä tekemistä päihteiden käytön tilalle 
• RajatOn-ryhmätoimintamalli 
• Sippe-hyvinvointikutsut ikäihmisille 
• Torstaitanssit 
• Virkeät Ikämiehet ravitsemus- ja liikuntakurssi verkossa 
• Virkeät Ikämiehet ravitsemus- ja liikuntakurssi 
• Virtuaalinen kahvihetki

• Ajatushetki/Minnestimmen -museo-opastus – taidenäytte-
lyyn matalalla kynnyksellä 

• Keskeinen toimipaikka – Löytävän työn sydän 
• Kulttuurikahvit 
• Maaseudun kylien virkistyspäivissä kohdataan ja saadaan 
eväitä arkeen 

• Matalan kynnyksen vertaiskerho ikäihmisten osallisuuden 
vahvistamiseksi ja yksinäisyyden torjumiseksi 

• Naapurikerho 
• Neulegraffitien teko yhdistää sukupolvet 
• Puhelinporinat – ikääntyneiden ryhmätoimintaa puhelimitse 
• Puistolauluihin on helppo hivuttautua mukaan 
• Virkistystä riksapyöräajelusta 
• Vuosikirja madaltaa kynnystä lähteä mukaan toimintaan 
• WhatsApp-viikkotehtävillä havahdutaan hyvään

Löydetyksi tuleminen Helppo osallistua Eväitä arkeen Osallistujasta tekijäksi
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Löydetyksi tuleminen –  
Elämänote-ohjelman toimintamalleja 
Elämänote-verkostossa kokeiltiin ja kehitettiin. Ohjelmakauden lopuksi kuvattiin yhteensä 
47 toiminta mallia, jotka tukevat haasteellisessa elämäntilanteessa olevia iäkkäitä. Toiminta-
mallien teemoja ovat mm. iäkkäiden löytäminen ja heidän saamisensa mukaan toimintaan. 
Erilaiset ryhmätoimintamallit ja materiaalit tarjoavat tiedon ja taidon kautta eväitä arkeen. 
Lisäksi mukana on toimintamalleja, joissa iäkkäät nostetaan esiin aktiivisina toimijoina. Tässä 
koosteessa esitellään tapoja, joita käyttämällä tukea tarvitsevat iäkkäät tulevat löydetyiksi.
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•  Luottamuksen rakentamiseen varataan runsaasti aikaa ja 

tapaamisissa edetään rauhallisesti ja ikäihmisen ehdoilla.
•  Luottamuksen syntymisen jälkeen voidaan alkaa keskus-

tella asiakkaan elämäntilanteesta.

•  Tavoitteena on, että asiakas näkee oman elämäntilanteen-
sa ja mahdollisen avuntarpeensa realistisesti.

•  Asiakkuus päättyy jokaisen yksilöllisen jakson jälkeen. Tä-
män jälkeenkin vielä varmistetaan, että asiakas ei tipahda 
pois hänelle tarjotuista tukitoimista ja palveluista.

•  Löytävä työ on aina tavoitteellista ja määräaikaista.

Kenen kanssa 
Löytävän vanhustyön yksilötyön mallissa tehdään tiivistä 
yhteistyötä kuntakumppaneiden kanssa, kuten mielenter-
veys- ja päihdeyksiköiden, sosiaalitoimen sekä terveyskes-
kuksen asiakasohjaajien kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat 
mm. järjestöt, yritykset ja seurakunnat. Yksilötyön asiakkaat 
löydetään parhaiten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Millä resursseilla 
Yksilötyö vaatii koulutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattilaisia, joilla on hyvä alueen palvelujärjestelmän tunte-
mus. Lisäksi tulee olla toimisto, jossa on mahdollisuus tavata 
asiakkaita sekä tietokone ja puhelimet. Kotikäynnit tehdään 
mieluiten parityönä. Niihin tulee varata riittävästi aikaa ja 
soveltuva tapa kulkea.

HELPPO OSALLISTUA EVÄITÄ ARKEEN OSALLISTUJASTA TEKIJÄKSILÖYDETYKSI TULEMINEN



LÖYDETYKSI TULEMINEN

Fingerroosin säätiö / Laajempi Löytävä vanhustyö Varsinais-Suomessa

Aikaa, päätä ja sydäntä – yksilötyön malli

Mitä
Löytävän vanhustyön yksilötyön malli on yksinker-
tainen ja tehokas. Kun ikäihmisellä on elämässään 
pulmia tai vaikeuksia, silloin autetaan. 

Tukea tarjotaan lähellä, ikäihmisen omassa elinym-
päristössä ja rinnalla kuljetaan niin kauan kuin tarve 
vaatii.

Miksi
Ongelmia kohdanneen iäkkään tilanteen kartoitus vaatii 
aikaa, päätä ja sydäntä. On tärkeää miettiä yhdessä iäkkään 
kanssa ratkaisuja hänen elämäntilanteensa parantamiseksi. 
Löytävän vanhustyön malli tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja, jotka 
perustuvat iäkkään asiakkaan odotuksiin ja toiveisiin. Asiak-
kaalle tarjotaan keskustelutukea ja hänet autetaan tarvitse-
miensa palveluiden pariin. 

Kenelle
Asiakkaina ovat esimerkiksi kokonaan tai riittämättömien pal-
velujen piirissä olevat, suuria elämän muutoksia kohdanneet, 
yksinäiset, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat tai muuten 
ammatillista tukea tarvitsevat yli 60-vuotiaat.

Miten
•  Ikäihminen tavataan paikassa, joka hänestä tuntuu parhaalta.
•  Yksilötyön toiminta perustuu pääasiallisesti kotikäynteihin.
•  Luottamuksen rakentamiseen varataan runsaasti aikaa ja 

tapaamisissa edetään rauhallisesti ja ikäihmisen ehdoilla.
•  Luottamuksen syntymisen jälkeen voidaan alkaa keskus-

tella asiakkaan elämäntilanteesta.

•  Tavoitteena on, että asiakas näkee oman elämäntilanteen-
sa ja mahdollisen avuntarpeensa realistisesti.

•  Asiakkuus päättyy jokaisen yksilöllisen jakson jälkeen. Tä-
män jälkeenkin vielä varmistetaan, että asiakas ei tipahda 
pois hänelle tarjotuista tukitoimista ja palveluista.

•  Löytävä työ on aina tavoitteellista ja määräaikaista.

Kenen kanssa 
Löytävän vanhustyön yksilötyön mallissa tehdään tiivistä 
yhteistyötä kuntakumppaneiden kanssa, kuten mielenter-
veys- ja päihdeyksiköiden, sosiaalitoimen sekä terveyskes-
kuksen asiakasohjaajien kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat 
mm. järjestöt, yritykset ja seurakunnat. Yksilötyön asiakkaat 
löydetään parhaiten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Millä resursseilla 
Yksilötyö vaatii koulutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattilaisia, joilla on hyvä alueen palvelujärjestelmän tunte-
mus. Lisäksi tulee olla toimisto, jossa on mahdollisuus tavata 
asiakkaita sekä tietokone ja puhelimet. Kotikäynnit tehdään 
mieluiten parityönä. Niihin tulee varata riittävästi aikaa ja 
soveltuva tapa kulkea.
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LÖYDETYKSI TULEMINEN

Fingerroosin säätiö / Laajempi Löytävä vanhustyö Varsinais-Suomessa

Aikaa, päätä ja sydäntä – yksilötyön malli

Mitä
Löytävän vanhustyön yksilötyön malli on yksinker-
tainen ja tehokas. Kun ikäihmisellä on elämässään 
pulmia tai vaikeuksia, silloin autetaan. 

Tukea tarjotaan lähellä, ikäihmisen omassa elinym-
päristössä ja rinnalla kuljetaan niin kauan kuin tarve 
vaatii.

Miksi
Ongelmia kohdanneen iäkkään tilanteen kartoitus vaatii 
aikaa, päätä ja sydäntä. On tärkeää miettiä yhdessä iäkkään 
kanssa ratkaisuja hänen elämäntilanteensa parantamiseksi. 
Löytävän vanhustyön malli tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja, jotka 
perustuvat iäkkään asiakkaan odotuksiin ja toiveisiin. Asiak-
kaalle tarjotaan keskustelutukea ja hänet autetaan tarvitse-
miensa palveluiden pariin. 

Kenelle
Asiakkaina ovat esimerkiksi kokonaan tai riittämättömien pal-
velujen piirissä olevat, suuria elämän muutoksia kohdanneet, 
yksinäiset, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat tai muuten 
ammatillista tukea tarvitsevat yli 60-vuotiaat.

Miten
•  Ikäihminen tavataan paikassa, joka hänestä tuntuu parhaalta.
•  Yksilötyön toiminta perustuu pääasiallisesti kotikäynteihin.
•  Luottamuksen rakentamiseen varataan runsaasti aikaa ja 

tapaamisissa edetään rauhallisesti ja ikäihmisen ehdoilla.
•  Luottamuksen syntymisen jälkeen voidaan alkaa keskus-

tella asiakkaan elämäntilanteesta.

•  Tavoitteena on, että asiakas näkee oman elämäntilanteen-
sa ja mahdollisen avuntarpeensa realistisesti.

•  Asiakkuus päättyy jokaisen yksilöllisen jakson jälkeen. Tä-
män jälkeenkin vielä varmistetaan, että asiakas ei tipahda 
pois hänelle tarjotuista tukitoimista ja palveluista.

•  Löytävä työ on aina tavoitteellista ja määräaikaista.

Kenen kanssa 
Löytävän vanhustyön yksilötyön mallissa tehdään tiivistä 
yhteistyötä kuntakumppaneiden kanssa, kuten mielenter-
veys- ja päihdeyksiköiden, sosiaalitoimen sekä terveyskes-
kuksen asiakasohjaajien kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat 
mm. järjestöt, yritykset ja seurakunnat. Yksilötyön asiakkaat 
löydetään parhaiten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Millä resursseilla 
Yksilötyö vaatii koulutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattilaisia, joilla on hyvä alueen palvelujärjestelmän tunte-
mus. Lisäksi tulee olla toimisto, jossa on mahdollisuus tavata 
asiakkaita sekä tietokone ja puhelimet. Kotikäynnit tehdään 
mieluiten parityönä. Niihin tulee varata riittävästi aikaa ja 
soveltuva tapa kulkea.

HELPPO OSALLISTUA EVÄITÄ ARKEEN OSALLISTUJASTA TEKIJÄKSILÖYDETYKSI TULEMINEN



LÖYDETYKSI TULEMINEN

Kirkkopalvelut ry ja Oulun Diakonissalaitoksen säätiö / IkäArvokas 

Hoksauta minut -yhteydenottokortti jaettavaksi ikäihmiselle

Mitä 
Hoksauta minut -yhteydenottokortti on etsivän ja 
löytävän vanhustyön menetelmä, jonka avulla ta-
voitetaan yksinäisiä ja palvelujen ulkopuolella olevia 
ikäihmisiä. 

Ikäihminen voi saada kortin esimerkiksi postin väli-
tyksellä, tapahtumissa, apteekista, taksista tai tuotuna 
kotiin. Itsemääräämisoikeus toteutuu, kun kortin alle-
kirjoittaa ja lähettää ikäihminen itse.

Miksi 
Etsivän ja löytävän vanhustyön olennainen tehtävä on etsiä 
yksinäisiä, syrjäytymisvaarassa olevia tai jo syrjäytyneitä 
ikäihmisiä, joita palvelut eivät tavoita. Menetelmä tarjoaa toi-
mijoille konkreettisen etsivän vanhustyön keinon. Hoksauta 
minut -kortti on ikäihmiselle helppo ja maksuton tapa ottaa 
yhteyttä toimijoihin.

Kenelle 
Paikkakunnan etsivää vanhustyötä tekevät tahot sekä ns. 
arkiset toimintaympäristöt, loppukäyttäjänä yksinäiset ikä-
ihmiset.

Miten 
•  Kartoitetaan etsivää vanhustyötä toteuttavat tahot ja käy-

tössä olevat menetelmät. Tarpeen arvioinnin perusteella 
päätetään yhdessä korttikampanjan toteutus. 

•  Sovitaan yhteydenottokortin ulkonäöstä, pyydetään 
tar joukset, painatetaan kortteja tai valitaan joku muu 
levityskeino, katso Innokylä.

•  Järjestetään avoin tiedotustilaisuus. Mukaan kutsutaan 
korttia levittävät tahot, jaetaan kortteja ja niiden saatekir-
jeitä.

•  Taho, jonka ikäihminen on valinnut kortin vaihtoehdoista, 
ottaa yhteyttä kahden viikon sisällä.

•  Tilastointikaavakkeelle kerätään korttien määrä sekä 
perustiedot kortin palauttaneista ikäihmisistä.

Kenen kanssa
Käytännön toteutus vaatii paikkakunnan toimijoiden 
yhteis työtä. Etsivää vanhustyötä tekevät tahot paikka-
kunnalla voivat muodostaa verkoston, joka suunnittelee ja 
toteuttaa korttikampanjan. Verkostoon kuuluvat yleensä 
julkisen ja kolmannen sektorin tahot sekä seurakunnan 
diakoniatyö. Kortin levityksessä voivat olla mukana ns. ar-
kiset toimintaympäristöt, kuten apteekki, taksi, lähikauppa, 
kirjasto, terveyskeskus, Kela ja kotihoito sekä mahdolliset 
muut paikalliset toimijat.

Millä resursseilla 
Hoksauta minut -kortin painotuote liimattavalla pinnalla 
(tietosuojan ja vastauslähetystunnuksen vuoksi) on kallein 
vaihtoehto, mutta helpoin toteuttaa. Valmis pohja on Suo-
men Uusiokuori Oy:llä. Hoksauta minut -kortista on kehitet-
ty useita erilaisia tapoja ottaa toimintamalli käyttöön:
•  Kortti painotuotteena toimijan oman viestinnän tai 

graafisen suunnittelijan tekemänä
•  Monistettava/tulostettava kortti on tarkoitettu ladatta-

vaksi toimijan verkkosivuille (A4)
•  Leikattava kortti esimerkiksi seurakunta- tai paikallisleh-

teen painettavaksi
•  Seinälle laitettava juliste, jonka voi tulostaa toimijan 

verkkosivuilta 
•  Hoksauta minut -kampanjan mainos ja kuva someen
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Fingerroosin säätiö / Laajempi Löytävä vanhustyö Varsinais-Suomessa

Aikaa, päätä ja sydäntä – yksilötyön malli

Mitä
Löytävän vanhustyön yksilötyön malli on yksinker-
tainen ja tehokas. Kun ikäihmisellä on elämässään 
pulmia tai vaikeuksia, silloin autetaan. 

Tukea tarjotaan lähellä, ikäihmisen omassa elinym-
päristössä ja rinnalla kuljetaan niin kauan kuin tarve 
vaatii.

Miksi
Ongelmia kohdanneen iäkkään tilanteen kartoitus vaatii 
aikaa, päätä ja sydäntä. On tärkeää miettiä yhdessä iäkkään 
kanssa ratkaisuja hänen elämäntilanteensa parantamiseksi. 
Löytävän vanhustyön malli tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja, jotka 
perustuvat iäkkään asiakkaan odotuksiin ja toiveisiin. Asiak-
kaalle tarjotaan keskustelutukea ja hänet autetaan tarvitse-
miensa palveluiden pariin. 

Kenelle
Asiakkaina ovat esimerkiksi kokonaan tai riittämättömien pal-
velujen piirissä olevat, suuria elämän muutoksia kohdanneet, 
yksinäiset, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat tai muuten 
ammatillista tukea tarvitsevat yli 60-vuotiaat.

Miten
•  Ikäihminen tavataan paikassa, joka hänestä tuntuu parhaalta.
•  Yksilötyön toiminta perustuu pääasiallisesti kotikäynteihin.
•  Luottamuksen rakentamiseen varataan runsaasti aikaa ja 

tapaamisissa edetään rauhallisesti ja ikäihmisen ehdoilla.
•  Luottamuksen syntymisen jälkeen voidaan alkaa keskus-

tella asiakkaan elämäntilanteesta.

•  Tavoitteena on, että asiakas näkee oman elämäntilanteen-
sa ja mahdollisen avuntarpeensa realistisesti.

•  Asiakkuus päättyy jokaisen yksilöllisen jakson jälkeen. Tä-
män jälkeenkin vielä varmistetaan, että asiakas ei tipahda 
pois hänelle tarjotuista tukitoimista ja palveluista.

•  Löytävä työ on aina tavoitteellista ja määräaikaista.

Kenen kanssa 
Löytävän vanhustyön yksilötyön mallissa tehdään tiivistä 
yhteistyötä kuntakumppaneiden kanssa, kuten mielenter-
veys- ja päihdeyksiköiden, sosiaalitoimen sekä terveyskes-
kuksen asiakasohjaajien kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat 
mm. järjestöt, yritykset ja seurakunnat. Yksilötyön asiakkaat 
löydetään parhaiten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Millä resursseilla 
Yksilötyö vaatii koulutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattilaisia, joilla on hyvä alueen palvelujärjestelmän tunte-
mus. Lisäksi tulee olla toimisto, jossa on mahdollisuus tavata 
asiakkaita sekä tietokone ja puhelimet. Kotikäynnit tehdään 
mieluiten parityönä. Niihin tulee varata riittävästi aikaa ja 
soveltuva tapa kulkea.

HELPPO OSALLISTUA EVÄITÄ ARKEEN OSALLISTUJASTA TEKIJÄKSILÖYDETYKSI TULEMINEN



LÖYDETYKSI TULEMINEN

Suomen Asumisen Apu ry / Parempaa elämää lähitoiminnalla

Jalkautuva tiedottaminen osana etsivää vanhustyötä

Miksi
Ikääntyneille suunnattuun toimintaan on yleensä helppo 
tavoittaa aktiivisia, jo valmiiksi hyvinvoivia kolmasikäläi-
siä. Jotta tavoitettaisiin myös niitä, jotka eivät ole aiemmin 
osallistuneet toimintoihin ja ovat jopa täysin palveluiden 
ulkopuolella, tarvitaan kekseliäitä tiedottamisen tapoja. Koh-
taaminen ja henkilökohtainen kutsu on tehokkain tapa saada 
mukaan uusia ihmisiä. Tällöin tulee jalkautua sinne, missä 
ihmiset liikkuvat.

Kenelle
Ikääntyneet, jotka eivät syystä tai toisesta ole vanhuspalve-
luiden piirissä tarpeesta huolimatta. Kyse voi olla tiedon tai 
luottamuksen puutteesta, toimintakyvyn vajeista tai muutoin 
hankalasta elämäntilanteesta.

Miten
•  Tarkista etukäteen, mitä alueella tapahtuu. Onko luvassa 

tilaisuuksia, joihin osallistuu ikääntyneitä? Vieraile puisto-
jumpissa, kyläjuhlilla ja muissa asuinalueen tapahtumissa.

•  Onko alueella palveluita, jotka on suunnattu vähävarai-
sille? Mene mukaan diakonialounaille, ruokajakeluihin, 
kirppistempauksiin ja ilmaiskonsertteihin.

•  Missä ja miten ikääntyneet alueella liikkuvat? Kokoontuu-
ko ostarin kahvilassa tai baarissa säännöllisesti ikämiesten 
porukka, käyttävätkö ikääntyneet palvelulinjan bussia? 
Hyppää kyytiin!

•  Vaikka jalkautumisen ydin on kohtaamisissa, älä unohda 
ilmoitustauluja. Vie mainoksia kauppoihin, apteekkeihin, 
terveysasemille, psykiatriselle ja päihdepoliklinikalle, 
sosiaalitoimen asiointipisteisiin, maskijakelun yhteyteen.

•  Käy rohkeasti juttusille ihmisten kanssa: kysele, kiinnostu, 
kuuntele – ja vasta sitten kerro oma asiasi. Värvää ”lähet-
tiläiksi” ja ota kierrokselle mukaan jo toiminnassa mukana 
olevia ikääntyneitä.

Kenen kanssa
Omasta toiminnasta kannattaa jalkautumisen lisäksi kertoa 
laajasti alueen muille toimijoille. Pyydä tapaamista tai lähetä 
personoitua sähköpostia vanhustenpalveluihin (asiakasoh-
jausyksikköön, päivätoimintaan, kotihoitoon, palvelukes-
kuksiin), seurakuntiin (diakoniatyöntekijöille, vapaaehtois-
toiminnasta vastaaville) ja järjestöihin (eläkeläisyhdistyksiin, 
kaupunginosaaktiiveille, martoille, muille sote-järjestöille). 
Myös omaiset voivat viedä viestiä eteenpäin, joten jaa tietoa 
some-alustoilla (esim. puskaradiot, paikallisryhmät).

Millä resursseilla
Jalkautumiseen kannattaa varata runsaasti aikaa ja paikoissa 
kannattaa käydä useamman kerran, jotta tutustumiselle ja 
luottamuksen herättämiselle syntyy tilaisuus. Välimatkat kan-
nattaa taittaa jalan tai käyttää julkista liikennettä – nekin ovat 
oivia paikkoja kohtaamiselle. Mukaan kannattaa varata roima 
nippu omasta toiminnasta kertovia esitteitä sekä teippiä ja 
nastoja ilmoitustauluja varten.

Mitä
Ennalta suunniteltu ja aikataulutettu ”jalkautumiskier-
ros”, jonka aikana liikutaan tietyllä alueella mahdolli-
simman monipuolisesti: tapahtumissa, tilaisuuksissa, 
kohtaamispaikoissa.

Tarkoitus on päästä juttusille ihmisten kanssa, kertoa 
heille henkilökohtaisesti omasta toiminnasta ja kutsua 
mukaan.
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LÖYDETYKSI TULEMINEN

Fingerroosin säätiö / Laajempi Löytävä vanhustyö Varsinais-Suomessa

Aikaa, päätä ja sydäntä – yksilötyön malli

Mitä
Löytävän vanhustyön yksilötyön malli on yksinker-
tainen ja tehokas. Kun ikäihmisellä on elämässään 
pulmia tai vaikeuksia, silloin autetaan. 

Tukea tarjotaan lähellä, ikäihmisen omassa elinym-
päristössä ja rinnalla kuljetaan niin kauan kuin tarve 
vaatii.

Miksi
Ongelmia kohdanneen iäkkään tilanteen kartoitus vaatii 
aikaa, päätä ja sydäntä. On tärkeää miettiä yhdessä iäkkään 
kanssa ratkaisuja hänen elämäntilanteensa parantamiseksi. 
Löytävän vanhustyön malli tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja, jotka 
perustuvat iäkkään asiakkaan odotuksiin ja toiveisiin. Asiak-
kaalle tarjotaan keskustelutukea ja hänet autetaan tarvitse-
miensa palveluiden pariin. 

Kenelle
Asiakkaina ovat esimerkiksi kokonaan tai riittämättömien pal-
velujen piirissä olevat, suuria elämän muutoksia kohdanneet, 
yksinäiset, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat tai muuten 
ammatillista tukea tarvitsevat yli 60-vuotiaat.

Miten
•  Ikäihminen tavataan paikassa, joka hänestä tuntuu parhaalta.
•  Yksilötyön toiminta perustuu pääasiallisesti kotikäynteihin.
•  Luottamuksen rakentamiseen varataan runsaasti aikaa ja 

tapaamisissa edetään rauhallisesti ja ikäihmisen ehdoilla.
•  Luottamuksen syntymisen jälkeen voidaan alkaa keskus-

tella asiakkaan elämäntilanteesta.

•  Tavoitteena on, että asiakas näkee oman elämäntilanteen-
sa ja mahdollisen avuntarpeensa realistisesti.

•  Asiakkuus päättyy jokaisen yksilöllisen jakson jälkeen. Tä-
män jälkeenkin vielä varmistetaan, että asiakas ei tipahda 
pois hänelle tarjotuista tukitoimista ja palveluista.

•  Löytävä työ on aina tavoitteellista ja määräaikaista.

Kenen kanssa 
Löytävän vanhustyön yksilötyön mallissa tehdään tiivistä 
yhteistyötä kuntakumppaneiden kanssa, kuten mielenter-
veys- ja päihdeyksiköiden, sosiaalitoimen sekä terveyskes-
kuksen asiakasohjaajien kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat 
mm. järjestöt, yritykset ja seurakunnat. Yksilötyön asiakkaat 
löydetään parhaiten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Millä resursseilla 
Yksilötyö vaatii koulutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattilaisia, joilla on hyvä alueen palvelujärjestelmän tunte-
mus. Lisäksi tulee olla toimisto, jossa on mahdollisuus tavata 
asiakkaita sekä tietokone ja puhelimet. Kotikäynnit tehdään 
mieluiten parityönä. Niihin tulee varata riittävästi aikaa ja 
soveltuva tapa kulkea.

HELPPO OSALLISTUA EVÄITÄ ARKEEN OSALLISTUJASTA TEKIJÄKSILÖYDETYKSI TULEMINEN



LÖYDETYKSI TULEMINEN

Siskot ja Simot ry / KOKEVA-hanke

Jalkautuva työ ovelta ovelle

Miksi
Haastavassa asemassa olevia ikäihmisiä ei tavoita sosiaalisen 
median eikä maksullisten lehtien kautta. Sen sijaan lähi-
alueen palveluiden (kaupat, apteekit, terveysasemat) ilmoi-
tustauluilla viestiminen voi heitä tavoittaa. Henkilökohtainen 
kutsu madaltaa kynnystä osallistua. Ovella kasvotusten tava-
tut työntekijät tuovat turvaa osallistumiseen, eli osallistujalla 
on jo ”tuttuja” ihmisiä tapaamisessa.

Kenelle
Kaupungin vuokrataloyhtiön asunnoissa ja kerhotilan lähi-
alueella asuville keravalaisille ikääntyneille.

Miten 
•  Kerhojen käynnistyessä
•  Asukkaiden aikataulu huomioiden, yleensä iltapäivisin
•  Huolellisella etukäteissuunnittelulla (alue, aikataulu, 

turvallisuus). Toimitaan työpareina, kerralla käytetään 
korkeintaan kolme tuntia, työntekijät suunnittelevat 
etukäteen, miten toimitaan mahdollisissa yllättävissä 
tilanteissa.

•  Viestitään rappukäytävämainoksilla sekä asukkaille jaetta-
villa kutsukorteilla. Käytetään selkeää kieltä ja houkuttele-
vaa ulkoasua.

•  Lisäämällä asukkaiden luottamusta käyttäen järjestön liivejä
•  Iloisella ja positiivisella vuorovaikutuksella ovensa avan-

neiden kanssa

Kenen kanssa
Verkostoyhteistyössä mukana kaupungin löytävän van-
hustyön työryhmä, johon kuuluvat mm. vanhusneuvosto, 
kaupungin palvelutarpeen arviointi, seurakunta ja muita 
paikallisia järjestöjä. Kerhotoimintaa toteutetaan kaupungin 
vuokrataloyhtiön tiloissa.

Millä resursseilla
Etsivää työtä tekevät kerhojen toiminnasta vastaavat työn-
tekijät. Työtä tehdään työpareina kerhotilan lähialueella. 
Etsivän työn kierrokseen varataan korkeintaan kolme tuntia 
kerrallaan. Talojen aulaan viedään etukäteisilmoitus (A4), 
lisäksi tarvitaan alueellisesti profiloitu kutsukortti, joka anne-
taan oven avanneille asukkaille. 

Mitä
Kaupungin eri asuinalueilla ovelta ovelle jalkautuva etsi-
vä vanhustyö, jossa etsitään paikallisesta naapurikerho-
toiminnasta kiinnostuneita ja siitä hyötyviä ikäihmisiä. 
Etsivää työtä toteutetaan kerhojen käynnistämisvai-
heessa. Ikäihmisiä tavoitellaan myös verkostoyhteistyön 
kautta ja tietoiskuilla. Myös kerhotoimintaan jo sitoutu-
neet houkuttelevat uusia ikääntyneitä mukaan toimin-
taan. Ovelta ovelle jalkaudutaan 1–2 viikkoa ennen 
kerhotoiminnan alkua.
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LÖYDETYKSI TULEMINEN

Fingerroosin säätiö / Laajempi Löytävä vanhustyö Varsinais-Suomessa

Aikaa, päätä ja sydäntä – yksilötyön malli

Mitä
Löytävän vanhustyön yksilötyön malli on yksinker-
tainen ja tehokas. Kun ikäihmisellä on elämässään 
pulmia tai vaikeuksia, silloin autetaan. 

Tukea tarjotaan lähellä, ikäihmisen omassa elinym-
päristössä ja rinnalla kuljetaan niin kauan kuin tarve 
vaatii.

Miksi
Ongelmia kohdanneen iäkkään tilanteen kartoitus vaatii 
aikaa, päätä ja sydäntä. On tärkeää miettiä yhdessä iäkkään 
kanssa ratkaisuja hänen elämäntilanteensa parantamiseksi. 
Löytävän vanhustyön malli tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja, jotka 
perustuvat iäkkään asiakkaan odotuksiin ja toiveisiin. Asiak-
kaalle tarjotaan keskustelutukea ja hänet autetaan tarvitse-
miensa palveluiden pariin. 

Kenelle
Asiakkaina ovat esimerkiksi kokonaan tai riittämättömien pal-
velujen piirissä olevat, suuria elämän muutoksia kohdanneet, 
yksinäiset, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat tai muuten 
ammatillista tukea tarvitsevat yli 60-vuotiaat.

Miten
•  Ikäihminen tavataan paikassa, joka hänestä tuntuu parhaalta.
•  Yksilötyön toiminta perustuu pääasiallisesti kotikäynteihin.
•  Luottamuksen rakentamiseen varataan runsaasti aikaa ja 

tapaamisissa edetään rauhallisesti ja ikäihmisen ehdoilla.
•  Luottamuksen syntymisen jälkeen voidaan alkaa keskus-

tella asiakkaan elämäntilanteesta.

•  Tavoitteena on, että asiakas näkee oman elämäntilanteen-
sa ja mahdollisen avuntarpeensa realistisesti.

•  Asiakkuus päättyy jokaisen yksilöllisen jakson jälkeen. Tä-
män jälkeenkin vielä varmistetaan, että asiakas ei tipahda 
pois hänelle tarjotuista tukitoimista ja palveluista.

•  Löytävä työ on aina tavoitteellista ja määräaikaista.

Kenen kanssa 
Löytävän vanhustyön yksilötyön mallissa tehdään tiivistä 
yhteistyötä kuntakumppaneiden kanssa, kuten mielenter-
veys- ja päihdeyksiköiden, sosiaalitoimen sekä terveyskes-
kuksen asiakasohjaajien kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat 
mm. järjestöt, yritykset ja seurakunnat. Yksilötyön asiakkaat 
löydetään parhaiten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Millä resursseilla 
Yksilötyö vaatii koulutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattilaisia, joilla on hyvä alueen palvelujärjestelmän tunte-
mus. Lisäksi tulee olla toimisto, jossa on mahdollisuus tavata 
asiakkaita sekä tietokone ja puhelimet. Kotikäynnit tehdään 
mieluiten parityönä. Niihin tulee varata riittävästi aikaa ja 
soveltuva tapa kulkea.

HELPPO OSALLISTUA EVÄITÄ ARKEEN OSALLISTUJASTA TEKIJÄKSILÖYDETYKSI TULEMINEN



LÖYDETYKSI TULEMINEN

TampereMissio ry / Kaiku-hanke 

Juttelukammarissa tavataan kaupassa käydessä

Miksi
Ikääntymiseen liittyy monia muutoksia, jotka nostavat kynnystä 
lähteä kotoa muualle kuin välttämättömille asioille. Kun sosiaali-
nen kanssakäyminen vähentyy, altistuu ikääntynyt negatiiviselle 
yksinäisyyden kokemukselle. Avoin kohtaamispaikka kauppa-
matkalla mahdollistaa jutteluhetken alueen muiden asukkaiden 
ja ammattilaisen kanssa osana muuta arkista toimintaa. Osallis-
tuakseen ei tarvitse erikseen lähteä mihinkään.

Kenelle
Asuinalueen ikäihmisille, jotka kaipaavat juttuseuraa.  Auki-
oloajat ja tilan tunnelma kannustaa erityisesti ikääntyneitä 
tulemaan juttelemaan. Ketään ei käännytetä pois, vaan kaikki 
ovat tervetulleita.

Miten
•  Ennen toiminnan aloittamista selvitetään, missä ikäihmi-

set arjessaan liikkuvat ja mistä voisi saada tilan Juttelu-
kammarille.

•  Hyvä paikka Juttelukammarille on liiketila iäkkäiden suo-
siman ruokakaupan yhteydessä. Tilan tulee olla esteetön 
ja hyvin valaistu. Tilaan löydetään paremmin, mikäli sieltä 
on suora näköyhteys kauppaan ja ulos.

•  Juttelukammariin voi tulla hengähtämään, jakamaan 
ajatuksia, kahville tai odottelemaan autoa. Kaikki ovat 
terve tulleita ja saavat osallistua keskusteluun haluamallaan 
tavalla omaan tahtiinsa.

•  Keskeisellä paikalla sijaitsevaan Juttelukammariin voi 
kutsua muita organisaatioita ja alueella toimivia tahoja esit-
telemään toimintaansa. Näin asukkaat saavat juttuseuran 
ohella myös ajankohtaista tietoa eri aiheista.

•  Juttelukammarin avulla voidaan löytää yksilöllistä tukea tar-
vitsevia asukkaita sekä ryhmätoiminnoista hyötyviä iäkkäitä.

Kenen kanssa
Juttelukammarissa voi esitellä oman organisaation ikäihmisil-
le suunnattuja toimintoja. Kauppa saattaa tukea ikäihmisille 
suunnattua toimintaa tarjoamalla tilan käyttöön käyttö-
kustannusten hinnalla. Järjestöt ja kaupungin ylläpitämät 
toiminnot voivat pitää kammarilla toimintansa esittelyjä ja 
toimintatuokioita.

Millä resursseilla
•   Paikalla on hyvä olla aina vähintään yksi työntekijä ja 

lisäksi vapaaehtoisia tarvittaessa. Aukioloajoista voidaan 
päättää esim. kuukausi kerrallaan, mikäli kyseessä on 
Pop Up -toiminta.

•  Kustannuksia tulee kahvista ja muusta tarjoilusta sekä 
Juttelukammarin tiedottamiseen liittyvästä materiaalista, 
mm. tilan mainosteipeistä.

•  Juttelukammarissa on aina työntekijä paikalla, joten hen-
kilökuntaresursseja tarvitaan sen aukioloaikoina. Lisäksi 
vierailijoiden esittelyjen järjestelyyn, vapaaehtoisten 
rekrytointiin, kahvitarvikkeiden hankintaan ja siivoukseen 
tulee varata aikaa.

Mitä
Juttelukammari on ikäihmisten avoin kohtaamispaik-
ka, joka toimii ruokakaupan yhteydessä. Juttelukam-
marin avulla on mahdollista tavata ikäihmisiä, joita on 
muuten vaikea tavoittaa. 

Juttelukammarissa on tarjolla kahvia ja kiireetöntä 
aikaa puhua ja/tai istahtaa kauppamatkalla muiden 
seuraan. Kahvin äärellä jutellessa löydetään tuen ja 
tiedon tarpeessa olevia iäkkäitä.
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LÖYDETYKSI TULEMINEN

Fingerroosin säätiö / Laajempi Löytävä vanhustyö Varsinais-Suomessa

Aikaa, päätä ja sydäntä – yksilötyön malli

Mitä
Löytävän vanhustyön yksilötyön malli on yksinker-
tainen ja tehokas. Kun ikäihmisellä on elämässään 
pulmia tai vaikeuksia, silloin autetaan. 

Tukea tarjotaan lähellä, ikäihmisen omassa elinym-
päristössä ja rinnalla kuljetaan niin kauan kuin tarve 
vaatii.

Miksi
Ongelmia kohdanneen iäkkään tilanteen kartoitus vaatii 
aikaa, päätä ja sydäntä. On tärkeää miettiä yhdessä iäkkään 
kanssa ratkaisuja hänen elämäntilanteensa parantamiseksi. 
Löytävän vanhustyön malli tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja, jotka 
perustuvat iäkkään asiakkaan odotuksiin ja toiveisiin. Asiak-
kaalle tarjotaan keskustelutukea ja hänet autetaan tarvitse-
miensa palveluiden pariin. 

Kenelle
Asiakkaina ovat esimerkiksi kokonaan tai riittämättömien pal-
velujen piirissä olevat, suuria elämän muutoksia kohdanneet, 
yksinäiset, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat tai muuten 
ammatillista tukea tarvitsevat yli 60-vuotiaat.

Miten
•  Ikäihminen tavataan paikassa, joka hänestä tuntuu parhaalta.
•  Yksilötyön toiminta perustuu pääasiallisesti kotikäynteihin.
•  Luottamuksen rakentamiseen varataan runsaasti aikaa ja 

tapaamisissa edetään rauhallisesti ja ikäihmisen ehdoilla.
•  Luottamuksen syntymisen jälkeen voidaan alkaa keskus-

tella asiakkaan elämäntilanteesta.

•  Tavoitteena on, että asiakas näkee oman elämäntilanteen-
sa ja mahdollisen avuntarpeensa realistisesti.

•  Asiakkuus päättyy jokaisen yksilöllisen jakson jälkeen. Tä-
män jälkeenkin vielä varmistetaan, että asiakas ei tipahda 
pois hänelle tarjotuista tukitoimista ja palveluista.

•  Löytävä työ on aina tavoitteellista ja määräaikaista.

Kenen kanssa 
Löytävän vanhustyön yksilötyön mallissa tehdään tiivistä 
yhteistyötä kuntakumppaneiden kanssa, kuten mielenter-
veys- ja päihdeyksiköiden, sosiaalitoimen sekä terveyskes-
kuksen asiakasohjaajien kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat 
mm. järjestöt, yritykset ja seurakunnat. Yksilötyön asiakkaat 
löydetään parhaiten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Millä resursseilla 
Yksilötyö vaatii koulutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattilaisia, joilla on hyvä alueen palvelujärjestelmän tunte-
mus. Lisäksi tulee olla toimisto, jossa on mahdollisuus tavata 
asiakkaita sekä tietokone ja puhelimet. Kotikäynnit tehdään 
mieluiten parityönä. Niihin tulee varata riittävästi aikaa ja 
soveltuva tapa kulkea.

HELPPO OSALLISTUA EVÄITÄ ARKEEN OSALLISTUJASTA TEKIJÄKSILÖYDETYKSI TULEMINEN



LÖYDETYKSI TULEMINEN

Omakotisäätiö / KANTO-hanke 

Palvelutalosta käsin jalkautuva etsivä vanhustyö

Miksi
Haastavassa elämäntilanteessa olevat iäkkäät eivät löydä itse 
mukaan palvelukeskustoimintaan, neuvonnan piiriin tai palve-
luihin, vaikka he hyötyisivät ennaltaehkäisevästä toiminnasta, 
jolla voidaan viivästyttää raskaampien palvelujen tarvetta. 
Haastavassa elämäntilanteessa olevat iäkkäät tarvitsevat henki-
lökohtaisen kohtaamisen ja kutsun mukaan toimintaan.

Kenelle
Kotona asuville iäkkäille, jotka eivät vielä ole palvelujen piirissä, 
mutta heidän toimintakykynsä ja elämänhallintansa on heikenty-
nyt tai heille myönnetyt palvelut eivät vastaa heidän tarpeitaan.

Miten
•  Työntekijät ja vapaaehtoiset agentit jalkautuvat pareit-

tain 2–3 tunniksi tiloihin, joissa iäkkäät liikkuvat, kuten 
kauppakeskuksiin, kerhoihin, taloyhtiöiden kokouksiin, 
palvelulinjoille ym. Etsivillä on mukana yhteydenottokort-
teja tai esitteitä ja taustaorganisaation nimikyltti.

•  Opetellaan tunnistamaan iäkkäiden haasteellisia elämän-
tilanteita.

•  Tapaamisissa keskitytään yksilölliseen kohtaamiseen ja 
luottamuksen rakentamiseen.

•  Iäkkäille kerrotaan palvelutalon tarjoamista mahdollisuuk-
sista, alueen palveluista, harrastusmahdollisuuksista ja 
mahdollisuudesta vapaaehtoiseen juttu- tai ulkoilukaveriin.

•  Kohdatuista pyritään tunnistamaan tukea tarvitsevat 
ja tarjotaan mahdollisuutta yksilölliseen keskusteluun 
ammattilaisen kanssa, jossa etsitään ratkaisuja iäkkään 
yksilölliseen elämäntilanteeseen.

•  Tukea tarvitseva iäkäs saatetaan mukaan yhteisölliseen 
toimintaan tai hän saa tuekseen vapaaehtoisen. Tarvit-
taessa hänet ohjataan palvelujen piiriin.

Kenen kanssa
Palvelutalosta käsin jalkautuva etsivä työ on osa alueellista 
verkostomallista etsivää vanhustyötä, jossa toimijoina voivat 
olla kunnan keskitetty palveluohjaus, muut ikääntyneiden 
järjestöt, seniorikeskukset, sosiaalitoimi, terveysasemat, 
seura kunta, taloyhtiöt, asumisneuvojat, vapaaehtoiset, oppi-
laitos, kaupunginosayhdistys, eläkeläisjärjestöt ja yksityiset 
palveluntuottajat.

Millä resursseilla
Verkostoyhteistyössä eri toimijoiden resurssit yhdistyvät 
yhteisessä työssä. Palvelutalon jalkautuvaa etsivää työtä ja 
vapaaehtoisten agenttien toimintaa koordinoidaan parityö-
nä. Asiakasyhteistyötä voidaan tehdä yhteisellä sähköisellä 
alustalla, sähköpostin suojatussa yhteydessä tai puhelimitse. 
Toiminnasta tiedotetaan perinteisin mainoksin ja kortein, 
sähköpostitse ja sosiaalisessa mediassa. 

Mitä
Palvelutalosta käsin jalkautuva etsivä vanhustyö ta-
voittaa verkostoyhteistyöllä tukea tarvitsevia iäkkäi-
tä, tarjoaa neuvontaa ja ohjausta, tukea yksilöllisiin 
elämäntilanteisiin, edistää kiinnittymistä yhteisöön ja 
mahdollistaa oikea-aikaisen ohjaamisen palveluihin.
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LÖYDETYKSI TULEMINEN

Fingerroosin säätiö / Laajempi Löytävä vanhustyö Varsinais-Suomessa

Aikaa, päätä ja sydäntä – yksilötyön malli

Mitä
Löytävän vanhustyön yksilötyön malli on yksinker-
tainen ja tehokas. Kun ikäihmisellä on elämässään 
pulmia tai vaikeuksia, silloin autetaan. 

Tukea tarjotaan lähellä, ikäihmisen omassa elinym-
päristössä ja rinnalla kuljetaan niin kauan kuin tarve 
vaatii.

Miksi
Ongelmia kohdanneen iäkkään tilanteen kartoitus vaatii 
aikaa, päätä ja sydäntä. On tärkeää miettiä yhdessä iäkkään 
kanssa ratkaisuja hänen elämäntilanteensa parantamiseksi. 
Löytävän vanhustyön malli tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja, jotka 
perustuvat iäkkään asiakkaan odotuksiin ja toiveisiin. Asiak-
kaalle tarjotaan keskustelutukea ja hänet autetaan tarvitse-
miensa palveluiden pariin. 

Kenelle
Asiakkaina ovat esimerkiksi kokonaan tai riittämättömien pal-
velujen piirissä olevat, suuria elämän muutoksia kohdanneet, 
yksinäiset, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat tai muuten 
ammatillista tukea tarvitsevat yli 60-vuotiaat.

Miten
•  Ikäihminen tavataan paikassa, joka hänestä tuntuu parhaalta.
•  Yksilötyön toiminta perustuu pääasiallisesti kotikäynteihin.
•  Luottamuksen rakentamiseen varataan runsaasti aikaa ja 

tapaamisissa edetään rauhallisesti ja ikäihmisen ehdoilla.
•  Luottamuksen syntymisen jälkeen voidaan alkaa keskus-

tella asiakkaan elämäntilanteesta.

•  Tavoitteena on, että asiakas näkee oman elämäntilanteen-
sa ja mahdollisen avuntarpeensa realistisesti.

•  Asiakkuus päättyy jokaisen yksilöllisen jakson jälkeen. Tä-
män jälkeenkin vielä varmistetaan, että asiakas ei tipahda 
pois hänelle tarjotuista tukitoimista ja palveluista.

•  Löytävä työ on aina tavoitteellista ja määräaikaista.

Kenen kanssa 
Löytävän vanhustyön yksilötyön mallissa tehdään tiivistä 
yhteistyötä kuntakumppaneiden kanssa, kuten mielenter-
veys- ja päihdeyksiköiden, sosiaalitoimen sekä terveyskes-
kuksen asiakasohjaajien kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat 
mm. järjestöt, yritykset ja seurakunnat. Yksilötyön asiakkaat 
löydetään parhaiten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Millä resursseilla 
Yksilötyö vaatii koulutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattilaisia, joilla on hyvä alueen palvelujärjestelmän tunte-
mus. Lisäksi tulee olla toimisto, jossa on mahdollisuus tavata 
asiakkaita sekä tietokone ja puhelimet. Kotikäynnit tehdään 
mieluiten parityönä. Niihin tulee varata riittävästi aikaa ja 
soveltuva tapa kulkea.

HELPPO OSALLISTUA EVÄITÄ ARKEEN OSALLISTUJASTA TEKIJÄKSILÖYDETYKSI TULEMINEN



LÖYDETYKSI TULEMINEN

ViaDia Joensuu ry / Ehtoovirkku-hanke

Ruokajakelussa kohdataan heitä, joita muu apu ei tavoita

Miksi
Ruoka-avun tarve koskettaa maassamme suurta joukkoa ikäih-
misiä, joilla on haasteita elämässään mm. toimeentulon, kuten 
pienen eläkkeen, asumis-, lääke- ja muiden kulujen vuoksi. 
Monilla on myös yksinäisyyttä, alakuloisuutta, toimintakyvyn 
vajavuuksia, riippuvuuksia ja perussairauksia, joiden vuoksi 
kotoa poistuminen ja muiden tapaaminen on vaikeata.

Kenelle
Ruoka-apua hakeville, järjestettyihin ruokailuihin osallistuvil-
le ja kohtaamispaikoissa käyville ikäihmisille.

Miten
•  Toivotetaan tervetulleeksi, esittäydytään ja annetaan 

toimintaesitteitä. Luodaan hyvää yhteyttä, ollaan läsnä, 
kohdataan lämmöllä.

•  Toiminta voi olla pienimuotoista keskustelua ja kohtaa-
mista ruokakassia hakiessa tai saman pöydän ääressä 
ruokailemista tai kahvittelua.

•  Kartoitetaan ikäihmisen omia toiveita ja tarpeita.
•  Kysytään haluaako ikäihminen antaa yhteystietonsa 

myöhempää yhteydenottoa varten. Ollaan valmiita soit-
tamaan hänelle, menemään käymään hänen luonaan tai 
lähtemään yhdessä kävelylle tai asiointiavuksi resurssien 
mukaan. Pyydetään mukaan omaan toimintaan.

•  Ohjataan palveluiden pariin/etsitään sopiva taho esim. 
paikkakunnan palveluohjauksesta, joka tukee ikäihmistä 
tarvittaessa ja etsii konkreettista apua hänelle. 

•  Ikäihmistä voi kannustaa tulemaan mukaan erilaiseen toi-
mintaan, jossa hän voi toimia halutessaan vertaistukena 
muille. Ikäihmiset ovat voimavara ja innostaja nuoremmil-
lekin!

Kenen kanssa
Yhdessä ruoka-apua tarjoavien tahojen kanssa. Mahdolli-
suuksien mukaan laajemman yhteistyöverkoston kesken, 
jossa ikäihminen voi saada monipuolista tukea, apua ja 
tekemistä elämäänsä esim. järjestöjen, palveluohjauksen, 
sosiaalitoimen, terveydenhuollon, seurakunnan ja muiden 
tukipalveluiden kautta.

Millä resursseilla
•  Toiminnan laajuus riippuu siitä minkä verran aikaa, tiloja 

ja työntekijöitä on käytettävissä ja onko kyseessä ruoka-
kassien jakelu vai myös kohtaamispaikka, kahvila, ruokailu 
tai jokin tapahtuma. Itse jalkautumiseen on hyvä varata 
aikaa 2 h ja se voi alku pidemmälle rinnalla kulkemiselle.

•  Voit kysyä mahdollisuutta kohdata ihmisiä myös jonkun 
muun toimijan järjestämässä ruokajakelussa. Apu on aina 
tarpeen!

Mitä
Jalkaudutaan ruokajakeluun kohtaamaan ruoka-apua 
hakevia ikäihmisiä, keskustellaan heidän kanssaan ja 
kysytään heidän toiveitaan ja tarpeitaan esim. ystävä- 
ja ryhmätoiminnan, keskusteluavun ja palveluohjauk-
sen suhteen.

Kohdataan ihminen ihmisenä ja kannustetaan löytä-
mään omia vahvuuksia, tekemistä ja seuraa itselleen.
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LÖYDETYKSI TULEMINEN

Fingerroosin säätiö / Laajempi Löytävä vanhustyö Varsinais-Suomessa

Aikaa, päätä ja sydäntä – yksilötyön malli

Mitä
Löytävän vanhustyön yksilötyön malli on yksinker-
tainen ja tehokas. Kun ikäihmisellä on elämässään 
pulmia tai vaikeuksia, silloin autetaan. 

Tukea tarjotaan lähellä, ikäihmisen omassa elinym-
päristössä ja rinnalla kuljetaan niin kauan kuin tarve 
vaatii.

Miksi
Ongelmia kohdanneen iäkkään tilanteen kartoitus vaatii 
aikaa, päätä ja sydäntä. On tärkeää miettiä yhdessä iäkkään 
kanssa ratkaisuja hänen elämäntilanteensa parantamiseksi. 
Löytävän vanhustyön malli tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja, jotka 
perustuvat iäkkään asiakkaan odotuksiin ja toiveisiin. Asiak-
kaalle tarjotaan keskustelutukea ja hänet autetaan tarvitse-
miensa palveluiden pariin. 

Kenelle
Asiakkaina ovat esimerkiksi kokonaan tai riittämättömien pal-
velujen piirissä olevat, suuria elämän muutoksia kohdanneet, 
yksinäiset, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat tai muuten 
ammatillista tukea tarvitsevat yli 60-vuotiaat.

Miten
•  Ikäihminen tavataan paikassa, joka hänestä tuntuu parhaalta.
•  Yksilötyön toiminta perustuu pääasiallisesti kotikäynteihin.
•  Luottamuksen rakentamiseen varataan runsaasti aikaa ja 

tapaamisissa edetään rauhallisesti ja ikäihmisen ehdoilla.
•  Luottamuksen syntymisen jälkeen voidaan alkaa keskus-

tella asiakkaan elämäntilanteesta.

•  Tavoitteena on, että asiakas näkee oman elämäntilanteen-
sa ja mahdollisen avuntarpeensa realistisesti.

•  Asiakkuus päättyy jokaisen yksilöllisen jakson jälkeen. Tä-
män jälkeenkin vielä varmistetaan, että asiakas ei tipahda 
pois hänelle tarjotuista tukitoimista ja palveluista.

•  Löytävä työ on aina tavoitteellista ja määräaikaista.

Kenen kanssa 
Löytävän vanhustyön yksilötyön mallissa tehdään tiivistä 
yhteistyötä kuntakumppaneiden kanssa, kuten mielenter-
veys- ja päihdeyksiköiden, sosiaalitoimen sekä terveyskes-
kuksen asiakasohjaajien kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat 
mm. järjestöt, yritykset ja seurakunnat. Yksilötyön asiakkaat 
löydetään parhaiten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Millä resursseilla 
Yksilötyö vaatii koulutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattilaisia, joilla on hyvä alueen palvelujärjestelmän tunte-
mus. Lisäksi tulee olla toimisto, jossa on mahdollisuus tavata 
asiakkaita sekä tietokone ja puhelimet. Kotikäynnit tehdään 
mieluiten parityönä. Niihin tulee varata riittävästi aikaa ja 
soveltuva tapa kulkea.

HELPPO OSALLISTUA EVÄITÄ ARKEEN OSALLISTUJASTA TEKIJÄKSILÖYDETYKSI TULEMINEN



LÖYDETYKSI TULEMINEN

Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry / Kortteleihin kulttuuria 

Unelmasta totta – toteutumattomat haaveet todeksi

Miksi
Ikäihmiset ovat eläneet ajassa, missä omista unelmista on 
voinut joutua luopumaan vain selvitäkseen arjesta ja itselle 
merkittäviä asioita on voinut jäädä toteutumatta. Ikääntyessä 
toimintakyvyn heikkeneminen tai muu resurssien puute voivat 
olla esteenä oman haaveen toteutumiselle. Unelmasta totta 
-toiminta kannustaa ikääntyneitä rohkeasti haaveilemaan ja 
toteuttamaan unelmiaan. Unelman toteutumiseen voi riittää jo 
se, että unelma tulee ääneen sanotuksi ja kuulluksi.

Kenelle
Haasteellisissa elämäntilanteissa oleville ikäihmisille.

Miten
•  Unelmasta totta -toiminnassa ikäihminen jakaa oman 

toteutumattoman unelmansa ja se toteutetaan järjestäjä-
tahon avustamana.

•  Unelman toteuttamissuunnitelma tehdään yhdessä 
ikäihmisen kanssa ja häntä kuunnellen. Tärkeää on, että 
ikäihminen tulee aidosti kohdatuksi ja hän saa kokemuk-
sen siitä, että juuri hänen unelmansa on merkityksellinen.

•  Vaikka unelman toteuttamisen keskiössä on ikäihminen, 
heijastuu myös ympäristöön positiivisia vaikutuksia: omainen 
havahtuu tai hoitaja aktivoituu. Ikäihminen nähdään uudella 
tavalla ja yhteys häneen vahvistuu.

•  Unelmia voidaan toteuttaa jatkuvana toimintana tai kam-
panjana.

•  Taloudellisia kustannuksia voidaan pienentää toteutta-
malla unelmia mielikuvitusta ja luovuutta hyödyntäen. 

•  Toiminnasta tiedotetaan ikääntyneiden asiakasohjaajia ja 
kotihoitoa sekä ikääntyneiden parissa toimivia järjestö-
toimijoita. Heidän kauttaan tavoitetaan ikäihmisiä, jotka 
tarvitsevat erityistä tukea.

Kenen kanssa
Taustaorganisaatio tekee tiiviisti yhteistyötä löytävässä työssä 
mm.  ikääntyneiden, asiakasohjaajien ja kotihoidon työnteki-
jöiden kanssa. Keskiössä on ikäihminen ja hänen unelmansa.

Millä resursseilla
Tarvitaan taustaorganisaatio, joka koordinoi Unelmasta totta 
–toimintaa. Taustaorganisaatio voi olla esimerkiksi järjestötoi-
mija. Unelma määrittelee, minkälaisia resursseja sen toteut-
tamiseen tarvitaan. Toteutuksessa tarvittaviin resursseihin 
haetaan yhteistyökumppaneita ennakkoluulottomasti niin 
yrityksiltä, yhdistyksiltä kuin kuntasektorilta. 

Mitä
Yhteistyömalli, jossa tehdään ikäihmisten toteutumat-
tomia unelmia todeksi.

Unelman jakamisen kautta ikääntynyt tulee kohdatuk-
si ja kuulluksi ja samalla myös ympäröivän yhteisön 
tuntemus häntä kohtaan syvenee.
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LÖYDETYKSI TULEMINEN

Fingerroosin säätiö / Laajempi Löytävä vanhustyö Varsinais-Suomessa

Aikaa, päätä ja sydäntä – yksilötyön malli

Mitä
Löytävän vanhustyön yksilötyön malli on yksinker-
tainen ja tehokas. Kun ikäihmisellä on elämässään 
pulmia tai vaikeuksia, silloin autetaan. 

Tukea tarjotaan lähellä, ikäihmisen omassa elinym-
päristössä ja rinnalla kuljetaan niin kauan kuin tarve 
vaatii.

Miksi
Ongelmia kohdanneen iäkkään tilanteen kartoitus vaatii 
aikaa, päätä ja sydäntä. On tärkeää miettiä yhdessä iäkkään 
kanssa ratkaisuja hänen elämäntilanteensa parantamiseksi. 
Löytävän vanhustyön malli tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja, jotka 
perustuvat iäkkään asiakkaan odotuksiin ja toiveisiin. Asiak-
kaalle tarjotaan keskustelutukea ja hänet autetaan tarvitse-
miensa palveluiden pariin. 

Kenelle
Asiakkaina ovat esimerkiksi kokonaan tai riittämättömien pal-
velujen piirissä olevat, suuria elämän muutoksia kohdanneet, 
yksinäiset, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat tai muuten 
ammatillista tukea tarvitsevat yli 60-vuotiaat.

Miten
•  Ikäihminen tavataan paikassa, joka hänestä tuntuu parhaalta.
•  Yksilötyön toiminta perustuu pääasiallisesti kotikäynteihin.
•  Luottamuksen rakentamiseen varataan runsaasti aikaa ja 

tapaamisissa edetään rauhallisesti ja ikäihmisen ehdoilla.
•  Luottamuksen syntymisen jälkeen voidaan alkaa keskus-

tella asiakkaan elämäntilanteesta.

•  Tavoitteena on, että asiakas näkee oman elämäntilanteen-
sa ja mahdollisen avuntarpeensa realistisesti.

•  Asiakkuus päättyy jokaisen yksilöllisen jakson jälkeen. Tä-
män jälkeenkin vielä varmistetaan, että asiakas ei tipahda 
pois hänelle tarjotuista tukitoimista ja palveluista.

•  Löytävä työ on aina tavoitteellista ja määräaikaista.

Kenen kanssa 
Löytävän vanhustyön yksilötyön mallissa tehdään tiivistä 
yhteistyötä kuntakumppaneiden kanssa, kuten mielenter-
veys- ja päihdeyksiköiden, sosiaalitoimen sekä terveyskes-
kuksen asiakasohjaajien kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat 
mm. järjestöt, yritykset ja seurakunnat. Yksilötyön asiakkaat 
löydetään parhaiten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Millä resursseilla 
Yksilötyö vaatii koulutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattilaisia, joilla on hyvä alueen palvelujärjestelmän tunte-
mus. Lisäksi tulee olla toimisto, jossa on mahdollisuus tavata 
asiakkaita sekä tietokone ja puhelimet. Kotikäynnit tehdään 
mieluiten parityönä. Niihin tulee varata riittävästi aikaa ja 
soveltuva tapa kulkea.

HELPPO OSALLISTUA EVÄITÄ ARKEEN OSALLISTUJASTA TEKIJÄKSILÖYDETYKSI TULEMINEN



Helppo osallistua –  
Elämänote-ohjelman toimintamalleja
Elämänote-verkostossa kokeiltiin ja kehitettiin. Ohjelmakauden lopuksi kuvattiin yhteensä 
47 toimintamallia, jotka tukevat haasteellisessa elämäntilanteessa olevia iäkkäitä. Toiminta-
mallien teemoja ovat mm. iäkkäiden löytäminen ja heidän saamisensa mukaan toimintaan. 
Erilaiset  ryhmätoimintamallit ja materiaalit tarjoavat tiedon ja taidon kautta eväitä arkeen. 
Lisäksi mukana on toimintamalleja, joissa iäkkäät nostetaan esiin aktiivisina toimijoina. Tässä 
koosteessa esitellään tapoja, joilla toimintaan osallistuminen tehdään iäkkäille helpoksi.
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Fingerroosin säätiö / Laajempi Löytävä vanhustyö Varsinais-Suomessa

Aikaa, päätä ja sydäntä – yksilötyön malli

Mitä
Löytävän vanhustyön yksilötyön malli on yksinker-
tainen ja tehokas. Kun ikäihmisellä on elämässään 
pulmia tai vaikeuksia, silloin autetaan. 

Tukea tarjotaan lähellä, ikäihmisen omassa elinym-
päristössä ja rinnalla kuljetaan niin kauan kuin tarve 
vaatii.

Miksi
Ongelmia kohdanneen iäkkään tilanteen kartoitus vaatii 
aikaa, päätä ja sydäntä. On tärkeää miettiä yhdessä iäkkään 
kanssa ratkaisuja hänen elämäntilanteensa parantamiseksi. 
Löytävän vanhustyön malli tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja, jotka 
perustuvat iäkkään asiakkaan odotuksiin ja toiveisiin. Asiak-
kaalle tarjotaan keskustelutukea ja hänet autetaan tarvitse-
miensa palveluiden pariin. 

Kenelle
Asiakkaina ovat esimerkiksi kokonaan tai riittämättömien pal-
velujen piirissä olevat, suuria elämän muutoksia kohdanneet, 
yksinäiset, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat tai muuten 
ammatillista tukea tarvitsevat yli 60-vuotiaat.

Miten
•  Ikäihminen tavataan paikassa, joka hänestä tuntuu parhaalta.
•  Yksilötyön toiminta perustuu pääasiallisesti kotikäynteihin.
•  Luottamuksen rakentamiseen varataan runsaasti aikaa ja 

tapaamisissa edetään rauhallisesti ja ikäihmisen ehdoilla.
•  Luottamuksen syntymisen jälkeen voidaan alkaa keskus-

tella asiakkaan elämäntilanteesta.

•  Tavoitteena on, että asiakas näkee oman elämäntilanteen-
sa ja mahdollisen avuntarpeensa realistisesti.

•  Asiakkuus päättyy jokaisen yksilöllisen jakson jälkeen. Tä-
män jälkeenkin vielä varmistetaan, että asiakas ei tipahda 
pois hänelle tarjotuista tukitoimista ja palveluista.

•  Löytävä työ on aina tavoitteellista ja määräaikaista.

Kenen kanssa 
Löytävän vanhustyön yksilötyön mallissa tehdään tiivistä 
yhteistyötä kuntakumppaneiden kanssa, kuten mielenter-
veys- ja päihdeyksiköiden, sosiaalitoimen sekä terveyskes-
kuksen asiakasohjaajien kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat 
mm. järjestöt, yritykset ja seurakunnat. Yksilötyön asiakkaat 
löydetään parhaiten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Millä resursseilla 
Yksilötyö vaatii koulutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattilaisia, joilla on hyvä alueen palvelujärjestelmän tunte-
mus. Lisäksi tulee olla toimisto, jossa on mahdollisuus tavata 
asiakkaita sekä tietokone ja puhelimet. Kotikäynnit tehdään 
mieluiten parityönä. Niihin tulee varata riittävästi aikaa ja 
soveltuva tapa kulkea.
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Fingerroosin säätiö / Laajempi Löytävä vanhustyö Varsinais-Suomessa

Keskeinen toimipaikka – Löytävän työn sydän

Miksi 
Ihmisillä on tarve kohdata ja tulla kohdatuksi. Tarvitaan 
paikkoja, joihin on helppo tulla jonottamatta tai vuoroa 
varaamatta. Löytävässä vanhustyössä työn sisältö on tärkein, 
mutta myös toimipaikan sijainnilla on merkitystä. Keskeinen 
toimipaikka luo läpinäkyvyyttä, madaltaa kynnystä ja tietoi-
suus paikasta leviää. Toimijat ovat helposti tavoitettavissa 
– niin asiakkaiden kuin yhteistyökumppaneiden on helppo 
tulla. 

Kenelle
Arjessa haasteita kohdanneet, palvelujen ulkopuolella olevat 
tai muuten ammatillista tukea tarvitsevat toiminta-alueen yli 
60-vuotiaat kuntalaiset sekä yhteistyökumppanit. 

Miten
•  Viihtyisä ja kauniisti sisutettu toimipaikka luo luottamusta 

ja viestii ammattimaisuudesta.
•  Sisälle voi poiketa aina, kun henkilökuntaa on paikalla.

•  Tulija otetaan vastaan ystävällisesti ja avoimesti.
•  Kiinnitetään huomiota tasavertaiseen kohtaamiseen ja 

vuorovaikutukseen osallisuutta edistäen.
•  Tarjolla on aina kupponen kahvia, hyvää seuraa sekä 

aikaa, päätä ja sydäntä.

Kenen kanssa
On hyvä, jos toimitilat mahdollistavat myös erilaiset ryhmä-
toiminnot ja tiloissa voi antaa esimerkiksi digitukea iäkkäil-
le. Tällöin tilat voivat olla lainattavissa myös muille saman 
kohderyhmän kanssa toimiville, kuten seurakunta, digitukea 
tarjoavat toimijat sekä Kela. 

Millä resursseilla
Seutukaupungeissa ja maalaiskunnissa tilojen vuokrat ovat 
kohtuuhintaisia. Tällöin järjestötoimijankin on mahdollista va-
lita tila taajaman pääkadun varrelta keskeiseltä paikalta. Tilan 
saa kalustettua viihtyisäksi kohtuuhintaan ja osan kalusteista 
ja astioista voi löytää kirpputoreilta käytettynäkin.

Mitä
Löytävässä vanhustyössä toimipaikan sijainnilla on 
todettu olevan suuri merkitys. Valinnassa on hyvä 
kiinnittää huomiota keskeiseen sijaintiin, helppoon 
saavutettavuuteen ja esteettömään kulkuun.

Se, että toimijataho on näkyvästi esillä, pihalla infoa 
antava ständi ja mahdollisuuksien mukaan kesäaikaan 
myös muutama tuoli ja pöytä, kutsuvat juttusille ja 
viihtymään.
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Fingerroosin säätiö / Laajempi Löytävä vanhustyö Varsinais-Suomessa

Keskeinen toimipaikka – Löytävän työn sydän

Miksi 
Ihmisillä on tarve kohdata ja tulla kohdatuksi. Tarvitaan 
paikkoja, joihin on helppo tulla jonottamatta tai vuoroa 
varaamatta. Löytävässä vanhustyössä työn sisältö on tärkein, 
mutta myös toimipaikan sijainnilla on merkitystä. Keskeinen 
toimipaikka luo läpinäkyvyyttä, madaltaa kynnystä ja tietoi-
suus paikasta leviää. Toimijat ovat helposti tavoitettavissa 
– niin asiakkaiden kuin yhteistyökumppaneiden on helppo 
tulla. 

Kenelle
Arjessa haasteita kohdanneet, palvelujen ulkopuolella olevat 
tai muuten ammatillista tukea tarvitsevat toiminta-alueen yli 
60-vuotiaat kuntalaiset sekä yhteistyökumppanit. 

Miten
•  Viihtyisä ja kauniisti sisutettu toimipaikka luo luottamusta 

ja viestii ammattimaisuudesta.
•  Sisälle voi poiketa aina, kun henkilökuntaa on paikalla.

•  Tulija otetaan vastaan ystävällisesti ja avoimesti.
•  Kiinnitetään huomiota tasavertaiseen kohtaamiseen ja 

vuorovaikutukseen osallisuutta edistäen.
•  Tarjolla on aina kupponen kahvia, hyvää seuraa sekä 

aikaa, päätä ja sydäntä.

Kenen kanssa
On hyvä, jos toimitilat mahdollistavat myös erilaiset ryhmä-
toiminnot ja tiloissa voi antaa esimerkiksi digitukea iäkkäil-
le. Tällöin tilat voivat olla lainattavissa myös muille saman 
kohderyhmän kanssa toimiville, kuten seurakunta, digitukea 
tarjoavat toimijat sekä Kela. 

Millä resursseilla
Seutukaupungeissa ja maalaiskunnissa tilojen vuokrat ovat 
kohtuuhintaisia. Tällöin järjestötoimijankin on mahdollista va-
lita tila taajaman pääkadun varrelta keskeiseltä paikalta. Tilan 
saa kalustettua viihtyisäksi kohtuuhintaan ja osan kalusteista 
ja astioista voi löytää kirpputoreilta käytettynäkin.

Mitä
Löytävässä vanhustyössä toimipaikan sijainnilla on 
todettu olevan suuri merkitys. Valinnassa on hyvä 
kiinnittää huomiota keskeiseen sijaintiin, helppoon 
saavutettavuuteen ja esteettömään kulkuun.

Se, että toimijataho on näkyvästi esillä, pihalla infoa 
antava ständi ja mahdollisuuksien mukaan kesäaikaan 
myös muutama tuoli ja pöytä, kutsuvat juttusille ja 
viihtymään.
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Fingerroosin säätiö / Laajempi Löytävä vanhustyö Varsinais-Suomessa

Keskeinen toimipaikka – Löytävän työn sydän

Miksi 
Ihmisillä on tarve kohdata ja tulla kohdatuksi. Tarvitaan 
paikkoja, joihin on helppo tulla jonottamatta tai vuoroa 
varaamatta. Löytävässä vanhustyössä työn sisältö on tärkein, 
mutta myös toimipaikan sijainnilla on merkitystä. Keskeinen 
toimipaikka luo läpinäkyvyyttä, madaltaa kynnystä ja tietoi-
suus paikasta leviää. Toimijat ovat helposti tavoitettavissa 
– niin asiakkaiden kuin yhteistyökumppaneiden on helppo 
tulla. 

Kenelle
Arjessa haasteita kohdanneet, palvelujen ulkopuolella olevat 
tai muuten ammatillista tukea tarvitsevat toiminta-alueen yli 
60-vuotiaat kuntalaiset sekä yhteistyökumppanit. 

Miten
•  Viihtyisä ja kauniisti sisutettu toimipaikka luo luottamusta 

ja viestii ammattimaisuudesta.
•  Sisälle voi poiketa aina, kun henkilökuntaa on paikalla.

•  Tulija otetaan vastaan ystävällisesti ja avoimesti.
•  Kiinnitetään huomiota tasavertaiseen kohtaamiseen ja 

vuorovaikutukseen osallisuutta edistäen.
•  Tarjolla on aina kupponen kahvia, hyvää seuraa sekä 

aikaa, päätä ja sydäntä.

Kenen kanssa
On hyvä, jos toimitilat mahdollistavat myös erilaiset ryhmä-
toiminnot ja tiloissa voi antaa esimerkiksi digitukea iäkkäil-
le. Tällöin tilat voivat olla lainattavissa myös muille saman 
kohderyhmän kanssa toimiville, kuten seurakunta, digitukea 
tarjoavat toimijat sekä Kela. 

Millä resursseilla
Seutukaupungeissa ja maalaiskunnissa tilojen vuokrat ovat 
kohtuuhintaisia. Tällöin järjestötoimijankin on mahdollista va-
lita tila taajaman pääkadun varrelta keskeiseltä paikalta. Tilan 
saa kalustettua viihtyisäksi kohtuuhintaan ja osan kalusteista 
ja astioista voi löytää kirpputoreilta käytettynäkin.

Mitä
Löytävässä vanhustyössä toimipaikan sijainnilla on 
todettu olevan suuri merkitys. Valinnassa on hyvä 
kiinnittää huomiota keskeiseen sijaintiin, helppoon 
saavutettavuuteen ja esteettömään kulkuun.

Se, että toimijataho on näkyvästi esillä, pihalla infoa 
antava ständi ja mahdollisuuksien mukaan kesäaikaan 
myös muutama tuoli ja pöytä, kutsuvat juttusille ja 
viihtymään.
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Fingerroosin säätiö / Laajempi Löytävä vanhustyö Varsinais-Suomessa

Aikaa, päätä ja sydäntä – yksilötyön malli

Mitä
Löytävän vanhustyön yksilötyön malli on yksinker-
tainen ja tehokas. Kun ikäihmisellä on elämässään 
pulmia tai vaikeuksia, silloin autetaan. 

Tukea tarjotaan lähellä, ikäihmisen omassa elinym-
päristössä ja rinnalla kuljetaan niin kauan kuin tarve 
vaatii.

Miksi
Ongelmia kohdanneen iäkkään tilanteen kartoitus vaatii 
aikaa, päätä ja sydäntä. On tärkeää miettiä yhdessä iäkkään 
kanssa ratkaisuja hänen elämäntilanteensa parantamiseksi. 
Löytävän vanhustyön malli tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja, jotka 
perustuvat iäkkään asiakkaan odotuksiin ja toiveisiin. Asiak-
kaalle tarjotaan keskustelutukea ja hänet autetaan tarvitse-
miensa palveluiden pariin. 

Kenelle
Asiakkaina ovat esimerkiksi kokonaan tai riittämättömien pal-
velujen piirissä olevat, suuria elämän muutoksia kohdanneet, 
yksinäiset, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat tai muuten 
ammatillista tukea tarvitsevat yli 60-vuotiaat.

Miten
•  Ikäihminen tavataan paikassa, joka hänestä tuntuu parhaalta.
•  Yksilötyön toiminta perustuu pääasiallisesti kotikäynteihin.
•  Luottamuksen rakentamiseen varataan runsaasti aikaa ja 

tapaamisissa edetään rauhallisesti ja ikäihmisen ehdoilla.
•  Luottamuksen syntymisen jälkeen voidaan alkaa keskus-

tella asiakkaan elämäntilanteesta.

•  Tavoitteena on, että asiakas näkee oman elämäntilanteen-
sa ja mahdollisen avuntarpeensa realistisesti.

•  Asiakkuus päättyy jokaisen yksilöllisen jakson jälkeen. Tä-
män jälkeenkin vielä varmistetaan, että asiakas ei tipahda 
pois hänelle tarjotuista tukitoimista ja palveluista.

•  Löytävä työ on aina tavoitteellista ja määräaikaista.

Kenen kanssa 
Löytävän vanhustyön yksilötyön mallissa tehdään tiivistä 
yhteistyötä kuntakumppaneiden kanssa, kuten mielenter-
veys- ja päihdeyksiköiden, sosiaalitoimen sekä terveyskes-
kuksen asiakasohjaajien kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat 
mm. järjestöt, yritykset ja seurakunnat. Yksilötyön asiakkaat 
löydetään parhaiten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Millä resursseilla 
Yksilötyö vaatii koulutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattilaisia, joilla on hyvä alueen palvelujärjestelmän tunte-
mus. Lisäksi tulee olla toimisto, jossa on mahdollisuus tavata 
asiakkaita sekä tietokone ja puhelimet. Kotikäynnit tehdään 
mieluiten parityönä. Niihin tulee varata riittävästi aikaa ja 
soveltuva tapa kulkea.

EVÄITÄ ARKEEN OSALLISTUJASTA TEKIJÄKSILÖYDETYKSI TULEMINEN HELPPO OSALLISTUA



LÖYDETYKSI TULEMINENHELPPO OSALLISTUA

Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry / Kulttuuria minulle

Ajatushetki/Minnestimmen -museo-opastus  
– taidenäyttelyyn matalalla kynnyksellä

Miksi
Keskiverto museo-opastuksen tahti on joillekin liian nopea. 
Rauhallisesti etenevässä opastuksessa taiteeseen pääsee tutustu-
maan yhdessä ja ohjatusti. Tavoitteena on keskustella taideteos-
ten herättämistä ajatuksista vuorovaikutteisessa ilmapiirissä. 

Kenelle 
Opastukset on kehitetty muististaan huolissaan oleville, 
muistisairaille sekä heidän läheisilleen. Opastus sopii kui-
tenkin kaikille keskustelevasta opastuksesta kiinnostuneille 
taiteen ystäville.

Miten 
•  Ajatushetki/Minnestimmen voidaan toteuttaa museolla tai 

etäyhteyksin. Opastukseen on ennakkoilmoittautuminen. 
•  Osallistujamäärä on enintään 10 henkilöä, jotta kaikki voi-

vat jakaa ajatuksiaan.
•  Oppaan lisäksi mukana on toinen henkilö, joka on museolla 

apuna esim. teokselta toiselle ohjaamisessa ja etäopastukses-
sa tekniikan kanssa.

•  Inspiraationa keskustelulle toimivat oppaan valitsemat 
kolme teosta.

•  Museolla teokset voivat olla eri huoneissa, etänä teokset 
välitetään diaesityksenä.

•  Opastuksen alussa virittäydytään teemaan ja tunnelmaan. 
Jokaista teosta katsotaan hetki hiljaisuudessa, minkä jälkeen 
opas aloittelee keskustelua kysymyksillä. 

•  Teoksesta keskustellaan noin 10 min., jonka jälkeen siirrytään 
seuraavaan.

•  Jokaisesta teoksesta ja sen tehneestä taiteilijasta kerrotaan 
myös taustatietoja.

•  Lopuksi opas kokoaa opastuksen yhteen kertaamalla, 
millaisia teoksia opastuksella nähtiin ja millaista keskustelua 
teoksista syntyi.

Kenen kanssa 
Ajatushetki/Minnestimmen toteutuu museoyhteistyönä. 
Toimintamalli on kehitetty yhteistyössä Turun taidemuseon 
kanssa. Turun taidemuseon museolehtorilta saa lisätietoa 
opastuksesta ja opastusmenetelmästä. 
Ajatushetken manuaali - Minnestimmen manualen

Millä resursseilla
Tilaisuuden järjestämiseen tarvitaan ainakin kaksi henkilöä: 
opas ja avustaja. Oppaan tulee varata valmisteluille aikaa 
8–16 tuntia. Museossa järjestetään istumapaikat teosten 
ääreen. Opastukseen voi tarvita materiaalia, esim. aikakaus-
lehtiä virittämään teeman tunnelmaan tai teos laminoituna 
valokuvana, joka voi kiertää osallistujilla. Etäopastuksilla 
tarvitaan kameralla ja mikrofonilla varustettu tietokone inter-
netyhteyksin, sähköpostiosoite ja etäkokoukseen soveltuva 
videosovellus. Tiedottamiskanavina toimivat esimerkiksi 
sanomalehti sekä eri tahojen sosiaalisen median kanavat.

Mitä
Tunnin mittaisessa Ajatushetki/Minnestimmen 
-museo-opastuksessa pääpaino on taideteosten 
herättämissä ajatuksissa ja niiden pohjalta käytävässä 
keskustelussa.

Erityispiirteinä ovat rauhallinen tahti ja osallistujaläh-
töisyys. Opastuksen voi toteuttaa myös etäyhteyksin. 
Ajatushetki-opastus on suomenkielinen ja Minnestim-
men-opastus ruotsinkielinen.
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Aikaa, päätä ja sydäntä – yksilötyön malli

Mitä
Löytävän vanhustyön yksilötyön malli on yksinker-
tainen ja tehokas. Kun ikäihmisellä on elämässään 
pulmia tai vaikeuksia, silloin autetaan. 

Tukea tarjotaan lähellä, ikäihmisen omassa elinym-
päristössä ja rinnalla kuljetaan niin kauan kuin tarve 
vaatii.

Miksi
Ongelmia kohdanneen iäkkään tilanteen kartoitus vaatii 
aikaa, päätä ja sydäntä. On tärkeää miettiä yhdessä iäkkään 
kanssa ratkaisuja hänen elämäntilanteensa parantamiseksi. 
Löytävän vanhustyön malli tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja, jotka 
perustuvat iäkkään asiakkaan odotuksiin ja toiveisiin. Asiak-
kaalle tarjotaan keskustelutukea ja hänet autetaan tarvitse-
miensa palveluiden pariin. 

Kenelle
Asiakkaina ovat esimerkiksi kokonaan tai riittämättömien pal-
velujen piirissä olevat, suuria elämän muutoksia kohdanneet, 
yksinäiset, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat tai muuten 
ammatillista tukea tarvitsevat yli 60-vuotiaat.

Miten
•  Ikäihminen tavataan paikassa, joka hänestä tuntuu parhaalta.
•  Yksilötyön toiminta perustuu pääasiallisesti kotikäynteihin.
•  Luottamuksen rakentamiseen varataan runsaasti aikaa ja 

tapaamisissa edetään rauhallisesti ja ikäihmisen ehdoilla.
•  Luottamuksen syntymisen jälkeen voidaan alkaa keskus-

tella asiakkaan elämäntilanteesta.

•  Tavoitteena on, että asiakas näkee oman elämäntilanteen-
sa ja mahdollisen avuntarpeensa realistisesti.

•  Asiakkuus päättyy jokaisen yksilöllisen jakson jälkeen. Tä-
män jälkeenkin vielä varmistetaan, että asiakas ei tipahda 
pois hänelle tarjotuista tukitoimista ja palveluista.

•  Löytävä työ on aina tavoitteellista ja määräaikaista.

Kenen kanssa 
Löytävän vanhustyön yksilötyön mallissa tehdään tiivistä 
yhteistyötä kuntakumppaneiden kanssa, kuten mielenter-
veys- ja päihdeyksiköiden, sosiaalitoimen sekä terveyskes-
kuksen asiakasohjaajien kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat 
mm. järjestöt, yritykset ja seurakunnat. Yksilötyön asiakkaat 
löydetään parhaiten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Millä resursseilla 
Yksilötyö vaatii koulutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattilaisia, joilla on hyvä alueen palvelujärjestelmän tunte-
mus. Lisäksi tulee olla toimisto, jossa on mahdollisuus tavata 
asiakkaita sekä tietokone ja puhelimet. Kotikäynnit tehdään 
mieluiten parityönä. Niihin tulee varata riittävästi aikaa ja 
soveltuva tapa kulkea.

EVÄITÄ ARKEEN OSALLISTUJASTA TEKIJÄKSILÖYDETYKSI TULEMINEN HELPPO OSALLISTUA
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Fingerroosin säätiö / Laajempi Löytävä vanhustyö Varsinais-Suomessa

Keskeinen toimipaikka – Löytävän työn sydän

Miksi 
Ihmisillä on tarve kohdata ja tulla kohdatuksi. Tarvitaan 
paikkoja, joihin on helppo tulla jonottamatta tai vuoroa 
varaamatta. Löytävässä vanhustyössä työn sisältö on tärkein, 
mutta myös toimipaikan sijainnilla on merkitystä. Keskeinen 
toimipaikka luo läpinäkyvyyttä, madaltaa kynnystä ja tietoi-
suus paikasta leviää. Toimijat ovat helposti tavoitettavissa 
– niin asiakkaiden kuin yhteistyökumppaneiden on helppo 
tulla. 

Kenelle
Arjessa haasteita kohdanneet, palvelujen ulkopuolella olevat 
tai muuten ammatillista tukea tarvitsevat toiminta-alueen yli 
60-vuotiaat kuntalaiset sekä yhteistyökumppanit. 

Miten
•  Viihtyisä ja kauniisti sisutettu toimipaikka luo luottamusta 

ja viestii ammattimaisuudesta.
•  Sisälle voi poiketa aina, kun henkilökuntaa on paikalla.

•  Tulija otetaan vastaan ystävällisesti ja avoimesti.
•  Kiinnitetään huomiota tasavertaiseen kohtaamiseen ja 

vuorovaikutukseen osallisuutta edistäen.
•  Tarjolla on aina kupponen kahvia, hyvää seuraa sekä 

aikaa, päätä ja sydäntä.

Kenen kanssa
On hyvä, jos toimitilat mahdollistavat myös erilaiset ryhmä-
toiminnot ja tiloissa voi antaa esimerkiksi digitukea iäkkäil-
le. Tällöin tilat voivat olla lainattavissa myös muille saman 
kohderyhmän kanssa toimiville, kuten seurakunta, digitukea 
tarjoavat toimijat sekä Kela. 

Millä resursseilla
Seutukaupungeissa ja maalaiskunnissa tilojen vuokrat ovat 
kohtuuhintaisia. Tällöin järjestötoimijankin on mahdollista va-
lita tila taajaman pääkadun varrelta keskeiseltä paikalta. Tilan 
saa kalustettua viihtyisäksi kohtuuhintaan ja osan kalusteista 
ja astioista voi löytää kirpputoreilta käytettynäkin.

Mitä
Löytävässä vanhustyössä toimipaikan sijainnilla on 
todettu olevan suuri merkitys. Valinnassa on hyvä 
kiinnittää huomiota keskeiseen sijaintiin, helppoon 
saavutettavuuteen ja esteettömään kulkuun.

Se, että toimijataho on näkyvästi esillä, pihalla infoa 
antava ständi ja mahdollisuuksien mukaan kesäaikaan 
myös muutama tuoli ja pöytä, kutsuvat juttusille ja 
viihtymään.
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Fingerroosin säätiö / Laajempi Löytävä vanhustyö Varsinais-Suomessa

Aikaa, päätä ja sydäntä – yksilötyön malli

Mitä
Löytävän vanhustyön yksilötyön malli on yksinker-
tainen ja tehokas. Kun ikäihmisellä on elämässään 
pulmia tai vaikeuksia, silloin autetaan. 

Tukea tarjotaan lähellä, ikäihmisen omassa elinym-
päristössä ja rinnalla kuljetaan niin kauan kuin tarve 
vaatii.

Miksi
Ongelmia kohdanneen iäkkään tilanteen kartoitus vaatii 
aikaa, päätä ja sydäntä. On tärkeää miettiä yhdessä iäkkään 
kanssa ratkaisuja hänen elämäntilanteensa parantamiseksi. 
Löytävän vanhustyön malli tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja, jotka 
perustuvat iäkkään asiakkaan odotuksiin ja toiveisiin. Asiak-
kaalle tarjotaan keskustelutukea ja hänet autetaan tarvitse-
miensa palveluiden pariin. 

Kenelle
Asiakkaina ovat esimerkiksi kokonaan tai riittämättömien pal-
velujen piirissä olevat, suuria elämän muutoksia kohdanneet, 
yksinäiset, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat tai muuten 
ammatillista tukea tarvitsevat yli 60-vuotiaat.

Miten
•  Ikäihminen tavataan paikassa, joka hänestä tuntuu parhaalta.
•  Yksilötyön toiminta perustuu pääasiallisesti kotikäynteihin.
•  Luottamuksen rakentamiseen varataan runsaasti aikaa ja 

tapaamisissa edetään rauhallisesti ja ikäihmisen ehdoilla.
•  Luottamuksen syntymisen jälkeen voidaan alkaa keskus-

tella asiakkaan elämäntilanteesta.

•  Tavoitteena on, että asiakas näkee oman elämäntilanteen-
sa ja mahdollisen avuntarpeensa realistisesti.

•  Asiakkuus päättyy jokaisen yksilöllisen jakson jälkeen. Tä-
män jälkeenkin vielä varmistetaan, että asiakas ei tipahda 
pois hänelle tarjotuista tukitoimista ja palveluista.

•  Löytävä työ on aina tavoitteellista ja määräaikaista.

Kenen kanssa 
Löytävän vanhustyön yksilötyön mallissa tehdään tiivistä 
yhteistyötä kuntakumppaneiden kanssa, kuten mielenter-
veys- ja päihdeyksiköiden, sosiaalitoimen sekä terveyskes-
kuksen asiakasohjaajien kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat 
mm. järjestöt, yritykset ja seurakunnat. Yksilötyön asiakkaat 
löydetään parhaiten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Millä resursseilla 
Yksilötyö vaatii koulutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattilaisia, joilla on hyvä alueen palvelujärjestelmän tunte-
mus. Lisäksi tulee olla toimisto, jossa on mahdollisuus tavata 
asiakkaita sekä tietokone ja puhelimet. Kotikäynnit tehdään 
mieluiten parityönä. Niihin tulee varata riittävästi aikaa ja 
soveltuva tapa kulkea.

EVÄITÄ ARKEEN OSALLISTUJASTA TEKIJÄKSILÖYDETYKSI TULEMINEN HELPPO OSALLISTUA
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Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry / Kulttuuria minulle

Kulttuurikahvit-etätapaaminen

Miksi
Viranomaisohjeistus oli koronakeväänä 2020 ikäihmisten osalta 
karanteeninomaisissa olosuhteissa pysymiseen kannustavaa. 
Tasavallan presidentti Sauli Niinistö kehotti ottamaan etäisyyt-
tä fyysisesti, mutta samalla lähestymään ”henkisesti”. Kulttuu-
rikahvit perustettiin hengähdystauoksi omaan arkeen kahvin-
juonnin ja kulttuurin merkeissä. Etätapaaminen mahdollistaa 
eri paikkakunnilla asuvien osallistumisen matalla kynnyksellä. 

Kenelle 
Muistisairautta sairastaville henkilöille läheisineen.

Miten
•  Tiedotus Kulttuurikahveista kohderyhmää tavoittavilla 

kanavilla.
•  Ilmoittautumiset sähköpostitse, mukaan mahtuu enintään 12 

osallistujaa, jotta jokainen tulee kuulluksi ja pääsee ääneen.
•  Tarvittaessa etäyhteyden testausta ja käytön opastusta 

ennakkoon.
•  Tapaamisessa kaksi ohjaajaa, joista toinen keskittyy enem-

män tekniikkaan ja toinen keskustelun ylläpitämiseen ja 
sisällön välittämiseen.

•  Yhdessäolon tunteen mahdollistamiseksi lähtökohta on, 
että kaikilla on kamera päällä.

•  Tapaaminen alkaa kuulumiskierroksella, jonka jälkeen pe-
rehdytään kertakohtaiseen teemaan (esim. valokuvat, runot, 
musiikki, tanssi), josta keskustellaan ja jaetaan muistoja.

•  Tapaamisiin voi liittyä vapaaehtoisia ennakkotehtäviä, 
esimerkiksi pyyntö näyttää videon välityksellä itselle mer-
kityksellistä lapsuuden esinettä tai ottaa siitä valokuva jo 
etukäteen.

Kenen kanssa
Vakituisten osallistujien ja ohjaajien lisäksi mukana voi olla 
myös opiskelijoita ja ammattilaisia tutustumassa toimintaan.

Millä resursseilla
Kulttuurikahvien järjestämiseen tarvitaan kaksi ohjaajaa, 
mieluiten sote- ja kulttuurialan ammattilaisia. Ennakkoval-
misteluille on hyvä varata aikaa 2–6 tuntia sisällön suunnit-
teluun, tarvittavien materiaalien työstämiseen sekä yhtey-
denpitoon osallistujien kanssa. Tilaisuudesta tiedottaminen 
tapahtuu lehtien, nettisivujen ja sosiaalisen median kanavien 
kautta sekä yhteistyökumppaneiden avulla. Järjestäjätaholla 
ja osallistujilla tulee olla kameralla ja mikrofonilla varustettu 
tietokone internet-yhteyksin. Lisäksi jokaisella tulee olla säh-
köpostiosoite ja etäkokoukseen soveltuva videosovellus.

Mitä
Viikoittaiset videosovelluksella toteutettavat tunnin 
mittaiset etätapaamiset sisältävät keskustelua osallis-
tujien kuulumisista sekä ajatustenvaihtoa kulloisenkin 
kulttuuriteeman herättämistä ajatuksista ja kokemuk-
sista kahvittelun lomassa.

Teemasisällöt suunnitellaan osallistujien toiveita ky-
syen ja kuunnellen. 
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Aikaa, päätä ja sydäntä – yksilötyön malli

Mitä
Löytävän vanhustyön yksilötyön malli on yksinker-
tainen ja tehokas. Kun ikäihmisellä on elämässään 
pulmia tai vaikeuksia, silloin autetaan. 

Tukea tarjotaan lähellä, ikäihmisen omassa elinym-
päristössä ja rinnalla kuljetaan niin kauan kuin tarve 
vaatii.

Miksi
Ongelmia kohdanneen iäkkään tilanteen kartoitus vaatii 
aikaa, päätä ja sydäntä. On tärkeää miettiä yhdessä iäkkään 
kanssa ratkaisuja hänen elämäntilanteensa parantamiseksi. 
Löytävän vanhustyön malli tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja, jotka 
perustuvat iäkkään asiakkaan odotuksiin ja toiveisiin. Asiak-
kaalle tarjotaan keskustelutukea ja hänet autetaan tarvitse-
miensa palveluiden pariin. 

Kenelle
Asiakkaina ovat esimerkiksi kokonaan tai riittämättömien pal-
velujen piirissä olevat, suuria elämän muutoksia kohdanneet, 
yksinäiset, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat tai muuten 
ammatillista tukea tarvitsevat yli 60-vuotiaat.

Miten
•  Ikäihminen tavataan paikassa, joka hänestä tuntuu parhaalta.
•  Yksilötyön toiminta perustuu pääasiallisesti kotikäynteihin.
•  Luottamuksen rakentamiseen varataan runsaasti aikaa ja 

tapaamisissa edetään rauhallisesti ja ikäihmisen ehdoilla.
•  Luottamuksen syntymisen jälkeen voidaan alkaa keskus-

tella asiakkaan elämäntilanteesta.

•  Tavoitteena on, että asiakas näkee oman elämäntilanteen-
sa ja mahdollisen avuntarpeensa realistisesti.

•  Asiakkuus päättyy jokaisen yksilöllisen jakson jälkeen. Tä-
män jälkeenkin vielä varmistetaan, että asiakas ei tipahda 
pois hänelle tarjotuista tukitoimista ja palveluista.

•  Löytävä työ on aina tavoitteellista ja määräaikaista.

Kenen kanssa 
Löytävän vanhustyön yksilötyön mallissa tehdään tiivistä 
yhteistyötä kuntakumppaneiden kanssa, kuten mielenter-
veys- ja päihdeyksiköiden, sosiaalitoimen sekä terveyskes-
kuksen asiakasohjaajien kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat 
mm. järjestöt, yritykset ja seurakunnat. Yksilötyön asiakkaat 
löydetään parhaiten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Millä resursseilla 
Yksilötyö vaatii koulutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattilaisia, joilla on hyvä alueen palvelujärjestelmän tunte-
mus. Lisäksi tulee olla toimisto, jossa on mahdollisuus tavata 
asiakkaita sekä tietokone ja puhelimet. Kotikäynnit tehdään 
mieluiten parityönä. Niihin tulee varata riittävästi aikaa ja 
soveltuva tapa kulkea.
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Pohjois-Savon Kylät ry / Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön 

Maaseudun kylien virkistyspäivissä kohdataan 
ja saadaan eväitä arkeen

Miksi
Virkistyspäivillä luodaan elämään lisää merkityksellisyyttä ja 
edistetään hyvinvointia, kun ikäihmisten osallisuus vahvistuu 
ja sosiaalisten kontaktien luominen ja ylläpitäminen mah-
dollistuvat.  Osallistuminen vahvistaa omaan kyläyhteisöön 
kuulumista ja madaltaa avun pyytämisen ja tarjoamisen kyn-
nystä. Virkistyspäivät vilkastuttavat kylätoimintaa, innostavat 
osallistumaan ja saavat mahdollisesti myös uusia vapaa-
ehtoistoimijoita mukaan toimintaan.

Kenelle
Kotona asuville harvaanasutun maaseudun ikäihmisille. 
Sovellettavissa myös muille kohderyhmille.

Miten
•  Päivien sisältö suunnitellaan yhdessä ikäihmisten ja 

vapaa ehtoisten kanssa tarve- ja palautekyselyjä hyödyn-
täen. Osallistujamäärä voi vaihdella toteutuspaikan tilan 
mukaan.

•  Tapahtumasta tehdään mainos ja sitä markkinoidaan 
paikallis lehdessä, kylän ilmoitustaululla, postilaatikko-
jakeluna, somessa sekä “puskaradiossa”.

•  Virkistyspäivä alkaa aamupäivän tieto-osuudella, joka 
edistää monipuolisesti hyvinvointia sekä arjen turvalli-
suutta (esimerkiksi kodin korjausneuvonta, digi- ja pal-
veluohjaus, edun valvonta, Kela, toimintakyky, mielen 
hyvinvointi, muisti, ravitsemus, uni). 

•  Asiaosuutta seuraa ruokailu tai kahvitus, jonka mahdolli-
nen maksu kannattaa pitää pienenä (3–5 €).

•  Virkistyspäivän lopuksi iltapäivällä on tarjolla viihteelisem-
pää ohjelmaa (esimerkiksi yhteislaulu, jumppa, taiteilija-
vierailut).

Kenen kanssa
Virkistyspäivät toteutetaan yhdessä kylän eri toimijoiden 
kanssa (kyläyhdistys ja muut paikalliset yhdistykset). Kylä-
toimijat voivat myös hoitaa ruokailun ja/tai kahvituksen. 
Ohjelmaa voi toteuttaa esimerkiksi muiden järjestöjen, yrittä-
jien, muusikoiden, opiskelijoiden, kylien, muiden hankkeiden, 
viranomaisten, ohjelmantarjoajien, taiteilijoiden, kunnan 
palveluohjauksen / liikunnanohjaajien kanssa, koulujen ja 
seurakuntien kanssa.

Millä resursseilla
•  Toimiva ja turvallinen tila, jossa huomioitu esteettömyys, 

paloturvallisuus ja ensiapuvälineistö.
•  Sisällöistä riippuen nettiyhteys, tietokone, videotykki, 

valkokangas ja tarvittaessa äänentoistolaitteet.
Paikallinen järjestävä taho koordinoi tapahtuman:
•  1–2 henkilöä ja 2–6 vapaaehtoisia osallistujamääristä 

riippuen.
•  Ennakkovalmistelut hyvissä ajoin (kk aiemmin) noin 6–7 

tuntia (valmistelut, markkinointi, mainos, ilmoittautumis-
ten vastaan otto).

•  Tapahtumapäivänä paikan päällä noin 5–7 tuntia. Jäl-
kitöihin noin 1–2 tuntia (muistio, esiintyjien palkkiot ja 
mahdolliset Teosto- maksut).

Mitä
Virkistyspäivät on suunniteltu harvaanasutun maa-
seudun ikäihmisille, joille tarjotut palvelut ja toimin-
nat ovat yleensä pääosin kuntakeskuksissa.

Noin kolme tuntia kestävä virkistyspäivä järjestetään 
kylän yhteisissä kokoontumistiloissa kerran kuukau-
dessa. Virkistyspäivä sisältää tieto-osuuden, yhtei-
söllisen ruokailun sekä mieltä ja kehoa virkistävää 
ohjelmaa.
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Aikaa, päätä ja sydäntä – yksilötyön malli

Mitä
Löytävän vanhustyön yksilötyön malli on yksinker-
tainen ja tehokas. Kun ikäihmisellä on elämässään 
pulmia tai vaikeuksia, silloin autetaan. 

Tukea tarjotaan lähellä, ikäihmisen omassa elinym-
päristössä ja rinnalla kuljetaan niin kauan kuin tarve 
vaatii.

Miksi
Ongelmia kohdanneen iäkkään tilanteen kartoitus vaatii 
aikaa, päätä ja sydäntä. On tärkeää miettiä yhdessä iäkkään 
kanssa ratkaisuja hänen elämäntilanteensa parantamiseksi. 
Löytävän vanhustyön malli tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja, jotka 
perustuvat iäkkään asiakkaan odotuksiin ja toiveisiin. Asiak-
kaalle tarjotaan keskustelutukea ja hänet autetaan tarvitse-
miensa palveluiden pariin. 

Kenelle
Asiakkaina ovat esimerkiksi kokonaan tai riittämättömien pal-
velujen piirissä olevat, suuria elämän muutoksia kohdanneet, 
yksinäiset, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat tai muuten 
ammatillista tukea tarvitsevat yli 60-vuotiaat.

Miten
•  Ikäihminen tavataan paikassa, joka hänestä tuntuu parhaalta.
•  Yksilötyön toiminta perustuu pääasiallisesti kotikäynteihin.
•  Luottamuksen rakentamiseen varataan runsaasti aikaa ja 

tapaamisissa edetään rauhallisesti ja ikäihmisen ehdoilla.
•  Luottamuksen syntymisen jälkeen voidaan alkaa keskus-

tella asiakkaan elämäntilanteesta.

•  Tavoitteena on, että asiakas näkee oman elämäntilanteen-
sa ja mahdollisen avuntarpeensa realistisesti.

•  Asiakkuus päättyy jokaisen yksilöllisen jakson jälkeen. Tä-
män jälkeenkin vielä varmistetaan, että asiakas ei tipahda 
pois hänelle tarjotuista tukitoimista ja palveluista.

•  Löytävä työ on aina tavoitteellista ja määräaikaista.

Kenen kanssa 
Löytävän vanhustyön yksilötyön mallissa tehdään tiivistä 
yhteistyötä kuntakumppaneiden kanssa, kuten mielenter-
veys- ja päihdeyksiköiden, sosiaalitoimen sekä terveyskes-
kuksen asiakasohjaajien kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat 
mm. järjestöt, yritykset ja seurakunnat. Yksilötyön asiakkaat 
löydetään parhaiten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Millä resursseilla 
Yksilötyö vaatii koulutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattilaisia, joilla on hyvä alueen palvelujärjestelmän tunte-
mus. Lisäksi tulee olla toimisto, jossa on mahdollisuus tavata 
asiakkaita sekä tietokone ja puhelimet. Kotikäynnit tehdään 
mieluiten parityönä. Niihin tulee varata riittävästi aikaa ja 
soveltuva tapa kulkea.

EVÄITÄ ARKEEN OSALLISTUJASTA TEKIJÄKSILÖYDETYKSI TULEMINEN HELPPO OSALLISTUA
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Kirkkopalvelut ry ja Oulun Diakonissalaitoksen säätiö / IkäArvokas

Matalan kynnyksen vertaiskerho ikäihmisten osallisuuden 
vahvistamiseksi ja yksinäisyyden torjumiseksi

Miksi 
Vertaiskerhotoimintaa tarvitaan, jotta erityisesti palvelujen ulko-
puolelle jääneiden ikäihmisten osallisuus lisääntyy ja elämänhal-
linnan tunne vahvistuu.

Kenelle
Ikääntyneille, joiden osallistuminen kodin ulkopuoliseen toi-
mintaan on haastavaa. Vertaisuutta voidaan kokea esimerkiksi 
yksinäisyyden, terveysasioiden, leskeyden tai elämänhallinnan 
ongelmien kautta. Vertaisohjaajavalmennusta tarjotaan vapaa-
ehtoisille, jotka ovat kiinnostuneita vertaisuuteen perustuvasta 
ryhmätoiminnasta ja sen ohjaamisesta.

Miten
•  Ryhmän/kerhon tarve huomataan; alueen ikäihmisiltä paljon 

yhteydenottoja, kotikäyntejä, huoli-ilmoituksia
•  Mahdollisten yhteistyökumppaneiden etsiminen ja suunnit-

telun käynnistäminen
•  Vapaaehtoisten etsiminen vertaisohjaajaksi
•  Kartoitus vapaaehtois- ja vertaisohjaajavalmennuksen tar-

peesta
•  Ikäihmisten etsiminen ja rohkaiseminen mukaan, aktiivinen 

tiedottaminen
•  Osallistujille ilmaisen ryhmätoiminnan aloittaminen, jossa 

kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua suunnitteluun 
ja toteutukseen

Kenen kanssa
Kootaan toteutustiimi etsivän ja löytävän vanhustyön toimijoista 
(kaupunki, seurakunta tai järjestö) ja järjestetään tarvittaessa 
vertaisohjaajavalmennus. Koulutetuista vapaaehtoisista muo-
dostuu ohjaajaparit ja tarvittaessa etsitään vapaaehtoisia muihin 
kerhon tehtäviin. Kerhotoiminnan ohjausvastuu toteutetaan 
ohjaajaparin ja taustaorganisaation työntekijän yhteistyönä, jotta 
kerhotoiminta ei ole yhden henkilön voimavarojen varassa ja 
vapaaehtoisen vastuu ei kasva liian suureksi.

Millä resursseilla 
Taustaorganisaatio tarjoaa riittävää tukea vapaaehtois- ja 
vertaistoimintaan ja siinä kohdattaviin haasteisiin. On tärkeää 
huomioida ikääntyvien vapaaehtoisten haasteet, jotka voivat 
liittyä muun muassa terveyteen. Jaksamista edesauttaa taus-
taorganisaatioiden puolivuosittain järjestämät työnohjauk-
selliset tapaamiset, joiden aikana vertaiskerhojen ohjaajat 
voivat jakaa kokemuksiaan sekä saada lisäkoulutusta. Taus-
taorganisaation vastuulla on myös vapaaehtoisten muista-
minen ja kiittäminen, jotta vapaaehtoiset kokevat tulevansa 
arvostetuksi tehtävässään. 

Mitä 
Matalan kynnyksen vertaiskerhotoimintaa yksinäisyy-
den torjumiseksi lähellä ikäihmisen elinympäristöä. 
Toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja tasa-arvoi-
suuteen kerholaisten osallistuessa toiminnan suunnit-
teluun ja toteutukseen. Yhdistävänä tekijänä voi iän 
lisäksi olla esimerkiksi samanlainen elämäntilanne, 
jolloin vertaiset pystyvät ymmärtämään toistensa 
kokemusmaailmaa paremmin.
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Fingerroosin säätiö / Laajempi Löytävä vanhustyö Varsinais-Suomessa

Aikaa, päätä ja sydäntä – yksilötyön malli

Mitä
Löytävän vanhustyön yksilötyön malli on yksinker-
tainen ja tehokas. Kun ikäihmisellä on elämässään 
pulmia tai vaikeuksia, silloin autetaan. 

Tukea tarjotaan lähellä, ikäihmisen omassa elinym-
päristössä ja rinnalla kuljetaan niin kauan kuin tarve 
vaatii.

Miksi
Ongelmia kohdanneen iäkkään tilanteen kartoitus vaatii 
aikaa, päätä ja sydäntä. On tärkeää miettiä yhdessä iäkkään 
kanssa ratkaisuja hänen elämäntilanteensa parantamiseksi. 
Löytävän vanhustyön malli tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja, jotka 
perustuvat iäkkään asiakkaan odotuksiin ja toiveisiin. Asiak-
kaalle tarjotaan keskustelutukea ja hänet autetaan tarvitse-
miensa palveluiden pariin. 

Kenelle
Asiakkaina ovat esimerkiksi kokonaan tai riittämättömien pal-
velujen piirissä olevat, suuria elämän muutoksia kohdanneet, 
yksinäiset, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat tai muuten 
ammatillista tukea tarvitsevat yli 60-vuotiaat.

Miten
•  Ikäihminen tavataan paikassa, joka hänestä tuntuu parhaalta.
•  Yksilötyön toiminta perustuu pääasiallisesti kotikäynteihin.
•  Luottamuksen rakentamiseen varataan runsaasti aikaa ja 

tapaamisissa edetään rauhallisesti ja ikäihmisen ehdoilla.
•  Luottamuksen syntymisen jälkeen voidaan alkaa keskus-

tella asiakkaan elämäntilanteesta.

•  Tavoitteena on, että asiakas näkee oman elämäntilanteen-
sa ja mahdollisen avuntarpeensa realistisesti.

•  Asiakkuus päättyy jokaisen yksilöllisen jakson jälkeen. Tä-
män jälkeenkin vielä varmistetaan, että asiakas ei tipahda 
pois hänelle tarjotuista tukitoimista ja palveluista.

•  Löytävä työ on aina tavoitteellista ja määräaikaista.

Kenen kanssa 
Löytävän vanhustyön yksilötyön mallissa tehdään tiivistä 
yhteistyötä kuntakumppaneiden kanssa, kuten mielenter-
veys- ja päihdeyksiköiden, sosiaalitoimen sekä terveyskes-
kuksen asiakasohjaajien kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat 
mm. järjestöt, yritykset ja seurakunnat. Yksilötyön asiakkaat 
löydetään parhaiten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Millä resursseilla 
Yksilötyö vaatii koulutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattilaisia, joilla on hyvä alueen palvelujärjestelmän tunte-
mus. Lisäksi tulee olla toimisto, jossa on mahdollisuus tavata 
asiakkaita sekä tietokone ja puhelimet. Kotikäynnit tehdään 
mieluiten parityönä. Niihin tulee varata riittävästi aikaa ja 
soveltuva tapa kulkea.

EVÄITÄ ARKEEN OSALLISTUJASTA TEKIJÄKSILÖYDETYKSI TULEMINEN HELPPO OSALLISTUA
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Siskot ja Simot ry / KOKEVA-hanke 

Naapurikerho

Miksi
Ikääntyessä yhteisöllisyyden ja osallisuuden mahdollisuudet 
kaventuvat elämäntilanteen tai esimerkiksi liikkumisen muut-
tuessa hankalammaksi. Vaikka lähiympäristössä asuu ikäih-
misiä, kaupunkilähiöissä he eivät välttämättä tunne toisiaan 
ja/tai sosiaaliset kontaktit rajoittuvat tervehtimiseen. Lähellä 
kotia tapahtuvilla, kerhotiloissa järjestettävillä kerhotapaami-
silla tuodaan ikääntyneet lähitaloista yhteen, lisätään sisältöä 
arkeen ja otetaan askel eteenpäin yhteisöllisyydessä. Yhtei-
söihin kuuluminen lisää osallisuutta.

Kenelle
Ikäihmisille ja muille toiminnasta kiinnostuneille, jotka asuvat 
lähellä kerhotilaa.

Miten 
•  Aktiivisella alueellisella tiedottamisella 
•  Osallistamalla kerholaiset toiminnan suunnitteluun
•  Tarjoamalla kaikille avointa toimintaa, johon jokainen voi 

tulla omana itsenään
•  Hyvillä ohjaustaidoilla niin, että jokaisen ääni pääsee 

ryhmässä kuuluviin

•  Säännöllisyydellä, tapaamiset ovat kahden viikon välein 
samaan aikaan

•  Kerhosisällöillä, jotka ovat toteutettavissa tavallisen ihmisen 
taidoilla ja ilmaiseksi tai edullisesti (esim. aivojumppa, levy-
raati, bingo, petanque)

Kenen kanssa
Naapurikerhot kokoontuvat kaupungin vuokrataloyhtiön ker-
hotiloissa. Hankkeen työntekijät kuuluvat kaupungin löytävän 
vanhustyön työryhmään. Sen jäsenet yhdessä kaupungin 
terveysaseman henkilökunnan kanssa ohjaavat ikääntyneitä 
toimintaan.

Millä resursseilla
Kerhotoiminnasta vastaavat palkatut työntekijät. Naapuriker-
hojen toimintasisällöt pidetään mahdollisimman yksinkertai-
sina, jotta kokoontumisia on helppo jatkaa myös hankkeen 
päätyttyä. Toiminnassa hyödynnetään jo olemassa olevaa 
virikemateriaalia. Lisäksi kerholaiset itse suunnittelevat toi-
mintasisältöjä. Toimintaa voi toteuttaa myös ulkona.

Mitä 
Taloyhtiön kerhotilassa toteutettavat ikäihmisille 
suunnatut 1,5–2 tunnin mittaiset, kaikille avoimet 
Naapurikerhotapaamiset, joissa kokoonnutaan 
säännöllisesti viettämään aikaa yhteisen tekemisen 
merkeissä.
Naapurikerhot suunnittelevat itse toimintaansa ja to-
teuttavat sitä ohjaajien tai vapaaehtoisten avulla sekä 
itsenäisesti. Kerhotilaisuuksiin sisältyy kuulumisten 
vaihtoa kahvikupin äärellä.
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Fingerroosin säätiö / Laajempi Löytävä vanhustyö Varsinais-Suomessa

Aikaa, päätä ja sydäntä – yksilötyön malli

Mitä
Löytävän vanhustyön yksilötyön malli on yksinker-
tainen ja tehokas. Kun ikäihmisellä on elämässään 
pulmia tai vaikeuksia, silloin autetaan. 

Tukea tarjotaan lähellä, ikäihmisen omassa elinym-
päristössä ja rinnalla kuljetaan niin kauan kuin tarve 
vaatii.

Miksi
Ongelmia kohdanneen iäkkään tilanteen kartoitus vaatii 
aikaa, päätä ja sydäntä. On tärkeää miettiä yhdessä iäkkään 
kanssa ratkaisuja hänen elämäntilanteensa parantamiseksi. 
Löytävän vanhustyön malli tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja, jotka 
perustuvat iäkkään asiakkaan odotuksiin ja toiveisiin. Asiak-
kaalle tarjotaan keskustelutukea ja hänet autetaan tarvitse-
miensa palveluiden pariin. 

Kenelle
Asiakkaina ovat esimerkiksi kokonaan tai riittämättömien pal-
velujen piirissä olevat, suuria elämän muutoksia kohdanneet, 
yksinäiset, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat tai muuten 
ammatillista tukea tarvitsevat yli 60-vuotiaat.

Miten
•  Ikäihminen tavataan paikassa, joka hänestä tuntuu parhaalta.
•  Yksilötyön toiminta perustuu pääasiallisesti kotikäynteihin.
•  Luottamuksen rakentamiseen varataan runsaasti aikaa ja 

tapaamisissa edetään rauhallisesti ja ikäihmisen ehdoilla.
•  Luottamuksen syntymisen jälkeen voidaan alkaa keskus-

tella asiakkaan elämäntilanteesta.

•  Tavoitteena on, että asiakas näkee oman elämäntilanteen-
sa ja mahdollisen avuntarpeensa realistisesti.

•  Asiakkuus päättyy jokaisen yksilöllisen jakson jälkeen. Tä-
män jälkeenkin vielä varmistetaan, että asiakas ei tipahda 
pois hänelle tarjotuista tukitoimista ja palveluista.

•  Löytävä työ on aina tavoitteellista ja määräaikaista.

Kenen kanssa 
Löytävän vanhustyön yksilötyön mallissa tehdään tiivistä 
yhteistyötä kuntakumppaneiden kanssa, kuten mielenter-
veys- ja päihdeyksiköiden, sosiaalitoimen sekä terveyskes-
kuksen asiakasohjaajien kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat 
mm. järjestöt, yritykset ja seurakunnat. Yksilötyön asiakkaat 
löydetään parhaiten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Millä resursseilla 
Yksilötyö vaatii koulutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattilaisia, joilla on hyvä alueen palvelujärjestelmän tunte-
mus. Lisäksi tulee olla toimisto, jossa on mahdollisuus tavata 
asiakkaita sekä tietokone ja puhelimet. Kotikäynnit tehdään 
mieluiten parityönä. Niihin tulee varata riittävästi aikaa ja 
soveltuva tapa kulkea.

EVÄITÄ ARKEEN OSALLISTUJASTA TEKIJÄKSILÖYDETYKSI TULEMINEN HELPPO OSALLISTUA
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Jyväskylän hoivapalveluyhdistys ry / Eloa Elokotiin -hanke 

Neulegraffitien teko yhdistää sukupolvet

Miksi
Osallisuutta ja yhteisöllisyyttä vahvistava yhteisö tukee 
iäkkäiden toimintakykyä sekä vähentää heidän kokemaansa 
turvattomuutta ja yksinäisyyttä. Neulegraffitin teko on kivaa 
yhteisöllistä toimintaa, johon niin lapset kuin aikuisetkin 
pääsevät osallisiksi.
Neulegraffitin teko mahdollistaa iäkkäille mielekästä toi-
mintaa kotona, mistä on iloa muillekin. Aikuiset pääsevät 
siirtämään tietotaitoa lapsille, samalla kun luodaan kauneutta 
ja virikettä ympäristöön.

Kenelle
Iloksi päiväkodin käyttäjille, graffitin tekijöille sekä alueen 
ihmisille ja ohikulkijoille.

Miten
•  Projektin ohjaaja valitsee yhdessä päiväkodin kanssa koh-

teen, johon neulegraffiti  tullaan kiinnittämään.
•  Sommittelun helpottamiseksi ohjaaja käy neulojien kanssa 

mittaamassa kohteen (esim. oksien pituudet ja paksuudet).
•  Virkattavien palojen enimmäishalkaisija on hyvä sopia etukä-

teen (esim. 20 cm).
•  Kaikki virkkaavat omaa luovuuttaan hyväksikäyttäen enim-

mäkseen pyöreitä ”pannulappuja”, joista voi syntyä esim. 
erilaisia eläinhahmoja tai kukkia.

•  Palojen virkkaaminen yhdessä lisää yhteisöllisyyden tunnetta.
•  Neulegraffitin tekijöille luodaan oma WhatsApp-ryhmä, jossa 

jaetaan kuvia ja ihaillaan valmistuneita paloja.
•  Kun pannulappuja on tarpeeksi, sommitellaan ne kokonai-

suuksiksi ja valokuvataan muistin virkistykseksi ennen kuin 
palat yhdistetään isommiksi peitoiksi.

•  Lopuksi pujotetaan vielä pitkät apulangat työn läpi, noin 
10 cm välein, joilla saadaan peitto kiinnitettyä puuhun tms. 
kohteeseen helposti.

Kenen kanssa
Yhteistyössä päiväkodin työntekijöiden ja lasten sekä alueen 
ikääntyneiden asukkaiden kanssa.

Millä resursseilla
Tarvitaan ohjaaja koordinoimaan kokonaisuutta, jonka kesto 
on noin kolme kuukautta. Suunnittelutapaamisia 1 krt/kk 
ryhmän kanssa & graffitin kiinnitys noin 3 h. Puhelin vies-
tintää ja kuvausta varten. Villalankoja, virkkauskoukkuja ja 
kalastajalankaa, myös ns. jämälankoja osallistujien omista 
varastoista voi hyödyntää. Vanhojen neuleiden langat uusio-
käyttöön osaksi neulegraffitia.  

Mitä
Tehdään yhteinen taideteos päiväkodin pihaan, esim. 
puuhun yhteistyössä lasten ja ikääntyneiden kanssa. 

Kukin omien taitojensa mukaan virkkaa ja koristelee 
esim. eläinaiheisia patalappuja, jotka kiinnitetään 
valittuun kohteeseen.
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Aikaa, päätä ja sydäntä – yksilötyön malli

Mitä
Löytävän vanhustyön yksilötyön malli on yksinker-
tainen ja tehokas. Kun ikäihmisellä on elämässään 
pulmia tai vaikeuksia, silloin autetaan. 

Tukea tarjotaan lähellä, ikäihmisen omassa elinym-
päristössä ja rinnalla kuljetaan niin kauan kuin tarve 
vaatii.

Miksi
Ongelmia kohdanneen iäkkään tilanteen kartoitus vaatii 
aikaa, päätä ja sydäntä. On tärkeää miettiä yhdessä iäkkään 
kanssa ratkaisuja hänen elämäntilanteensa parantamiseksi. 
Löytävän vanhustyön malli tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja, jotka 
perustuvat iäkkään asiakkaan odotuksiin ja toiveisiin. Asiak-
kaalle tarjotaan keskustelutukea ja hänet autetaan tarvitse-
miensa palveluiden pariin. 

Kenelle
Asiakkaina ovat esimerkiksi kokonaan tai riittämättömien pal-
velujen piirissä olevat, suuria elämän muutoksia kohdanneet, 
yksinäiset, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat tai muuten 
ammatillista tukea tarvitsevat yli 60-vuotiaat.

Miten
•  Ikäihminen tavataan paikassa, joka hänestä tuntuu parhaalta.
•  Yksilötyön toiminta perustuu pääasiallisesti kotikäynteihin.
•  Luottamuksen rakentamiseen varataan runsaasti aikaa ja 

tapaamisissa edetään rauhallisesti ja ikäihmisen ehdoilla.
•  Luottamuksen syntymisen jälkeen voidaan alkaa keskus-

tella asiakkaan elämäntilanteesta.

•  Tavoitteena on, että asiakas näkee oman elämäntilanteen-
sa ja mahdollisen avuntarpeensa realistisesti.

•  Asiakkuus päättyy jokaisen yksilöllisen jakson jälkeen. Tä-
män jälkeenkin vielä varmistetaan, että asiakas ei tipahda 
pois hänelle tarjotuista tukitoimista ja palveluista.

•  Löytävä työ on aina tavoitteellista ja määräaikaista.

Kenen kanssa 
Löytävän vanhustyön yksilötyön mallissa tehdään tiivistä 
yhteistyötä kuntakumppaneiden kanssa, kuten mielenter-
veys- ja päihdeyksiköiden, sosiaalitoimen sekä terveyskes-
kuksen asiakasohjaajien kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat 
mm. järjestöt, yritykset ja seurakunnat. Yksilötyön asiakkaat 
löydetään parhaiten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Millä resursseilla 
Yksilötyö vaatii koulutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattilaisia, joilla on hyvä alueen palvelujärjestelmän tunte-
mus. Lisäksi tulee olla toimisto, jossa on mahdollisuus tavata 
asiakkaita sekä tietokone ja puhelimet. Kotikäynnit tehdään 
mieluiten parityönä. Niihin tulee varata riittävästi aikaa ja 
soveltuva tapa kulkea.

EVÄITÄ ARKEEN OSALLISTUJASTA TEKIJÄKSILÖYDETYKSI TULEMINEN HELPPO OSALLISTUA
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Suomen Asumisen Apu ry / Parempaa elämää lähitoiminnalla 

Puhelinporinat – ikääntyneiden ryhmätoimintaa puhelimitse

Miksi
Ryhmätoiminta lisää tutkitusti iäkkäiden hyvinvointia. 
Puhelin porinat tarjoaa mahdollisuuden ryhmään osallistumi-
seen ja kuulumisen kokemukseen myös silloin, kun lähitapaa-
misia ei voi järjestää (esim. epidemian, tilojen puutteen tai 
pitkien etäisyyksien takia) tai kun niihin ei voi osallistua esim. 
heikentyneen toimintakyvyn vuoksi. Puhelinporinat sopii 
useimmille, koska etäosallistuminen ei vaadi teknistä osaa-
mista eikä digilaitteita: osallistua voi vaikka lankapuhelimella!

Kenelle
Kaikille ikääntyneille, jotka kaipaavat arkeensa vertaisten 
seuraa ja erityisesti niille, joilla on syystä tai toisesta haasteita 
poistua kotoaan osallistuakseen ryhmätoimintaan.

Miten
•  Yhteen ryhmäpuheluun voi osallistua ”kokoajan” lisäksi 

3–5 muuta henkilöä. Varmista operaattoriltasi, että ryhmä-
puhelu toiminto on mahdollinen ja kysy tarkemmat ohjeet 
sen tekemiseen

•  Ryhmäpuhelun sopiva kesto on 30–40 minuuttia ja sisältö 
voi noudattaa tavanomaisen ryhmätapaamisen ”kaarta” 
alun kuulumiskierroksineen, ohjelmineen ja selkeine 
lopetuksineen. Ohjelma voi pitää sisällään melkein mitä 
vain: se voi olla ihan vaan jutusteluakin, mutta myös visai-
lu ja jopa yhdessä jumppaaminen onnistuu puhelimitse. 
Tärkeintä on antaa tilaa osallistujille, kuunnella heidän 
toiveitaan ja ideoitaan ja jättää tapaamisiin myös väljyyttä

•  Puhelujen kokoajan tärkeä tehtävä on varmistaa, että jo-
kainen tulee kuulluksi ja saa osallistua yhteiseen hetkeen 
haluamallaan tavalla. Puhelujen kokoaja pitää yllä hyvää 
tunnelmaa ja huomioi kaikkia tasapuolisesti

Kenen kanssa
Ryhmäpuhelun kokoajana voi hyvin toimia tehtävään pereh-
dytyksen saanut vapaaehtoinen. Asiakasohjauksia voivat 
tehdä esim. kuntien palveluohjaajat ja seurakuntien diakonia-
työntekijät.

Millä resursseilla
Ryhmäpuheluihin tarvitaan yksi kokoaja, joka soittaa osallis-
tujat linjoille yksitellen ja yhdistää puhelut. Kokoajalla tulee 
olla osallistujien puhelinnumerot, älypuhelin ja liittymä, jossa 
on mieluusti rajaton puheaika. Kuulokkeet parantavat kuu-
luvuutta ja lisäävät ergonomiaa. Puhelut voi soittaa vaikka 
kotoa käsin, kunhan paikka on sellainen, jossa voi puhua 
rauhassa ilman taustahälyä. Ryhmäpuheluiden kokoaja voi 
halutessaan hyödyntää netistä löytyviä maksuttomia materi-
aalipankkeja (esim. Vahvike, Ryhmärenki) ohjelman suunnit-
teluun.

Mitä
Puhelinporinat on 4–6 hengen puolisen tuntia kestävä 
ryhmäpuhelu, jossa osallistujat pääsevät vaihtamaan 
kuulumisia ja jakamaan arjen iloja ja suruja ikätoverei-
densa kanssa.

Ryhmäpuhelun kokoaja hoitaa puheluiden yhdistämi-
sen ja varmistaa, että kaikilla on mukavaa.
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Aikaa, päätä ja sydäntä – yksilötyön malli

Mitä
Löytävän vanhustyön yksilötyön malli on yksinker-
tainen ja tehokas. Kun ikäihmisellä on elämässään 
pulmia tai vaikeuksia, silloin autetaan. 

Tukea tarjotaan lähellä, ikäihmisen omassa elinym-
päristössä ja rinnalla kuljetaan niin kauan kuin tarve 
vaatii.

Miksi
Ongelmia kohdanneen iäkkään tilanteen kartoitus vaatii 
aikaa, päätä ja sydäntä. On tärkeää miettiä yhdessä iäkkään 
kanssa ratkaisuja hänen elämäntilanteensa parantamiseksi. 
Löytävän vanhustyön malli tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja, jotka 
perustuvat iäkkään asiakkaan odotuksiin ja toiveisiin. Asiak-
kaalle tarjotaan keskustelutukea ja hänet autetaan tarvitse-
miensa palveluiden pariin. 

Kenelle
Asiakkaina ovat esimerkiksi kokonaan tai riittämättömien pal-
velujen piirissä olevat, suuria elämän muutoksia kohdanneet, 
yksinäiset, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat tai muuten 
ammatillista tukea tarvitsevat yli 60-vuotiaat.

Miten
•  Ikäihminen tavataan paikassa, joka hänestä tuntuu parhaalta.
•  Yksilötyön toiminta perustuu pääasiallisesti kotikäynteihin.
•  Luottamuksen rakentamiseen varataan runsaasti aikaa ja 

tapaamisissa edetään rauhallisesti ja ikäihmisen ehdoilla.
•  Luottamuksen syntymisen jälkeen voidaan alkaa keskus-

tella asiakkaan elämäntilanteesta.

•  Tavoitteena on, että asiakas näkee oman elämäntilanteen-
sa ja mahdollisen avuntarpeensa realistisesti.

•  Asiakkuus päättyy jokaisen yksilöllisen jakson jälkeen. Tä-
män jälkeenkin vielä varmistetaan, että asiakas ei tipahda 
pois hänelle tarjotuista tukitoimista ja palveluista.

•  Löytävä työ on aina tavoitteellista ja määräaikaista.

Kenen kanssa 
Löytävän vanhustyön yksilötyön mallissa tehdään tiivistä 
yhteistyötä kuntakumppaneiden kanssa, kuten mielenter-
veys- ja päihdeyksiköiden, sosiaalitoimen sekä terveyskes-
kuksen asiakasohjaajien kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat 
mm. järjestöt, yritykset ja seurakunnat. Yksilötyön asiakkaat 
löydetään parhaiten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Millä resursseilla 
Yksilötyö vaatii koulutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattilaisia, joilla on hyvä alueen palvelujärjestelmän tunte-
mus. Lisäksi tulee olla toimisto, jossa on mahdollisuus tavata 
asiakkaita sekä tietokone ja puhelimet. Kotikäynnit tehdään 
mieluiten parityönä. Niihin tulee varata riittävästi aikaa ja 
soveltuva tapa kulkea.
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Jyväskylän hoivapalveluyhdistys ry / Eloa Elokotiin -hanke 

Puistolauluihin on helppo hivuttautua mukaan

Miksi
Osallisuutta ja yhteisöllisyyttä vahvistava yhteisö tukee iäkkäi-
den toimintakykyä sekä vähentää heidän kokemaansa tur-
vattomuutta ja yksinäisyyttä. Hyvä tapa yhteenkuuluvuuden 
tunteen luomiseksi on laulaminen. Laulaminen myös vapaut-
taa endorfiineja, herättää tunteita ja aktivoi muistia.
Puistolaulut ovat hyvä esimerkki seinättömästä ryhmätoimin-
nasta, jonne kuka tahansa on tervetullut. Puistolauluissa ei 
kaikkien tarvitse laulaa, vaan paikalle voi poiketa musiikin 
houkuttelemana nauttimaan hyvästä tunnelmasta. 

Kenelle
Asuinalueen ikääntyneet, kerrostalon ikääntyneet tai palvelu-
asumisen ikääntyneet.

Miten
•  Ohjaaja suunnittelee laulukertojen teemat yhdessä osallis-

tujien kanssa (esim. Laila Kinnusen tai Tapio Rautavaaran 
laulut). 

•  Kerran viikossa järjestettävien yhteislaulujen sopiva kesto 
on noin 30–40 minuuttia/kerta.

•  Ohjaaja perehtyy etukäteen teemoihin ja valitsee sen poh-
jalta 4–6 yhteislauluksi soveltuvaa laulua (ei esim. lauleta 
liian korkealta).

•  Ohjaaja hakee laulujen sanat netistä, suurentaa tarvittaes-
sa fonttikoon ja tulostaa laulun sanat valmiiksi. Toisinaan 
lauletaan tuttuja lauluja ilman tulosteita. 

•  Puistolauluista tiedotetaan alueen asuintalojen ilmoitus-
tauluilla, Facebook- ja WhatsApp-ryhmissä.

•  Mikäli mahdollista, kannattaa hyödyntää säestystä (säestä-
jää tai CD-levyä).

•  Tuolit/penkit järjestellään etukäteen, niin että laulajat näke-
vät toisensa ja kuulevat säestyksen. 

•  Laulutilaisuudessa ohjaaja innostaa laulajia ”Tammerkosken 
sillalla” – ajatuksella ja virittää keskustelua laulujen lomassa.

Kenen kanssa
•  Tarvittaessa vierailevia esiintyjiä/säestäjiä alueelta
•  Alueen kaikki asukkaat ja ohikulkijat voivat osallistua 

lauluhetkeen

Millä resursseilla
Sosiaali- ja terveysalan ohjaajan työtä esivalmisteluineen 
2–3 h. Kopioita laulujen sanoista. Mikrofoni ja kaiutin sekä 
sähköliitäntä niihin. Yhteistilat ulkona tai sisällä.

Mitä
Yhteislauluja voi järjestää alueen puistoissa tai yhteis-
tiloissa. Ohjaaja on keskeisessä roolissa juontamassa 
tilaisuutta, toimimalla tunnelman nostattajana ja 
osallistamalla laulajat mukaan keskusteluun laulun 
lomassa.

Yhdessä laulaminen vahvistaa yhteishenkeä ja yhteen-
kuuluvuuden tunnetta.
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Aikaa, päätä ja sydäntä – yksilötyön malli

Mitä
Löytävän vanhustyön yksilötyön malli on yksinker-
tainen ja tehokas. Kun ikäihmisellä on elämässään 
pulmia tai vaikeuksia, silloin autetaan. 

Tukea tarjotaan lähellä, ikäihmisen omassa elinym-
päristössä ja rinnalla kuljetaan niin kauan kuin tarve 
vaatii.

Miksi
Ongelmia kohdanneen iäkkään tilanteen kartoitus vaatii 
aikaa, päätä ja sydäntä. On tärkeää miettiä yhdessä iäkkään 
kanssa ratkaisuja hänen elämäntilanteensa parantamiseksi. 
Löytävän vanhustyön malli tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja, jotka 
perustuvat iäkkään asiakkaan odotuksiin ja toiveisiin. Asiak-
kaalle tarjotaan keskustelutukea ja hänet autetaan tarvitse-
miensa palveluiden pariin. 

Kenelle
Asiakkaina ovat esimerkiksi kokonaan tai riittämättömien pal-
velujen piirissä olevat, suuria elämän muutoksia kohdanneet, 
yksinäiset, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat tai muuten 
ammatillista tukea tarvitsevat yli 60-vuotiaat.

Miten
•  Ikäihminen tavataan paikassa, joka hänestä tuntuu parhaalta.
•  Yksilötyön toiminta perustuu pääasiallisesti kotikäynteihin.
•  Luottamuksen rakentamiseen varataan runsaasti aikaa ja 

tapaamisissa edetään rauhallisesti ja ikäihmisen ehdoilla.
•  Luottamuksen syntymisen jälkeen voidaan alkaa keskus-

tella asiakkaan elämäntilanteesta.

•  Tavoitteena on, että asiakas näkee oman elämäntilanteen-
sa ja mahdollisen avuntarpeensa realistisesti.

•  Asiakkuus päättyy jokaisen yksilöllisen jakson jälkeen. Tä-
män jälkeenkin vielä varmistetaan, että asiakas ei tipahda 
pois hänelle tarjotuista tukitoimista ja palveluista.

•  Löytävä työ on aina tavoitteellista ja määräaikaista.

Kenen kanssa 
Löytävän vanhustyön yksilötyön mallissa tehdään tiivistä 
yhteistyötä kuntakumppaneiden kanssa, kuten mielenter-
veys- ja päihdeyksiköiden, sosiaalitoimen sekä terveyskes-
kuksen asiakasohjaajien kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat 
mm. järjestöt, yritykset ja seurakunnat. Yksilötyön asiakkaat 
löydetään parhaiten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Millä resursseilla 
Yksilötyö vaatii koulutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattilaisia, joilla on hyvä alueen palvelujärjestelmän tunte-
mus. Lisäksi tulee olla toimisto, jossa on mahdollisuus tavata 
asiakkaita sekä tietokone ja puhelimet. Kotikäynnit tehdään 
mieluiten parityönä. Niihin tulee varata riittävästi aikaa ja 
soveltuva tapa kulkea.
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Suomen Punainen Risti / Kohdataan kylillä ja keskuksissa

Virkistystä riksapyöräajelusta

Miksi
Riksapyöräajelu mahdollistaa ikääntyneille virkistystä ja 
vaihtelua arkeen. Toimintaa on helppo toteuttaa ja siihen on 
myös helppo osallistua.

Kenelle
Toimintaa voi toteuttaa kaikille ikään katsomatta. Punaisen Ristin 
toiminnassa toiminta on kohdennettu erityisesti niille ikäihmisil-
le, joilla ei ole muutoin mahdollisuutta päästä ulkoilemaan.

Miten
•  Hanki riksapyörä. Mieti voisiko joku paikallinen yritys 

lähteä sponsoroimaan toimintaa.
•  Ota yhteys Pyöräliittoon. Kutsu Pyöräliiton luotsikapteeni 

perehdyttämään vapaaehtoiset riksapyörien maailmaan.
•  Sitten vain liikkeelle! Ole yhteydessä esimerkiksi alueella 

toimiviin tahoihin, jotka työskentelevät ikäihmisten pa-
rissa kuten sosiaalitoimi, kotipalvelu ja paikalliset järjes-
tötoimijat sekä palvelutalot ja kerro toiminnasta. Tehkää 
itsenne tunnetuksi ja näkykää alueen katukuvassa!

Kenen kanssa
Toimintaa kannattaa tehdä tutuksi alueella ja tehdä yhteis-
työtä esimerkiksi alueella toimivien järjestöjen, kotipalvelun, 
sosiaalitoimen ja palvelutalojen kanssa. Kannattaa näkyä 
alueen katukuvassa ja kertoa toiminnasta. Esimerkiksi Pyörä-
liiton luotsikapteenin voi kutsua perehdyttämään vapaaeh-
toisia riksapyörien käyttöön. Riksapyörätoiminta on mielen-
kiintoinen ja hauska vapaaehtoistehtävä, johon kannattaa 
rekrytoida ihan uusia vapaaehtoisia.

Millä resursseilla
Sähköavusteisen riksapyörän hinta on reilu 5000 euroa, 
mutta se onkin ainoa suurempi menoerä toiminnassa. Kan-
nattaa miettiä olisiko mahdollista saada taloudellista tukea 
esimerkiksi joltain paikalliselta yritykseltä, joka haluaisi tukea 
ikäihmisille suunnattua toimintaa. Vakuutuksista on hyvä 
huolehtia ja varmistaa, että kaikki osapuolet ovat tietoisia, 
mitä vakuutukset pitävät sisälään ja keihin ne kohdistuvat, jos 
jotain tapahtuu (tapaturma-, vastuu-, ja omaisuusvakuutus).

Mitä
Riksapyöräajelulla vapaaehtoiset kyyditsevät ikäih-
misiä riksapyörillä joko johonkin tiettyyn paikkaan tai 
ihan vain huviajeluna ympäristöä ihaillen.

Tavoitteena on tarjota toimintaa erityisesti niille ikä-
ihmisille, joilla ei ole muutoin mahdollisuuksia päästä 
ulkoilemaan.

Kuva: Matti Hetemäki
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Aikaa, päätä ja sydäntä – yksilötyön malli

Mitä
Löytävän vanhustyön yksilötyön malli on yksinker-
tainen ja tehokas. Kun ikäihmisellä on elämässään 
pulmia tai vaikeuksia, silloin autetaan. 

Tukea tarjotaan lähellä, ikäihmisen omassa elinym-
päristössä ja rinnalla kuljetaan niin kauan kuin tarve 
vaatii.

Miksi
Ongelmia kohdanneen iäkkään tilanteen kartoitus vaatii 
aikaa, päätä ja sydäntä. On tärkeää miettiä yhdessä iäkkään 
kanssa ratkaisuja hänen elämäntilanteensa parantamiseksi. 
Löytävän vanhustyön malli tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja, jotka 
perustuvat iäkkään asiakkaan odotuksiin ja toiveisiin. Asiak-
kaalle tarjotaan keskustelutukea ja hänet autetaan tarvitse-
miensa palveluiden pariin. 

Kenelle
Asiakkaina ovat esimerkiksi kokonaan tai riittämättömien pal-
velujen piirissä olevat, suuria elämän muutoksia kohdanneet, 
yksinäiset, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat tai muuten 
ammatillista tukea tarvitsevat yli 60-vuotiaat.

Miten
•  Ikäihminen tavataan paikassa, joka hänestä tuntuu parhaalta.
•  Yksilötyön toiminta perustuu pääasiallisesti kotikäynteihin.
•  Luottamuksen rakentamiseen varataan runsaasti aikaa ja 

tapaamisissa edetään rauhallisesti ja ikäihmisen ehdoilla.
•  Luottamuksen syntymisen jälkeen voidaan alkaa keskus-

tella asiakkaan elämäntilanteesta.

•  Tavoitteena on, että asiakas näkee oman elämäntilanteen-
sa ja mahdollisen avuntarpeensa realistisesti.

•  Asiakkuus päättyy jokaisen yksilöllisen jakson jälkeen. Tä-
män jälkeenkin vielä varmistetaan, että asiakas ei tipahda 
pois hänelle tarjotuista tukitoimista ja palveluista.

•  Löytävä työ on aina tavoitteellista ja määräaikaista.

Kenen kanssa 
Löytävän vanhustyön yksilötyön mallissa tehdään tiivistä 
yhteistyötä kuntakumppaneiden kanssa, kuten mielenter-
veys- ja päihdeyksiköiden, sosiaalitoimen sekä terveyskes-
kuksen asiakasohjaajien kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat 
mm. järjestöt, yritykset ja seurakunnat. Yksilötyön asiakkaat 
löydetään parhaiten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Millä resursseilla 
Yksilötyö vaatii koulutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattilaisia, joilla on hyvä alueen palvelujärjestelmän tunte-
mus. Lisäksi tulee olla toimisto, jossa on mahdollisuus tavata 
asiakkaita sekä tietokone ja puhelimet. Kotikäynnit tehdään 
mieluiten parityönä. Niihin tulee varata riittävästi aikaa ja 
soveltuva tapa kulkea.
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ViaDia Joensuu ry / Ehtoovirkku-hanke

Vuosikirja madaltaa kynnystä lähteä mukaan toimintaan

Miksi
Vuosikirja on kompakti ja hauska tapa esitellä omaa toimintaa 
ja se toimii myös näppäränä dokumentoinnin välineenä. Kirjan 
avulla toimintaa esittelemällä voidaan saada mukaan ihmisiä, 
joille mukaan lähtemisen kynnys on korkea. Samojen kansien 
sisältä löytyy menneiden hetkien tunnelmat ja toiminnot 
valokuvien ja tekstien muodossa. Myös kumppaneiden logot ja 
yhteistyömuodot voi lisätä kirjaan, mikä ehkä innostaa muitakin 
mukaan toimintaan.

Kenelle
Ikäihmisille ja heidän läheisilleen, yhteistyötahoille, työntekijöille, 
vapaaehtoisille, opiskelijoille, toimintaa tukeville, somen käyttäjil-
le, kaikille toiminnassa mukana olleille ja siitä kiinnostuneille.

Miten
•  Toimintavuoden aikana valokuvataan ja dokumentoidaan 

tekemisiä mahdollisimman laajasti toiminnan omaleimaisuu-
den ja keskeisten sisältöjen esiintuomista varten.

•  Kerätystä materiaalista koostetaan kuvakirja, jonka tyylin ja 
ulkoasun voi valita toiminnalle sopivaksi. Keskeistä kirjassa 
ovat valokuvat, toiminnan sisällön esittely kuukausittain ja 
toimijoiden logot. 

•  Kirjaan voi sisällyttää myös osallistujamääriä, toimintatapo-
jen esittelyjä, tavoitteita ja niiden saavuttamisia, asiakkaiden 
kommentteja esim. puhekuplilla, mediaosumia ja vaikkapa 
erilaisia taulukoita. Tyyli on vapaa!

•  Useamman vuoden toiminnasta saa koottua mukavan vuosi-
kirjojen sarjan.

Kenen kanssa
Keskeisessä osassa ovat ikäihmiset, jotka saavat osallisuuden 
kokemuksia kirjaa tehdessä ja katsellessa, sekä työntekijät, 
jotka kuvaavat ja dokumentoivat vuosikirjan sisältöä. Kirjaan 
voi pyytää kommentteja yhteistyötahoilta ja asiakkaiden 
läheisiltä. Kirjasta voi teettää oman kappaleen keskeisille 
tahoille ja siitä voi tehdä näköisversion netissä luettavaksi.

Millä resursseilla
•  Vuosikirjan teossa keskeistä on kuvaamisesta innostuneet 

työntekijät tai muut kuvaajat, esim. seniorit itse.
•  Riittävän laadukas kuvausvälineistö (puhelimessa hyvä 

kamera tai erillinen digikamera, joka takaa riittävän resoluu-
tion). Toimintaan osallistuvilta täytyy pyytää kuvausluvat.

•  Kuvakirjan voi koota ja teettää missä tahansa palvelussa, 
jossa on mahdollista muokata persoonallinen ja käyttöä 
kestävä valokuvakirja.

•  Kirja on mahdollista tehdä myös muussa muodossa, esim. 
koota vuosikansio tai tehdä bujo-vihko. 

•  Kirjan kokoamiseen menee aikaa 2–10 h riippuen osaami-
sesta, käytettävissä olevasta materiaalista ja kirjan laajuu-
desta.

Mitä
Vuosikirja on omasta toiminnasta tehtävä kuvakirja, 
johon kootaan valokuvat, toteutuneiden tapahtumien 
esittelyt, monenlaiset tunnelmat, innostavat hetket 
sekä faktatiedot. Kirjaa pidetään mukana yksilö- ja 
ryhmätapaamisissa, tapahtumissa ym. tai esitellään 
sitä digitaalisesti. Kirjan kautta toimintaan tutustumi-
nen voi toimia ensimmäisenä askeleena toimintoihin 
mukaan rohkaistumiselle.
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Aikaa, päätä ja sydäntä – yksilötyön malli

Mitä
Löytävän vanhustyön yksilötyön malli on yksinker-
tainen ja tehokas. Kun ikäihmisellä on elämässään 
pulmia tai vaikeuksia, silloin autetaan. 

Tukea tarjotaan lähellä, ikäihmisen omassa elinym-
päristössä ja rinnalla kuljetaan niin kauan kuin tarve 
vaatii.

Miksi
Ongelmia kohdanneen iäkkään tilanteen kartoitus vaatii 
aikaa, päätä ja sydäntä. On tärkeää miettiä yhdessä iäkkään 
kanssa ratkaisuja hänen elämäntilanteensa parantamiseksi. 
Löytävän vanhustyön malli tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja, jotka 
perustuvat iäkkään asiakkaan odotuksiin ja toiveisiin. Asiak-
kaalle tarjotaan keskustelutukea ja hänet autetaan tarvitse-
miensa palveluiden pariin. 

Kenelle
Asiakkaina ovat esimerkiksi kokonaan tai riittämättömien pal-
velujen piirissä olevat, suuria elämän muutoksia kohdanneet, 
yksinäiset, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat tai muuten 
ammatillista tukea tarvitsevat yli 60-vuotiaat.

Miten
•  Ikäihminen tavataan paikassa, joka hänestä tuntuu parhaalta.
•  Yksilötyön toiminta perustuu pääasiallisesti kotikäynteihin.
•  Luottamuksen rakentamiseen varataan runsaasti aikaa ja 

tapaamisissa edetään rauhallisesti ja ikäihmisen ehdoilla.
•  Luottamuksen syntymisen jälkeen voidaan alkaa keskus-

tella asiakkaan elämäntilanteesta.

•  Tavoitteena on, että asiakas näkee oman elämäntilanteen-
sa ja mahdollisen avuntarpeensa realistisesti.

•  Asiakkuus päättyy jokaisen yksilöllisen jakson jälkeen. Tä-
män jälkeenkin vielä varmistetaan, että asiakas ei tipahda 
pois hänelle tarjotuista tukitoimista ja palveluista.

•  Löytävä työ on aina tavoitteellista ja määräaikaista.

Kenen kanssa 
Löytävän vanhustyön yksilötyön mallissa tehdään tiivistä 
yhteistyötä kuntakumppaneiden kanssa, kuten mielenter-
veys- ja päihdeyksiköiden, sosiaalitoimen sekä terveyskes-
kuksen asiakasohjaajien kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat 
mm. järjestöt, yritykset ja seurakunnat. Yksilötyön asiakkaat 
löydetään parhaiten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Millä resursseilla 
Yksilötyö vaatii koulutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattilaisia, joilla on hyvä alueen palvelujärjestelmän tunte-
mus. Lisäksi tulee olla toimisto, jossa on mahdollisuus tavata 
asiakkaita sekä tietokone ja puhelimet. Kotikäynnit tehdään 
mieluiten parityönä. Niihin tulee varata riittävästi aikaa ja 
soveltuva tapa kulkea.
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TampereMissio ry / Kaiku-hanke 

WhatsApp-viikkotehtävillä havahdutaan hyvään

Miksi
Korona-aikana ryhmät eivät voineet kokoontua ja fyysistä 
kontaktia muihin tuli välttää. Uusia keinoja iäkkäiden aktivoi-
miseksi piti keksiä. Ulkoilun ollessa sallittua asukkaita pyrittiin 
aktivoimaan liikkeelle hyödyntämällä WhatsApp-sovellusta 
työntekijöiden ja asukkaiden välisenä kommunikointivälinee-
nä. Samalla osallistujat oppivat uutta.

Kenelle
Yli 60-vuotiaille, jotka haluavat harjoitella älypuhelimen käyt-
töä ja pitää yhteyttä työntekijään mukavien tehtävien kautta. 
Asukkaille, jotka kaipaavat kannustusta lähteä liikkeelle.

Miten
•  Viikkotehtävien tarkoitus on aktivoida asukkaita tekemään 

jotain kivaa, useimmiten kodin ulkopuolella.
•  Tehtävät ovat erilaisia havainnointitehtäviä tai haastavat 

osallistujia liikkumaan.
•  Tehtävät lähetetään WhatsAppin vastaanottajalistan kautta, 

jolloin osallistujat eivät näe toistensa tietoja eivätkä vastauk-
sia. Näin säilyy anonymiteetti.

•  Vastaanottajan on ainoastaan tallennettava työntekijän 
numero puhelimeensa, jotta viesti tulee näkyviin.

Lyhennettyjä esimerkkejä tehtävistä:
•  Käy kävelyllä järven rannalla. Onko järvi jäässä? Ota  kuva 

järvestä. 
•  Millaisesta kupista juot tänään kahvia, teetä tai muuta 

lämmintä juomaa? Ota kuva kupista. 
•  Kuvaa kaunis luontohetki.

•  Tehtävän suorittamiseen on aikaa viikko ja tehtävän suoritta-
minen ”todistetaan” lähettämällä kuva suorituksesta Whats-
Appin kautta työntekijälle.

•  Tehtävissä huomioidaan myös vuorovaikutus. Tehtävänanto 
on kuvaileva ja mukava. Työntekijä kiittää ja kommentoi aina 
muutamalla sanalla osallistujalta saamaansa kuvaviestiä.

Kenen kanssa
Tehtävänsuorituspaikkana voi olla esim. lähikauppa, jossa 
työntekijä voi käydä ennakkoon sopimassa tehtävänsuo-
rituspalkkiosta. Esim. kaupassa vierailemalla ja annetun 
tehtävän suorittamalla voisi saada vastineeksi pienen herkun. 
Myös kirjasto ja ikäihmisten palvelukeskus voivat olla muka-
na omilla tehtävillään.

Millä resursseilla
Viikkotehtäviin tarvitaan älypuhelin ja siihen WhatsApp-sovellus.
Työntekijän resursseja tarvitaan:
•  Aloitusvaiheessa tiedottamiseen ja osallistujalistan kokoa-

miseen n. 3 h.
•  Myöhemmin n. 3 h / viikko, kun viikkotehtävät ideoidaan, 

tehdään niihin liittyvät järjestelyt ja julkaistaan tehtävät 
sekä kommentoidaan tulleet viestit.

Lopussa osallistujien kesken arvottava arpajaispalkinto on 
kiva lisä, joka toimii loppuhuipennuksena kokonaisuudelle.

Mitä
WhatsApp-viikkotehtävissä harjoitellaan älypuhelimen 
käyttöä ja ollaan vuorovaikutuksessa työntekijään 
viikon välein.

Kerran viikossa 10 viikon ajan julkaistaan liikkeelle 
aktivoiva viikkotehtävä, joka kilahtaa osallistujan äly-
puhelimeen. Tehtävien suorittaminen on vapaaehtois-
ta ja osallistua voi oman kiinnostuksen mukaan.
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Aikaa, päätä ja sydäntä – yksilötyön malli

Mitä
Löytävän vanhustyön yksilötyön malli on yksinker-
tainen ja tehokas. Kun ikäihmisellä on elämässään 
pulmia tai vaikeuksia, silloin autetaan. 

Tukea tarjotaan lähellä, ikäihmisen omassa elinym-
päristössä ja rinnalla kuljetaan niin kauan kuin tarve 
vaatii.

Miksi
Ongelmia kohdanneen iäkkään tilanteen kartoitus vaatii 
aikaa, päätä ja sydäntä. On tärkeää miettiä yhdessä iäkkään 
kanssa ratkaisuja hänen elämäntilanteensa parantamiseksi. 
Löytävän vanhustyön malli tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja, jotka 
perustuvat iäkkään asiakkaan odotuksiin ja toiveisiin. Asiak-
kaalle tarjotaan keskustelutukea ja hänet autetaan tarvitse-
miensa palveluiden pariin. 

Kenelle
Asiakkaina ovat esimerkiksi kokonaan tai riittämättömien pal-
velujen piirissä olevat, suuria elämän muutoksia kohdanneet, 
yksinäiset, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat tai muuten 
ammatillista tukea tarvitsevat yli 60-vuotiaat.

Miten
•  Ikäihminen tavataan paikassa, joka hänestä tuntuu parhaalta.
•  Yksilötyön toiminta perustuu pääasiallisesti kotikäynteihin.
•  Luottamuksen rakentamiseen varataan runsaasti aikaa ja 

tapaamisissa edetään rauhallisesti ja ikäihmisen ehdoilla.
•  Luottamuksen syntymisen jälkeen voidaan alkaa keskus-

tella asiakkaan elämäntilanteesta.

•  Tavoitteena on, että asiakas näkee oman elämäntilanteen-
sa ja mahdollisen avuntarpeensa realistisesti.

•  Asiakkuus päättyy jokaisen yksilöllisen jakson jälkeen. Tä-
män jälkeenkin vielä varmistetaan, että asiakas ei tipahda 
pois hänelle tarjotuista tukitoimista ja palveluista.

•  Löytävä työ on aina tavoitteellista ja määräaikaista.

Kenen kanssa 
Löytävän vanhustyön yksilötyön mallissa tehdään tiivistä 
yhteistyötä kuntakumppaneiden kanssa, kuten mielenter-
veys- ja päihdeyksiköiden, sosiaalitoimen sekä terveyskes-
kuksen asiakasohjaajien kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat 
mm. järjestöt, yritykset ja seurakunnat. Yksilötyön asiakkaat 
löydetään parhaiten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Millä resursseilla 
Yksilötyö vaatii koulutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattilaisia, joilla on hyvä alueen palvelujärjestelmän tunte-
mus. Lisäksi tulee olla toimisto, jossa on mahdollisuus tavata 
asiakkaita sekä tietokone ja puhelimet. Kotikäynnit tehdään 
mieluiten parityönä. Niihin tulee varata riittävästi aikaa ja 
soveltuva tapa kulkea.
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Eväitä arkeen – 
Elämänote-ohjelman toimintamalleja
Elämänote-verkostossa kokeiltiin ja kehitettiin. Ohjelmakauden lopuksi kuvattiin yh-
teensä  47 toimintamallia, jotka tukevat haasteellisessa elämäntilanteessa olevia iäkkäitä. 
Toiminta mallien teemoja ovat mm. iäkkäiden löytäminen ja heidän saamisensa mukaan toi-
mintaan. Erilaiset ryhmätoimintamallit ja materiaalit tarjoavat tiedon ja taidon kautta eväitä 
arkeen. Lisäksi mukana on toimintamalleja, joissa iäkkäät nostetaan esiin aktiivisina toimijoi-
na. Tässä koosteessa esitellään toimintoja, joilla tuetaan iäkkäiden pärjäämistä arjessa.

28

LÖYDETYKSI TULEMINEN

Fingerroosin säätiö / Laajempi Löytävä vanhustyö Varsinais-Suomessa

Aikaa, päätä ja sydäntä – yksilötyön malli

Mitä
Löytävän vanhustyön yksilötyön malli on yksinker-
tainen ja tehokas. Kun ikäihmisellä on elämässään 
pulmia tai vaikeuksia, silloin autetaan. 

Tukea tarjotaan lähellä, ikäihmisen omassa elinym-
päristössä ja rinnalla kuljetaan niin kauan kuin tarve 
vaatii.

Miksi
Ongelmia kohdanneen iäkkään tilanteen kartoitus vaatii 
aikaa, päätä ja sydäntä. On tärkeää miettiä yhdessä iäkkään 
kanssa ratkaisuja hänen elämäntilanteensa parantamiseksi. 
Löytävän vanhustyön malli tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja, jotka 
perustuvat iäkkään asiakkaan odotuksiin ja toiveisiin. Asiak-
kaalle tarjotaan keskustelutukea ja hänet autetaan tarvitse-
miensa palveluiden pariin. 

Kenelle
Asiakkaina ovat esimerkiksi kokonaan tai riittämättömien pal-
velujen piirissä olevat, suuria elämän muutoksia kohdanneet, 
yksinäiset, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat tai muuten 
ammatillista tukea tarvitsevat yli 60-vuotiaat.

Miten
•  Ikäihminen tavataan paikassa, joka hänestä tuntuu parhaalta.
•  Yksilötyön toiminta perustuu pääasiallisesti kotikäynteihin.
•  Luottamuksen rakentamiseen varataan runsaasti aikaa ja 

tapaamisissa edetään rauhallisesti ja ikäihmisen ehdoilla.
•  Luottamuksen syntymisen jälkeen voidaan alkaa keskus-

tella asiakkaan elämäntilanteesta.

•  Tavoitteena on, että asiakas näkee oman elämäntilanteen-
sa ja mahdollisen avuntarpeensa realistisesti.

•  Asiakkuus päättyy jokaisen yksilöllisen jakson jälkeen. Tä-
män jälkeenkin vielä varmistetaan, että asiakas ei tipahda 
pois hänelle tarjotuista tukitoimista ja palveluista.

•  Löytävä työ on aina tavoitteellista ja määräaikaista.

Kenen kanssa 
Löytävän vanhustyön yksilötyön mallissa tehdään tiivistä 
yhteistyötä kuntakumppaneiden kanssa, kuten mielenter-
veys- ja päihdeyksiköiden, sosiaalitoimen sekä terveyskes-
kuksen asiakasohjaajien kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat 
mm. järjestöt, yritykset ja seurakunnat. Yksilötyön asiakkaat 
löydetään parhaiten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Millä resursseilla 
Yksilötyö vaatii koulutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattilaisia, joilla on hyvä alueen palvelujärjestelmän tunte-
mus. Lisäksi tulee olla toimisto, jossa on mahdollisuus tavata 
asiakkaita sekä tietokone ja puhelimet. Kotikäynnit tehdään 
mieluiten parityönä. Niihin tulee varata riittävästi aikaa ja 
soveltuva tapa kulkea.

EVÄITÄ ARKEEN OSALLISTUJASTA TEKIJÄKSILÖYDETYKSI TULEMINEN HELPPO OSALLISTUA



LÖYDETYKSI TULEMINENEVÄITÄ ARKEEN

Pohjois-Savon Kylät ry / Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön 

Elämyksiä, yhteisöllisyyttä ja virkistystä  
ikäihmisille etäyhteydellä

Miksi
Etävirkistyspäivässä voidaan tarjota sosiaalisia kontakteja, 
ajankohtaista tietoa ja elämyksiä maaseutukylien ikäihmisille. 
Toiminta tukee ikäihmisten yhteisöllisyyttä ja osallisuuden ko-
kemusta kotoa käsin. Tavoitteena on yksinäisyyden lievittämi-
nen ja virkistyksen tuottaminen etäyhteydellä, koska aina ei ole 
mahdollista lähteä kasvokkaiseen tapahtumaan. Osallistumi-
nen vahvistaa digitaitoja ja rohkaisee muidenkin etäpalvelujen 
käyttämiseen ja etäyhteyden ottamiseen omaan lähipiiriin.

Kenelle
Kotona asuville harvaanasutun maaseudun ikäihmisille yli 
kylärajojen. Sovellettavissa myös muille kohderyhmille.

Miten
•  Etävirkistyspäivä järjestetään säännöllisesti (sama viikon-

päivä ja aloitusaika) joko kerran viikossa tai kahden viikon 
välein (1,5 h / kerta). Osallistujamäärää ei ole rajattu, eikä 
ennakkoilmoittautumista vaadita. 

•  Tapaaminen koostuu asiasisällöstä, virkistyksestä (esim. 
kylävierailuja, musiikkia, maatilavierailuja, museovierailuja 
jne.) sekä toimintakyvyn ylläpitämisestä. 

•  Etävirkistyspäivästä tiedotetaan kylille sähköpostilla, 
kirjeitse, sosiaalisen median ja kotisivujen kautta. Osal-
listujille lähetetään muistutus noin 3–4 päivää ennen 
etävirkistyspäivää.

•  Toteutetaan verkkovälitteisesti esimerkiksi Zoom- tai 
Jitsi-yhteydellä suorana lähetyksenä. Onnistunutta osallis-
tumista edesauttaa riittävä puhelinopastuksena annettu 
ohjaus ja tuki sekä kirjalliset ohjeet etäyhteyden käyttöön 
selkeiden kuvakaappausten kera. 

Kenen kanssa
Sisällön tuottaminen useiden yhteistyökumppaneiden, esi-
merkiksi muiden järjestöjen, yrittäjien, muusikoiden, opiskeli-
joiden, kylien, muiden hankkeiden, viranomaisten, ohjelman-
tarjoajien ja taiteilijoiden kanssa.
Osallistujat löydetään parhaiten yhteistyössä kyläyhdistyksen 
aktiivien kanssa. 

Millä resursseilla
•  Laitteet: Osallistujilla ja sisällöntuottajilla oltava tietoko-

ne, tabletti tai älypuhelin. Laitteessa oltava mikrofoni, ja 
mielellään myös kamera ja kuulokkeet. Etäyhteyssovellus 
koneelle ladattuna tai nettiselaimen kautta käytettynä.

•  Ennakkovalmistelut noin 4–6 h: eri kanavissa tiedottami-
nen, sisällöntuottajien hankinta ja yhteyksien testaus sekä 
tarvittaessa opastus etäyhteyden käyttämiseen.

•  Suoran lähetyksen yhteyksien  avaaminen osallistujille 
noin puoli tuntia aiemmin. Jos osallistujia on paljon, kan-
nattaa olla lisähenkilö valvomassa taustalla, kun toinen 
henkilö ohjaa ja vie lähetystä eteenpäin.

•  Jälkitöihin noin 1 h: tapahtuman muistio ja mahdolliset 
nostot viestintään, esiintyjien palkkiot ja mahdolliset 
Teosto-maksut.

Mitä
Etävirkistyspäivät on suunniteltu harvaanasutun maa-
seudun ikäihmisille, joille tarjotut palvelut ja toimin-
nat ovat yleensä pääosin kuntakeskuksissa. 

Etäyhteydellä toteutettu suora lähetys mahdollistaa 
vuorovaikutuksen osallistujien, ohjaajien ja sisällön-
tuottajien kesken. Etävirkistyspäivän ohjelma raken-
tuu asiasisällöstä, virkistyksestä sekä toimintakyvyn 
ylläpitämisestä. 

LÖYDETYKSI TULEMINENEVÄITÄ ARKEEN

Pohjois-Savon Kylät ry / Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön 

Elämyksiä, yhteisöllisyyttä ja virkistystä  
ikäihmisille etäyhteydellä

Miksi
Etävirkistyspäivässä voidaan tarjota sosiaalisia kontakteja, 
ajankohtaista tietoa ja elämyksiä maaseutukylien ikäihmisille. 
Toiminta tukee ikäihmisten yhteisöllisyyttä ja osallisuuden ko-
kemusta kotoa käsin. Tavoitteena on yksinäisyyden lievittämi-
nen ja virkistyksen tuottaminen etäyhteydellä, koska aina ei ole 
mahdollista lähteä kasvokkaiseen tapahtumaan. Osallistumi-
nen vahvistaa digitaitoja ja rohkaisee muidenkin etäpalvelujen 
käyttämiseen ja etäyhteyden ottamiseen omaan lähipiiriin.

Kenelle
Kotona asuville harvaanasutun maaseudun ikäihmisille yli 
kylärajojen. Sovellettavissa myös muille kohderyhmille.

Miten
•  Etävirkistyspäivä järjestetään säännöllisesti (sama viikon-

päivä ja aloitusaika) joko kerran viikossa tai kahden viikon 
välein (1,5 h / kerta). Osallistujamäärää ei ole rajattu, eikä 
ennakkoilmoittautumista vaadita. 

•  Tapaaminen koostuu asiasisällöstä, virkistyksestä (esim. 
kylävierailuja, musiikkia, maatilavierailuja, museovierailuja 
jne.) sekä toimintakyvyn ylläpitämisestä. 

•  Etävirkistyspäivästä tiedotetaan kylille sähköpostilla, 
kirjeitse, sosiaalisen median ja kotisivujen kautta. Osal-
listujille lähetetään muistutus noin 3–4 päivää ennen 
etävirkistyspäivää.

•  Toteutetaan verkkovälitteisesti esimerkiksi Zoom- tai 
Jitsi-yhteydellä suorana lähetyksenä. Onnistunutta osallis-
tumista edesauttaa riittävä puhelinopastuksena annettu 
ohjaus ja tuki sekä kirjalliset ohjeet etäyhteyden käyttöön 
selkeiden kuvakaappausten kera. 

Kenen kanssa
Sisällön tuottaminen useiden yhteistyökumppaneiden, esi-
merkiksi muiden järjestöjen, yrittäjien, muusikoiden, opiskeli-
joiden, kylien, muiden hankkeiden, viranomaisten, ohjelman-
tarjoajien ja taiteilijoiden kanssa.
Osallistujat löydetään parhaiten yhteistyössä kyläyhdistyksen 
aktiivien kanssa. 

Millä resursseilla
•  Laitteet: Osallistujilla ja sisällöntuottajilla oltava tietoko-

ne, tabletti tai älypuhelin. Laitteessa oltava mikrofoni, ja 
mielellään myös kamera ja kuulokkeet. Etäyhteyssovellus 
koneelle ladattuna tai nettiselaimen kautta käytettynä.

•  Ennakkovalmistelut noin 4–6 h: eri kanavissa tiedottami-
nen, sisällöntuottajien hankinta ja yhteyksien testaus sekä 
tarvittaessa opastus etäyhteyden käyttämiseen.

•  Suoran lähetyksen yhteyksien  avaaminen osallistujille 
noin puoli tuntia aiemmin. Jos osallistujia on paljon, kan-
nattaa olla lisähenkilö valvomassa taustalla, kun toinen 
henkilö ohjaa ja vie lähetystä eteenpäin.

•  Jälkitöihin noin 1 h: tapahtuman muistio ja mahdolliset 
nostot viestintään, esiintyjien palkkiot ja mahdolliset 
Teosto-maksut.

Mitä
Etävirkistyspäivät on suunniteltu harvaanasutun maa-
seudun ikäihmisille, joille tarjotut palvelut ja toimin-
nat ovat yleensä pääosin kuntakeskuksissa. 

Etäyhteydellä toteutettu suora lähetys mahdollistaa 
vuorovaikutuksen osallistujien, ohjaajien ja sisällön-
tuottajien kesken. Etävirkistyspäivän ohjelma raken-
tuu asiasisällöstä, virkistyksestä sekä toimintakyvyn 
ylläpitämisestä. 

LÖYDETYKSI TULEMINENEVÄITÄ ARKEEN

Pohjois-Savon Kylät ry / Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön 

Elämyksiä, yhteisöllisyyttä ja virkistystä  
ikäihmisille etäyhteydellä

Miksi
Etävirkistyspäivässä voidaan tarjota sosiaalisia kontakteja, 
ajankohtaista tietoa ja elämyksiä maaseutukylien ikäihmisille. 
Toiminta tukee ikäihmisten yhteisöllisyyttä ja osallisuuden ko-
kemusta kotoa käsin. Tavoitteena on yksinäisyyden lievittämi-
nen ja virkistyksen tuottaminen etäyhteydellä, koska aina ei ole 
mahdollista lähteä kasvokkaiseen tapahtumaan. Osallistumi-
nen vahvistaa digitaitoja ja rohkaisee muidenkin etäpalvelujen 
käyttämiseen ja etäyhteyden ottamiseen omaan lähipiiriin.

Kenelle
Kotona asuville harvaanasutun maaseudun ikäihmisille yli 
kylärajojen. Sovellettavissa myös muille kohderyhmille.

Miten
•  Etävirkistyspäivä järjestetään säännöllisesti (sama viikon-

päivä ja aloitusaika) joko kerran viikossa tai kahden viikon 
välein (1,5 h / kerta). Osallistujamäärää ei ole rajattu, eikä 
ennakkoilmoittautumista vaadita. 

•  Tapaaminen koostuu asiasisällöstä, virkistyksestä (esim. 
kylävierailuja, musiikkia, maatilavierailuja, museovierailuja 
jne.) sekä toimintakyvyn ylläpitämisestä. 

•  Etävirkistyspäivästä tiedotetaan kylille sähköpostilla, 
kirjeitse, sosiaalisen median ja kotisivujen kautta. Osal-
listujille lähetetään muistutus noin 3–4 päivää ennen 
etävirkistyspäivää.

•  Toteutetaan verkkovälitteisesti esimerkiksi Zoom- tai 
Jitsi-yhteydellä suorana lähetyksenä. Onnistunutta osallis-
tumista edesauttaa riittävä puhelinopastuksena annettu 
ohjaus ja tuki sekä kirjalliset ohjeet etäyhteyden käyttöön 
selkeiden kuvakaappausten kera. 

Kenen kanssa
Sisällön tuottaminen useiden yhteistyökumppaneiden, esi-
merkiksi muiden järjestöjen, yrittäjien, muusikoiden, opiskeli-
joiden, kylien, muiden hankkeiden, viranomaisten, ohjelman-
tarjoajien ja taiteilijoiden kanssa.
Osallistujat löydetään parhaiten yhteistyössä kyläyhdistyksen 
aktiivien kanssa. 

Millä resursseilla
•  Laitteet: Osallistujilla ja sisällöntuottajilla oltava tietoko-

ne, tabletti tai älypuhelin. Laitteessa oltava mikrofoni, ja 
mielellään myös kamera ja kuulokkeet. Etäyhteyssovellus 
koneelle ladattuna tai nettiselaimen kautta käytettynä.

•  Ennakkovalmistelut noin 4–6 h: eri kanavissa tiedottami-
nen, sisällöntuottajien hankinta ja yhteyksien testaus sekä 
tarvittaessa opastus etäyhteyden käyttämiseen.

•  Suoran lähetyksen yhteyksien  avaaminen osallistujille 
noin puoli tuntia aiemmin. Jos osallistujia on paljon, kan-
nattaa olla lisähenkilö valvomassa taustalla, kun toinen 
henkilö ohjaa ja vie lähetystä eteenpäin.

•  Jälkitöihin noin 1 h: tapahtuman muistio ja mahdolliset 
nostot viestintään, esiintyjien palkkiot ja mahdolliset 
Teosto-maksut.

Mitä
Etävirkistyspäivät on suunniteltu harvaanasutun maa-
seudun ikäihmisille, joille tarjotut palvelut ja toimin-
nat ovat yleensä pääosin kuntakeskuksissa. 

Etäyhteydellä toteutettu suora lähetys mahdollistaa 
vuorovaikutuksen osallistujien, ohjaajien ja sisällön-
tuottajien kesken. Etävirkistyspäivän ohjelma raken-
tuu asiasisällöstä, virkistyksestä sekä toimintakyvyn 
ylläpitämisestä. 

29

LÖYDETYKSI TULEMINEN

Fingerroosin säätiö / Laajempi Löytävä vanhustyö Varsinais-Suomessa

Aikaa, päätä ja sydäntä – yksilötyön malli

Mitä
Löytävän vanhustyön yksilötyön malli on yksinker-
tainen ja tehokas. Kun ikäihmisellä on elämässään 
pulmia tai vaikeuksia, silloin autetaan. 

Tukea tarjotaan lähellä, ikäihmisen omassa elinym-
päristössä ja rinnalla kuljetaan niin kauan kuin tarve 
vaatii.

Miksi
Ongelmia kohdanneen iäkkään tilanteen kartoitus vaatii 
aikaa, päätä ja sydäntä. On tärkeää miettiä yhdessä iäkkään 
kanssa ratkaisuja hänen elämäntilanteensa parantamiseksi. 
Löytävän vanhustyön malli tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja, jotka 
perustuvat iäkkään asiakkaan odotuksiin ja toiveisiin. Asiak-
kaalle tarjotaan keskustelutukea ja hänet autetaan tarvitse-
miensa palveluiden pariin. 

Kenelle
Asiakkaina ovat esimerkiksi kokonaan tai riittämättömien pal-
velujen piirissä olevat, suuria elämän muutoksia kohdanneet, 
yksinäiset, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat tai muuten 
ammatillista tukea tarvitsevat yli 60-vuotiaat.

Miten
•  Ikäihminen tavataan paikassa, joka hänestä tuntuu parhaalta.
•  Yksilötyön toiminta perustuu pääasiallisesti kotikäynteihin.
•  Luottamuksen rakentamiseen varataan runsaasti aikaa ja 

tapaamisissa edetään rauhallisesti ja ikäihmisen ehdoilla.
•  Luottamuksen syntymisen jälkeen voidaan alkaa keskus-

tella asiakkaan elämäntilanteesta.

•  Tavoitteena on, että asiakas näkee oman elämäntilanteen-
sa ja mahdollisen avuntarpeensa realistisesti.

•  Asiakkuus päättyy jokaisen yksilöllisen jakson jälkeen. Tä-
män jälkeenkin vielä varmistetaan, että asiakas ei tipahda 
pois hänelle tarjotuista tukitoimista ja palveluista.

•  Löytävä työ on aina tavoitteellista ja määräaikaista.

Kenen kanssa 
Löytävän vanhustyön yksilötyön mallissa tehdään tiivistä 
yhteistyötä kuntakumppaneiden kanssa, kuten mielenter-
veys- ja päihdeyksiköiden, sosiaalitoimen sekä terveyskes-
kuksen asiakasohjaajien kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat 
mm. järjestöt, yritykset ja seurakunnat. Yksilötyön asiakkaat 
löydetään parhaiten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Millä resursseilla 
Yksilötyö vaatii koulutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattilaisia, joilla on hyvä alueen palvelujärjestelmän tunte-
mus. Lisäksi tulee olla toimisto, jossa on mahdollisuus tavata 
asiakkaita sekä tietokone ja puhelimet. Kotikäynnit tehdään 
mieluiten parityönä. Niihin tulee varata riittävästi aikaa ja 
soveltuva tapa kulkea.

EVÄITÄ ARKEEN OSALLISTUJASTA TEKIJÄKSILÖYDETYKSI TULEMINEN HELPPO OSALLISTUA



LÖYDETYKSI TULEMINENEVÄITÄ ARKEEN

Pohjois-Karjalan Martat ry / Virkee – Vireästi Karjalassa

Arkiruokakurssilla kokeillaan yhdessä uutta

Miksi
Ravitsemus ja sosiaalinen kanssakäyminen ovat olennaisesti 
yhteydessä ikääntyneen toimintakykyyn ja hyvinvointiin. 
Kotona asuvien iäkkäiden hyvää ravitsemusta voidaan tukea 
ennaltaehkäisevästi ravitsemus- ja kotitalousneuvonnalla. 
Ruokakurssilla kurssilaiset pääsevät itse tekemään ja kokeile-
maan erilaisia ruokia ravitsemus- tai kotitalousasiantuntijan 
ohjauksessa, mikä osaltaan vahvistaa opitun tiedon ja taidon 
siirtymistä heidän arkeensa.

Kenelle
Yli 60-vuotiaille, erityisesti eläkkeelle siirtyneille ja muita elä-
mänmuutoksia kokeneille ikäihmisille, kuten omaishoitajille, 
leskille ja yksinasuville miehille.

Miten
•  Arkiruokakurssi toteutetaan 3–5 kerran sarjana 6–12 hen-

kilön ryhmissä kokoontuen 1–2 viikon välein.
•  Yhden kerran kesto on 3 h, johon sisältyy pieni teoria-

osuus, ruoan valmistus, yhdessä ruokailu ja jälkityöt.
•  Kurssilla käytetään vihkosta, johon on koottu tietoa ikäih-

misten ravitsemuksesta ja kuuden kurssikerran reseptit. 
Jokaisella kerralla on oma teemansa kurssilaisten toiveet 
huomioiden. Teemoja ovat esimerkiksi ateriarytmi, pro-
teiini, rasvat tai kotivara.

•  Reseptit on laadittu ikäihmisten ravitsemussuositusten 
mukaisesti, helposti arjessa valmistettaviksi ja niin, että 
kerroilla kokeillaan erilaisia raaka-aineita, esim. kasvi-
proteiineja.

•  Raaka-aineet ja muut materiaalit ravitsemus- tai kotita-
lousasiantuntija hankkii viimeistään kurssia edeltävänä 
päivänä tehtyään mahdolliset muutokset resepteihin 
erityisruokavaliot huomioiden.

•  Kurssikerran alussa ja työskentelyn lomassa keskustel-
laan ajankohtaisista ravitsemukseen ja arkeen liittyvistä 
asioista. Kurssilaiset valmistavat ruoat yksin tai pareittain 
asiantuntijan ohjauksessa. Jokainen valmistaa eri syömi-
set, jotka syödään yhdessä.

•  Viimeisellä kerralla kysytään palaute ja tarvittaessa sovi-
taan jatkokerrasta. Kurssilaiset saavat itselleen kurssivih-
kosen, jota voivat hyödyntää kotona.

Kenen kanssa
Ruokakurssi järjestetään yhdessä paikallisen toimijan, kuten 
eläkeläis-, muisti- ja terveysyhdistyksen kanssa, joka hankkii 
kurssilaiset ja työskentelytilan.

Millä resursseilla
Yhden kurssikerran pitämiseen menee ravitsemus- tai kotita-
lousasiantuntijalta 6–8 h (sis. esivalmistelut ja lopputyöt).
Hyvin varusteltu keittiö työskentely- ja ruokailutiloineen.
Materiaali- ja raaka-ainekulut (n. 60–80 €) sekä mahdolliset 
matkakulut ja paikan vuokra.

Mitä
Ikäihmisille suunnattu arkiruokakurssi, jossa opetel-
laan valmistamaan ikäihmisten ravitsemussuositusten 
mukaisia aterioita ja kokeillaan uusia, monipuolisia 
raaka-aineita.
Kurssikertoja on keskimäärin neljä ja jokaisella kerralla 
on oma ravitsemukseen tai ruokatalouteen liittyvä 
teemansa kurssilaisten tarpeiden ja toiveiden mukaan. 
Kurssit järjestetään pienryhmissä yhdessä yhteistyö-
kumppanin kanssa.
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Aikaa, päätä ja sydäntä – yksilötyön malli

Mitä
Löytävän vanhustyön yksilötyön malli on yksinker-
tainen ja tehokas. Kun ikäihmisellä on elämässään 
pulmia tai vaikeuksia, silloin autetaan. 

Tukea tarjotaan lähellä, ikäihmisen omassa elinym-
päristössä ja rinnalla kuljetaan niin kauan kuin tarve 
vaatii.

Miksi
Ongelmia kohdanneen iäkkään tilanteen kartoitus vaatii 
aikaa, päätä ja sydäntä. On tärkeää miettiä yhdessä iäkkään 
kanssa ratkaisuja hänen elämäntilanteensa parantamiseksi. 
Löytävän vanhustyön malli tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja, jotka 
perustuvat iäkkään asiakkaan odotuksiin ja toiveisiin. Asiak-
kaalle tarjotaan keskustelutukea ja hänet autetaan tarvitse-
miensa palveluiden pariin. 

Kenelle
Asiakkaina ovat esimerkiksi kokonaan tai riittämättömien pal-
velujen piirissä olevat, suuria elämän muutoksia kohdanneet, 
yksinäiset, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat tai muuten 
ammatillista tukea tarvitsevat yli 60-vuotiaat.

Miten
•  Ikäihminen tavataan paikassa, joka hänestä tuntuu parhaalta.
•  Yksilötyön toiminta perustuu pääasiallisesti kotikäynteihin.
•  Luottamuksen rakentamiseen varataan runsaasti aikaa ja 

tapaamisissa edetään rauhallisesti ja ikäihmisen ehdoilla.
•  Luottamuksen syntymisen jälkeen voidaan alkaa keskus-

tella asiakkaan elämäntilanteesta.

•  Tavoitteena on, että asiakas näkee oman elämäntilanteen-
sa ja mahdollisen avuntarpeensa realistisesti.

•  Asiakkuus päättyy jokaisen yksilöllisen jakson jälkeen. Tä-
män jälkeenkin vielä varmistetaan, että asiakas ei tipahda 
pois hänelle tarjotuista tukitoimista ja palveluista.

•  Löytävä työ on aina tavoitteellista ja määräaikaista.

Kenen kanssa 
Löytävän vanhustyön yksilötyön mallissa tehdään tiivistä 
yhteistyötä kuntakumppaneiden kanssa, kuten mielenter-
veys- ja päihdeyksiköiden, sosiaalitoimen sekä terveyskes-
kuksen asiakasohjaajien kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat 
mm. järjestöt, yritykset ja seurakunnat. Yksilötyön asiakkaat 
löydetään parhaiten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Millä resursseilla 
Yksilötyö vaatii koulutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattilaisia, joilla on hyvä alueen palvelujärjestelmän tunte-
mus. Lisäksi tulee olla toimisto, jossa on mahdollisuus tavata 
asiakkaita sekä tietokone ja puhelimet. Kotikäynnit tehdään 
mieluiten parityönä. Niihin tulee varata riittävästi aikaa ja 
soveltuva tapa kulkea.

EVÄITÄ ARKEEN OSALLISTUJASTA TEKIJÄKSILÖYDETYKSI TULEMINEN HELPPO OSALLISTUA
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Pohjois-Savon Kylät ry / Ikäihmiset kiinni lähiyhteisöön 

Elämyksiä, yhteisöllisyyttä ja virkistystä  
ikäihmisille etäyhteydellä

Miksi
Etävirkistyspäivässä voidaan tarjota sosiaalisia kontakteja, 
ajankohtaista tietoa ja elämyksiä maaseutukylien ikäihmisille. 
Toiminta tukee ikäihmisten yhteisöllisyyttä ja osallisuuden ko-
kemusta kotoa käsin. Tavoitteena on yksinäisyyden lievittämi-
nen ja virkistyksen tuottaminen etäyhteydellä, koska aina ei ole 
mahdollista lähteä kasvokkaiseen tapahtumaan. Osallistumi-
nen vahvistaa digitaitoja ja rohkaisee muidenkin etäpalvelujen 
käyttämiseen ja etäyhteyden ottamiseen omaan lähipiiriin.

Kenelle
Kotona asuville harvaanasutun maaseudun ikäihmisille yli 
kylärajojen. Sovellettavissa myös muille kohderyhmille.

Miten
•  Etävirkistyspäivä järjestetään säännöllisesti (sama viikon-

päivä ja aloitusaika) joko kerran viikossa tai kahden viikon 
välein (1,5 h / kerta). Osallistujamäärää ei ole rajattu, eikä 
ennakkoilmoittautumista vaadita. 

•  Tapaaminen koostuu asiasisällöstä, virkistyksestä (esim. 
kylävierailuja, musiikkia, maatilavierailuja, museovierailuja 
jne.) sekä toimintakyvyn ylläpitämisestä. 

•  Etävirkistyspäivästä tiedotetaan kylille sähköpostilla, 
kirjeitse, sosiaalisen median ja kotisivujen kautta. Osal-
listujille lähetetään muistutus noin 3–4 päivää ennen 
etävirkistyspäivää.

•  Toteutetaan verkkovälitteisesti esimerkiksi Zoom- tai 
Jitsi-yhteydellä suorana lähetyksenä. Onnistunutta osallis-
tumista edesauttaa riittävä puhelinopastuksena annettu 
ohjaus ja tuki sekä kirjalliset ohjeet etäyhteyden käyttöön 
selkeiden kuvakaappausten kera. 

Kenen kanssa
Sisällön tuottaminen useiden yhteistyökumppaneiden, esi-
merkiksi muiden järjestöjen, yrittäjien, muusikoiden, opiskeli-
joiden, kylien, muiden hankkeiden, viranomaisten, ohjelman-
tarjoajien ja taiteilijoiden kanssa.
Osallistujat löydetään parhaiten yhteistyössä kyläyhdistyksen 
aktiivien kanssa. 

Millä resursseilla
•  Laitteet: Osallistujilla ja sisällöntuottajilla oltava tietoko-

ne, tabletti tai älypuhelin. Laitteessa oltava mikrofoni, ja 
mielellään myös kamera ja kuulokkeet. Etäyhteyssovellus 
koneelle ladattuna tai nettiselaimen kautta käytettynä.

•  Ennakkovalmistelut noin 4–6 h: eri kanavissa tiedottami-
nen, sisällöntuottajien hankinta ja yhteyksien testaus sekä 
tarvittaessa opastus etäyhteyden käyttämiseen.

•  Suoran lähetyksen yhteyksien  avaaminen osallistujille 
noin puoli tuntia aiemmin. Jos osallistujia on paljon, kan-
nattaa olla lisähenkilö valvomassa taustalla, kun toinen 
henkilö ohjaa ja vie lähetystä eteenpäin.

•  Jälkitöihin noin 1 h: tapahtuman muistio ja mahdolliset 
nostot viestintään, esiintyjien palkkiot ja mahdolliset 
Teosto-maksut.

Mitä
Etävirkistyspäivät on suunniteltu harvaanasutun maa-
seudun ikäihmisille, joille tarjotut palvelut ja toimin-
nat ovat yleensä pääosin kuntakeskuksissa. 

Etäyhteydellä toteutettu suora lähetys mahdollistaa 
vuorovaikutuksen osallistujien, ohjaajien ja sisällön-
tuottajien kesken. Etävirkistyspäivän ohjelma raken-
tuu asiasisällöstä, virkistyksestä sekä toimintakyvyn 
ylläpitämisestä. 
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Aikaa, päätä ja sydäntä – yksilötyön malli

Mitä
Löytävän vanhustyön yksilötyön malli on yksinker-
tainen ja tehokas. Kun ikäihmisellä on elämässään 
pulmia tai vaikeuksia, silloin autetaan. 

Tukea tarjotaan lähellä, ikäihmisen omassa elinym-
päristössä ja rinnalla kuljetaan niin kauan kuin tarve 
vaatii.

Miksi
Ongelmia kohdanneen iäkkään tilanteen kartoitus vaatii 
aikaa, päätä ja sydäntä. On tärkeää miettiä yhdessä iäkkään 
kanssa ratkaisuja hänen elämäntilanteensa parantamiseksi. 
Löytävän vanhustyön malli tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja, jotka 
perustuvat iäkkään asiakkaan odotuksiin ja toiveisiin. Asiak-
kaalle tarjotaan keskustelutukea ja hänet autetaan tarvitse-
miensa palveluiden pariin. 

Kenelle
Asiakkaina ovat esimerkiksi kokonaan tai riittämättömien pal-
velujen piirissä olevat, suuria elämän muutoksia kohdanneet, 
yksinäiset, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat tai muuten 
ammatillista tukea tarvitsevat yli 60-vuotiaat.

Miten
•  Ikäihminen tavataan paikassa, joka hänestä tuntuu parhaalta.
•  Yksilötyön toiminta perustuu pääasiallisesti kotikäynteihin.
•  Luottamuksen rakentamiseen varataan runsaasti aikaa ja 

tapaamisissa edetään rauhallisesti ja ikäihmisen ehdoilla.
•  Luottamuksen syntymisen jälkeen voidaan alkaa keskus-

tella asiakkaan elämäntilanteesta.

•  Tavoitteena on, että asiakas näkee oman elämäntilanteen-
sa ja mahdollisen avuntarpeensa realistisesti.

•  Asiakkuus päättyy jokaisen yksilöllisen jakson jälkeen. Tä-
män jälkeenkin vielä varmistetaan, että asiakas ei tipahda 
pois hänelle tarjotuista tukitoimista ja palveluista.

•  Löytävä työ on aina tavoitteellista ja määräaikaista.

Kenen kanssa 
Löytävän vanhustyön yksilötyön mallissa tehdään tiivistä 
yhteistyötä kuntakumppaneiden kanssa, kuten mielenter-
veys- ja päihdeyksiköiden, sosiaalitoimen sekä terveyskes-
kuksen asiakasohjaajien kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat 
mm. järjestöt, yritykset ja seurakunnat. Yksilötyön asiakkaat 
löydetään parhaiten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Millä resursseilla 
Yksilötyö vaatii koulutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattilaisia, joilla on hyvä alueen palvelujärjestelmän tunte-
mus. Lisäksi tulee olla toimisto, jossa on mahdollisuus tavata 
asiakkaita sekä tietokone ja puhelimet. Kotikäynnit tehdään 
mieluiten parityönä. Niihin tulee varata riittävästi aikaa ja 
soveltuva tapa kulkea.

EVÄITÄ ARKEEN OSALLISTUJASTA TEKIJÄKSILÖYDETYKSI TULEMINEN HELPPO OSALLISTUA
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ViaDia Joensuu ry / Ehtoovirkku-hanke

Kohtaamiset opiskelijoiden kanssa rikastuttavat elämää

Miksi
Opiskelijoiden mukanaolo rikastuttaa toimintaa, antaa uusia 
näkökulmia ja virkistää sekä ikäihmisiä, että työntekijöitä. 
Opiskelijat ovat tulevaisuuden tekijöitä ja tarvitsevat har-
joittelumahdollisuuksia tulevaan ammattiinsa, joten opis-
kelijayhteistyöstä on iloa ja kokemusten jakamista kaikille 
osapuolille.

Kenelle
Eri alojen opiskelijoille, joiden opintosuunnitelmaan kuuluu 
esim. asiakkaan kohtaamista, ryhmänohjausta, henkilökohtais-
ta avustamista, liikuntaa, viestintää, digitaitoihin ohjaamista tai 
somea, livestriimausta. Keskeistä on, että ikäihmiset ovat itse 
pääosassa tekemisten suunnittelussa ja toiminnassa.  

Miten
•  Sopiviin oppilaitoksiin otetaan yhteyttä, kerrotaan omasta 

toiminnasta ja kartoitetaan, mitä mahdollisuuksia opiskeli-
jayhteistyöhön on. 

•  Oppilaitosten kanssa tehdään tarvittavat yhteistyösopi-
mukset ja suunnitelmat. 

•  Tarjotaan opiskelijalle oppimismahdollisuus, joka voi olla 
tutustumiskäynti, tapahtuman toteuttamista, pidempikes-
toinen harjoittelujakso / näyttötutkinnon osa, asiakkaan 
kohtaamista ns. ystäväkäynteinä (esim. lukuvuoden ajan 
1 x vko), ikäihmisen ulkoilu- ja asiointiapuna olemista tai 
vaikkapa opinnäytetyön tai gradun tekoa.

•  Opiskelijalle täytyy olla vastaava ohjaaja sekä riittävästi 
aikaa perehdyttää tehtäviin, keskustella etenemisestä ja 
arvioida opintojen sujumista yhteistyössä oppilaitoksen 
kanssa.

•  Valmistuneita opinnäytetöitä voi käyttää jatkossa osana 
toimintaa.

•  Opiskelijayhteistyön kautta on mahdollista päästä mukaan 
oppilaitoksen opintojen ja toimintojen kehittämiseen.

Kenen kanssa
Kaikkien oppilaitosten, esim. ammattiopiston, ammattikor-
keakoulun ja yliopiston kanssa. Myös yksityisten oppilaitos-
ten ja vaikkapa kansanopiston aikuisopiskelijat, mm. kuvatai-
de ja luova ilmaisu. Vain mielikuvitus ja yhteistyöhalukkuus 
on rajana! 

Millä resursseilla
Tarvitaan riittävästi aikaa ohjata, halua tarjota oppimismahdol-
lisuuksia sekä avointa mieltä saada itse ohjaajana uutta intoa 
opiskelijalta. Opiskelijan omien vahvuuksien ja kiinnostuksen 
kohteiden on hyvä kohdata toiminnan tavoitteiden kanssa, 
jotta tekeminen, luovuus ja oppiminen mahdollistuvat. 

Mitä
Nuorten kohtaaminen antaa iäkkäille iloa ja virtaa. 
Opiskelijat voivat olla mukana toiminnassa ohjaamas-
sa yksilö- ja ryhmätoimintaa, avustamassa ikäihmisiä, 
kertomassa esim. ravitsemuksesta, liikunnasta, perus-
sairauksista, älypuhelimen käytöstä. 
He voivat tehdä opinnäytetöitä ja koota tietoa kysely-
tutkimuksista tai kehittää hankkeen toimintaa.
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Aikaa, päätä ja sydäntä – yksilötyön malli

Mitä
Löytävän vanhustyön yksilötyön malli on yksinker-
tainen ja tehokas. Kun ikäihmisellä on elämässään 
pulmia tai vaikeuksia, silloin autetaan. 

Tukea tarjotaan lähellä, ikäihmisen omassa elinym-
päristössä ja rinnalla kuljetaan niin kauan kuin tarve 
vaatii.

Miksi
Ongelmia kohdanneen iäkkään tilanteen kartoitus vaatii 
aikaa, päätä ja sydäntä. On tärkeää miettiä yhdessä iäkkään 
kanssa ratkaisuja hänen elämäntilanteensa parantamiseksi. 
Löytävän vanhustyön malli tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja, jotka 
perustuvat iäkkään asiakkaan odotuksiin ja toiveisiin. Asiak-
kaalle tarjotaan keskustelutukea ja hänet autetaan tarvitse-
miensa palveluiden pariin. 

Kenelle
Asiakkaina ovat esimerkiksi kokonaan tai riittämättömien pal-
velujen piirissä olevat, suuria elämän muutoksia kohdanneet, 
yksinäiset, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat tai muuten 
ammatillista tukea tarvitsevat yli 60-vuotiaat.

Miten
•  Ikäihminen tavataan paikassa, joka hänestä tuntuu parhaalta.
•  Yksilötyön toiminta perustuu pääasiallisesti kotikäynteihin.
•  Luottamuksen rakentamiseen varataan runsaasti aikaa ja 

tapaamisissa edetään rauhallisesti ja ikäihmisen ehdoilla.
•  Luottamuksen syntymisen jälkeen voidaan alkaa keskus-

tella asiakkaan elämäntilanteesta.

•  Tavoitteena on, että asiakas näkee oman elämäntilanteen-
sa ja mahdollisen avuntarpeensa realistisesti.

•  Asiakkuus päättyy jokaisen yksilöllisen jakson jälkeen. Tä-
män jälkeenkin vielä varmistetaan, että asiakas ei tipahda 
pois hänelle tarjotuista tukitoimista ja palveluista.

•  Löytävä työ on aina tavoitteellista ja määräaikaista.

Kenen kanssa 
Löytävän vanhustyön yksilötyön mallissa tehdään tiivistä 
yhteistyötä kuntakumppaneiden kanssa, kuten mielenter-
veys- ja päihdeyksiköiden, sosiaalitoimen sekä terveyskes-
kuksen asiakasohjaajien kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat 
mm. järjestöt, yritykset ja seurakunnat. Yksilötyön asiakkaat 
löydetään parhaiten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Millä resursseilla 
Yksilötyö vaatii koulutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattilaisia, joilla on hyvä alueen palvelujärjestelmän tunte-
mus. Lisäksi tulee olla toimisto, jossa on mahdollisuus tavata 
asiakkaita sekä tietokone ja puhelimet. Kotikäynnit tehdään 
mieluiten parityönä. Niihin tulee varata riittävästi aikaa ja 
soveltuva tapa kulkea.

EVÄITÄ ARKEEN OSALLISTUJASTA TEKIJÄKSILÖYDETYKSI TULEMINEN HELPPO OSALLISTUA



LÖYDETYKSI TULEMINENEVÄITÄ ARKEEN

Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry / Kortteleihin kulttuuria 

Kortteleihin kulttuuria – kulttuurisilla kohtaamisilla  
elämänlaatua ja uusia ystäviä

Miksi
Tutkimukset ovat osoittaneet, että aktiivinen kulttuuriharrasta-
minen lisää niin henkistä kuin fyysistä hyvinvointia. Sosiaalisiin 
suhteisiin liittyvät harrastukset ylläpitävät aivojen toimin-
takykyä ja vaikuttavat positiivisesti muistiin. Säännöllisesti 
kokoontuvissa kulttuuripainotteisissa ryhmissä ikäihmisen 
on mahdollista tutustua uusiin ihmisiin ja ylläpitää sosiaalisia 
suhteitaan. Ryhmässä hän voi hyödyntää omaa tietotaitoaan ja 
osaamistaan ja jakaa taitojaan koko ryhmän iloksi.

Kenelle
Kotona asuville eläkeikäisille, erityisesti haasteellisissa elä-
mäntilanteissa oleville ikäihmisille.

Miten
•  Ryhmätoimintaa tarjotaan mahdollisimman lähellä osallis-

tujan omaa kotia, esim. taloyhtiön kerhohuoneessa, lähikir-
jastossa tai lähellä sijaitsevan palvelukeskuksen tiloissa. 

•  Ryhmän kokoontumisaikataulu ja toiminnan sisältö suunni-
tellaan räätälöidysti osallistujien toiveiden mukaan. 

•  Ryhmätapaamisessa kahvitellaan, vaihdetaan kuulumisia 
sekä paneudutaan tapaamiskerran teemaan. Teema voi olla 
yksi valittu taiteenlaji tai se voi vaihtua tapaamiskerroittain. 
Osallistujia kannustetaan käyttämään ryhmässä omia taito-
jaan ja voimavarojaan.

•  Ryhmää ohjaa ammattilainen tai vertais- tai vapaaehtoisoh-
jaaja taustaorganisaation toimiessa ohjaajan tukena.

•  Sähköisen tiedottamisen lisäksi ryhmätoiminnasta jaetaan 
esitteitä lähialueen ikäihmisille ja toiminnasta asiakkailleen 
tiedottaa myös mm. ikääntyneiden asiakasohjaajat ja koti-
hoidon henkilökunta.

Kenen kanssa
Vertais- ja vapaaehtoisohjaajat kuuluvat taustaorganisaation 
tuen piiriin. Vinkkejä, taustatukea ja virkistystapaamisia tarjo-
taan säännöllisesti. Tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat taa-
jamien kulttuuritoimet sekä palvelukeskukset. Ikääntyneiden 
asiakasohjaajat ja kotihoidon työntekijät ovat merkittävässä 
roolissa toiminnasta tiedottamisessa ja toimintaan mukaan 
kannustamisessa.

Millä resursseilla
Toimintaan tarvitaan taustaorganisaatio, jonka henkilökunta 
ohjaa ryhmiä ja/tai koordinoi vapaaehtoisia. Taustaorgani-
saatio voi olla joko kuntasektori tai järjestötoimija. Ryhmä-
toimintaan ilmaisia tiloja tarjoavat niin yksittäiset taloyhtiöt, 
kulttuuritoimi kuin palvelukeskukset. Ryhmätoiminnassa 
materiaalikulut ja kahviraha voidaan kattaa taustaorganisaa-
tion budjetista tai niiden pysyessä kohtuullisina, osallistujilta.

Mitä
Säännöllisesti kokoontuva matalan kynnyksen taide- 
ja kulttuuripainotteinen ryhmä lähellä osallistujan 
kotia. Ryhmätoiminta räätälöityy omannäköisekseen 
osallistujien toiveiden mukaisesti. 
 
Toiminnassa annetaan tilaa osallistujien voimavaroille 
osallistujien vahvuuksista ja taidoista iloiten.
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Aikaa, päätä ja sydäntä – yksilötyön malli

Mitä
Löytävän vanhustyön yksilötyön malli on yksinker-
tainen ja tehokas. Kun ikäihmisellä on elämässään 
pulmia tai vaikeuksia, silloin autetaan. 

Tukea tarjotaan lähellä, ikäihmisen omassa elinym-
päristössä ja rinnalla kuljetaan niin kauan kuin tarve 
vaatii.

Miksi
Ongelmia kohdanneen iäkkään tilanteen kartoitus vaatii 
aikaa, päätä ja sydäntä. On tärkeää miettiä yhdessä iäkkään 
kanssa ratkaisuja hänen elämäntilanteensa parantamiseksi. 
Löytävän vanhustyön malli tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja, jotka 
perustuvat iäkkään asiakkaan odotuksiin ja toiveisiin. Asiak-
kaalle tarjotaan keskustelutukea ja hänet autetaan tarvitse-
miensa palveluiden pariin. 

Kenelle
Asiakkaina ovat esimerkiksi kokonaan tai riittämättömien pal-
velujen piirissä olevat, suuria elämän muutoksia kohdanneet, 
yksinäiset, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat tai muuten 
ammatillista tukea tarvitsevat yli 60-vuotiaat.

Miten
•  Ikäihminen tavataan paikassa, joka hänestä tuntuu parhaalta.
•  Yksilötyön toiminta perustuu pääasiallisesti kotikäynteihin.
•  Luottamuksen rakentamiseen varataan runsaasti aikaa ja 

tapaamisissa edetään rauhallisesti ja ikäihmisen ehdoilla.
•  Luottamuksen syntymisen jälkeen voidaan alkaa keskus-

tella asiakkaan elämäntilanteesta.

•  Tavoitteena on, että asiakas näkee oman elämäntilanteen-
sa ja mahdollisen avuntarpeensa realistisesti.

•  Asiakkuus päättyy jokaisen yksilöllisen jakson jälkeen. Tä-
män jälkeenkin vielä varmistetaan, että asiakas ei tipahda 
pois hänelle tarjotuista tukitoimista ja palveluista.

•  Löytävä työ on aina tavoitteellista ja määräaikaista.

Kenen kanssa 
Löytävän vanhustyön yksilötyön mallissa tehdään tiivistä 
yhteistyötä kuntakumppaneiden kanssa, kuten mielenter-
veys- ja päihdeyksiköiden, sosiaalitoimen sekä terveyskes-
kuksen asiakasohjaajien kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat 
mm. järjestöt, yritykset ja seurakunnat. Yksilötyön asiakkaat 
löydetään parhaiten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Millä resursseilla 
Yksilötyö vaatii koulutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattilaisia, joilla on hyvä alueen palvelujärjestelmän tunte-
mus. Lisäksi tulee olla toimisto, jossa on mahdollisuus tavata 
asiakkaita sekä tietokone ja puhelimet. Kotikäynnit tehdään 
mieluiten parityönä. Niihin tulee varata riittävästi aikaa ja 
soveltuva tapa kulkea.

EVÄITÄ ARKEEN OSALLISTUJASTA TEKIJÄKSILÖYDETYKSI TULEMINEN HELPPO OSALLISTUA



LÖYDETYKSI TULEMINENEVÄITÄ ARKEEN

Miksi
Omaishoitajien uupumus on yleistä, enemmänkin sääntö 
kuin poikkeus. Perinteisten tukipalvelujen rinnalle tarvitaan 
uusia vaikuttavampia keinoja omaishoitajien henkisen hy-
vinvoinnin tukemiseen. Ryhmätoiminta kohentaa omaishoi-
tajien jaksamista vertaistuen ja uusien näkökulmien kautta.  
Toiminnassa voidaan hyödyntää myös digitaalisia sovelluksia. 
Näin voidaan tukea myös niitä omaishoitajia, joiden osallis-
tuminen kasvokkain toteutettavaan ryhmätoimintaan olisi 
muutoin haasteellista tai mahdotonta. 

Kenelle
Mielen taitojen -ryhmien sisältö on suunniteltu ikääntyneille lä-
heisestään huolta pitäville omaishoitajille. Ryhmään osallistumi-
nen ei edellytä kunnan kanssa solmittua omaishoitosopimusta.

Miten
•  Alkavista Mielen taitojen –ryhmistä tiedotetaan esim. yh-

distysten postituslistoja, jäsenkirjeitä tai lehti-ilmoituksia 
hyödyntäen. Osallistujat ilmoittautuvat ryhmään etukä-
teen. Ihanteellinen osallistujamäärä ryhmään on 8–10 
henkilöä. Ryhmä on ns. suljettu ryhmä.

•  Ryhmätapaamisilla on kuusi teemaa: Omannäköinen 
elämä, Voimaa teoista, Tunteet, Mieli on tarinankerto-
ja, Hyväksyntä ja Myötätunto. Tapaamiskertojen välillä 
ryhmäläiset voivat halutessaan jatkaa teemojen käsittelyä 
OMApolku-verkko-ohjelmassa. 

•  Tapaamisissa keskustellaan ryhmissä ja pareittain ja teh-
dään erilaisia mielen taitojen harjoituksia, sekä läsnäolo- 
rentoutushetkiä.

Kenen kanssa
Ryhmiä järjestetään yhteistyössä paikallisten omaishoito-, 
muisti- ja mielenterveysomaisten yhdistysten sekä kuntien 
ja yksityisten toimijoiden kanssa. Paikallisten yhdistysten 
verkostojen sekä omaishoitajia kohtaavien kuntien työn-
tekijöiden kautta löydetään osallistujia ryhmiin. 

Millä resursseilla
•  Ryhmäkerran järjestämiseen on varattava aikaa noin 1,5–2 

h, sekä kahvituksen järjestämiseen kuluva aika. 
•  Ryhmää varten tarvitaan kahvitustarvikkeet, fläppitaulu 

tai suurehko paperi, muistiinpanovälineitä osallistujille 
sekä ryhmämallin omat keskustelukortit. 

•  Ohjaajan täytyy olla perehtynyt ryhmämalliin vähin-
tään käsikirjan pohjalta tai koulutukseen osallistumalla. 
Ryhmä tilaksi sopii esim. kokoustila tms. 

•  Mikäli ryhmätapaamiset järjestetään etänä tarvitaan tieto-
kone, jossa kamera sekä mikrofoni ja kuulokkeet sekä Zoom 
tai vastaava etäkokoukseen soveltuva videosovellus.

Mitä
Ikääntyneille läheisestään huolta pitäville omaishoita-
jille suunnattu mielen taitojen ja vertaistuen ryhmä-
toiminta, jossa mielen hyvinvoinnin verkko-ohjelmaan 
(OMApolku) on yhdistetty ammattilaisten ohjaamat 
ryhmätapaamiset.
Ryhmätapaamisia on yhteensä 6 kertaa ja ne toteu-
tetaan 2–3 viikon välein. Ryhmätapaamiset voidaan 
toteuttaa myös etänä digitaalisia sovelluksia hyödyn-
tämällä.

Sovatek-säätiö / Verkosta voimaa ja vertaistukea 

Mielen taitojen ja vertaistuen ryhmät omaishoitajille

Kuva: Anna Stanczyk
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Aikaa, päätä ja sydäntä – yksilötyön malli

Mitä
Löytävän vanhustyön yksilötyön malli on yksinker-
tainen ja tehokas. Kun ikäihmisellä on elämässään 
pulmia tai vaikeuksia, silloin autetaan. 

Tukea tarjotaan lähellä, ikäihmisen omassa elinym-
päristössä ja rinnalla kuljetaan niin kauan kuin tarve 
vaatii.

Miksi
Ongelmia kohdanneen iäkkään tilanteen kartoitus vaatii 
aikaa, päätä ja sydäntä. On tärkeää miettiä yhdessä iäkkään 
kanssa ratkaisuja hänen elämäntilanteensa parantamiseksi. 
Löytävän vanhustyön malli tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja, jotka 
perustuvat iäkkään asiakkaan odotuksiin ja toiveisiin. Asiak-
kaalle tarjotaan keskustelutukea ja hänet autetaan tarvitse-
miensa palveluiden pariin. 

Kenelle
Asiakkaina ovat esimerkiksi kokonaan tai riittämättömien pal-
velujen piirissä olevat, suuria elämän muutoksia kohdanneet, 
yksinäiset, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat tai muuten 
ammatillista tukea tarvitsevat yli 60-vuotiaat.

Miten
•  Ikäihminen tavataan paikassa, joka hänestä tuntuu parhaalta.
•  Yksilötyön toiminta perustuu pääasiallisesti kotikäynteihin.
•  Luottamuksen rakentamiseen varataan runsaasti aikaa ja 

tapaamisissa edetään rauhallisesti ja ikäihmisen ehdoilla.
•  Luottamuksen syntymisen jälkeen voidaan alkaa keskus-

tella asiakkaan elämäntilanteesta.

•  Tavoitteena on, että asiakas näkee oman elämäntilanteen-
sa ja mahdollisen avuntarpeensa realistisesti.

•  Asiakkuus päättyy jokaisen yksilöllisen jakson jälkeen. Tä-
män jälkeenkin vielä varmistetaan, että asiakas ei tipahda 
pois hänelle tarjotuista tukitoimista ja palveluista.

•  Löytävä työ on aina tavoitteellista ja määräaikaista.

Kenen kanssa 
Löytävän vanhustyön yksilötyön mallissa tehdään tiivistä 
yhteistyötä kuntakumppaneiden kanssa, kuten mielenter-
veys- ja päihdeyksiköiden, sosiaalitoimen sekä terveyskes-
kuksen asiakasohjaajien kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat 
mm. järjestöt, yritykset ja seurakunnat. Yksilötyön asiakkaat 
löydetään parhaiten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Millä resursseilla 
Yksilötyö vaatii koulutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattilaisia, joilla on hyvä alueen palvelujärjestelmän tunte-
mus. Lisäksi tulee olla toimisto, jossa on mahdollisuus tavata 
asiakkaita sekä tietokone ja puhelimet. Kotikäynnit tehdään 
mieluiten parityönä. Niihin tulee varata riittävästi aikaa ja 
soveltuva tapa kulkea.
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Suomen muistiasiantuntijat ry / Lupa puhua -hanke 

Muistimatka helpottaa asioiden puheeksi ottamista  
ja ennakointia

Miksi
Muistiperheiden ja ammattilaisten toimivan yhteistyön edel-
lytyksenä on avoin ja luottava vuorovaikutus. Tämä saattaa 
estyä, mikäli vaikeat asiat jäävät puhumatta tai vastaukset 
olettamuksiksi. Muistimatkan avulla muistisairas henkilö tu-
lee kuulluksi ja ymmärretyksi yksilöllisesti, muistisairaan hen-
kilön läheiset jaksavat paremmin, kyky ennakoida ja varautua 
tulevaan paranee, rajoittamistoimet vähenevät ja tilanteiden 
kriisiytyminen vältetään.

Kenelle
Muistimatka on tarkoitettu kaikille muistisairauksien parissa 
eläville, työskenteleville sekä alaa opiskeleville. 

Miten
•  Muistiperheiden elämään liittyvät teemat ja tilanteet on 

Muistimatkassa nimetty pysäkeiksi, joita on yhteensä 66.
•  Muistisairaat henkilöt sekä heidän läheisensä tutustuvat 

Muistimatkan pysäkkitaulukkoon, johon on koottu muisti-
sairauden eri vaiheissa esiin nousevia asioita (esim. Läheisil-
le kertominen, edunvalvonta, parisuhde, itsemääräämisoi-
keus, palveluasumiseen siirtyminen, hyväksyminen, toivo).

•  Pysäkeistä valitaan ne ajankohtaiset ja selvittämistä vaativat 
asiat, joista muistiperheet haluavat keskustella ammattilais-
ten kanssa.

•  Muistimatkaa voi hyödyntää koko muistisairauden ajan ja 
sen äärelle voi palata aina tarvittaessa uudelleen.

•  Muistimatkaan ei ole käyttöohjetta – vain mielikuvitus on 
rajana!

Kenen kanssa
Muistiperheiden sekä sote-alan ammattilaisten väliseen 
yhteistyöhön.
Muistiperheen sisäiseen keskusteluun.
Vapaaehtoisten ja muistiperheiden väliseen yhteistyöhön.
Ammattilaisten väliseen yhteistyöhön.
Sote-alan opintoja ja ammatillista kasvua tukemaan.

Millä resursseilla
Muistimatkan käyttäminen ei vaadi erityisiä resursseja. Se on 
kaikkien saavutettavissa verkkosivuilla www.muistimatka.fi, josta 
voi tulostaa itselle ajankohtaisia pysäkkejä. Muistimatkan käyttö 
ei vaadi erityistä osaamista, vaan sitä voi käyttää omista lähtö-
kohdista itselleen sopivimmalla tavalla. Muistimatkan pohjalta 
käytävään keskusteluun on hyvä varata aikaa 30–60 min.

Mitä
Muistimatka on positiivista yhteistyön ilmapiiriä edis-
tävä työkalu, jonka avulla sote-ammattilainen tutus-
tuu paremmin muistisairaaseen henkilöön ja hänen 
lähipiiriinsä. Muistimatka koostuu muistiperheiden 
elämään liittyvistä teemoista ja tilanteista, joita ava-
taan tarkemmin keskustelukorttien avuilla. Muistimat-
kan avulla ammattilainen voi suunnitella asiakasta-
paamiset, palveluohjaustilanteet, ryhmätapaamisten 
sisällöt, sekä koulutukset ja valmennukset.

35

LÖYDETYKSI TULEMINEN

Fingerroosin säätiö / Laajempi Löytävä vanhustyö Varsinais-Suomessa

Aikaa, päätä ja sydäntä – yksilötyön malli

Mitä
Löytävän vanhustyön yksilötyön malli on yksinker-
tainen ja tehokas. Kun ikäihmisellä on elämässään 
pulmia tai vaikeuksia, silloin autetaan. 

Tukea tarjotaan lähellä, ikäihmisen omassa elinym-
päristössä ja rinnalla kuljetaan niin kauan kuin tarve 
vaatii.

Miksi
Ongelmia kohdanneen iäkkään tilanteen kartoitus vaatii 
aikaa, päätä ja sydäntä. On tärkeää miettiä yhdessä iäkkään 
kanssa ratkaisuja hänen elämäntilanteensa parantamiseksi. 
Löytävän vanhustyön malli tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja, jotka 
perustuvat iäkkään asiakkaan odotuksiin ja toiveisiin. Asiak-
kaalle tarjotaan keskustelutukea ja hänet autetaan tarvitse-
miensa palveluiden pariin. 

Kenelle
Asiakkaina ovat esimerkiksi kokonaan tai riittämättömien pal-
velujen piirissä olevat, suuria elämän muutoksia kohdanneet, 
yksinäiset, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat tai muuten 
ammatillista tukea tarvitsevat yli 60-vuotiaat.

Miten
•  Ikäihminen tavataan paikassa, joka hänestä tuntuu parhaalta.
•  Yksilötyön toiminta perustuu pääasiallisesti kotikäynteihin.
•  Luottamuksen rakentamiseen varataan runsaasti aikaa ja 

tapaamisissa edetään rauhallisesti ja ikäihmisen ehdoilla.
•  Luottamuksen syntymisen jälkeen voidaan alkaa keskus-

tella asiakkaan elämäntilanteesta.

•  Tavoitteena on, että asiakas näkee oman elämäntilanteen-
sa ja mahdollisen avuntarpeensa realistisesti.

•  Asiakkuus päättyy jokaisen yksilöllisen jakson jälkeen. Tä-
män jälkeenkin vielä varmistetaan, että asiakas ei tipahda 
pois hänelle tarjotuista tukitoimista ja palveluista.

•  Löytävä työ on aina tavoitteellista ja määräaikaista.

Kenen kanssa 
Löytävän vanhustyön yksilötyön mallissa tehdään tiivistä 
yhteistyötä kuntakumppaneiden kanssa, kuten mielenter-
veys- ja päihdeyksiköiden, sosiaalitoimen sekä terveyskes-
kuksen asiakasohjaajien kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat 
mm. järjestöt, yritykset ja seurakunnat. Yksilötyön asiakkaat 
löydetään parhaiten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Millä resursseilla 
Yksilötyö vaatii koulutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattilaisia, joilla on hyvä alueen palvelujärjestelmän tunte-
mus. Lisäksi tulee olla toimisto, jossa on mahdollisuus tavata 
asiakkaita sekä tietokone ja puhelimet. Kotikäynnit tehdään 
mieluiten parityönä. Niihin tulee varata riittävästi aikaa ja 
soveltuva tapa kulkea.
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Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry / Mummonmarkan vartijat –hanke

Mummonmarkat turvaan ja ikääntyneiden  
taloudellinen hyväksikäyttö historiaan

Miksi
Ikääntyneet joutuvat yhä useammin erilaisten taloushuijaus-
ten kohteeksi. Tietoverkkorikollisuus uhkaa digitaidoiltaan 
heikoimpia ja riippuvuus toisten avusta lisää uhriksi joutu-
misen riskiä. Selkeällä tavalla esitetty ja omaksuttava turva-
tieto auttaa ikääntynyttä, hänen läheisiään ja ammattilaisia 
tunnistamaan taloudellisen kaltoinkohtelun erilaiset muodot, 
torjumaan niitä sekä hakemaan apua jo tapahtuneeseen kal-
toinkohteluun. Turvatiedosta tulee ikääntyneen turvallisuutta 
lisäävä turvataito.

Kenelle
Ikääntyneille itselleen, heidän läheisilleen ja ikääntyneiden 
kanssa toimiville ryhmänohjaajille, ammattilaisille ja opiskeli-
joille sekä suurelle yleisölle.

Miten
•  Tutustu Mummonmarkan vartijat -hankkeen verkko-

sivuihin erilaisten huijausten ja hyväksikäyttötilanteiden 
tunnistamiseksi. Aloita MATERIAALIT -kohdassa näistä:

Katso / katsokaa yhdessä: 
•  Mummonmarkan vartijat -hankkeen luentovideo ja   

Huijarit kuriin! Tunnista digihuijaus -video
Tutustu, tulosta ja jaa:
•  Sinulle, joka kohtaat työssäsi ikääntyneitä –opas ammatti-

laiselle. Työpöydälle ja laukkuun.
•  Tietokortti -sarja, jonka avulla tunnistetaan erilaisia kaltoin-

kohtelun muotoja. Kortit toimivat puheeksiottamisen ja 
keskustelun apuna.

•  Turvaa rahasi – Opas ikääntyneelle ja Turvasuunnitelma 
oppaan liitteeksi. Turvaksi ja kotiin talteen vietäväksi. 

•  Tee lopuksi verkkotesti TESTAA TIETOSI -osiossa ja tutustu 
muihin verkkosivuilla jaettuihin materiaaleihin, kuten 
Turvaohjeita senioreille -opas ja Ikäihmiset ja kuluttajan-
suoja. 

Kenen kanssa
•  Turvatietoa voi opiskella yksin, läheisen tai ammattilaisen 

kanssa tai ryhmässä. 
•  Ryhmiin voi kutsua mukaan esim. paikallisen pankin tai 

poliisin edustajan. 

Millä resursseilla
•  Verkkosivuja varten tarvitaan verkkoyhteys ja esitysten 

kuunteluun kaiuttimet.
•  Esityksiä voi seurata tietokoneelta, tabletilta tai älypuheli-

melta, tai ne voi heijastaa kankaalle ryhmäkatseluun. 
•  Tulostin. Aineistojen tulostaminen omia muistiinpanoja 

varten auttaa hahmottamaan ydinasiat.
•  Oppaiden lukemiseen ja testin tekemiseen on hyvä varata 

1–2 h aikaa. 

Mitä
Ikääntyneisiin kohdistuu enenevässä määrin taloudel-
lista kaltoinkohtelua ja huijauksia. Verkkosivuille on 
tuotettu materiaalia, mm. luentoaineistoja ja oppaita, 
joiden avulla ikääntynyt saa itselleen turvatietoja ja 
voi niiden avulla suojautua rahahuijauksilta. Ammat-
tilainen voi hyödyntää materiaalia tunnistaakseen 
asiakassuhteessa olevan ikääntyneen riskin tulla 
taloudellisesti kaltoinkohdelluksi.
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Aikaa, päätä ja sydäntä – yksilötyön malli

Mitä
Löytävän vanhustyön yksilötyön malli on yksinker-
tainen ja tehokas. Kun ikäihmisellä on elämässään 
pulmia tai vaikeuksia, silloin autetaan. 

Tukea tarjotaan lähellä, ikäihmisen omassa elinym-
päristössä ja rinnalla kuljetaan niin kauan kuin tarve 
vaatii.

Miksi
Ongelmia kohdanneen iäkkään tilanteen kartoitus vaatii 
aikaa, päätä ja sydäntä. On tärkeää miettiä yhdessä iäkkään 
kanssa ratkaisuja hänen elämäntilanteensa parantamiseksi. 
Löytävän vanhustyön malli tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja, jotka 
perustuvat iäkkään asiakkaan odotuksiin ja toiveisiin. Asiak-
kaalle tarjotaan keskustelutukea ja hänet autetaan tarvitse-
miensa palveluiden pariin. 

Kenelle
Asiakkaina ovat esimerkiksi kokonaan tai riittämättömien pal-
velujen piirissä olevat, suuria elämän muutoksia kohdanneet, 
yksinäiset, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat tai muuten 
ammatillista tukea tarvitsevat yli 60-vuotiaat.

Miten
•  Ikäihminen tavataan paikassa, joka hänestä tuntuu parhaalta.
•  Yksilötyön toiminta perustuu pääasiallisesti kotikäynteihin.
•  Luottamuksen rakentamiseen varataan runsaasti aikaa ja 

tapaamisissa edetään rauhallisesti ja ikäihmisen ehdoilla.
•  Luottamuksen syntymisen jälkeen voidaan alkaa keskus-

tella asiakkaan elämäntilanteesta.

•  Tavoitteena on, että asiakas näkee oman elämäntilanteen-
sa ja mahdollisen avuntarpeensa realistisesti.

•  Asiakkuus päättyy jokaisen yksilöllisen jakson jälkeen. Tä-
män jälkeenkin vielä varmistetaan, että asiakas ei tipahda 
pois hänelle tarjotuista tukitoimista ja palveluista.

•  Löytävä työ on aina tavoitteellista ja määräaikaista.

Kenen kanssa 
Löytävän vanhustyön yksilötyön mallissa tehdään tiivistä 
yhteistyötä kuntakumppaneiden kanssa, kuten mielenter-
veys- ja päihdeyksiköiden, sosiaalitoimen sekä terveyskes-
kuksen asiakasohjaajien kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat 
mm. järjestöt, yritykset ja seurakunnat. Yksilötyön asiakkaat 
löydetään parhaiten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Millä resursseilla 
Yksilötyö vaatii koulutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattilaisia, joilla on hyvä alueen palvelujärjestelmän tunte-
mus. Lisäksi tulee olla toimisto, jossa on mahdollisuus tavata 
asiakkaita sekä tietokone ja puhelimet. Kotikäynnit tehdään 
mieluiten parityönä. Niihin tulee varata riittävästi aikaa ja 
soveltuva tapa kulkea.
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Pilke® – mielekästä tekemistä päihteiden käytön tilalle

Miksi
Päihteet ovat yhä useamman ikääntyneen arjen sujumisen 
haasteena. Tavoitteena on ryhmämuotoisen toiminnan avul-
la estää päihdehaittojen syntyminen ikääntyneillä. Ryhmässä 
toteutuu vertaistuki ja mielekäs tekeminen ilman vaatimusta 
päihteettömyydestä. Päihteiden käytön on tutkitusti todettu 
vähenevän, kun arkeen on tullut mielekästä tekemistä ja 
vertaistukea.

Kenelle
Päihteiden kanssa tasapainoileville + 60-vuotiaille. Päihtei-
den käytön ei tarvitse olla ajankohtaista, riittää että se on 
jossain vaiheessa tuonut haasteita elämään. 

Miten
Pilke-porukkaan tullaan kotikäynnillä toteutuneen keskuste-
lun ja tutustumisen perusteella.
•  Porukka kokoontuu säännöllisesti kerran viikossa, samaan 

aikaan samassa paikassa, 2–3 tuntia kerrallaan.
•  Osallistumiseen on matala kynnys. Mukaan voi tulla juuri 

sellaisena kuin on – myös päihtyneenä. Henkilön tulee 
kuitenkin terveydentilansa puolesta pystyä osallistumaan 
ja toimimaan ryhmässä.

•  Pilkeläisille soitetaan porukan kokoontumista edeltävänä 
päivänä nk. Pilke-soitot, kysellään kuulumiset ja varmiste-
taan seuraavan päivän osallistuminen.

•  Pilke-päivää rytmittää yhteinen aamupalahetki, kuluneen 
viikon kuulumisten vaihto sekä toiminnallinen tuokio, joka 
on sisällöltään porukan toiveiden mukainen. Toiminta ja 
siihen sisältyvä aamupala ovat osallistujille maksuttomia. 

Pilke-toiminnan esittelyvideo: Pilke-toiminta

Kenen kanssa
Pilke-toimintaa voi järjestää yhteistyössä eri tahojen kesken, 
esimerkiksi järjestö ja kuntatoimija yhdessä. Sininauhaliitto 
omistaa Pilke® -tavaramerkin, sekä järjestää Pilke-ohjaaja-
koulutusta ja Pilke-ohjaajakouluttajan koulutusta. Pilke- 
toiminta on syntynyt Helsingin Diakonissalaitoksella, palvelu-
keskus Kotikalliossa v. 2002.

Millä resursseilla
Pilke-porukkaa ohjaa koulutettu Pilke-ohjaajaa. Toiminnan 
turvaamiseksi tulee olla myös koulutettuja varaohjaajia. 
Toimintaa varten tarvittavat tilat voivat löytyä esimerkiksi 
kunnan kautta. Lisäksi tarvitaan resurssi aamupalatarvikkeita 
ja pienimuotoisia materiaalihankintoja varten.

Mitä
Pilke-porukkatoiminta on ammatillisesti ohjattua 
vertaistuellista toimintaa päihteiden kanssa tasa-
painoileville + 60-vuotiaille. Pilkkeen tarkoitus on 
tarjota vaihtoehto päihteiden käytölle. Tavoitteena on 
päihteiden käytön vähentäminen ja ryhmältä saatu 
tsemppi, kannustus ja tuki. Pilke-porukka tarjoaa 
mahdollisuuden tavata muita ihmisiä ja puhua mieltä 
askarruttavista asioista. Toiminta tuo viikkoon rytmiä 
ja elämään löytyy uudenlaista sisältöä.
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Aikaa, päätä ja sydäntä – yksilötyön malli

Mitä
Löytävän vanhustyön yksilötyön malli on yksinker-
tainen ja tehokas. Kun ikäihmisellä on elämässään 
pulmia tai vaikeuksia, silloin autetaan. 

Tukea tarjotaan lähellä, ikäihmisen omassa elinym-
päristössä ja rinnalla kuljetaan niin kauan kuin tarve 
vaatii.

Miksi
Ongelmia kohdanneen iäkkään tilanteen kartoitus vaatii 
aikaa, päätä ja sydäntä. On tärkeää miettiä yhdessä iäkkään 
kanssa ratkaisuja hänen elämäntilanteensa parantamiseksi. 
Löytävän vanhustyön malli tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja, jotka 
perustuvat iäkkään asiakkaan odotuksiin ja toiveisiin. Asiak-
kaalle tarjotaan keskustelutukea ja hänet autetaan tarvitse-
miensa palveluiden pariin. 

Kenelle
Asiakkaina ovat esimerkiksi kokonaan tai riittämättömien pal-
velujen piirissä olevat, suuria elämän muutoksia kohdanneet, 
yksinäiset, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat tai muuten 
ammatillista tukea tarvitsevat yli 60-vuotiaat.

Miten
•  Ikäihminen tavataan paikassa, joka hänestä tuntuu parhaalta.
•  Yksilötyön toiminta perustuu pääasiallisesti kotikäynteihin.
•  Luottamuksen rakentamiseen varataan runsaasti aikaa ja 

tapaamisissa edetään rauhallisesti ja ikäihmisen ehdoilla.
•  Luottamuksen syntymisen jälkeen voidaan alkaa keskus-

tella asiakkaan elämäntilanteesta.

•  Tavoitteena on, että asiakas näkee oman elämäntilanteen-
sa ja mahdollisen avuntarpeensa realistisesti.

•  Asiakkuus päättyy jokaisen yksilöllisen jakson jälkeen. Tä-
män jälkeenkin vielä varmistetaan, että asiakas ei tipahda 
pois hänelle tarjotuista tukitoimista ja palveluista.

•  Löytävä työ on aina tavoitteellista ja määräaikaista.

Kenen kanssa 
Löytävän vanhustyön yksilötyön mallissa tehdään tiivistä 
yhteistyötä kuntakumppaneiden kanssa, kuten mielenter-
veys- ja päihdeyksiköiden, sosiaalitoimen sekä terveyskes-
kuksen asiakasohjaajien kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat 
mm. järjestöt, yritykset ja seurakunnat. Yksilötyön asiakkaat 
löydetään parhaiten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Millä resursseilla 
Yksilötyö vaatii koulutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattilaisia, joilla on hyvä alueen palvelujärjestelmän tunte-
mus. Lisäksi tulee olla toimisto, jossa on mahdollisuus tavata 
asiakkaita sekä tietokone ja puhelimet. Kotikäynnit tehdään 
mieluiten parityönä. Niihin tulee varata riittävästi aikaa ja 
soveltuva tapa kulkea.

EVÄITÄ ARKEEN OSALLISTUJASTA TEKIJÄKSILÖYDETYKSI TULEMINEN HELPPO OSALLISTUA
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Miksi
Kaltoinkohtelu muuttaa ihmisen käsitystä omista rajoista. 
Omat rajat tulee etsiä ja asettaa uudelleen. Omien rajojen tun-
nistaminen on kyky tunnistaa omaa hyvinvointia joko lisäävät 
tai heikentävät asiat. Kaltoinkohtelua kokevat ikä ihmiset voivat 
jäädä ulkopuolelle tiedosta tai mahdollisuudesta mielipiteen 
ilmaisuun tai kuulluksi tulemiseen. Vertaistoiminta mahdollis-
taa kuulluksi tulemisen, turvaa ja vahvistaa sosiaalista yhteen-
kuuluvuutta ja täysivaltaisuutta yhteisössä. 

Kenelle
Yli 60-vuotiaille kaltoinkohtelua tai lähisuhdeväkivaltaa koke-
neille tai sen uhan alla eläville haastavassa elämäntilanteessa 
oleville ikääntyneille.  

Miten
•  Alkuhaastattelun kautta ryhmään valitaan max 5 osallistujaa. 
•  Kokoontumisten (7 kertaa) aikana käydään läpi väkival-

lasta selviytymisen mallia: valmistautuminen, havahtumi-
nen, etäisyyden ottaminen, häilyminen, tunnustaminen, 
sureminen, työskentely ja uudelleen rakentaminen. 

•  Ryhmän ohjaajat johdattelevat keskustelua ja huolehtivat 
siitä, että kaikki saavat puheenvuoron ja yhteisiä sääntöjä 
noudatetaan.

•  Tapaamisten välillä annetaan valokuvaustehtäviä, joiden 
aiheita voivat olla mm. Miten omat rajat voi ilmentää/esit-
tää kuvana? Mitä hyvää omien rajojen asettaminen tuo 
elämään? Miten positiivinen palaute muuttaa/vaikuttaa 
minäkuvaan? 

Oulun Seudun Mäntykoti ry / Kotiväki-hanke 

RajatOn-ryhmätoimintamalli

•  Kuvat voidaan myös sanoittaa. 
•  Huomioidaan jatkuva kannustava palaute ohjaajilta osal-

listujille.
•  Ryhmät voidaan järjestää sekä kasvokkain, että etäyhteyk-

sien avulla.

Kenen kanssa
Valokuvaterapeuttiseen menetelmään perehtynyt ohjaaja ja 
1–2 apuohjaajaa, joilla on väkivaltatyön osaamista.

Millä resursseilla
•  Tarvitaan rauhalliset ryhmätilat, videotykki kuvien esittä-

mistä varten. Ryhmään osallistuville kännykkä-, digikame-
ra tai tabletti. 

•  Aikaresurssit: yksittäisen ryhmän järjestämiseen 1–6 h, 
riippuen ennakkovalmistelujen määrästä.

•  Tiedottaminen: verkostot, sosiaalinen media, esitteet, 
lehti-ilmoitukset.

•  Etäryhmää varten: jokaiselle tietokone/tabletti, jossa ka-
mera, mikrofoni ja kuulokkeet, etäkokoukseen soveltuva 
tietoturvallinen videosovellus.

•  Työnohjauksellinen tuki ryhmän ohjaajille.

Mitä
RajatOn-ryhmätoiminta on tarkoitettu kaltoinkoh-
telua kokeneiden ikäihmisten tueksi. Ryhmä tarjoaa 
turvallista, vertaistuellista työskentelyä omien rajojen 
asettamisen ja turvataitojen parissa voimaannuttavin 
valokuvaterapeuttisin keinoin.

Seitsemän kertaa kokoontuvan suljetun pienryhmän 
osallistujat saavat myös tietoa ja käytännön vinkkejä, 
jotka auttavat selviytymään.

Kuva: Marjaleena Kyllönen
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Aikaa, päätä ja sydäntä – yksilötyön malli

Mitä
Löytävän vanhustyön yksilötyön malli on yksinker-
tainen ja tehokas. Kun ikäihmisellä on elämässään 
pulmia tai vaikeuksia, silloin autetaan. 

Tukea tarjotaan lähellä, ikäihmisen omassa elinym-
päristössä ja rinnalla kuljetaan niin kauan kuin tarve 
vaatii.

Miksi
Ongelmia kohdanneen iäkkään tilanteen kartoitus vaatii 
aikaa, päätä ja sydäntä. On tärkeää miettiä yhdessä iäkkään 
kanssa ratkaisuja hänen elämäntilanteensa parantamiseksi. 
Löytävän vanhustyön malli tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja, jotka 
perustuvat iäkkään asiakkaan odotuksiin ja toiveisiin. Asiak-
kaalle tarjotaan keskustelutukea ja hänet autetaan tarvitse-
miensa palveluiden pariin. 

Kenelle
Asiakkaina ovat esimerkiksi kokonaan tai riittämättömien pal-
velujen piirissä olevat, suuria elämän muutoksia kohdanneet, 
yksinäiset, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat tai muuten 
ammatillista tukea tarvitsevat yli 60-vuotiaat.

Miten
•  Ikäihminen tavataan paikassa, joka hänestä tuntuu parhaalta.
•  Yksilötyön toiminta perustuu pääasiallisesti kotikäynteihin.
•  Luottamuksen rakentamiseen varataan runsaasti aikaa ja 

tapaamisissa edetään rauhallisesti ja ikäihmisen ehdoilla.
•  Luottamuksen syntymisen jälkeen voidaan alkaa keskus-

tella asiakkaan elämäntilanteesta.

•  Tavoitteena on, että asiakas näkee oman elämäntilanteen-
sa ja mahdollisen avuntarpeensa realistisesti.

•  Asiakkuus päättyy jokaisen yksilöllisen jakson jälkeen. Tä-
män jälkeenkin vielä varmistetaan, että asiakas ei tipahda 
pois hänelle tarjotuista tukitoimista ja palveluista.

•  Löytävä työ on aina tavoitteellista ja määräaikaista.

Kenen kanssa 
Löytävän vanhustyön yksilötyön mallissa tehdään tiivistä 
yhteistyötä kuntakumppaneiden kanssa, kuten mielenter-
veys- ja päihdeyksiköiden, sosiaalitoimen sekä terveyskes-
kuksen asiakasohjaajien kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat 
mm. järjestöt, yritykset ja seurakunnat. Yksilötyön asiakkaat 
löydetään parhaiten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Millä resursseilla 
Yksilötyö vaatii koulutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattilaisia, joilla on hyvä alueen palvelujärjestelmän tunte-
mus. Lisäksi tulee olla toimisto, jossa on mahdollisuus tavata 
asiakkaita sekä tietokone ja puhelimet. Kotikäynnit tehdään 
mieluiten parityönä. Niihin tulee varata riittävästi aikaa ja 
soveltuva tapa kulkea.

EVÄITÄ ARKEEN OSALLISTUJASTA TEKIJÄKSILÖYDETYKSI TULEMINEN HELPPO OSALLISTUA



LÖYDETYKSI TULEMINENEVÄITÄ ARKEEN

Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry / Sippe-hanke 

Sippe-hyvinvointikutsut ikäihmisille

Miksi
Ikäihmisten laatusuosituksen keskeisinä sisältöinä ovat iäk-
käiden toimintakyvyn edistäminen, vapaaehtoistyön lisää-
minen ja digitalisaation hyödyntäminen. Tavoitteena on, että 
mahdollisimman moni ikäihminen asuu kotona. Joka kolmas 
ikäihminen kärsii yksinäisyydestä, mikä vaikuttaa toimintaky-
kyyn ja sosiaaliseen eristäytymiseen. Sippe-toiminnan tavoite 
onkin löytää ikäihmisille kavereita ja tätä kautta nostaa 
toimintakykyä. 

Kenelle 
Sippe-kutsut täydentävät kuntien ennaltaehkäiseviä palvelu-
ja tarjoamalla toimintaa Sippe-paikkakuntien kotona asuville 
yli 60-vuotiaille. Ihannetilanteessa kutsuille osallistunut 
järjestää omille ystävilleen kutsut ja saa kipinän vapaaehtois-
työhön.

Miten
•  Kuka tahansa ikäihminen voi ottaa yhteyttä Sippe-pro-

jektiin ja tilata itselleen kutsut itseään kiinnostavasta 
teemasta, jonka perusteella valitaan sopiva vapaaehtoi-
nen. Hän suunnittelee kutsujen sisällön ja voi hyödyntää 
kutsuja varten koostettua valmista materiaalia. Kutsujen 
järjestäminen ja osallistuminen on ilmaista.

•  Hyvinvointikutsuja järjestetään kasvotusten kokoontu-
malla pienellä porukalla kutsujen tilaajan kotona, hyvällä 
säällä ulkona tai muussa mukavassa paikassa (kirjasto, 
taloyhtiön kerhotila). Kutsuja järjestetään myös verkossa 
älylaitteen välityksellä.

Kenen kanssa
Sippe-toimintaa koordinoidaan Turusta, jossa kutsuja 
järjestetään yhteistyöverkostojen kautta mm. virtuaalisen 
kotihoidon asiakkaille ja toimintaa kaipaaville pienryhmille. 
Jokaisella Sippe-paikkakunnalla on taustaorganisaatio, jota 
tuetaan koordinoinnissa. Sippe-toimintaa on käynnistetty tai 
suunnitteilla 20 paikkakunnalla.

Millä resursseilla
Sippe-vapaaehtoinen pitää kutsut, ja toiminta pyörii pienin 
resurssein siltä osin. Jokaisella Sippe-paikkakunnalla on 
taustaorganisaatio, joka vastaa vapaaehtoisten etsimisestä, 
kutsujen välityksestä sekä markkinoinnista ja vapaaehtoisten 
tuesta. Turun Lähimmäispalveluyhdistys toimii valtakun-
nallisesti taustaorganisaatioiden tukena, antaa materiaalit 
käyttöön, kouluttaa ja pitää Sippe-päivät. Sippeilyä voi tehdä 
pienesti tai isommin juuri omalle paikkakunnalle sopivalla 
tavalla.

Mitä
Sippe-hyvinvointikutsut järjestetään kotona asuville 
ikäihmisille, 5–10 hengen ryhmille. Ikääntynyt vapaa-
ehtoinen virittelee kahvin lomassa keskustelua erilai-
sista teemoista, kuten luonto, liikunta ja musiikki. 

Teemaan liittyy usein myös tekemistä, kuten tuoli-
jumppaa. Tarkoituksena on saada vaikutus osaksi 
arkea eli saada ikääntynyt jatkamaan myöhemminkin 
teeman parissa.
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Fingerroosin säätiö / Laajempi Löytävä vanhustyö Varsinais-Suomessa

Aikaa, päätä ja sydäntä – yksilötyön malli

Mitä
Löytävän vanhustyön yksilötyön malli on yksinker-
tainen ja tehokas. Kun ikäihmisellä on elämässään 
pulmia tai vaikeuksia, silloin autetaan. 

Tukea tarjotaan lähellä, ikäihmisen omassa elinym-
päristössä ja rinnalla kuljetaan niin kauan kuin tarve 
vaatii.

Miksi
Ongelmia kohdanneen iäkkään tilanteen kartoitus vaatii 
aikaa, päätä ja sydäntä. On tärkeää miettiä yhdessä iäkkään 
kanssa ratkaisuja hänen elämäntilanteensa parantamiseksi. 
Löytävän vanhustyön malli tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja, jotka 
perustuvat iäkkään asiakkaan odotuksiin ja toiveisiin. Asiak-
kaalle tarjotaan keskustelutukea ja hänet autetaan tarvitse-
miensa palveluiden pariin. 

Kenelle
Asiakkaina ovat esimerkiksi kokonaan tai riittämättömien pal-
velujen piirissä olevat, suuria elämän muutoksia kohdanneet, 
yksinäiset, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat tai muuten 
ammatillista tukea tarvitsevat yli 60-vuotiaat.

Miten
•  Ikäihminen tavataan paikassa, joka hänestä tuntuu parhaalta.
•  Yksilötyön toiminta perustuu pääasiallisesti kotikäynteihin.
•  Luottamuksen rakentamiseen varataan runsaasti aikaa ja 

tapaamisissa edetään rauhallisesti ja ikäihmisen ehdoilla.
•  Luottamuksen syntymisen jälkeen voidaan alkaa keskus-

tella asiakkaan elämäntilanteesta.

•  Tavoitteena on, että asiakas näkee oman elämäntilanteen-
sa ja mahdollisen avuntarpeensa realistisesti.

•  Asiakkuus päättyy jokaisen yksilöllisen jakson jälkeen. Tä-
män jälkeenkin vielä varmistetaan, että asiakas ei tipahda 
pois hänelle tarjotuista tukitoimista ja palveluista.

•  Löytävä työ on aina tavoitteellista ja määräaikaista.

Kenen kanssa 
Löytävän vanhustyön yksilötyön mallissa tehdään tiivistä 
yhteistyötä kuntakumppaneiden kanssa, kuten mielenter-
veys- ja päihdeyksiköiden, sosiaalitoimen sekä terveyskes-
kuksen asiakasohjaajien kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat 
mm. järjestöt, yritykset ja seurakunnat. Yksilötyön asiakkaat 
löydetään parhaiten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Millä resursseilla 
Yksilötyö vaatii koulutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattilaisia, joilla on hyvä alueen palvelujärjestelmän tunte-
mus. Lisäksi tulee olla toimisto, jossa on mahdollisuus tavata 
asiakkaita sekä tietokone ja puhelimet. Kotikäynnit tehdään 
mieluiten parityönä. Niihin tulee varata riittävästi aikaa ja 
soveltuva tapa kulkea.

EVÄITÄ ARKEEN OSALLISTUJASTA TEKIJÄKSILÖYDETYKSI TULEMINEN HELPPO OSALLISTUA



LÖYDETYKSI TULEMINENEVÄITÄ ARKEEN

Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry / Kulttuuria minulle 

Torstaitanssit – interaktiivinen tanssihetki etänä

Miksi
Mahdollistetaan etäyhteyksin luovaan liikkeeseen tutustu-
mista ja sosiaalista kohtaamista. Ohjatussa matalan kynnyk-
sen luovan liikkeen toiminnassa jokainen kokee osaavansa ja 
pääsee nauttimaan liikkeen ilosta. Osa tansseista on sykettä 
kiihdyttäviä ja osa rentouttavia. Koreografian seuraaminen 
sekä oppiminen tukevat toimintakykyä ja muistia. Vapaa 
liikkuminen tukee myös omaa luovuutta ja osaamista.

Kenelle
Muistisairautta sairastaville ja muististaan huolissaan oleville 
henkilöille läheisineen. 

Miten
•  Tiedotus Torstaitansseista kohderyhmää tavoittavilla 

kanavilla.
•  Ilmoittautumiset sähköpostitse, mukaan enintään 10 osal-

listujaa, jotta jokainen tulee nähdyksi ja kuulluksi. 
•  Tarvittaessa etäyhteyden testausta ja käytön opastusta 

ennakkoon.
•  Torstaitansseilla on kaksi ohjaajaa, joista tanssitaiteilija 

keskittyy liikkeellisen sisällön välittämiseen sekä keskus-
telun ylläpitämiseen ja sote-alan ammattilainen hoitaa 
teknisen puolen. 

•  Osallistumiseen kannustetaan ottamaan mukaan huivi, 
vesilasi sekä avoin mieli. 

•  Yhdessäolon tunteen mahdollistamiseksi lähtökohta on, 
että kaikilla on kamera päällä.

•  Ohjaaja osallistaa tunnin alussa kaikkia kertomaan kuulu-
misia sekä näyttämään itselle mieleisen ja omaa tunneti-
laa kuvaavan liikkeen.

•  Ohjaaja kertoo aina ensin mitä seuraavaksi tehdään ja mi-
ten se tehdään, minkä jälkeen tanssitaan yhdessä musii-
kin tahdissa. Musiikin kuuluvuus on testattava ennakkoon 
ja musiikkiluvat tulee olla kunnossa.

•  Tunnin lopuksi jokainen saa mahdollisuuden kertoa tun-
temuksistaan ja olotilastaan.

Kenen kanssa
Vakituisten osallistujien ja ohjaajien lisäksi mukana voi olla 
myös opiskelijoita ja ammattilaisia tutustumassa toimintaan.

Millä resursseilla
Torstaitanssien järjestämiseen tarvitaan kaksi ohjaajaa, joista 
toinen on tanssitaiteen ja toinen sote-alan ammattilainen. 
Tanssiosuudesta vastaavan ohjaajan tulee varata aikaa 
ennakkovalmisteluille 6–8 h ja tekniikasta vastaavan ohjaa-
jan 1–2 h yhteydenpitoon osallistujien kanssa. Tilaisuudesta 
tiedottaminen tapahtuu lehtien, nettisivujen ja sosiaalisen 
median kanavien kautta sekä yhteistyökumppaneiden avulla. 
Järjestäjätaholla ja osallistujilla tulee olla kameralla ja mikro-
fonilla varustettu tietokone internetyhteyksin. Lisäksi jokai-
sella tulee olla sähköpostiosoite ja etäkokoukseen soveltuva 
videosovellus.

Mitä
Viikoittain videosovelluksella toteutettava tunnin 
mittainen tapaaminen, jonka sisältö koostuu erilaisis-
ta tanssin ammattilaisen suunnittelemista tanssi- ja 
liikeharjoituksista.

Liikkuminen tapahtuu osallistujan oman kunnon ja 
jaksamisen mukaisesti, oma kotiympäristö huomioi-
den. Tapaamisen aikana myös keskustellaan ja vaihde-
taan kuulumisia. 
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Aikaa, päätä ja sydäntä – yksilötyön malli

Mitä
Löytävän vanhustyön yksilötyön malli on yksinker-
tainen ja tehokas. Kun ikäihmisellä on elämässään 
pulmia tai vaikeuksia, silloin autetaan. 

Tukea tarjotaan lähellä, ikäihmisen omassa elinym-
päristössä ja rinnalla kuljetaan niin kauan kuin tarve 
vaatii.

Miksi
Ongelmia kohdanneen iäkkään tilanteen kartoitus vaatii 
aikaa, päätä ja sydäntä. On tärkeää miettiä yhdessä iäkkään 
kanssa ratkaisuja hänen elämäntilanteensa parantamiseksi. 
Löytävän vanhustyön malli tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja, jotka 
perustuvat iäkkään asiakkaan odotuksiin ja toiveisiin. Asiak-
kaalle tarjotaan keskustelutukea ja hänet autetaan tarvitse-
miensa palveluiden pariin. 

Kenelle
Asiakkaina ovat esimerkiksi kokonaan tai riittämättömien pal-
velujen piirissä olevat, suuria elämän muutoksia kohdanneet, 
yksinäiset, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat tai muuten 
ammatillista tukea tarvitsevat yli 60-vuotiaat.

Miten
•  Ikäihminen tavataan paikassa, joka hänestä tuntuu parhaalta.
•  Yksilötyön toiminta perustuu pääasiallisesti kotikäynteihin.
•  Luottamuksen rakentamiseen varataan runsaasti aikaa ja 

tapaamisissa edetään rauhallisesti ja ikäihmisen ehdoilla.
•  Luottamuksen syntymisen jälkeen voidaan alkaa keskus-

tella asiakkaan elämäntilanteesta.

•  Tavoitteena on, että asiakas näkee oman elämäntilanteen-
sa ja mahdollisen avuntarpeensa realistisesti.

•  Asiakkuus päättyy jokaisen yksilöllisen jakson jälkeen. Tä-
män jälkeenkin vielä varmistetaan, että asiakas ei tipahda 
pois hänelle tarjotuista tukitoimista ja palveluista.

•  Löytävä työ on aina tavoitteellista ja määräaikaista.

Kenen kanssa 
Löytävän vanhustyön yksilötyön mallissa tehdään tiivistä 
yhteistyötä kuntakumppaneiden kanssa, kuten mielenter-
veys- ja päihdeyksiköiden, sosiaalitoimen sekä terveyskes-
kuksen asiakasohjaajien kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat 
mm. järjestöt, yritykset ja seurakunnat. Yksilötyön asiakkaat 
löydetään parhaiten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Millä resursseilla 
Yksilötyö vaatii koulutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattilaisia, joilla on hyvä alueen palvelujärjestelmän tunte-
mus. Lisäksi tulee olla toimisto, jossa on mahdollisuus tavata 
asiakkaita sekä tietokone ja puhelimet. Kotikäynnit tehdään 
mieluiten parityönä. Niihin tulee varata riittävästi aikaa ja 
soveltuva tapa kulkea.

EVÄITÄ ARKEEN OSALLISTUJASTA TEKIJÄKSILÖYDETYKSI TULEMINEN HELPPO OSALLISTUA



LÖYDETYKSI TULEMINENEVÄITÄ ARKEEN

Nääsville ry ja Pirkanmaan Martat ry / Virkeät Ikämiehet -hanke 

Virkeät Ikämiehet ravitsemus- ja liikuntakurssi

Miksi
Hyvä ravitsemus ja liikunta ylläpitää ja lisää ikääntyneiden 
terveyttä, toimintakykyä ja elämänlaatua. Miehillä niin liikkumi-
sen hyödyt kuin liikkumattomuuden haitat korostuvat naisiin 
verrattuna. 
Kotona asuvien ikämiesten riski yksipuoliseen ravitsemukseen 
on lisääntynyt johtuen kotitalous- ja ruoan valmistustaitojen 
sekä ravitsemustiedon vähäisyydestä.

Kenelle
Eläkeikäisille miehille, joilla on kohonnut riski yksipuoli-
seen ravitsemukseen ja terveyden kannalta liian vähäiseen 
liikkumiseen (esimerkiksi yksin asuvat, leskeksi jääneet tai 
omaishoitajana toimivat miehet).

Miten
•  8–12 osallistujan miesporukassa ammattilaisen ohjauksessa.
•  Kurssista tiedotetaan markkinoinnin (esim. lehtimainonta, 

sosiaalinen media, yhteistyöverkostot, jalkautuminen) ja 
kaikille avoimen toimintastartin avulla.

•  Alku- ja loppuhaastatteluiden ja –mittausten avulla selvi-
tetään, miten osallistujat ovat kurssista hyötyneet.

Kurssilla on
•  Noin 10 kokoontumiskertaa (4 kokkauskertaa, 6 keskus-

telu-/liikuntakertaa)
•  Tutustumista ja yhdessä tekemistä yhteenkuuluvuuden 

lisäämiseksi
•  Keskustelua ja tietoa ravitsemuksesta sekä liikunnasta 

toiminnan tueksi ja herättelyksi

Kenen kanssa
Asiantuntemus voidaan järjestää terveydenhuollon am-
mattilaisten, järjestöjen, yhdistysten, ikäihmisten kerhojen, 
palvelukeskusten ja kohtaamispaikkojen kanssa, joilla on 
kiinnostusta ja osaamista ikäihmisten ravitsemuksesta ja 
liikunnan ohjaamisesta.

Millä resursseilla
•  Markkinointiin käytettävä aika ja mahdolliset mainoskus-

tannukset
•  Toimintastartti 2 h + valmistelu
•  Alku- ja loppuhaastattelut ja –mittaukset 1,5 h/osallistuja
•  Kokkauskerrat 4 x 4 h, muut kerrat 6 x 2–2,5 h + valmistelut
•  Kokoontumiskertojen lisäksi liikuntakokeiluja 1–3 krt 

miesten mielenkiinnon ja ohjaajaresurssien mukaan, 
esim. ulkokuntosali

•  Kaupassa käynnit 2 h/kokkauskerta ja noin 15 €/osallistuja
•  Tarvittavat tilat: keittiö, liikuntatila/ryhmätila, jossa mielel-

lään liikuntavälineitä, mahdollisuus tutustua kuntosalitoi-
mintaan.

Mitä
Virkeät Ikämiehet on käytännönläheinen ravitsemus- 
ja liikuntakurssi eläkeikäisille miehille. Kurssi rohkaisee 
ja antaa valmiuksia terveellisten ruokavalintojen teke-
miseen ja ruuanlaittoon sekä kannustaa toimintakykyä 
parantavan liikunnan harrastamiseen.

Toimintaan kuuluu ruoanlaittoa, keskustelua ja tietoa ra-
vitsemuksen ja liikunnan merkityksestä sekä liikunnan-
ohjausta.
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Mitä
Löytävän vanhustyön yksilötyön malli on yksinker-
tainen ja tehokas. Kun ikäihmisellä on elämässään 
pulmia tai vaikeuksia, silloin autetaan. 

Tukea tarjotaan lähellä, ikäihmisen omassa elinym-
päristössä ja rinnalla kuljetaan niin kauan kuin tarve 
vaatii.

Miksi
Ongelmia kohdanneen iäkkään tilanteen kartoitus vaatii 
aikaa, päätä ja sydäntä. On tärkeää miettiä yhdessä iäkkään 
kanssa ratkaisuja hänen elämäntilanteensa parantamiseksi. 
Löytävän vanhustyön malli tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja, jotka 
perustuvat iäkkään asiakkaan odotuksiin ja toiveisiin. Asiak-
kaalle tarjotaan keskustelutukea ja hänet autetaan tarvitse-
miensa palveluiden pariin. 

Kenelle
Asiakkaina ovat esimerkiksi kokonaan tai riittämättömien pal-
velujen piirissä olevat, suuria elämän muutoksia kohdanneet, 
yksinäiset, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat tai muuten 
ammatillista tukea tarvitsevat yli 60-vuotiaat.

Miten
•  Ikäihminen tavataan paikassa, joka hänestä tuntuu parhaalta.
•  Yksilötyön toiminta perustuu pääasiallisesti kotikäynteihin.
•  Luottamuksen rakentamiseen varataan runsaasti aikaa ja 

tapaamisissa edetään rauhallisesti ja ikäihmisen ehdoilla.
•  Luottamuksen syntymisen jälkeen voidaan alkaa keskus-

tella asiakkaan elämäntilanteesta.

•  Tavoitteena on, että asiakas näkee oman elämäntilanteen-
sa ja mahdollisen avuntarpeensa realistisesti.

•  Asiakkuus päättyy jokaisen yksilöllisen jakson jälkeen. Tä-
män jälkeenkin vielä varmistetaan, että asiakas ei tipahda 
pois hänelle tarjotuista tukitoimista ja palveluista.

•  Löytävä työ on aina tavoitteellista ja määräaikaista.

Kenen kanssa 
Löytävän vanhustyön yksilötyön mallissa tehdään tiivistä 
yhteistyötä kuntakumppaneiden kanssa, kuten mielenter-
veys- ja päihdeyksiköiden, sosiaalitoimen sekä terveyskes-
kuksen asiakasohjaajien kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat 
mm. järjestöt, yritykset ja seurakunnat. Yksilötyön asiakkaat 
löydetään parhaiten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Millä resursseilla 
Yksilötyö vaatii koulutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattilaisia, joilla on hyvä alueen palvelujärjestelmän tunte-
mus. Lisäksi tulee olla toimisto, jossa on mahdollisuus tavata 
asiakkaita sekä tietokone ja puhelimet. Kotikäynnit tehdään 
mieluiten parityönä. Niihin tulee varata riittävästi aikaa ja 
soveltuva tapa kulkea.

EVÄITÄ ARKEEN OSALLISTUJASTA TEKIJÄKSILÖYDETYKSI TULEMINEN HELPPO OSALLISTUA



LÖYDETYKSI TULEMINENEVÄITÄ ARKEEN

Nääsville ry ja Pirkanmaan Martat ry / Virkeät Ikämiehet -hanke 

Virkeät Ikämiehet ravitsemus- ja liikuntakurssi verkossa

Miksi
Hyvä ravitsemus ja liikunta ylläpitää ja lisää ikääntyneiden 
terveyttä, toimintakykyä ja elämänlaatua. Miehillä niin liik-
kumisen hyödyt kuin liikkumattomuuden haitat korostuvat 
naisiin verrattuna.
Kotona asuvien ikämiesten riski yksipuoliseen ravitsemuk-
seen on lisääntynyt johtuen kotitalous- ja ruoanvalmistus-
taitojen sekä ravitsemustiedon vähäisyydestä. Verkkokurssi 
tavoittaa myös omaishoitajana toimivia tai kaukana keskuk-
sista asuvia miehiä.
Kurssi tukee ikämiesten digiosaamista yhteiskunnan digitali-
soituessa kiihtyvällä tahdilla.

Kenelle
Eläkeikäisille miehille, joilla on kohonnut riski yksipuoliseen 
ravitsemukseen ja liian vähäiseen liikkumiseen.

Miten
•  10–20 osallistujalle, videoetäyhteydellä ammattilaisen 

ohjauksessa
•  Markkinointi: esim. lehtimainonta, sosiaalinen media, 

yhteistyöverkostot ja jalkautuminen
•  Alku- ja loppuhaastatteluiden avulla selvitetään, miten 

osallistujat ovat kurssista hyötyneet.
Kurssilla on:
•  N. 10 kokoontumista
•  Keskustelua yhteenkuuluvuuden lisäämiseksi
•  Tietoa ja keskustelua ravitsemuksesta sekä liikunnasta 

toiminnan tueksi

Etäruuanlaitto ja -liikunta:
•  Toteutetaan videoyhteyden avulla.
•  Liikunta kotioloissa ja niillä välineillä, joita kotoa löytyy 

(esim. keppi/harjanvarsi).
•  Ruuanlaittoon kurssilaiset valmistautuvat hankkimalla 

elintarvikkeet ja ruoanlaittovälineet ohjeiden mukaan. 
Kokkauksen lomassa keskustellaan ja jaetaan vinkkejä, 
vetäjä ohjaa reseptien kanssa etenemisessä.

Kenen kanssa
Asiantuntemus voidaan järjestää terveydenhuollon am-
mattilaisten, järjestöjen, yhdistysten, ikäihmisten kerhojen, 
palvelukeskusten ja kohtaamispaikkojen kanssa, joilla on 
kiinnostusta ja osaamista ikäihmisten ravitsemuksesta ja 
liikunnan ohjaamisesta.

Millä resursseilla
•  Markkinointiin käytettävä aika ja kustannukset
•  Alku- ja loppuhaastattelut 1,5 h/osallistuja
•  Kokkauskerrat 2 x 4 h, muut kerrat 8 x 2 h (ravitsemus 1 h, 

liikunta 1 h) + valmistelut
•  Tarvittavat välineet: tietokone tai tabletti internetyhtey-

dellä. Tarvittaessa lainalaitteet tai älypuhelin.

Mitä
Verkkokurssi perustuu Virkeät Ikämiehet ravitsemus- ja 
liikuntakurssimalliin. Kurssi rohkaisee ja antaa valmiuk-
sia eläkeikäisille miehille terveellisten ruokavalintojen 
tekemiseen sekä kannustaa toimintakykyä parantavan 
liikunnan harrastamiseen.

Toimintaan kuuluu keskustelua ja tietoa ravitsemuk-
sen ja liikunnan merkityksestä sekä etäliikunnanoh-
jausta ja etäruoanlaittoa.
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Aikaa, päätä ja sydäntä – yksilötyön malli

Mitä
Löytävän vanhustyön yksilötyön malli on yksinker-
tainen ja tehokas. Kun ikäihmisellä on elämässään 
pulmia tai vaikeuksia, silloin autetaan. 

Tukea tarjotaan lähellä, ikäihmisen omassa elinym-
päristössä ja rinnalla kuljetaan niin kauan kuin tarve 
vaatii.

Miksi
Ongelmia kohdanneen iäkkään tilanteen kartoitus vaatii 
aikaa, päätä ja sydäntä. On tärkeää miettiä yhdessä iäkkään 
kanssa ratkaisuja hänen elämäntilanteensa parantamiseksi. 
Löytävän vanhustyön malli tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja, jotka 
perustuvat iäkkään asiakkaan odotuksiin ja toiveisiin. Asiak-
kaalle tarjotaan keskustelutukea ja hänet autetaan tarvitse-
miensa palveluiden pariin. 

Kenelle
Asiakkaina ovat esimerkiksi kokonaan tai riittämättömien pal-
velujen piirissä olevat, suuria elämän muutoksia kohdanneet, 
yksinäiset, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat tai muuten 
ammatillista tukea tarvitsevat yli 60-vuotiaat.

Miten
•  Ikäihminen tavataan paikassa, joka hänestä tuntuu parhaalta.
•  Yksilötyön toiminta perustuu pääasiallisesti kotikäynteihin.
•  Luottamuksen rakentamiseen varataan runsaasti aikaa ja 

tapaamisissa edetään rauhallisesti ja ikäihmisen ehdoilla.
•  Luottamuksen syntymisen jälkeen voidaan alkaa keskus-

tella asiakkaan elämäntilanteesta.

•  Tavoitteena on, että asiakas näkee oman elämäntilanteen-
sa ja mahdollisen avuntarpeensa realistisesti.

•  Asiakkuus päättyy jokaisen yksilöllisen jakson jälkeen. Tä-
män jälkeenkin vielä varmistetaan, että asiakas ei tipahda 
pois hänelle tarjotuista tukitoimista ja palveluista.

•  Löytävä työ on aina tavoitteellista ja määräaikaista.

Kenen kanssa 
Löytävän vanhustyön yksilötyön mallissa tehdään tiivistä 
yhteistyötä kuntakumppaneiden kanssa, kuten mielenter-
veys- ja päihdeyksiköiden, sosiaalitoimen sekä terveyskes-
kuksen asiakasohjaajien kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat 
mm. järjestöt, yritykset ja seurakunnat. Yksilötyön asiakkaat 
löydetään parhaiten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Millä resursseilla 
Yksilötyö vaatii koulutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattilaisia, joilla on hyvä alueen palvelujärjestelmän tunte-
mus. Lisäksi tulee olla toimisto, jossa on mahdollisuus tavata 
asiakkaita sekä tietokone ja puhelimet. Kotikäynnit tehdään 
mieluiten parityönä. Niihin tulee varata riittävästi aikaa ja 
soveltuva tapa kulkea.

EVÄITÄ ARKEEN OSALLISTUJASTA TEKIJÄKSILÖYDETYKSI TULEMINEN HELPPO OSALLISTUA



LÖYDETYKSI TULEMINENEVÄITÄ ARKEEN

Suomen Punainen Risti / Kohdataan kylillä ja keskuksissa

Virtuaalinen kahvihetki

Miksi
Vapaaehtoiset voivat järjestää virtuaalisia kahvihetkiä, jos 
esimerkiksi kasvokkain toteutettavaa toimintaa ei ole mah-
dollista järjestää tai välimatkat ovat pitkiä ja julkisilla kulku-
välineillä liikkuminen on haasteellista.

Kenelle
Virtuaalisia kahvihetkiä voi järjestää kaikille ikään katsomatta. 
Punaisen Ristin toiminta on suunnattu ikääntyneille ihmisille, 
jotka kaipaavat virkistystä ja vaihtelua arkeen.

Miten 
•  Yhteys esimerkiksi kotihoitoon tai palvelutaloon ja tiedus-

telu, olisiko heillä kiinnostusta tarjota virtuaalisia kahvi-
hetkiä asiakkailleen.

•  Kannattaa selvittää, löytyykö työntekijöiltä osaamista käy-
tettävän tekniikan ja verkkokokousalustan käyttämiseen. 

•  Käytännössä yhteys muodostetaan niin, että vapaaeh-
toinen lähettää sähköpostilla henkilökunnan jäsenelle 
osallistumislinkin. Kyseinen vastuuhenkilö avaa linkin 
tietokoneella ja kytkee esimerkiksi palvelutalossa koneen 
oleskelutilan televisioon, jonne osallistujat voivat kokoon-
tua. Saman linkin voi lähettää useampaan palvelutaloon, 
jolloin kahvihetkeen voi osallistua useamman palveluta-
lon asukkaita samaan aikaan.

•  Tapaamisia voi järjestää esimerkiksi kerran viikossa, noin 
tunnin ajan.

•  Ohjelma kannattaa suunnitella etukäteen. Toiminta avaa 
mahdollisuuksia tuoda kotona tai palvelutalossa asuville 
iäkkäille monipuolista ohjelmaa ja tunnelmia.

Kenen kanssa
Yhteistyötä voi (ja kannattaa) tehdä alueen palvelutalojen 
kanssa. Yhteistyötä voi tehdä myös paikallisten IT-alan järjes-
töjen, hankkeiden ja oppilaitoksien kanssa, jos tarvitsee apua 
ja tukea laitteiden ja verkkokokousalustojen kanssa.

Millä resursseilla
Toiminta ei edellytä sen kummempia resursseja kuin toimin-
taa toteuttavat vapaaehtoiset sekä toimivan nettiyhteyden 
ja tietokoneen tai tabletin. Useat verkkokokousalustat ovat 
maksuttomia. 
Suunniteltu ohjelma vaikuttaa mahdollisiin pieniin kustan-
nuksiin, mutta pääsääntöisesti toimintaa voidaan toteuttaa 
hyvin pienin resurssein.

Mitä
Virtuaaliset kahvihetket tarjoavat matalan kynnyksen 
kohtaamispaikkamahdollisuuksia joko kahden kesken 
tai niitä voidaan tarjota myös palvelutalojen asukkaille.

Verkkokokousalustan kautta toteutettuun kahvihetki-
tapaamiseen voi olla suunniteltuna erilaista ohjelmaa, 
kuten musiikkia, tietovisailua, valokuvien katselua tai 
vieraileva asiantuntijaluennoitsija.
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Aikaa, päätä ja sydäntä – yksilötyön malli

Mitä
Löytävän vanhustyön yksilötyön malli on yksinker-
tainen ja tehokas. Kun ikäihmisellä on elämässään 
pulmia tai vaikeuksia, silloin autetaan. 

Tukea tarjotaan lähellä, ikäihmisen omassa elinym-
päristössä ja rinnalla kuljetaan niin kauan kuin tarve 
vaatii.

Miksi
Ongelmia kohdanneen iäkkään tilanteen kartoitus vaatii 
aikaa, päätä ja sydäntä. On tärkeää miettiä yhdessä iäkkään 
kanssa ratkaisuja hänen elämäntilanteensa parantamiseksi. 
Löytävän vanhustyön malli tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja, jotka 
perustuvat iäkkään asiakkaan odotuksiin ja toiveisiin. Asiak-
kaalle tarjotaan keskustelutukea ja hänet autetaan tarvitse-
miensa palveluiden pariin. 

Kenelle
Asiakkaina ovat esimerkiksi kokonaan tai riittämättömien pal-
velujen piirissä olevat, suuria elämän muutoksia kohdanneet, 
yksinäiset, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat tai muuten 
ammatillista tukea tarvitsevat yli 60-vuotiaat.

Miten
•  Ikäihminen tavataan paikassa, joka hänestä tuntuu parhaalta.
•  Yksilötyön toiminta perustuu pääasiallisesti kotikäynteihin.
•  Luottamuksen rakentamiseen varataan runsaasti aikaa ja 

tapaamisissa edetään rauhallisesti ja ikäihmisen ehdoilla.
•  Luottamuksen syntymisen jälkeen voidaan alkaa keskus-

tella asiakkaan elämäntilanteesta.

•  Tavoitteena on, että asiakas näkee oman elämäntilanteen-
sa ja mahdollisen avuntarpeensa realistisesti.

•  Asiakkuus päättyy jokaisen yksilöllisen jakson jälkeen. Tä-
män jälkeenkin vielä varmistetaan, että asiakas ei tipahda 
pois hänelle tarjotuista tukitoimista ja palveluista.

•  Löytävä työ on aina tavoitteellista ja määräaikaista.

Kenen kanssa 
Löytävän vanhustyön yksilötyön mallissa tehdään tiivistä 
yhteistyötä kuntakumppaneiden kanssa, kuten mielenter-
veys- ja päihdeyksiköiden, sosiaalitoimen sekä terveyskes-
kuksen asiakasohjaajien kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat 
mm. järjestöt, yritykset ja seurakunnat. Yksilötyön asiakkaat 
löydetään parhaiten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Millä resursseilla 
Yksilötyö vaatii koulutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattilaisia, joilla on hyvä alueen palvelujärjestelmän tunte-
mus. Lisäksi tulee olla toimisto, jossa on mahdollisuus tavata 
asiakkaita sekä tietokone ja puhelimet. Kotikäynnit tehdään 
mieluiten parityönä. Niihin tulee varata riittävästi aikaa ja 
soveltuva tapa kulkea.

EVÄITÄ ARKEEN OSALLISTUJASTA TEKIJÄKSILÖYDETYKSI TULEMINEN HELPPO OSALLISTUA



Osallistujasta tekijäksi – 
Elämänote-ohjelman toimintamalleja
Elämänote-verkostossa kokeiltiin ja kehitettiin. Ohjelmakauden lopuksi kuvattiin yhteensä 
47 toimintamallia, jotka tukevat haasteellisessa elämäntilanteessa olevia iäkkäitä. Toiminta-
mallien teemoja ovat mm. iäkkäiden löytäminen ja heidän saamisensa mukaan toimintaan. 
Erilaiset ryhmätoimintamallit ja materiaalit tarjoavat tiedon ja taidon kautta eväitä arkeen. 
Lisäksi mukana on toimintamalleja, joissa iäkkäät nostetaan esiin aktiivisina toimijoina. Tässä 
koosteessa esitellään tapoja, joiden kautta iäkkäät aktivoituvat itse toiminnan toteuttajiksi.
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Aikaa, päätä ja sydäntä – yksilötyön malli

Mitä
Löytävän vanhustyön yksilötyön malli on yksinker-
tainen ja tehokas. Kun ikäihmisellä on elämässään 
pulmia tai vaikeuksia, silloin autetaan. 

Tukea tarjotaan lähellä, ikäihmisen omassa elinym-
päristössä ja rinnalla kuljetaan niin kauan kuin tarve 
vaatii.

Miksi
Ongelmia kohdanneen iäkkään tilanteen kartoitus vaatii 
aikaa, päätä ja sydäntä. On tärkeää miettiä yhdessä iäkkään 
kanssa ratkaisuja hänen elämäntilanteensa parantamiseksi. 
Löytävän vanhustyön malli tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja, jotka 
perustuvat iäkkään asiakkaan odotuksiin ja toiveisiin. Asiak-
kaalle tarjotaan keskustelutukea ja hänet autetaan tarvitse-
miensa palveluiden pariin. 

Kenelle
Asiakkaina ovat esimerkiksi kokonaan tai riittämättömien pal-
velujen piirissä olevat, suuria elämän muutoksia kohdanneet, 
yksinäiset, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat tai muuten 
ammatillista tukea tarvitsevat yli 60-vuotiaat.

Miten
•  Ikäihminen tavataan paikassa, joka hänestä tuntuu parhaalta.
•  Yksilötyön toiminta perustuu pääasiallisesti kotikäynteihin.
•  Luottamuksen rakentamiseen varataan runsaasti aikaa ja 

tapaamisissa edetään rauhallisesti ja ikäihmisen ehdoilla.
•  Luottamuksen syntymisen jälkeen voidaan alkaa keskus-

tella asiakkaan elämäntilanteesta.

•  Tavoitteena on, että asiakas näkee oman elämäntilanteen-
sa ja mahdollisen avuntarpeensa realistisesti.

•  Asiakkuus päättyy jokaisen yksilöllisen jakson jälkeen. Tä-
män jälkeenkin vielä varmistetaan, että asiakas ei tipahda 
pois hänelle tarjotuista tukitoimista ja palveluista.

•  Löytävä työ on aina tavoitteellista ja määräaikaista.

Kenen kanssa 
Löytävän vanhustyön yksilötyön mallissa tehdään tiivistä 
yhteistyötä kuntakumppaneiden kanssa, kuten mielenter-
veys- ja päihdeyksiköiden, sosiaalitoimen sekä terveyskes-
kuksen asiakasohjaajien kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat 
mm. järjestöt, yritykset ja seurakunnat. Yksilötyön asiakkaat 
löydetään parhaiten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Millä resursseilla 
Yksilötyö vaatii koulutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattilaisia, joilla on hyvä alueen palvelujärjestelmän tunte-
mus. Lisäksi tulee olla toimisto, jossa on mahdollisuus tavata 
asiakkaita sekä tietokone ja puhelimet. Kotikäynnit tehdään 
mieluiten parityönä. Niihin tulee varata riittävästi aikaa ja 
soveltuva tapa kulkea.

EVÄITÄ ARKEENLÖYDETYKSI TULEMINEN HELPPO OSALLISTUA OSALLISTUJASTA TEKIJÄKSI



LÖYDETYKSI TULEMINENOSALLISTUJASTA TEKIJÄKSI

TampereMissio ry / Kaiku-hanke 

Vapaaehtoisten kuukausikahveet – tietoa ja vertaistukea

Mitä
Kerran kuussa vapaaehtoiset kokoontuvat tapaami-
seen, jossa käydään läpi ajankohtaiset tiedotettavat 
asiat ja osallistujat saavat kertoa kuulumiset omasta 
toiminnastaan.

Kokemuksia jaettaessa nostetaan esiin myös mahdol-
lisia kysymyksiä. Tapaamisissa voidaan järjestää myös 
koulutusta toivotuista teemoista. 

Miksi
Vapaaehtoisena toimiminen on yleensä innostavaa, mut-
ta myös haastavaa. Tehtävässä toimiminen vaatii tukea ja 
kannustusta. Tuen ei tarvitse aina tulla ammattilaiselta, vaan 
muilta vapaaehtoisilta saadulla vertaistuella voi olla merkittä-
vä vaikutus. Yhteiset tapaamiset rakentavat alueelle vapaaeh-
toistoiminnassa mukana olevien yhteisöä.

Kenelle
Korttelikerhotoiminnassa mukana oleville vapaaehtoisille. 

Miten
•  Hanketyöntekijä kutsuu vapaaehtoiset koolle kerran kuus-

sa. Tapaamisen kesto on noin 2 h. 
•  Jokaisella kerralla käydään läpi kuulumiskierros, jossa 

vapaaehtoiset nostavat esiin omasta toiminnasta ajan-
kohtaisia kuulumisia, esittävät kysymyksiä tai jakavat iloja 
ja suruja. 

•  Tavoitteena on rakentaa vertaistuellinen ryhmä, jossa 
vapaaehtoiset kuulevat muiden samassa tilanteessa ole-
vien tunnelmia ja aiheista voidaan keskustella turvallisesti 
omalla porukalla. 

•  Tapaamisiin voidaan tuoda koulutuksellisia elementtejä 
toiveiden pohjalta, esim. Mielenterveyden ensiapu 1 ja 2, 
Ryhmänohjaajan taidot, liikunnallisten ryhmien ohjaami-
nen, Digikaverina toimiminen. 

•  Työntekijä kertoo kuulumiset ja ajankohtaiset tiedotetta-
vat asiat, joista vapaaehtoiset tiedottavat edelleen omissa 
ryhmissään. Tämä vahvistaa vapaaehtoisen roolia olla 
kerhon ja toimijatahon välisenä siltana ja tiedon jakajana. 

Kenen kanssa
Yhteistyökumppaneina toimivat muut ammattilaiset, jotka 
voivat vierailla tapaamisissa kouluttamassa tai pitämässä oh-
jattuja teemakeskusteluja. Tapaamisissa  voi vierailla kokenei-
ta vapaaehtoisia eri organisaatioiden erilaisista toiminnoista. 
Tämä laajentaa näkemyksiä vapaaehtoistyöstä ja sen toimin-
takentästä.

Millä resursseilla
Kokoontumisiin käytetään maksuttomia kerhotiloja. Tämä 
on vapaaehtoisille mielekästä, koska samalla pääsee tutustu-
maan uusiin tiloihin. Työntekijä on aina paikalla tapaamisissa 
ja tuo mukanaan kahvitustarpeet. Kouluttajat ja vierailevat 
ammattilaiset ovat pääsääntöisesti ilmaisia. Työntekijän 
resursseja tarvitaan tapaamisten koordinointiin  noin 5 h / kk. 
Tehtäviä ovat mm. 
•  kutsujen lähettäminen
•  tilojen käyttöön, kahvitukseen ja koulutuksiin liittyvät 

järjestelyt
•  tiedotettavien asioiden koonti 
•  tapaamisiin osallistuminen

LÖYDETYKSI TULEMINENOSALLISTUJASTA TEKIJÄKSI

TampereMissio ry / Kaiku-hanke 

Vapaaehtoisten kuukausikahveet – tietoa ja vertaistukea

Mitä
Kerran kuussa vapaaehtoiset kokoontuvat tapaami-
seen, jossa käydään läpi ajankohtaiset tiedotettavat 
asiat ja osallistujat saavat kertoa kuulumiset omasta 
toiminnastaan.

Kokemuksia jaettaessa nostetaan esiin myös mahdol-
lisia kysymyksiä. Tapaamisissa voidaan järjestää myös 
koulutusta toivotuista teemoista. 

Miksi
Vapaaehtoisena toimiminen on yleensä innostavaa, mut-
ta myös haastavaa. Tehtävässä toimiminen vaatii tukea ja 
kannustusta. Tuen ei tarvitse aina tulla ammattilaiselta, vaan 
muilta vapaaehtoisilta saadulla vertaistuella voi olla merkittä-
vä vaikutus. Yhteiset tapaamiset rakentavat alueelle vapaaeh-
toistoiminnassa mukana olevien yhteisöä.

Kenelle
Korttelikerhotoiminnassa mukana oleville vapaaehtoisille. 

Miten
•  Hanketyöntekijä kutsuu vapaaehtoiset koolle kerran kuus-

sa. Tapaamisen kesto on noin 2 h. 
•  Jokaisella kerralla käydään läpi kuulumiskierros, jossa 

vapaaehtoiset nostavat esiin omasta toiminnasta ajan-
kohtaisia kuulumisia, esittävät kysymyksiä tai jakavat iloja 
ja suruja. 

•  Tavoitteena on rakentaa vertaistuellinen ryhmä, jossa 
vapaaehtoiset kuulevat muiden samassa tilanteessa ole-
vien tunnelmia ja aiheista voidaan keskustella turvallisesti 
omalla porukalla. 

•  Tapaamisiin voidaan tuoda koulutuksellisia elementtejä 
toiveiden pohjalta, esim. Mielenterveyden ensiapu 1 ja 2, 
Ryhmänohjaajan taidot, liikunnallisten ryhmien ohjaami-
nen, Digikaverina toimiminen. 

•  Työntekijä kertoo kuulumiset ja ajankohtaiset tiedotetta-
vat asiat, joista vapaaehtoiset tiedottavat edelleen omissa 
ryhmissään. Tämä vahvistaa vapaaehtoisen roolia olla 
kerhon ja toimijatahon välisenä siltana ja tiedon jakajana. 

Kenen kanssa
Yhteistyökumppaneina toimivat muut ammattilaiset, jotka 
voivat vierailla tapaamisissa kouluttamassa tai pitämässä oh-
jattuja teemakeskusteluja. Tapaamisissa  voi vierailla kokenei-
ta vapaaehtoisia eri organisaatioiden erilaisista toiminnoista. 
Tämä laajentaa näkemyksiä vapaaehtoistyöstä ja sen toimin-
takentästä.

Millä resursseilla
Kokoontumisiin käytetään maksuttomia kerhotiloja. Tämä 
on vapaaehtoisille mielekästä, koska samalla pääsee tutustu-
maan uusiin tiloihin. Työntekijä on aina paikalla tapaamisissa 
ja tuo mukanaan kahvitustarpeet. Kouluttajat ja vierailevat 
ammattilaiset ovat pääsääntöisesti ilmaisia. Työntekijän 
resursseja tarvitaan tapaamisten koordinointiin  noin 5 h / kk. 
Tehtäviä ovat mm. 
•  kutsujen lähettäminen
•  tilojen käyttöön, kahvitukseen ja koulutuksiin liittyvät 

järjestelyt
•  tiedotettavien asioiden koonti 
•  tapaamisiin osallistuminen

LÖYDETYKSI TULEMINENOSALLISTUJASTA TEKIJÄKSI

TampereMissio ry / Kaiku-hanke 

Vapaaehtoisten kuukausikahveet – tietoa ja vertaistukea

Mitä
Kerran kuussa vapaaehtoiset kokoontuvat tapaami-
seen, jossa käydään läpi ajankohtaiset tiedotettavat 
asiat ja osallistujat saavat kertoa kuulumiset omasta 
toiminnastaan.

Kokemuksia jaettaessa nostetaan esiin myös mahdol-
lisia kysymyksiä. Tapaamisissa voidaan järjestää myös 
koulutusta toivotuista teemoista. 

Miksi
Vapaaehtoisena toimiminen on yleensä innostavaa, mut-
ta myös haastavaa. Tehtävässä toimiminen vaatii tukea ja 
kannustusta. Tuen ei tarvitse aina tulla ammattilaiselta, vaan 
muilta vapaaehtoisilta saadulla vertaistuella voi olla merkittä-
vä vaikutus. Yhteiset tapaamiset rakentavat alueelle vapaaeh-
toistoiminnassa mukana olevien yhteisöä.

Kenelle
Korttelikerhotoiminnassa mukana oleville vapaaehtoisille. 

Miten
•  Hanketyöntekijä kutsuu vapaaehtoiset koolle kerran kuus-

sa. Tapaamisen kesto on noin 2 h. 
•  Jokaisella kerralla käydään läpi kuulumiskierros, jossa 

vapaaehtoiset nostavat esiin omasta toiminnasta ajan-
kohtaisia kuulumisia, esittävät kysymyksiä tai jakavat iloja 
ja suruja. 

•  Tavoitteena on rakentaa vertaistuellinen ryhmä, jossa 
vapaaehtoiset kuulevat muiden samassa tilanteessa ole-
vien tunnelmia ja aiheista voidaan keskustella turvallisesti 
omalla porukalla. 

•  Tapaamisiin voidaan tuoda koulutuksellisia elementtejä 
toiveiden pohjalta, esim. Mielenterveyden ensiapu 1 ja 2, 
Ryhmänohjaajan taidot, liikunnallisten ryhmien ohjaami-
nen, Digikaverina toimiminen. 

•  Työntekijä kertoo kuulumiset ja ajankohtaiset tiedotetta-
vat asiat, joista vapaaehtoiset tiedottavat edelleen omissa 
ryhmissään. Tämä vahvistaa vapaaehtoisen roolia olla 
kerhon ja toimijatahon välisenä siltana ja tiedon jakajana. 

Kenen kanssa
Yhteistyökumppaneina toimivat muut ammattilaiset, jotka 
voivat vierailla tapaamisissa kouluttamassa tai pitämässä oh-
jattuja teemakeskusteluja. Tapaamisissa  voi vierailla kokenei-
ta vapaaehtoisia eri organisaatioiden erilaisista toiminnoista. 
Tämä laajentaa näkemyksiä vapaaehtoistyöstä ja sen toimin-
takentästä.

Millä resursseilla
Kokoontumisiin käytetään maksuttomia kerhotiloja. Tämä 
on vapaaehtoisille mielekästä, koska samalla pääsee tutustu-
maan uusiin tiloihin. Työntekijä on aina paikalla tapaamisissa 
ja tuo mukanaan kahvitustarpeet. Kouluttajat ja vierailevat 
ammattilaiset ovat pääsääntöisesti ilmaisia. Työntekijän 
resursseja tarvitaan tapaamisten koordinointiin  noin 5 h / kk. 
Tehtäviä ovat mm. 
•  kutsujen lähettäminen
•  tilojen käyttöön, kahvitukseen ja koulutuksiin liittyvät 

järjestelyt
•  tiedotettavien asioiden koonti 
•  tapaamisiin osallistuminen
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LÖYDETYKSI TULEMINEN

Fingerroosin säätiö / Laajempi Löytävä vanhustyö Varsinais-Suomessa

Aikaa, päätä ja sydäntä – yksilötyön malli

Mitä
Löytävän vanhustyön yksilötyön malli on yksinker-
tainen ja tehokas. Kun ikäihmisellä on elämässään 
pulmia tai vaikeuksia, silloin autetaan. 

Tukea tarjotaan lähellä, ikäihmisen omassa elinym-
päristössä ja rinnalla kuljetaan niin kauan kuin tarve 
vaatii.

Miksi
Ongelmia kohdanneen iäkkään tilanteen kartoitus vaatii 
aikaa, päätä ja sydäntä. On tärkeää miettiä yhdessä iäkkään 
kanssa ratkaisuja hänen elämäntilanteensa parantamiseksi. 
Löytävän vanhustyön malli tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja, jotka 
perustuvat iäkkään asiakkaan odotuksiin ja toiveisiin. Asiak-
kaalle tarjotaan keskustelutukea ja hänet autetaan tarvitse-
miensa palveluiden pariin. 

Kenelle
Asiakkaina ovat esimerkiksi kokonaan tai riittämättömien pal-
velujen piirissä olevat, suuria elämän muutoksia kohdanneet, 
yksinäiset, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat tai muuten 
ammatillista tukea tarvitsevat yli 60-vuotiaat.

Miten
•  Ikäihminen tavataan paikassa, joka hänestä tuntuu parhaalta.
•  Yksilötyön toiminta perustuu pääasiallisesti kotikäynteihin.
•  Luottamuksen rakentamiseen varataan runsaasti aikaa ja 

tapaamisissa edetään rauhallisesti ja ikäihmisen ehdoilla.
•  Luottamuksen syntymisen jälkeen voidaan alkaa keskus-

tella asiakkaan elämäntilanteesta.

•  Tavoitteena on, että asiakas näkee oman elämäntilanteen-
sa ja mahdollisen avuntarpeensa realistisesti.

•  Asiakkuus päättyy jokaisen yksilöllisen jakson jälkeen. Tä-
män jälkeenkin vielä varmistetaan, että asiakas ei tipahda 
pois hänelle tarjotuista tukitoimista ja palveluista.

•  Löytävä työ on aina tavoitteellista ja määräaikaista.

Kenen kanssa 
Löytävän vanhustyön yksilötyön mallissa tehdään tiivistä 
yhteistyötä kuntakumppaneiden kanssa, kuten mielenter-
veys- ja päihdeyksiköiden, sosiaalitoimen sekä terveyskes-
kuksen asiakasohjaajien kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat 
mm. järjestöt, yritykset ja seurakunnat. Yksilötyön asiakkaat 
löydetään parhaiten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Millä resursseilla 
Yksilötyö vaatii koulutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattilaisia, joilla on hyvä alueen palvelujärjestelmän tunte-
mus. Lisäksi tulee olla toimisto, jossa on mahdollisuus tavata 
asiakkaita sekä tietokone ja puhelimet. Kotikäynnit tehdään 
mieluiten parityönä. Niihin tulee varata riittävästi aikaa ja 
soveltuva tapa kulkea.

EVÄITÄ ARKEEN OSALLISTUJASTA TEKIJÄKSILÖYDETYKSI TULEMINEN HELPPO OSALLISTUA



LÖYDETYKSI TULEMINENOSALLISTUJASTA TEKIJÄKSI

Omakotisäätiö / KANTO-hanke 

Ajattelijoiden klubi 

Miksi 
Iäkkäät jäävät usein syrjään yhteiskunnallisesta keskustelusta, 
mikä voi johtaa kokemukseen ulkopuolisuudesta ja osatto-
muudesta. Toiminta tarjoaa eritaustaisille iäkkäille mahdolli-
suuden keskustella tärkeiksi kokemistaan teemoista, perus-
tella omia mielipiteitään ja löytää uusia näkökulmia. Toiminta 
tarjoaa myös vaikuttamiskanavan ja mahdollisuuden kokea 
osallisuutta yhteiskunnassa. 

Kenelle 
Iäkkäille, jotka ovat kiinnostuneet pohtimaan hyvän elämän 
edellytyksiä ja yhteiskunnallisia ilmiöitä, ja jotka haluavat 
vaikuttaa itselle tärkeisiin asioihin. 

Miten 
•  Ensimmäisellä tapaamisella keskustellaan ryhmän tarkoi-

tuksesta, osallistujien toiveista, vastuun jakamisesta ja 
ryhmän säännöistä. 

•  Ryhmä kokoontuu joka toinen viikko ja osallistujia voi olla 
noin 10, jotta kaikki saavat puheenvuoron.

•  Tapaamisten teemat sovitaan etukäteen ja ryhmän ohjaa-
ja tai joku osallistujista pitää siitä noin 10 min alustuksen. 
Alustus sisältää ilmiön määrittelemisen ja erilaisten näkö-
kulmien esittelyn.

•  Alustuksen jälkeen aiheesta keskustellaan vapaasti pyytä-
mällä puheenvuoro.

•  Keskustelun jälkeen alustaja tekee suullisen yhteenvedon 
keskustelun kulusta.

•  Osallistujat voivat halutessaan pyytää vieraaksi ulkopuo-
lista asiantuntijaa ja ottaa kantaa ajankohtaisiin kysymyk-
siin mielipidekirjoituksella tai lähestymällä päättäjiä. 

•  Ryhmä voi toimia myös kokonaan verkossa tai tarjota 
mahdollisuuden osallistua etänä, mikäli joku osallistujista 
on estynyt pääsemään tapaamiseen.

Kenen kanssa
Ryhmä toimii itseohjautuvasti taustaorganisaation tukemana. 
Ryhmä voi tehdä aloitteita tärkeinä pitämissään kysymyk-
sissä ja ottaa yhteyttä esim. vanhusalan organisaatioihin tai 
muihin asiantuntijoihin.

Millä resursseilla
Ryhmän ohjaaja voi olla ammattilainen tai vapaaehtoinen tai 
kukin ryhmän jäsen voi vuorollaan alustaa päivän teemasta. 
Taustaorganisaatio tukee ryhmän toimintaa tarjoamalla tilat 
ja viestintätukea. Ryhmätapaamisista ja teemoista tiedo-
tetaan sovitulla tavalla esim. sähköpostilla. Mikäli ryhmä 
kokoontuu verkossa tai yksittäinen osallistuja liittyy ryhmään 
etäyhteydellä, tarvitaan tietokone, jossa on kamera ja mikro-
foni. Etäyhteyttä varten valitaan helppokäyttöinen video-
sovellus, jota on hyvä harjoitella etukäteen.

Mitä
Ajattelijoiden klubi on kaikille avoin säännöllisesti 
kokoontuva iäkkäiden keskustelupiiri, jossa pohdiskel-
laan elämän monimuotoisuutta, moraalikysymyksiä ja 
yhteiskunnallisia ilmiöitä.

Ryhmän ohjaaja alustaa etukäteen sovitusta teemasta, 
jonka jälkeen on vapaata keskustelua. 
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LÖYDETYKSI TULEMINEN

Fingerroosin säätiö / Laajempi Löytävä vanhustyö Varsinais-Suomessa

Aikaa, päätä ja sydäntä – yksilötyön malli

Mitä
Löytävän vanhustyön yksilötyön malli on yksinker-
tainen ja tehokas. Kun ikäihmisellä on elämässään 
pulmia tai vaikeuksia, silloin autetaan. 

Tukea tarjotaan lähellä, ikäihmisen omassa elinym-
päristössä ja rinnalla kuljetaan niin kauan kuin tarve 
vaatii.

Miksi
Ongelmia kohdanneen iäkkään tilanteen kartoitus vaatii 
aikaa, päätä ja sydäntä. On tärkeää miettiä yhdessä iäkkään 
kanssa ratkaisuja hänen elämäntilanteensa parantamiseksi. 
Löytävän vanhustyön malli tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja, jotka 
perustuvat iäkkään asiakkaan odotuksiin ja toiveisiin. Asiak-
kaalle tarjotaan keskustelutukea ja hänet autetaan tarvitse-
miensa palveluiden pariin. 

Kenelle
Asiakkaina ovat esimerkiksi kokonaan tai riittämättömien pal-
velujen piirissä olevat, suuria elämän muutoksia kohdanneet, 
yksinäiset, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat tai muuten 
ammatillista tukea tarvitsevat yli 60-vuotiaat.

Miten
•  Ikäihminen tavataan paikassa, joka hänestä tuntuu parhaalta.
•  Yksilötyön toiminta perustuu pääasiallisesti kotikäynteihin.
•  Luottamuksen rakentamiseen varataan runsaasti aikaa ja 

tapaamisissa edetään rauhallisesti ja ikäihmisen ehdoilla.
•  Luottamuksen syntymisen jälkeen voidaan alkaa keskus-

tella asiakkaan elämäntilanteesta.

•  Tavoitteena on, että asiakas näkee oman elämäntilanteen-
sa ja mahdollisen avuntarpeensa realistisesti.

•  Asiakkuus päättyy jokaisen yksilöllisen jakson jälkeen. Tä-
män jälkeenkin vielä varmistetaan, että asiakas ei tipahda 
pois hänelle tarjotuista tukitoimista ja palveluista.

•  Löytävä työ on aina tavoitteellista ja määräaikaista.

Kenen kanssa 
Löytävän vanhustyön yksilötyön mallissa tehdään tiivistä 
yhteistyötä kuntakumppaneiden kanssa, kuten mielenter-
veys- ja päihdeyksiköiden, sosiaalitoimen sekä terveyskes-
kuksen asiakasohjaajien kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat 
mm. järjestöt, yritykset ja seurakunnat. Yksilötyön asiakkaat 
löydetään parhaiten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Millä resursseilla 
Yksilötyö vaatii koulutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattilaisia, joilla on hyvä alueen palvelujärjestelmän tunte-
mus. Lisäksi tulee olla toimisto, jossa on mahdollisuus tavata 
asiakkaita sekä tietokone ja puhelimet. Kotikäynnit tehdään 
mieluiten parityönä. Niihin tulee varata riittävästi aikaa ja 
soveltuva tapa kulkea.

EVÄITÄ ARKEENLÖYDETYKSI TULEMINEN HELPPO OSALLISTUA OSALLISTUJASTA TEKIJÄKSI



LÖYDETYKSI TULEMINENOSALLISTUJASTA TEKIJÄKSI

Kotipirtti ry / Käräjätörmän monisukupolvinen yhteisökylä 

Anna ääni ikäihmiselle – kuule, koosta ja kerro eteenpäin

Miksi
Kun suunnitellaan jotain uutta tai muutetaan jotain vanhaa, 
on tärkeää kysyä niiden ikäihmisten näkemyksiä asioista, joita 
muutos tulee koskemaan. Kyse voi olla palvelujen sisällöstä tai 
saatavuudesta, harrastusmahdollisuuksista, asuintalon toimin-
tatavoista tai lähiympäristöön suunnitelluista muutoksista jne. 
Kysyttäessä ikäihmisiltä itseltään saadaan sellaista tietoa, mitä 
ei ehkä muuten oivallettaisi tai ennakkokäsitys voi olla täysin 
väärä. Tarkoituksena on iäkkäiden tarpeiden pohjalta antaa 
eväitä hyviin ja ikäystävällisiin päätöksiin ja vaikuttaa suuren 
yleisön mielikuviin ikääntyneistä.

Kenelle
Lopputulos on tarkoitettu päättäjille, suunnittelijoille  ja niille 
ihmisille, joilla on mahdollisuus vaikuttaa ikäihmisten asioihin, 
kuten omaiset ja ikäihmisten kanssa työskentelevät. Myös 
ikäihmiset itse ovat kiinnostuneita heitä koskevista asioista. 

Miten
•  Mieti sopivat tavat kuulla ihmisiä. Tietoa voi kerätä työpa-

joissa, verkkokyselyillä, ryhmä- ja henkilöhaastatteluilla tai 
erikseen kootuissa kommentointiryhmissä. 

•  Toteuta kuuleminen vaiheittain. Verkkokyselyillä saa 
rohkeampia vastauksia, työpajoissa yhteisen ideoinnin 
tuloksia. Kommentointiryhmä kommentoi jo valmista eh-
dotusta tai suunnitelmaa. Jos haluaa työstää useammalla 
tavalla teemaa, kannattaa aloittaa yksilöiden mielipiteistä, 
jotka viedään nimettöminä ryhmän jatkotyöstettäväksi.

•  Koosta kerätty tieto kokonaisuuksiksi. Siitä voi tehdä 
kannanottoja, lehtijuttuja, podcasteja, blogikirjoituksia, 
taideteoksia tai isommasta aineistosta jopa kirjallisia selvi-
tyksiä ja verkkoluentoja.

•  Julkaise tieto ja välitä eteenpäin esim. keräämiesi posti-
tuslistojen kautta. Napakat ja ytimekkäät viestit tavoitta-
vat päättäjät parhaiten. Ikäihmisten kanssa työskentelevät 
ovat kiinnostuneita syvällisemmästä tiedosta. Lehtijutuilla 
vaikutetaan suuren yleisön mielikuviin ja asenteeseen.

Kenen kanssa
Valitaan se ryhmä, jolta tietoa toivotaan. Esimerkiksi tietyllä 
alueella asuvat ikäihmiset, muistisairaat, omaishoitajat, jne.
Ryhmälle kerrotaan, mihin tietoja käytetään ja voivatko he 
nähdä jossain kootun lopputuloksen.

Millä resursseilla
Kutsutyöpaja vaatii muunneltavan tilan, fläppipaperia, 
kyniä (ja kahvituksen). Verkkokyselyllä saa aktivoitua ihmisiä 
silloinkin, kun kokoontumiset eivät ole mahdollisia. Asioiden 
koostamiseen tarvitaan fasilitointitaitoinen työntekijä. 

Mitä
Ikäihmisten elämänlaatua lisää se, että he voivat 
vaikuttaa arkeensa. Kuullaan erilaisilla tavoilla ikäih-
misten ääntä, kootaan tulokset kokonaisuudeksi ja 
välitetään eteenpäin.

Sopii käytettäväksi silloin, kun halutaan tuoda esille 
iäkkäiden omia toiveita, ajatuksia ja kannanottoja 
itseään koskeviin asioihin ja vaikuttaa ikäihmisten 
arkeen vaikuttaviin suunnitelmiin ja toimiin.

Kuva: Veera Magdaleena Juutinen  
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Aikaa, päätä ja sydäntä – yksilötyön malli

Mitä
Löytävän vanhustyön yksilötyön malli on yksinker-
tainen ja tehokas. Kun ikäihmisellä on elämässään 
pulmia tai vaikeuksia, silloin autetaan. 

Tukea tarjotaan lähellä, ikäihmisen omassa elinym-
päristössä ja rinnalla kuljetaan niin kauan kuin tarve 
vaatii.

Miksi
Ongelmia kohdanneen iäkkään tilanteen kartoitus vaatii 
aikaa, päätä ja sydäntä. On tärkeää miettiä yhdessä iäkkään 
kanssa ratkaisuja hänen elämäntilanteensa parantamiseksi. 
Löytävän vanhustyön malli tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja, jotka 
perustuvat iäkkään asiakkaan odotuksiin ja toiveisiin. Asiak-
kaalle tarjotaan keskustelutukea ja hänet autetaan tarvitse-
miensa palveluiden pariin. 

Kenelle
Asiakkaina ovat esimerkiksi kokonaan tai riittämättömien pal-
velujen piirissä olevat, suuria elämän muutoksia kohdanneet, 
yksinäiset, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat tai muuten 
ammatillista tukea tarvitsevat yli 60-vuotiaat.

Miten
•  Ikäihminen tavataan paikassa, joka hänestä tuntuu parhaalta.
•  Yksilötyön toiminta perustuu pääasiallisesti kotikäynteihin.
•  Luottamuksen rakentamiseen varataan runsaasti aikaa ja 

tapaamisissa edetään rauhallisesti ja ikäihmisen ehdoilla.
•  Luottamuksen syntymisen jälkeen voidaan alkaa keskus-

tella asiakkaan elämäntilanteesta.

•  Tavoitteena on, että asiakas näkee oman elämäntilanteen-
sa ja mahdollisen avuntarpeensa realistisesti.

•  Asiakkuus päättyy jokaisen yksilöllisen jakson jälkeen. Tä-
män jälkeenkin vielä varmistetaan, että asiakas ei tipahda 
pois hänelle tarjotuista tukitoimista ja palveluista.

•  Löytävä työ on aina tavoitteellista ja määräaikaista.

Kenen kanssa 
Löytävän vanhustyön yksilötyön mallissa tehdään tiivistä 
yhteistyötä kuntakumppaneiden kanssa, kuten mielenter-
veys- ja päihdeyksiköiden, sosiaalitoimen sekä terveyskes-
kuksen asiakasohjaajien kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat 
mm. järjestöt, yritykset ja seurakunnat. Yksilötyön asiakkaat 
löydetään parhaiten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Millä resursseilla 
Yksilötyö vaatii koulutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattilaisia, joilla on hyvä alueen palvelujärjestelmän tunte-
mus. Lisäksi tulee olla toimisto, jossa on mahdollisuus tavata 
asiakkaita sekä tietokone ja puhelimet. Kotikäynnit tehdään 
mieluiten parityönä. Niihin tulee varata riittävästi aikaa ja 
soveltuva tapa kulkea.

EVÄITÄ ARKEEN OSALLISTUJASTA TEKIJÄKSILÖYDETYKSI TULEMINEN HELPPO OSALLISTUA
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Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry / Kortteleihin kulttuuria 

Elämä itse – elämäntarinataide kohtaa ja vahvistaa

Miksi
Kun ikäihminen sanoittaa ja jalostaa oman elämäntarinan-
sa jaettavaksi taiteen kautta, jakaa hän elämänviisautensa 
yleisölle. Samalla hän voi löytää itsestään piileviä taitoja ja 
osaamista. Ikäihmisen henkilökohtaisen ja ainutkertaisen 
tarinan jakaminen yleisölle vahvistaa ikäihmisen itsetuntoa, 
hän tulee kohdatuksi ja arvostetuksi. Ikäihmisen tuottama 
elämäntarinataide kiinnittää tekijänsä yhteisöönsä ja voi olla 
myös sukupolvia yhdistävää. 

Kenelle
Kaikille ikääntyneille, erityisesti hoivakodeissa asuville ikä-
ihmisille.

Miten
•  Hyödynnetään elämänkaarityöskentelyn menetelmiä. 

Ikäihminen voi maalata tai kirjoittaa oman elämäntarinan-
sa, tehdä laulun jne. Taiteeksi elämäntarinat muuttuvat 
tietoisella, yhteisellä päätöksellä valitun taiteenlajin ammat-
tilaisen ohjaamana.

•  Ikäihmiselle taide tarjoaa väylän tulla kohdatuksi ja arvoste-
tuksi juuri sellaisena kuin on. Tärkeää on, että hän saa jakaa 
oman tarinansa sellaisena kuin haluaa. 

•  Ohjaaja on prosessissa mahdollistaja. Ohjaajan tehtävä on 
kuunnella, olla läsnä ja kunnioittaa ikäihmisen ääntä sekä 
auttaa jalostamaan elämäntarina taiteen muotoon.

•  Tarinat tuodaan yleisön koettaviksi esim. kuvataidenäyt-
telyssä, konsertissa tai teatteriesityksessä tai pienempinä 
projekteina.

•  Keskiössä on ikäihminen itse. Lopullisessa taiteellisessa 
tuotoksessa säilyy autenttisuus ja ikäihmisen oma ääni.

•  Kun yleisö kohtaa ikäihmisen elämäntarinan, syntyy sana-
ton dialogi tekijän ja kokijan kesken. Taiteen kautta tuodut 
elämäntarinat jakavat sekä tietoa että tuovat ymmärrystä 
tekijän ja kokijan välille. 

Kenen kanssa
Elämäntarinatyöskentelyä voi toteuttaa erilaisissa ikäihmisten 
ryhmissä, myös hoivakodeissa. Yhteistyötä tekevät ikäänty-
neiden kanssa työskentelevät ammattilaiset sekä esim. tai-
depedagogit. Keskiössä on ikäihminen omia voimavarojaan 
hyödyntävänä, osaavana toimijana.

Millä resursseilla
Ohjaajaksi tarvitaan valitun taiteenlajin ammattilainen, jolla 
on ymmärrystä muistelutyön merkityksestä. Ammattilainen 
voi toimia mm. kunnan kulttuuritoimen, palvelukeskuksen, 
kansalaisopiston tai yhdistyksen työntekijänä. Tarvittava tila 
määräytyy valitun taiteenlajin mukaan. Tila voi olla esim. 
ryhmä- ja näyttelytila tai esitystekniikkaa sisältävä auditorio. 
Yhteistyötä tilojen suhteen kannattaa tehdä yli toimiala-
sektoreiden. Tuotantoon voi hakea apurahoja esim. kunnan 
kulttuuritoimelta, Suomen kulttuurirahastolta, Taiteen edistä-
miskeskuksesta tai muilta rahastoilta.

Mitä
Muistelutyön menetelmä, joka tuo taiteen kautta 
ikäihmisen elämänkokemuksen ja –viisauden yleisön 
kanssa jaettavaksi.

Menetelmän kautta annetaan ikääntyneen elämänta-
rinalle sille kuuluva arvo. Jokaisen tarina on arvokas ja 
jakamisen arvoinen. 
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Aikaa, päätä ja sydäntä – yksilötyön malli

Mitä
Löytävän vanhustyön yksilötyön malli on yksinker-
tainen ja tehokas. Kun ikäihmisellä on elämässään 
pulmia tai vaikeuksia, silloin autetaan. 

Tukea tarjotaan lähellä, ikäihmisen omassa elinym-
päristössä ja rinnalla kuljetaan niin kauan kuin tarve 
vaatii.

Miksi
Ongelmia kohdanneen iäkkään tilanteen kartoitus vaatii 
aikaa, päätä ja sydäntä. On tärkeää miettiä yhdessä iäkkään 
kanssa ratkaisuja hänen elämäntilanteensa parantamiseksi. 
Löytävän vanhustyön malli tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja, jotka 
perustuvat iäkkään asiakkaan odotuksiin ja toiveisiin. Asiak-
kaalle tarjotaan keskustelutukea ja hänet autetaan tarvitse-
miensa palveluiden pariin. 

Kenelle
Asiakkaina ovat esimerkiksi kokonaan tai riittämättömien pal-
velujen piirissä olevat, suuria elämän muutoksia kohdanneet, 
yksinäiset, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat tai muuten 
ammatillista tukea tarvitsevat yli 60-vuotiaat.

Miten
•  Ikäihminen tavataan paikassa, joka hänestä tuntuu parhaalta.
•  Yksilötyön toiminta perustuu pääasiallisesti kotikäynteihin.
•  Luottamuksen rakentamiseen varataan runsaasti aikaa ja 

tapaamisissa edetään rauhallisesti ja ikäihmisen ehdoilla.
•  Luottamuksen syntymisen jälkeen voidaan alkaa keskus-

tella asiakkaan elämäntilanteesta.

•  Tavoitteena on, että asiakas näkee oman elämäntilanteen-
sa ja mahdollisen avuntarpeensa realistisesti.

•  Asiakkuus päättyy jokaisen yksilöllisen jakson jälkeen. Tä-
män jälkeenkin vielä varmistetaan, että asiakas ei tipahda 
pois hänelle tarjotuista tukitoimista ja palveluista.

•  Löytävä työ on aina tavoitteellista ja määräaikaista.

Kenen kanssa 
Löytävän vanhustyön yksilötyön mallissa tehdään tiivistä 
yhteistyötä kuntakumppaneiden kanssa, kuten mielenter-
veys- ja päihdeyksiköiden, sosiaalitoimen sekä terveyskes-
kuksen asiakasohjaajien kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat 
mm. järjestöt, yritykset ja seurakunnat. Yksilötyön asiakkaat 
löydetään parhaiten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Millä resursseilla 
Yksilötyö vaatii koulutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattilaisia, joilla on hyvä alueen palvelujärjestelmän tunte-
mus. Lisäksi tulee olla toimisto, jossa on mahdollisuus tavata 
asiakkaita sekä tietokone ja puhelimet. Kotikäynnit tehdään 
mieluiten parityönä. Niihin tulee varata riittävästi aikaa ja 
soveltuva tapa kulkea.

EVÄITÄ ARKEENLÖYDETYKSI TULEMINEN HELPPO OSALLISTUA OSALLISTUJASTA TEKIJÄKSI
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Omakotisäätiö / KANTO-hanke 

Etsivän vanhustyön kautta löydetyn polku osallisuuteen

Miksi
Tiedon jakaminen ikäihmisten palveluista ja alueen harrastus-
mahdollisuuksista ei tavoita kaikkia iäkkäitä.  Haasteellisessa 
elämäntilanteessa olevat tarvitsevat tuekseen rinnalla kulkijan, 
jonka kanssa voi turvallisesti pohtia omaa elämäntilannettaan, 
tutustua ja kokeilla osallistumista erilaisiin toi mintoihin ja edetä 
omaan tahtiin kohti osallisuutta omassa elämässä ja itselle 
merkityksellisessä yhteisössä. 

Kenelle
Etsivän vanhustyön kautta löydetyt vielä kotona asuvat tukea 
tarvitsevat iäkkäät, joilta puuttuu sosiaalinen tukiverkosto.

Miten
•  Aloite voi tulla iäkkäältä itseltään, omaiselta, läheiseltä, 

yhteistyökumppaneilta tai puheeksi ottamalla etsivässä 
vanhustyössä. 

•  Iäkkään kanssa etsitään hänelle merkityksellisiä asioita ja 
keinoja arjessa pärjäämiseen ja osallisuuden edistämiseen. 
Tavoitteet asetetaan iäkkään tarpeita ja toiveita kunnioitta-
en ja niiden toteutumista seurataan yhdessä.

•  Iäkästä rohkaistaan osallistumaan toimintaan ja madalle-
taan osallistumiskynnystä mm. tarjoamalla saattamisapua 
tai vapaaehtoista tukihenkilöä.

•  Toiminnassa pyritään edistämään yhteisöön kuulumisen 
tunnetta luomalla ilmapiiri, jossa jokainen kokee olevansa 
tervetullut ja hyväksytty omana itsenään. 

•  Yhteisölliseen toimintaan osallistujille tarjotaan mahdolli-
suutta tulla kuulluksi ja hyödyntää omaa osaamistaan.

•  Iäkkäät osallistuvat toiminnan sisällön suunnitteluun ja 
tuottamiseen voimavarojensa mukaan. 

•  Ohjausta ja neuvontaa tarjotaan joustavasti ja tilannekoh-
taisesti sekä yksilöllisesti että ryhmissä.

•  Toimijuus ja osallisuuden tunne vahvistuu luottamukselli-
sessa suhteessa. 

•  Tuen määrää vähennetään asteittain iäkkään ottaessa 
enemmän vastuuta omasta elämästään ja kiinnittyessä 
yhteisöön.

Kenen kanssa
Yhteistyökumppaneina voivat olla muut järjestöt, kunta, 
seura kunta, vapaaehtoiset, oppilaitokset ja omaiset tai muut 
läheiset.

Millä resursseilla
Ammatillisesti johdettua kohtaamispaikan yhteisöllistä ja 
vapaaehtoistoimintaa koordinoivat organisaation työntekijät. 
Vapaaehtoiset toimivat osana yhteisöä yhdessä toimintaan 
osallistuvien iäkkäiden ja työntekijöiden kanssa. Vapaaehtoi-
set voivat hyödyntää heille laadittua ryhmänohjauskansiota 
ryhmätoiminnan suunnittelun apuna. Osallisuuden tukeminen 
ei rajoitu palvelutalon seinien sisäpuolelle, vaan työntekijät ja 
vapaaehtoiset jalkautuvat alueelle. 

Mitä
Toimijuutta ja osallisuutta vahvistavaa matalan 
kynnyksen tukea kotona asuvalle haasteellisessa 
elämäntilanteessa olevalle iäkkäälle arjen hallinnassa 
ja yhteisölliseen toimintaan liittymisessä.
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Mitä
Löytävän vanhustyön yksilötyön malli on yksinker-
tainen ja tehokas. Kun ikäihmisellä on elämässään 
pulmia tai vaikeuksia, silloin autetaan. 

Tukea tarjotaan lähellä, ikäihmisen omassa elinym-
päristössä ja rinnalla kuljetaan niin kauan kuin tarve 
vaatii.

Miksi
Ongelmia kohdanneen iäkkään tilanteen kartoitus vaatii 
aikaa, päätä ja sydäntä. On tärkeää miettiä yhdessä iäkkään 
kanssa ratkaisuja hänen elämäntilanteensa parantamiseksi. 
Löytävän vanhustyön malli tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja, jotka 
perustuvat iäkkään asiakkaan odotuksiin ja toiveisiin. Asiak-
kaalle tarjotaan keskustelutukea ja hänet autetaan tarvitse-
miensa palveluiden pariin. 

Kenelle
Asiakkaina ovat esimerkiksi kokonaan tai riittämättömien pal-
velujen piirissä olevat, suuria elämän muutoksia kohdanneet, 
yksinäiset, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat tai muuten 
ammatillista tukea tarvitsevat yli 60-vuotiaat.

Miten
•  Ikäihminen tavataan paikassa, joka hänestä tuntuu parhaalta.
•  Yksilötyön toiminta perustuu pääasiallisesti kotikäynteihin.
•  Luottamuksen rakentamiseen varataan runsaasti aikaa ja 

tapaamisissa edetään rauhallisesti ja ikäihmisen ehdoilla.
•  Luottamuksen syntymisen jälkeen voidaan alkaa keskus-

tella asiakkaan elämäntilanteesta.

•  Tavoitteena on, että asiakas näkee oman elämäntilanteen-
sa ja mahdollisen avuntarpeensa realistisesti.

•  Asiakkuus päättyy jokaisen yksilöllisen jakson jälkeen. Tä-
män jälkeenkin vielä varmistetaan, että asiakas ei tipahda 
pois hänelle tarjotuista tukitoimista ja palveluista.

•  Löytävä työ on aina tavoitteellista ja määräaikaista.

Kenen kanssa 
Löytävän vanhustyön yksilötyön mallissa tehdään tiivistä 
yhteistyötä kuntakumppaneiden kanssa, kuten mielenter-
veys- ja päihdeyksiköiden, sosiaalitoimen sekä terveyskes-
kuksen asiakasohjaajien kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat 
mm. järjestöt, yritykset ja seurakunnat. Yksilötyön asiakkaat 
löydetään parhaiten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Millä resursseilla 
Yksilötyö vaatii koulutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattilaisia, joilla on hyvä alueen palvelujärjestelmän tunte-
mus. Lisäksi tulee olla toimisto, jossa on mahdollisuus tavata 
asiakkaita sekä tietokone ja puhelimet. Kotikäynnit tehdään 
mieluiten parityönä. Niihin tulee varata riittävästi aikaa ja 
soveltuva tapa kulkea.

EVÄITÄ ARKEEN OSALLISTUJASTA TEKIJÄKSILÖYDETYKSI TULEMINEN HELPPO OSALLISTUA
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Oulun Seudun Mäntykoti ry / Kotiväki-hanke

Haastavan asian esille tuominen valokuvanäyttelyn keinoin

Miksi
Näyttelyn avulla käsitellään vaikeasta asiasta selviytymisen 
prosessia kokijan näkökulmasta. Näyttely antaa kasvot ja 
äänen erilaisille ihmisille ja haastaville ilmiöille. Madalletaan 
kynnystä vaikean asian puheeksi ottamiseen, herätetään kes-
kustelua aiheesta ja lisätään ihmisten tietoisuutta aiheesta.

Kenelle
Samojen haasteiden äärellä olevat ikääntyneet ja omais hoitajat 
sekä kaikki kyseisestä aiheesta kiinnostuneet, vapaaehtoistoi-
mijat, ammattilaiset, opiskelijat sekä valokuvanäyttelyn tekijät.

Miten
•  Osallistujat valitsevat ryhmissä ottamistaan valokuvista 

kuvan, jonka haluavat esitellä valokuvanäyttelyssä.
•  Kuvista teetetään hyvälaatuiset valokuvataulut, tulosteet tai 

vastaavat. 
•  Varataan tarvikkeita taulujen kiinnittämistä varten.
•  Varataan näyttelytilat (saavutettavuus, esteettömyys ja 

kohderyhmän tavoitettavuus huomioiden).
•  Mainostetaan näyttelyä.

•  Näyttelyn voi toteuttaa myös virtuaalisesti esim. kokoamal-
la kuvat ja tekstit Youtube-videolle.  
Ennen minä juoksin pakoon -valokuvanäyttely

Kenen kanssa
Valokuvausryhmän toimintaan osallistuneet vaikeista asioista 
ja elämäntilanteista selviytymisen prosesseja valokuvin ja 
sanoin kuvanneet ryhmäläiset. Yhteistyöverkosto näyttelyti-
lojen saamiseksi ja näyttelyn tiedottamista varten.

Millä resursseilla
•  Ilmaiset näyttelytilat (esim. kirjastot, yhdistysten tilat, 

seurakuntien tilat, asukastuvat, galleriat ym.)
•  Taloudelliset resurssit: Valokuvataulujen teettäminen/tu-

lostaminen ja kehystäminen, kiinnittämistarvikkeet.
•  Mainostaminen: lehti-ilmoitukset, tulosteet, esitteet ja 

sosiaalisessa mediassa mainostaminen. 
•  Taulujen kuljettaminen näyttelypaikkoihin (käytettävissä 

oltava auto)
•  Aikaresurssit (näyttelyn varauskalenteri, näyttelyn pystyt-

täminen ja purkaminen, infotilaisuudet)
 

Mitä
Valokuvanäyttely auttaa vaikean aiheen kohtaamisessa. 

Valokuvanäyttelyn kuvat ja sanoitukset ovat ikkunoi-
ta ryhmätoimintaan osallistuneiden ikääntyneiden 
vaikeista ja haastavista elämäntilanteista selviytymisen 
prosesseihin.

Kuva: Marjaleena Kyllönen
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Aikaa, päätä ja sydäntä – yksilötyön malli

Mitä
Löytävän vanhustyön yksilötyön malli on yksinker-
tainen ja tehokas. Kun ikäihmisellä on elämässään 
pulmia tai vaikeuksia, silloin autetaan. 

Tukea tarjotaan lähellä, ikäihmisen omassa elinym-
päristössä ja rinnalla kuljetaan niin kauan kuin tarve 
vaatii.

Miksi
Ongelmia kohdanneen iäkkään tilanteen kartoitus vaatii 
aikaa, päätä ja sydäntä. On tärkeää miettiä yhdessä iäkkään 
kanssa ratkaisuja hänen elämäntilanteensa parantamiseksi. 
Löytävän vanhustyön malli tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja, jotka 
perustuvat iäkkään asiakkaan odotuksiin ja toiveisiin. Asiak-
kaalle tarjotaan keskustelutukea ja hänet autetaan tarvitse-
miensa palveluiden pariin. 

Kenelle
Asiakkaina ovat esimerkiksi kokonaan tai riittämättömien pal-
velujen piirissä olevat, suuria elämän muutoksia kohdanneet, 
yksinäiset, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat tai muuten 
ammatillista tukea tarvitsevat yli 60-vuotiaat.

Miten
•  Ikäihminen tavataan paikassa, joka hänestä tuntuu parhaalta.
•  Yksilötyön toiminta perustuu pääasiallisesti kotikäynteihin.
•  Luottamuksen rakentamiseen varataan runsaasti aikaa ja 

tapaamisissa edetään rauhallisesti ja ikäihmisen ehdoilla.
•  Luottamuksen syntymisen jälkeen voidaan alkaa keskus-

tella asiakkaan elämäntilanteesta.

•  Tavoitteena on, että asiakas näkee oman elämäntilanteen-
sa ja mahdollisen avuntarpeensa realistisesti.

•  Asiakkuus päättyy jokaisen yksilöllisen jakson jälkeen. Tä-
män jälkeenkin vielä varmistetaan, että asiakas ei tipahda 
pois hänelle tarjotuista tukitoimista ja palveluista.

•  Löytävä työ on aina tavoitteellista ja määräaikaista.

Kenen kanssa 
Löytävän vanhustyön yksilötyön mallissa tehdään tiivistä 
yhteistyötä kuntakumppaneiden kanssa, kuten mielenter-
veys- ja päihdeyksiköiden, sosiaalitoimen sekä terveyskes-
kuksen asiakasohjaajien kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat 
mm. järjestöt, yritykset ja seurakunnat. Yksilötyön asiakkaat 
löydetään parhaiten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Millä resursseilla 
Yksilötyö vaatii koulutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattilaisia, joilla on hyvä alueen palvelujärjestelmän tunte-
mus. Lisäksi tulee olla toimisto, jossa on mahdollisuus tavata 
asiakkaita sekä tietokone ja puhelimet. Kotikäynnit tehdään 
mieluiten parityönä. Niihin tulee varata riittävästi aikaa ja 
soveltuva tapa kulkea.

EVÄITÄ ARKEENLÖYDETYKSI TULEMINEN HELPPO OSALLISTUA OSALLISTUJASTA TEKIJÄKSI
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Suomen Punainen Risti / Kohdataan kylillä ja keskuksissa 

Kertaluonteista ystävätoimintaa  
– koulutus- ja toimintamalli

Mitä
Kertaluonteinen ystävätoiminta on vastikkeetonta, 
ensisijaisesti ikääntyviä palvelevaa pienimuotoista ja 
kertaluonteista koti- ja asiointiapua.

Tekijöinä toimivat koulutetut, Punaisen Ristin ystävä-
toiminnan peruskurssin suorittaneet, vapaaehtoiset 
ystävätoimijat. Vapaaehtoiset sitoutuvat toimintaan 
tehtävä kerrallaan.

Miksi
Kertaluonteisen ystävätoiminnan kautta ikäihmiset saavat 
apua ja tukea esimerkiksi pieniin kodin askareisiin kuten pieni-
muotoiset pihatyöt ja lampunvaihto sekä asiointi lääkäri reissulla. 
Kertaluonteisissa tehtävissä voidaan myös tehdä yhdessä asioita 
asiakkaan toimintakyvyn mukaan. Näin tuetaan asiakkaan oma-
toimisuutta. 

Kenelle
Kertaluonteinen ystävätoiminta on suunnattu ikäihmisille, 
jotka tarvitsevat apua ja tukea kodin pienissä askareissa ja 
asioinnissa kodin ulkopuolella.

Miten
•  Koulutetaan vapaaehtoiset kertaluonteiseen ystävä-

toimintaan. Koulutuksessa käydään läpi kertaluonteisen 
ystävätoiminnan perusajatus, toiminnan pelisäännöt ja 
käytännöt sekä kuullaan toiminnassa olleiden vapaa-
ehtoisten kokemuksia.

•  Välittäjien yhteystiedot löytyvät järjestön kotisivuilta.
•  Kertaluonteisen avun välittäjä päivystää esimerkiksi kaksi 

kertaa viikossa tiettynä aikana, jolloin kertaluonteista apua 
tarvitseva voi olla yhteydessä. Kertaluonteisen avun välittäjä 
etsii apua tarvitsevalle sopivan vapaaehtoisen. 

•  Vapaaehtoinen ja asiakas sopivat, millainen tehtävä on 
kyseessä. Vapaaehtoisen tehtäviin kuuluvat ne tehtävät, joista 
on ennakkoon sovittu. Etukäteen sovitaan myös tapaamis-
paikka.

•  Jokainen käynti kirjataan ylös. Punaisen Ristin vapaaehtoiset 
ovat vakuutettuja, joten on tärkeää, että kirjataan tieto siitä, 
milloin käynti on alkanut ja milloin päättynyt. 

•  Toimintaa markkinoidaan aktiivisesti yhteistyökumppanei-
den kautta.

Kenen kanssa
Yhteistyötä voi tehdä esimerkiksi alueen kotihoidon ja palvelu-
talojen kanssa.

Millä resursseilla
Kertaluonteisen ystävätoiminnan koulutus on suunnattu 
ystävätoiminnan peruskurssin käyneille vapaaehtoisille, jotka 
haluavat toimia kertaluonteisissa tehtävissä. Koulutusmate-
riaalista on kaksi versiota: kahden tunnin koulutus sisältää 
ainoastaan kertaluonteisen ystävätoiminnan asioita ja se on 
tarkoitettu vapaaehtoisille, jotka ovat jo perehtyneet Punaisen  
Ristin tarinaan. Kolmen tunnin koulutus puolestaan sisältää 
kertaluonteisen ystävätoiminnan lisäksi Punaisen Ristin histo-
riaa ja periaatteita. Vapaaehtoiselle ei saa koitua toiminnasta 
kuluja. Vapaaehtoiset käyttävät tunnisteena kuvallista Punaisen 
Ristin henkilökorttia.

Kuva: Joonas Brandt
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Aikaa, päätä ja sydäntä – yksilötyön malli

Mitä
Löytävän vanhustyön yksilötyön malli on yksinker-
tainen ja tehokas. Kun ikäihmisellä on elämässään 
pulmia tai vaikeuksia, silloin autetaan. 

Tukea tarjotaan lähellä, ikäihmisen omassa elinym-
päristössä ja rinnalla kuljetaan niin kauan kuin tarve 
vaatii.

Miksi
Ongelmia kohdanneen iäkkään tilanteen kartoitus vaatii 
aikaa, päätä ja sydäntä. On tärkeää miettiä yhdessä iäkkään 
kanssa ratkaisuja hänen elämäntilanteensa parantamiseksi. 
Löytävän vanhustyön malli tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja, jotka 
perustuvat iäkkään asiakkaan odotuksiin ja toiveisiin. Asiak-
kaalle tarjotaan keskustelutukea ja hänet autetaan tarvitse-
miensa palveluiden pariin. 

Kenelle
Asiakkaina ovat esimerkiksi kokonaan tai riittämättömien pal-
velujen piirissä olevat, suuria elämän muutoksia kohdanneet, 
yksinäiset, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat tai muuten 
ammatillista tukea tarvitsevat yli 60-vuotiaat.

Miten
•  Ikäihminen tavataan paikassa, joka hänestä tuntuu parhaalta.
•  Yksilötyön toiminta perustuu pääasiallisesti kotikäynteihin.
•  Luottamuksen rakentamiseen varataan runsaasti aikaa ja 

tapaamisissa edetään rauhallisesti ja ikäihmisen ehdoilla.
•  Luottamuksen syntymisen jälkeen voidaan alkaa keskus-

tella asiakkaan elämäntilanteesta.

•  Tavoitteena on, että asiakas näkee oman elämäntilanteen-
sa ja mahdollisen avuntarpeensa realistisesti.

•  Asiakkuus päättyy jokaisen yksilöllisen jakson jälkeen. Tä-
män jälkeenkin vielä varmistetaan, että asiakas ei tipahda 
pois hänelle tarjotuista tukitoimista ja palveluista.

•  Löytävä työ on aina tavoitteellista ja määräaikaista.

Kenen kanssa 
Löytävän vanhustyön yksilötyön mallissa tehdään tiivistä 
yhteistyötä kuntakumppaneiden kanssa, kuten mielenter-
veys- ja päihdeyksiköiden, sosiaalitoimen sekä terveyskes-
kuksen asiakasohjaajien kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat 
mm. järjestöt, yritykset ja seurakunnat. Yksilötyön asiakkaat 
löydetään parhaiten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Millä resursseilla 
Yksilötyö vaatii koulutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattilaisia, joilla on hyvä alueen palvelujärjestelmän tunte-
mus. Lisäksi tulee olla toimisto, jossa on mahdollisuus tavata 
asiakkaita sekä tietokone ja puhelimet. Kotikäynnit tehdään 
mieluiten parityönä. Niihin tulee varata riittävästi aikaa ja 
soveltuva tapa kulkea.
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Kotipirtti ry / Käräjätörmän monisukupolvinen yhteisökylä 

Kuule muistisairaita  – tavoita tärkeät viestit

Mitä
Muistisairaiden kuuleminen saatetaan kokea vaikeaksi 
ja he saattavat siksi tulla helposti sivuutetuiksi. Heil-
läkin voi olla paljon sanottavaa, vaikka sanat olisivat 
hukassa.
Muistisairaiden kuulemisessa tärkeää on oikea ajoitus, 
arkinen sanoittamisen tapa, arvostava henki ja rau-
hallinen tila. Nämä huomioimalla voidaan saada esille 
muistisairaiden näkökulma, jonka pohjalta asioita 
voidaan kehittää heidän edukseen.

Miksi
Muistisairaat ovat yksilöitä, mutta he ovat myös ryhmä,
jolla on sanottavaa ja joka haluaa tulla kuulluksi. Muistisairai-
den näkemyksiä ja palautetta tarvitaan asumisen ja hoivan 
suunnittelun ja toteutuksen tueksi. Muistisairaiden äänen 
kuuleminen on tärkeää myös siksi, että sairastuneita saa-
tetaan suojella liikaa, jopa estää puhumasta ja kertomasta 
muille kiusallisia totuuksia. Rankka tapa puhua asioista voi 
saada aikaan sen, että tulee sivuutetuksi. Onkin tärkeää, että 
tavoitetaan ja sanoitetaan sanojan viesti siten kuin hän itse 
sen tarkoittaa. Muistisairaita tulee kuulla ajoissa ja oikeaan 
aikaan käyttäen kerättyä tietoa heidän edukseen.

Kenelle
Kuulemisen taitoja tarvitsevat muistisairaiden kanssa toimi-
vat ja he, jotka suunnittelevat ja toteuttavat muistisairaille 
tulevia asioita.

Miten 
•  Kuuleminen toteutetaan haastatteluilla, jotka sovitaan ja 

toteutetaan riittävän nopealla aikajänteellä. Varmistus-
soitto, asialliset vastaukset haastateltavan kysymyksiin, 
päivätty selkoesite ja tekstiviesti auttavat haastateltavaa 
muistamaan oman haastattelun ajankohdan. Tuttuja voi 
haastatella puhelimitsekin.

•  Hyvää keskittymisaikaa on rajallisesti. Päivä toimii iltaa 
paremmin. Toimivin on tuttu, rauhallinen tila ja pieni, 
toisiaan kuunteleva ryhmä.

•  Yksilö- ja pienryhmähaastatteluihin tarvitaan muutama 
pääteema ja yksinkertaisia, avoimia kysymyksiä. Lyhyen 
pohjustuksen jälkeen teemaan virittävät kuvat, jokin help-
po kysymys ja mahdollinen käsiäänestys.

•  Keskustelua tukevat jatkamaan kannustavat ilmeet ja 
eleet, yh teenvedot, toistot ja kysymykset: ”Ymmärsinkö 
oikein, että …?” Ilmapiiri vaikuttaa siihen, mitä haastatel-
tavat sanovat.

•  Kukin haastateltava miettii teemoja omalta kannaltaan, 
mutta vaikeita asioita voi olla helpompi miettiä jonkun 
toisen lähtökohdista. Tunnemuistot ja asiasta eksymiset 
liittyvät usein mutkan kautta teemaan ja ovat siksi tärkei-
tä. Tärkein viesti voi selvitä rivien välistä tai vasta haastat-
telun päätyttyä.

•  Ryhtiä haastatteluun tuo yhdessä tai avustajan kanssa 
täytettävä kyselylomake kyllä-ei-väittämin tai lista, josta 
voi valita mieleisiä asioita. Osallistujien taustatiedot voivat 
tuoda lisävalaistusta haastatteluihin.

Kenen kanssa
Haastattelusta käydään etukäteen kertomassa siellä, missä 
haastateltavat ovat tai kerrotaan siitä puhelimitse. Tiedot 
tarvitaan myös kirjallisina, jotta jokin tuttu taho, kuten hoitaja 
tai yhdistys voi selventää, mistä haastattelussa on kyse.

Millä resursseilla
Haastatteluihin tarvitaan häiriötön tila. Haastattelun kesto on 
noin tunti. Haastattelut tallennetaan luvalla ja tiedot käsitellään 
nimettöminä. Kun on puhuttu paljon, äänite, omat muistiinpa-
not ja oivallukset helpottavat tietojen käsittelyä ja tulkintaa.

Kuva: Veera Magdaleena Juutinen
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Aikaa, päätä ja sydäntä – yksilötyön malli

Mitä
Löytävän vanhustyön yksilötyön malli on yksinker-
tainen ja tehokas. Kun ikäihmisellä on elämässään 
pulmia tai vaikeuksia, silloin autetaan. 

Tukea tarjotaan lähellä, ikäihmisen omassa elinym-
päristössä ja rinnalla kuljetaan niin kauan kuin tarve 
vaatii.

Miksi
Ongelmia kohdanneen iäkkään tilanteen kartoitus vaatii 
aikaa, päätä ja sydäntä. On tärkeää miettiä yhdessä iäkkään 
kanssa ratkaisuja hänen elämäntilanteensa parantamiseksi. 
Löytävän vanhustyön malli tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja, jotka 
perustuvat iäkkään asiakkaan odotuksiin ja toiveisiin. Asiak-
kaalle tarjotaan keskustelutukea ja hänet autetaan tarvitse-
miensa palveluiden pariin. 

Kenelle
Asiakkaina ovat esimerkiksi kokonaan tai riittämättömien pal-
velujen piirissä olevat, suuria elämän muutoksia kohdanneet, 
yksinäiset, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat tai muuten 
ammatillista tukea tarvitsevat yli 60-vuotiaat.

Miten
•  Ikäihminen tavataan paikassa, joka hänestä tuntuu parhaalta.
•  Yksilötyön toiminta perustuu pääasiallisesti kotikäynteihin.
•  Luottamuksen rakentamiseen varataan runsaasti aikaa ja 

tapaamisissa edetään rauhallisesti ja ikäihmisen ehdoilla.
•  Luottamuksen syntymisen jälkeen voidaan alkaa keskus-

tella asiakkaan elämäntilanteesta.

•  Tavoitteena on, että asiakas näkee oman elämäntilanteen-
sa ja mahdollisen avuntarpeensa realistisesti.

•  Asiakkuus päättyy jokaisen yksilöllisen jakson jälkeen. Tä-
män jälkeenkin vielä varmistetaan, että asiakas ei tipahda 
pois hänelle tarjotuista tukitoimista ja palveluista.

•  Löytävä työ on aina tavoitteellista ja määräaikaista.

Kenen kanssa 
Löytävän vanhustyön yksilötyön mallissa tehdään tiivistä 
yhteistyötä kuntakumppaneiden kanssa, kuten mielenter-
veys- ja päihdeyksiköiden, sosiaalitoimen sekä terveyskes-
kuksen asiakasohjaajien kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat 
mm. järjestöt, yritykset ja seurakunnat. Yksilötyön asiakkaat 
löydetään parhaiten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Millä resursseilla 
Yksilötyö vaatii koulutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattilaisia, joilla on hyvä alueen palvelujärjestelmän tunte-
mus. Lisäksi tulee olla toimisto, jossa on mahdollisuus tavata 
asiakkaita sekä tietokone ja puhelimet. Kotikäynnit tehdään 
mieluiten parityönä. Niihin tulee varata riittävästi aikaa ja 
soveltuva tapa kulkea.
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Turvallisen vanhuuden puolesta – Suvanto ry / Mummonmarkan vartijat -hanke 

Sinäkin olet mummonmarkan vartija! 
Turvataitojen vertaiskouluttajaksi omaan yhdistykseen

Mitä
Ikääntyneisiin kohdistuvasta taloudellisesta kaltoinkoh-
telusta ja huijauksista on koottu verkkosivuille itse opis-
keltava koulutuspaketti. Kokonaisuuden voi suorittaa 
omassa tahdissaan.

Osallistuja voi syventää osaamistaan haluamassaan 
määrin lisämateriaaliin tutustuen. Koulutuspaketin lo-
puksi suoritetaan verkkotesti. Tämän jälkeen osallistuja 
voi levittää tietoa aiheesta lähi- ja harrastuspiireissään.

Miksi
Turvataitojen lisääminen auttaa ikääntyneitä suojautumaan 
hui jauksilta ja kaltoinkohtelulta etukäteen, sekä antaa valmiuksia 
avun hakemiseen, mikäli niiden uhriksi joutuu. Vertais kouluttajan 
ja selkeiden materiaalien kautta vaikea asia tulee helpommin 
lähestyttäväksi. Usein asia kiinnostaa omien turvataitojen 
lisäämisen lisäksi myös oman lähipiirin, esimerkiksi iäkkäiden 
vanhempien tai läheisten auttamiseksi. Paikallisesti toimiva 
vertaiskouluttaja tuntee myös mahdolliset paikallisesti esiintyvät 
ilmiöt.

Kenelle
Ikääntyneiden harrastuspiirin, eläkeläisjärjestön tai muun 
vastaavan yhteisön aktiiviselle toimijalle.

Miten
•  Vertaiskouluttaja opiskelee materiaalin Mummonmarkan 

vartijoiden sivuilta. Kokonaisuuteen kuuluu luentovideo, 
materiaali ja verkkotesti. Materiaalit sisältävät Turvaa rahasi 
-oppaan, Tunnista digihuijaus -videon ja Mummonmarkan 
vartijat -hankkeen omat esitysdiat.

•  Lisäksi osallistuja voi halutessaan tutustua laajaan kirjalli-
seen lisämateriaaliin tai perehtyä aineistoon tukikysymys-
ten avulla. Aiheeseen liittyvän verkkotestin voi suorittaa 
ennen materiaaleihin tutustumista ja/tai sen jälkeen. Testin 
tulos kertoo onko osaaminen riittävällä tasolla.

•  Vertaiskouluttaja pitää alustuksen yhdistyksen tai harraste-
piirin tapaamisessa käyttäen avuksi hankkeen luentovideoita 
ja kirjallista materiaalia. Vertaiskouluttaja rohkaisee muitakin 
tutustumaan materiaaliin ja levittämään tietoa lähipiirissään.

•  Osallistujat voivat tehdä halutessaan verkkotestin ja tutus-
tua materiaaleihin hankkeen verkkosivuilla.

Kenen kanssa
Paikalliset eläkeläisyhdistykset tai muut vastaavat voivat 
myös sopia työryhmästä, joka tutustuu materiaaleihin 
samanaikaisesti. Toisen tuella viestinvieminen voi tuntua 
helpommalta. 
Asiaan liittyen materiaalien tueksi yhdistykset tai harraste-
ryhmät voivat pyytää alustuksia paikallisilta asiaan liittyviltä 
toimijoilta, kuten turvakodeilta tai pankeilta.

Millä resursseilla
Tietoa on näppärintä levittää valmiiksi olemassa olevassa 
ryhmässä, kuten eläkeläisjärjestön tai harrastepiirin tapaami-
sessa. Materiaaliin tutustuakseen osallistuja tarvitsee tieto-
koneen tai älylaitteen sekä toimivan nettiyhteyden. Mikäli 
materiaalia halutaan jakaa, tarvitaan myös tulostin. Tilaisuu-
den järjestämiseksi tarvitaan tila ja mahdollisesti äänentoisto. 
Koulutuspaketin videoiden näyttämiseen tarvitaan esimer-
kiksi tietokone, videotykki, kangas ja äänentoistolaite tai 
riittävän suuri älytelevisio. Perusmateriaalin läpikäyntiin on 
hyvä varata aikaa 2 h.
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Aikaa, päätä ja sydäntä – yksilötyön malli

Mitä
Löytävän vanhustyön yksilötyön malli on yksinker-
tainen ja tehokas. Kun ikäihmisellä on elämässään 
pulmia tai vaikeuksia, silloin autetaan. 

Tukea tarjotaan lähellä, ikäihmisen omassa elinym-
päristössä ja rinnalla kuljetaan niin kauan kuin tarve 
vaatii.

Miksi
Ongelmia kohdanneen iäkkään tilanteen kartoitus vaatii 
aikaa, päätä ja sydäntä. On tärkeää miettiä yhdessä iäkkään 
kanssa ratkaisuja hänen elämäntilanteensa parantamiseksi. 
Löytävän vanhustyön malli tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja, jotka 
perustuvat iäkkään asiakkaan odotuksiin ja toiveisiin. Asiak-
kaalle tarjotaan keskustelutukea ja hänet autetaan tarvitse-
miensa palveluiden pariin. 

Kenelle
Asiakkaina ovat esimerkiksi kokonaan tai riittämättömien pal-
velujen piirissä olevat, suuria elämän muutoksia kohdanneet, 
yksinäiset, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat tai muuten 
ammatillista tukea tarvitsevat yli 60-vuotiaat.

Miten
•  Ikäihminen tavataan paikassa, joka hänestä tuntuu parhaalta.
•  Yksilötyön toiminta perustuu pääasiallisesti kotikäynteihin.
•  Luottamuksen rakentamiseen varataan runsaasti aikaa ja 

tapaamisissa edetään rauhallisesti ja ikäihmisen ehdoilla.
•  Luottamuksen syntymisen jälkeen voidaan alkaa keskus-

tella asiakkaan elämäntilanteesta.

•  Tavoitteena on, että asiakas näkee oman elämäntilanteen-
sa ja mahdollisen avuntarpeensa realistisesti.

•  Asiakkuus päättyy jokaisen yksilöllisen jakson jälkeen. Tä-
män jälkeenkin vielä varmistetaan, että asiakas ei tipahda 
pois hänelle tarjotuista tukitoimista ja palveluista.

•  Löytävä työ on aina tavoitteellista ja määräaikaista.

Kenen kanssa 
Löytävän vanhustyön yksilötyön mallissa tehdään tiivistä 
yhteistyötä kuntakumppaneiden kanssa, kuten mielenter-
veys- ja päihdeyksiköiden, sosiaalitoimen sekä terveyskes-
kuksen asiakasohjaajien kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat 
mm. järjestöt, yritykset ja seurakunnat. Yksilötyön asiakkaat 
löydetään parhaiten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Millä resursseilla 
Yksilötyö vaatii koulutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattilaisia, joilla on hyvä alueen palvelujärjestelmän tunte-
mus. Lisäksi tulee olla toimisto, jossa on mahdollisuus tavata 
asiakkaita sekä tietokone ja puhelimet. Kotikäynnit tehdään 
mieluiten parityönä. Niihin tulee varata riittävästi aikaa ja 
soveltuva tapa kulkea.
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Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry / Sippe-hanke 

Sippe-vapaaehtoisten kouluttaminen

Mitä
Sippe-hankkeessa koulutetaan vapaaehtoisia pitä-
mään Sippe-hyvinvointikutsuja. Kutsuilla ikääntynyt 
vapaaehtoinen virittelee keskustelua muille ikäänty-
neille jostain hyvinvoinnin teemasta. Koulutukseen 
kuuluu kutsuihin tutustuminen ja osallistuminen, 
varsinainen koulutustilaisuus, perehtyminen itseä 
kiinnostavaan teemaan, testikutsut ja valmis Sippe! Va-
paaehtoinen valitsee itselleen sopivan teeman oman 
mielenkiinnon mukaan. 

Miksi
Moni ikäihminen kokee arjessaan yksinäisyyttä, osattomuutta 
ja merkityksettömyyttä. Vapaaehtoistyö luo elämään sosiaa-
lisia suhteita, kokemuksen oman osaamisen arvostamisesta 
ja vertaistukea muilta vapaaehtoisilta. Ennakoiva työ tuo 
taloudellisia säästöjä myöhentämällä raskaampien palvelui-
den tarvetta ja mahdollistamalla asumisen omassa kodissa. 
Osattomuus on riski; senioreille on tarjottava konkreettisia 
mahdollisuuksia oman elämänhallinnan vahvistamiseen.

Kenelle 
Kotona asuvat yli 60-vuotiaat, joilta puuttuu merkityksellinen 
tekeminen tai jotka ovat muutostilanteessa, esim. leskeyty-
minen tai eläköityminen. Sippe-vapaaehtoistoiminta sopii 
monen kuntoisille, ja sitä voi tehdä verkossa kotoa tai sitten 
ihan livenä.

Miten
•  Vapaaehtoisia haetaan mm. löytävän vanhustyön kautta. 

Kun vapaaehtoinen on löytynyt, hän tutustuu kutsuihin. Tä-
män jälkeen hän osallistuu koulutukseen, joita järjestetään 
tarpeen mukaan eri paikkakunnilla tai verkossa.

•  Koulutuksessa läpikäydään Sippeilyn perusteita, kutsujen 
rakennetta ja nettikutsuja, ryhmäohjausta sekä ideoidaan 
sisältöä itseä kiinnostavasta teemasta. Koulutuksen jälkeen 
vapaaehtoinen pitää testikutsut turvallisessa ympäristössä. 
Ammattilaisen kanssa käydyn palautekeskustelun jälkeen 
vapaaehtoinen alkaa pitämään kutsuja itsenäisesti. 

Kenen kanssa
Sippe-toimintaa koordinoidaan Turusta, jossa kutsuja järjes-
tetään yhteistyöverkostojen kautta. Jokaisella Sippe-paik-
kakunnalla on taustaorganisaatio, jota tuetaan paikallisessa 
koordinoinnissa. Sippe-toimintaa on käynnistetty tai suunnit-
teilla 20 paikkakunnalla.

Millä resursseilla
Vapaaehtoisten löytämiseen on hyvä olla verkostoja val-
miina. Perinteisen löytävän työn lisäksi voidaan hyödyntää 
lehtimainoksia, infotilaisuuksia, verkko- ja printtiartikkeleita, 
uutiskirjeitä ja somea. Itse koulutustilaisuus kestää 1–2 päi-
vää riippuen, onko kyseessä live- vai verkkokoulutus. Turun 
Lähimmäispalveluyhdistys ry järjestää koulutuksia useilla 
paikkakunnilla, ja tarkoituksena on saada Sippe-toimintamalli 
juurtumaan valtakunnallisesti. 
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Mitä
Löytävän vanhustyön yksilötyön malli on yksinker-
tainen ja tehokas. Kun ikäihmisellä on elämässään 
pulmia tai vaikeuksia, silloin autetaan. 

Tukea tarjotaan lähellä, ikäihmisen omassa elinym-
päristössä ja rinnalla kuljetaan niin kauan kuin tarve 
vaatii.

Miksi
Ongelmia kohdanneen iäkkään tilanteen kartoitus vaatii 
aikaa, päätä ja sydäntä. On tärkeää miettiä yhdessä iäkkään 
kanssa ratkaisuja hänen elämäntilanteensa parantamiseksi. 
Löytävän vanhustyön malli tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja, jotka 
perustuvat iäkkään asiakkaan odotuksiin ja toiveisiin. Asiak-
kaalle tarjotaan keskustelutukea ja hänet autetaan tarvitse-
miensa palveluiden pariin. 

Kenelle
Asiakkaina ovat esimerkiksi kokonaan tai riittämättömien pal-
velujen piirissä olevat, suuria elämän muutoksia kohdanneet, 
yksinäiset, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat tai muuten 
ammatillista tukea tarvitsevat yli 60-vuotiaat.

Miten
•  Ikäihminen tavataan paikassa, joka hänestä tuntuu parhaalta.
•  Yksilötyön toiminta perustuu pääasiallisesti kotikäynteihin.
•  Luottamuksen rakentamiseen varataan runsaasti aikaa ja 

tapaamisissa edetään rauhallisesti ja ikäihmisen ehdoilla.
•  Luottamuksen syntymisen jälkeen voidaan alkaa keskus-

tella asiakkaan elämäntilanteesta.

•  Tavoitteena on, että asiakas näkee oman elämäntilanteen-
sa ja mahdollisen avuntarpeensa realistisesti.

•  Asiakkuus päättyy jokaisen yksilöllisen jakson jälkeen. Tä-
män jälkeenkin vielä varmistetaan, että asiakas ei tipahda 
pois hänelle tarjotuista tukitoimista ja palveluista.

•  Löytävä työ on aina tavoitteellista ja määräaikaista.

Kenen kanssa 
Löytävän vanhustyön yksilötyön mallissa tehdään tiivistä 
yhteistyötä kuntakumppaneiden kanssa, kuten mielenter-
veys- ja päihdeyksiköiden, sosiaalitoimen sekä terveyskes-
kuksen asiakasohjaajien kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat 
mm. järjestöt, yritykset ja seurakunnat. Yksilötyön asiakkaat 
löydetään parhaiten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Millä resursseilla 
Yksilötyö vaatii koulutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattilaisia, joilla on hyvä alueen palvelujärjestelmän tunte-
mus. Lisäksi tulee olla toimisto, jossa on mahdollisuus tavata 
asiakkaita sekä tietokone ja puhelimet. Kotikäynnit tehdään 
mieluiten parityönä. Niihin tulee varata riittävästi aikaa ja 
soveltuva tapa kulkea.
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Jyväskylän hoivapalveluyhdistys ry / Eloa Elokotiin -hanke 

Työrukkanen – alueen ikääntyneistä koottu yhteistyöryhmä

Mitä
Työrukkanen on yhteistyöryhmä, joka koostuu asuina-
lueen ikääntyneistä, jotka suunnittelevat ja toteutta-
vat yhteistä toimintaa yhteistyössä sosiaali- ja tervey-
denhuollon ammattilaisen kanssa.

Yhteistyöryhmään osallistuminen on vapaaehtoista ja 
toiminnan suunnittelussa sekä toteutuksessa hyö-
dynnetään osallistujien osaamisalueita. Työrukkanen 
myös arvioi yhteistä toimintaa.

Miksi
Osallisuus ja yhteisöllisyys vahvistuvat, kun ikääntyneet ovat 
itse suunnittelemassa ja toteuttamassa toimintaa omalla 
asuinalueellaan. Yhteiskehittämisen avulla vahvistetaan 
ikääntyneiden hyvinvointia, toimijuutta ja ennaltaehkäistään 
syrjäytymistä.

Kenelle
Kohderyhmänä ovat asuinalueen yli 55-vuotiaat (ja mahdolli-
sesti myös muutkin kaupunginosan) asukkaat.

Miten
•  Ohjaaja tutustuu kaupunginosan ikäihmisiin, palveluihin ja 

yhteistiloihin järjestämällä alkukokouksen.
•  Kutsutaan iäkkäät koolle lehti-ilmoituksella ja puskaradion 

kautta. Ilmoituksia voi laittaa myös asuintalojen ilmoitus-
tauluille. 

•  Yhteistoiminnasta kiinnostuneista iäkkäistä muodostetaan 
Työrukkanen, jonka optimaalinen koko on 4–8 henkilöä.

•  Työrukkasen kanssa toteutetaan noin 1–1,5 h kestäviä 
yhteistyökokouksia vähintään kerran kuukaudessa.

•  Ohjaaja kirjaa kokouksista muistiot, jotka ovat kaikkien 
nähtävillä yhteistilassa. 

•  Suunnitellaan yhdessä kynnyksetöntä toimintaa, jossa nä-
kyy osallistujien ”kädenjälki” ja iäkkäiden oma osaaminen.

•  Hyödynnetään yhteiskehittämisen ideologiaa ja toteute-
taan toimintaa niin, että ikääntyneet toimivat ammatti-
laisten rinnalla.

Kenen kanssa
Lähialueen toimijat esim. kaupat, joista saa yhteistoimintaan 
tarjoamisia. Kaupunginosan toimijat, taloyhtiöt ja seurakunta, 
jotka sitoutuvat alueen yhteiskehittämiseen. Kaupunginosan 
ikääntyneet ja muut asukkaat.

Millä resursseilla
Yksi kokoontuminen vaatii sosiaali- ja terveysalan ohjaajalta 
valmistelu- ja jälkitöineen noin 2,5 h. Yhteistilat kokoukselle: 
sisä- ja ulkotilat. Viestintään WhatsApp, Facebook tai muu 
sosiaalisen median kanava. Alkuvaiheessa mahdolliset ilmoi-
tuksen tuottamisesta aiheutuvat kustannukset.
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Aikaa, päätä ja sydäntä – yksilötyön malli

Mitä
Löytävän vanhustyön yksilötyön malli on yksinker-
tainen ja tehokas. Kun ikäihmisellä on elämässään 
pulmia tai vaikeuksia, silloin autetaan. 

Tukea tarjotaan lähellä, ikäihmisen omassa elinym-
päristössä ja rinnalla kuljetaan niin kauan kuin tarve 
vaatii.

Miksi
Ongelmia kohdanneen iäkkään tilanteen kartoitus vaatii 
aikaa, päätä ja sydäntä. On tärkeää miettiä yhdessä iäkkään 
kanssa ratkaisuja hänen elämäntilanteensa parantamiseksi. 
Löytävän vanhustyön malli tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja, jotka 
perustuvat iäkkään asiakkaan odotuksiin ja toiveisiin. Asiak-
kaalle tarjotaan keskustelutukea ja hänet autetaan tarvitse-
miensa palveluiden pariin. 

Kenelle
Asiakkaina ovat esimerkiksi kokonaan tai riittämättömien pal-
velujen piirissä olevat, suuria elämän muutoksia kohdanneet, 
yksinäiset, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat tai muuten 
ammatillista tukea tarvitsevat yli 60-vuotiaat.

Miten
•  Ikäihminen tavataan paikassa, joka hänestä tuntuu parhaalta.
•  Yksilötyön toiminta perustuu pääasiallisesti kotikäynteihin.
•  Luottamuksen rakentamiseen varataan runsaasti aikaa ja 

tapaamisissa edetään rauhallisesti ja ikäihmisen ehdoilla.
•  Luottamuksen syntymisen jälkeen voidaan alkaa keskus-

tella asiakkaan elämäntilanteesta.

•  Tavoitteena on, että asiakas näkee oman elämäntilanteen-
sa ja mahdollisen avuntarpeensa realistisesti.

•  Asiakkuus päättyy jokaisen yksilöllisen jakson jälkeen. Tä-
män jälkeenkin vielä varmistetaan, että asiakas ei tipahda 
pois hänelle tarjotuista tukitoimista ja palveluista.

•  Löytävä työ on aina tavoitteellista ja määräaikaista.

Kenen kanssa 
Löytävän vanhustyön yksilötyön mallissa tehdään tiivistä 
yhteistyötä kuntakumppaneiden kanssa, kuten mielenter-
veys- ja päihdeyksiköiden, sosiaalitoimen sekä terveyskes-
kuksen asiakasohjaajien kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat 
mm. järjestöt, yritykset ja seurakunnat. Yksilötyön asiakkaat 
löydetään parhaiten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Millä resursseilla 
Yksilötyö vaatii koulutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattilaisia, joilla on hyvä alueen palvelujärjestelmän tunte-
mus. Lisäksi tulee olla toimisto, jossa on mahdollisuus tavata 
asiakkaita sekä tietokone ja puhelimet. Kotikäynnit tehdään 
mieluiten parityönä. Niihin tulee varata riittävästi aikaa ja 
soveltuva tapa kulkea.
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Kotipirtti / Käräjätörmän monisukupolvinen yhteisökylä

Vapaaehtoistehtävänä yhteisöperehdyttäjä  
– esteettömän yhteisöllisyyden edistäjä

Mitä
Yhteisöllisyys ei aina synny tai pysy elossa itsekseen, 
vaan siihen tarvitaan pientä ”tuuppausta”. Sen sijaan, 
että yhteisöön perehdyttäminen olisi työntekijän tehtä-
vä, se voi olla mielekäs ja innostava vapaaehtoistehtävä. 

Yhteisöperehdyttäjä edistää yhteisöllisyyden syntymistä 
ja kannattelua auttamalla uusia ihmisiä liittymään yhtei-
söön (ikäihmisten kerhoon, harrastusryhmään, asuin-
taloon tai asuinalueeseen, yhdistystoimintaan jne.)

Miksi
Yhteisöllisyys elää ihmisten välisissä vuorovaikutussuhteis-
sa. Kun yhteisössä on vaihtuvuutta, vuorovaikutusverkosto 
pienenee ja samalla yhteisöllisyys jää yhä pienemmän joukon 
omaisuudeksi tai hiipuu kokonaan. Kun uudet jäsenet aute-
taan liittymään yhteisöön heti, yhteisöllisyyden perustana 
oleva jäsenten keskinäinen vuorovaikutusverkosto uudis-
tuu, ja pysyy vahvana ja elävänä.  Yhteisöllisyys kannattelee 
kaikenikäisten ihmisten arkea. Yhteisöllisyys on kohtaamisia, 
yhteistä tekemistä, naapuriapua, monisukupolvisuutta. Se 
estää erityisesti ikääntyneiden jäämistä yksin ja unohduksiin.

Kenelle
Yhteisöperehdytystä kannattaa tehdä kaikenlaisissa 
ryhmissä, joihin toivotaan yhteisöllistä, innostunutta ja 
osallistuvaa jäsenistöä, esim. erilaisissa ryhmissä ja kerhois-
sa, asuin taloissa tai asuinalueilla, yhdistystoiminnassa ja 
toimikunnissa, myös työpaikoilla.

Miten
•  Ensimmäisessä vaiheessa kootaan yhteisön aktiiveista 

työryhmä, joka miettii, mitä kaikkea uuden on tästä yh-
teisöstä hyvä tietää. Joltain vastatulleelta voi myös kysyä, 
mitä hänen mielestään oli / olisi ollut tärkeää tietää heti. 
Tärkeätä on esitellä myös yhteisön keskeiset henkilöt. 
Elleivät he pääse paikalle, voi heidät vähintään esitellä 
kuvin. Esimerkiksi työntekijät, hallitus, vastuuhenkilöt ja 
missä asioissa heihin voi olla  yhteydessä. 

•  Toisessa vaiheessa etsitään ja koulutetaan yhteisö-
perehdyttäjät. Pienessäkin yhteisössä kannattaa vas-
tuuttaa tehtävään vähintään kaksi henkilöä.  Pareittain 
on mukavampaa tehdä. Yhteisöperehdyttäjän nimike 
kannattaa muuttaa oman toiminnan näköiseksi esim. 
kerhoemäntä tai -isäntä, talo-opas, yhdistyskummi.

•  Kolmannessa vaiheessa sovitaan, millä tavalla yhteisön 
perehdyttäminen tehdään. Onko tervetuliastilaisuus, vai 
ottaako yhteisöperehdyttäjä yhteyttä henkilökohtaisesti? 
Yhteisöllisyys elää ihmisten välisessä suhdeverkostossa, 
joten tärkeää on, että yhteisöperehdyttäjä tutustuttaa 
ihmisiä toisiinsa, kutsuu tilaisuuksiin ja mataloittaa osal-
listumiskynnystä. Yhteisöperehdyttäjä  siis kannattelee 
uusien jäsenten suhdeverkoston rakentumista ja esittelee 
yhteisön vuorovaikutuskulttuuria. 

Kenen kanssa
Perehdytettävät asiat sovitaan yhdessä yhteisön keskeisten 
toimijoiden kanssa. 

Millä resursseilla
Yhteisöperehdyttäjän vapaaehtoistehtävä tarvitsee pienen 
2–3 tunnin koulutuksen. Koulutuksessa käydään läpi ne fak-
tat, mitä uudesta yhteisöstä on tiedettävä ja yhteisön sovitut 
käytännöt ihmisten kohtaamiseksi ja kutsumiseksi. 

Kuva: Veera Magdaleena Juutinen
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Aikaa, päätä ja sydäntä – yksilötyön malli

Mitä
Löytävän vanhustyön yksilötyön malli on yksinker-
tainen ja tehokas. Kun ikäihmisellä on elämässään 
pulmia tai vaikeuksia, silloin autetaan. 

Tukea tarjotaan lähellä, ikäihmisen omassa elinym-
päristössä ja rinnalla kuljetaan niin kauan kuin tarve 
vaatii.

Miksi
Ongelmia kohdanneen iäkkään tilanteen kartoitus vaatii 
aikaa, päätä ja sydäntä. On tärkeää miettiä yhdessä iäkkään 
kanssa ratkaisuja hänen elämäntilanteensa parantamiseksi. 
Löytävän vanhustyön malli tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja, jotka 
perustuvat iäkkään asiakkaan odotuksiin ja toiveisiin. Asiak-
kaalle tarjotaan keskustelutukea ja hänet autetaan tarvitse-
miensa palveluiden pariin. 

Kenelle
Asiakkaina ovat esimerkiksi kokonaan tai riittämättömien pal-
velujen piirissä olevat, suuria elämän muutoksia kohdanneet, 
yksinäiset, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat tai muuten 
ammatillista tukea tarvitsevat yli 60-vuotiaat.

Miten
•  Ikäihminen tavataan paikassa, joka hänestä tuntuu parhaalta.
•  Yksilötyön toiminta perustuu pääasiallisesti kotikäynteihin.
•  Luottamuksen rakentamiseen varataan runsaasti aikaa ja 

tapaamisissa edetään rauhallisesti ja ikäihmisen ehdoilla.
•  Luottamuksen syntymisen jälkeen voidaan alkaa keskus-

tella asiakkaan elämäntilanteesta.

•  Tavoitteena on, että asiakas näkee oman elämäntilanteen-
sa ja mahdollisen avuntarpeensa realistisesti.

•  Asiakkuus päättyy jokaisen yksilöllisen jakson jälkeen. Tä-
män jälkeenkin vielä varmistetaan, että asiakas ei tipahda 
pois hänelle tarjotuista tukitoimista ja palveluista.

•  Löytävä työ on aina tavoitteellista ja määräaikaista.

Kenen kanssa 
Löytävän vanhustyön yksilötyön mallissa tehdään tiivistä 
yhteistyötä kuntakumppaneiden kanssa, kuten mielenter-
veys- ja päihdeyksiköiden, sosiaalitoimen sekä terveyskes-
kuksen asiakasohjaajien kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat 
mm. järjestöt, yritykset ja seurakunnat. Yksilötyön asiakkaat 
löydetään parhaiten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Millä resursseilla 
Yksilötyö vaatii koulutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattilaisia, joilla on hyvä alueen palvelujärjestelmän tunte-
mus. Lisäksi tulee olla toimisto, jossa on mahdollisuus tavata 
asiakkaita sekä tietokone ja puhelimet. Kotikäynnit tehdään 
mieluiten parityönä. Niihin tulee varata riittävästi aikaa ja 
soveltuva tapa kulkea.
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TampereMissio ry / Kaiku-hanke 

Vapaaehtoisten kuukausikahveet – tietoa ja vertaistukea

Mitä
Kerran kuussa vapaaehtoiset kokoontuvat tapaami-
seen, jossa käydään läpi ajankohtaiset tiedotettavat 
asiat ja osallistujat saavat kertoa kuulumiset omasta 
toiminnastaan.

Kokemuksia jaettaessa nostetaan esiin myös mahdol-
lisia kysymyksiä. Tapaamisissa voidaan järjestää myös 
koulutusta toivotuista teemoista. 

Miksi
Vapaaehtoisena toimiminen on yleensä innostavaa, mut-
ta myös haastavaa. Tehtävässä toimiminen vaatii tukea ja 
kannustusta. Tuen ei tarvitse aina tulla ammattilaiselta, vaan 
muilta vapaaehtoisilta saadulla vertaistuella voi olla merkittä-
vä vaikutus. Yhteiset tapaamiset rakentavat alueelle vapaaeh-
toistoiminnassa mukana olevien yhteisöä.

Kenelle
Korttelikerhotoiminnassa mukana oleville vapaaehtoisille. 

Miten
•  Hanketyöntekijä kutsuu vapaaehtoiset koolle kerran kuus-

sa. Tapaamisen kesto on noin 2 h. 
•  Jokaisella kerralla käydään läpi kuulumiskierros, jossa 

vapaaehtoiset nostavat esiin omasta toiminnasta ajan-
kohtaisia kuulumisia, esittävät kysymyksiä tai jakavat iloja 
ja suruja. 

•  Tavoitteena on rakentaa vertaistuellinen ryhmä, jossa 
vapaaehtoiset kuulevat muiden samassa tilanteessa ole-
vien tunnelmia ja aiheista voidaan keskustella turvallisesti 
omalla porukalla. 

•  Tapaamisiin voidaan tuoda koulutuksellisia elementtejä 
toiveiden pohjalta, esim. Mielenterveyden ensiapu 1 ja 2, 
Ryhmänohjaajan taidot, liikunnallisten ryhmien ohjaami-
nen, Digikaverina toimiminen. 

•  Työntekijä kertoo kuulumiset ja ajankohtaiset tiedotetta-
vat asiat, joista vapaaehtoiset tiedottavat edelleen omissa 
ryhmissään. Tämä vahvistaa vapaaehtoisen roolia olla 
kerhon ja toimijatahon välisenä siltana ja tiedon jakajana. 

Kenen kanssa
Yhteistyökumppaneina toimivat muut ammattilaiset, jotka 
voivat vierailla tapaamisissa kouluttamassa tai pitämässä oh-
jattuja teemakeskusteluja. Tapaamisissa  voi vierailla kokenei-
ta vapaaehtoisia eri organisaatioiden erilaisista toiminnoista. 
Tämä laajentaa näkemyksiä vapaaehtoistyöstä ja sen toimin-
takentästä.

Millä resursseilla
Kokoontumisiin käytetään maksuttomia kerhotiloja. Tämä 
on vapaaehtoisille mielekästä, koska samalla pääsee tutustu-
maan uusiin tiloihin. Työntekijä on aina paikalla tapaamisissa 
ja tuo mukanaan kahvitustarpeet. Kouluttajat ja vierailevat 
ammattilaiset ovat pääsääntöisesti ilmaisia. Työntekijän 
resursseja tarvitaan tapaamisten koordinointiin  noin 5 h / kk. 
Tehtäviä ovat mm. 
•  kutsujen lähettäminen
•  tilojen käyttöön, kahvitukseen ja koulutuksiin liittyvät 

järjestelyt
•  tiedotettavien asioiden koonti 
•  tapaamisiin osallistuminen
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Aikaa, päätä ja sydäntä – yksilötyön malli

Mitä
Löytävän vanhustyön yksilötyön malli on yksinker-
tainen ja tehokas. Kun ikäihmisellä on elämässään 
pulmia tai vaikeuksia, silloin autetaan. 

Tukea tarjotaan lähellä, ikäihmisen omassa elinym-
päristössä ja rinnalla kuljetaan niin kauan kuin tarve 
vaatii.

Miksi
Ongelmia kohdanneen iäkkään tilanteen kartoitus vaatii 
aikaa, päätä ja sydäntä. On tärkeää miettiä yhdessä iäkkään 
kanssa ratkaisuja hänen elämäntilanteensa parantamiseksi. 
Löytävän vanhustyön malli tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja, jotka 
perustuvat iäkkään asiakkaan odotuksiin ja toiveisiin. Asiak-
kaalle tarjotaan keskustelutukea ja hänet autetaan tarvitse-
miensa palveluiden pariin. 

Kenelle
Asiakkaina ovat esimerkiksi kokonaan tai riittämättömien pal-
velujen piirissä olevat, suuria elämän muutoksia kohdanneet, 
yksinäiset, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat tai muuten 
ammatillista tukea tarvitsevat yli 60-vuotiaat.

Miten
•  Ikäihminen tavataan paikassa, joka hänestä tuntuu parhaalta.
•  Yksilötyön toiminta perustuu pääasiallisesti kotikäynteihin.
•  Luottamuksen rakentamiseen varataan runsaasti aikaa ja 

tapaamisissa edetään rauhallisesti ja ikäihmisen ehdoilla.
•  Luottamuksen syntymisen jälkeen voidaan alkaa keskus-

tella asiakkaan elämäntilanteesta.

•  Tavoitteena on, että asiakas näkee oman elämäntilanteen-
sa ja mahdollisen avuntarpeensa realistisesti.

•  Asiakkuus päättyy jokaisen yksilöllisen jakson jälkeen. Tä-
män jälkeenkin vielä varmistetaan, että asiakas ei tipahda 
pois hänelle tarjotuista tukitoimista ja palveluista.

•  Löytävä työ on aina tavoitteellista ja määräaikaista.

Kenen kanssa 
Löytävän vanhustyön yksilötyön mallissa tehdään tiivistä 
yhteistyötä kuntakumppaneiden kanssa, kuten mielenter-
veys- ja päihdeyksiköiden, sosiaalitoimen sekä terveyskes-
kuksen asiakasohjaajien kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat 
mm. järjestöt, yritykset ja seurakunnat. Yksilötyön asiakkaat 
löydetään parhaiten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Millä resursseilla 
Yksilötyö vaatii koulutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattilaisia, joilla on hyvä alueen palvelujärjestelmän tunte-
mus. Lisäksi tulee olla toimisto, jossa on mahdollisuus tavata 
asiakkaita sekä tietokone ja puhelimet. Kotikäynnit tehdään 
mieluiten parityönä. Niihin tulee varata riittävästi aikaa ja 
soveltuva tapa kulkea.
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Nääsville ry ja Pirkanmaan Martat ry / Virkeät Ikämiehet -hanke

Videotyöpajassa ikäihminen rohkaistuu tekemään 
opastusvideoita vertaisilleen

Mitä
Videointityöpajassa iäkkäät oppivat, kuinka älykän-
nykällä tai tabletilla kuvataan, editoidaan, jaetaan ja 
julkaistaan omia videoita. 

Työpajan voi järjestää yhteistyössä muiden toimi-
joiden kanssa, jolloin osaamispohjaa voi laajentaa 
tarpeen mukaan. 

Miksi
Videotyöpajan tarkoituksena on kartuttaa ikäihmisten digi-
osaamista yhteiskunnan digitalisoituessa kiihtyvällä tahdilla.
Työpajan tavoitteena on lisätä ikäihmisten digiosaamista 
mielekkään tekemisen kautta, sekä lisätä heidän näkyvyyt-
tään sosiaalisessa mediassa.
Ikäihmiset tekevät omista mielenkiinnon kohteistaan opas-
tusvideoita, joista katsojat saavat hyötyä omaan arkeensa.

Kenelle
Videoinnista ja (some)sisällön tuottamisesta kiinnostuneille 
ikäihmisille.

Miten
Toteutetaan kolmena osa-alueena, esimerkiksi:
•  Kännykkävideoinnin periaatteet 1 x 4 h
•  Omien videoiden editoiminen (Virkeissä Ikämiehissä Kine-

Master) 2 x 4 h
•  Videotiedostojen tallentaminen, siirtäminen, jakaminen ja 

julkaisu (YouTube) 1 x 4 h
•  Videoinnin opettelu toteutetaan helposti saatavilla olevil-

la mobiililaitteilla, jotta osallistujat voivat jatkaa videointia 
omassa arjessaan. 

•  Tapaamisten välissä osallistujat harjoittelevat opittuja 
taitoja sekä suunnittelevat ja toteuttavat opastusvideoita 
itseään kiinnostavista aiheista.

•  Työpajaan voi osallistua noin neljä osallistujaa per ohjaaja.

Kenen kanssa
Paikallisten järjestöjen, yhdistysten, ikäihmisten kerhojen, 
ikäihmisten palvelukeskusten ja kohtaamispaikkojen kanssa, 
joilla kiinnostus ja riittävä osaaminen videointikurssin järjes-
tämiselle. Videoinnin, editoinnin ja julkaisemisen ohjaajana 
voi toimia:
•  Videoinnin ammattilainen
•  Paikallinen ikäihmisten digineuvontatoimija/toiminta
•  Järjestö ja yhdistystoimijat, joilla riittävä digiosaaminen
•  Digivertaiset/vapaaehtoiset

Millä resursseilla
Kurssin valmisteluun tarvittava aika (riippuu ohjaajan pohja-
osaamisesta (min. 2 h/kurssikerta). Lisäksi markkinointiin on 
varattava aikaa.
•  Kurssi 4 x puoli päivää.
•  Ohjaaja, tarvittaessa videoinnin ammattilainen osto-

palveluna.
•  Tarvitaan oma älykännykkä tai tabletti (tarvittaessa laina-

laitteet osallistujille).
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Aikaa, päätä ja sydäntä – yksilötyön malli

Mitä
Löytävän vanhustyön yksilötyön malli on yksinker-
tainen ja tehokas. Kun ikäihmisellä on elämässään 
pulmia tai vaikeuksia, silloin autetaan. 

Tukea tarjotaan lähellä, ikäihmisen omassa elinym-
päristössä ja rinnalla kuljetaan niin kauan kuin tarve 
vaatii.

Miksi
Ongelmia kohdanneen iäkkään tilanteen kartoitus vaatii 
aikaa, päätä ja sydäntä. On tärkeää miettiä yhdessä iäkkään 
kanssa ratkaisuja hänen elämäntilanteensa parantamiseksi. 
Löytävän vanhustyön malli tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja, jotka 
perustuvat iäkkään asiakkaan odotuksiin ja toiveisiin. Asiak-
kaalle tarjotaan keskustelutukea ja hänet autetaan tarvitse-
miensa palveluiden pariin. 

Kenelle
Asiakkaina ovat esimerkiksi kokonaan tai riittämättömien pal-
velujen piirissä olevat, suuria elämän muutoksia kohdanneet, 
yksinäiset, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat tai muuten 
ammatillista tukea tarvitsevat yli 60-vuotiaat.

Miten
•  Ikäihminen tavataan paikassa, joka hänestä tuntuu parhaalta.
•  Yksilötyön toiminta perustuu pääasiallisesti kotikäynteihin.
•  Luottamuksen rakentamiseen varataan runsaasti aikaa ja 

tapaamisissa edetään rauhallisesti ja ikäihmisen ehdoilla.
•  Luottamuksen syntymisen jälkeen voidaan alkaa keskus-

tella asiakkaan elämäntilanteesta.

•  Tavoitteena on, että asiakas näkee oman elämäntilanteen-
sa ja mahdollisen avuntarpeensa realistisesti.

•  Asiakkuus päättyy jokaisen yksilöllisen jakson jälkeen. Tä-
män jälkeenkin vielä varmistetaan, että asiakas ei tipahda 
pois hänelle tarjotuista tukitoimista ja palveluista.

•  Löytävä työ on aina tavoitteellista ja määräaikaista.

Kenen kanssa 
Löytävän vanhustyön yksilötyön mallissa tehdään tiivistä 
yhteistyötä kuntakumppaneiden kanssa, kuten mielenter-
veys- ja päihdeyksiköiden, sosiaalitoimen sekä terveyskes-
kuksen asiakasohjaajien kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat 
mm. järjestöt, yritykset ja seurakunnat. Yksilötyön asiakkaat 
löydetään parhaiten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Millä resursseilla 
Yksilötyö vaatii koulutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattilaisia, joilla on hyvä alueen palvelujärjestelmän tunte-
mus. Lisäksi tulee olla toimisto, jossa on mahdollisuus tavata 
asiakkaita sekä tietokone ja puhelimet. Kotikäynnit tehdään 
mieluiten parityönä. Niihin tulee varata riittävästi aikaa ja 
soveltuva tapa kulkea.
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TampereMissio ry / Kaiku-hanke 

Vapaaehtoisten kuukausikahveet – tietoa ja vertaistukea

Mitä
Kerran kuussa vapaaehtoiset kokoontuvat tapaami-
seen, jossa käydään läpi ajankohtaiset tiedotettavat 
asiat ja osallistujat saavat kertoa kuulumiset omasta 
toiminnastaan.

Kokemuksia jaettaessa nostetaan esiin myös mahdol-
lisia kysymyksiä. Tapaamisissa voidaan järjestää myös 
koulutusta toivotuista teemoista. 

Miksi
Vapaaehtoisena toimiminen on yleensä innostavaa, mut-
ta myös haastavaa. Tehtävässä toimiminen vaatii tukea ja 
kannustusta. Tuen ei tarvitse aina tulla ammattilaiselta, vaan 
muilta vapaaehtoisilta saadulla vertaistuella voi olla merkittä-
vä vaikutus. Yhteiset tapaamiset rakentavat alueelle vapaaeh-
toistoiminnassa mukana olevien yhteisöä.

Kenelle
Korttelikerhotoiminnassa mukana oleville vapaaehtoisille. 

Miten
•  Hanketyöntekijä kutsuu vapaaehtoiset koolle kerran kuus-

sa. Tapaamisen kesto on noin 2 h. 
•  Jokaisella kerralla käydään läpi kuulumiskierros, jossa 

vapaaehtoiset nostavat esiin omasta toiminnasta ajan-
kohtaisia kuulumisia, esittävät kysymyksiä tai jakavat iloja 
ja suruja. 

•  Tavoitteena on rakentaa vertaistuellinen ryhmä, jossa 
vapaaehtoiset kuulevat muiden samassa tilanteessa ole-
vien tunnelmia ja aiheista voidaan keskustella turvallisesti 
omalla porukalla. 

•  Tapaamisiin voidaan tuoda koulutuksellisia elementtejä 
toiveiden pohjalta, esim. Mielenterveyden ensiapu 1 ja 2, 
Ryhmänohjaajan taidot, liikunnallisten ryhmien ohjaami-
nen, Digikaverina toimiminen. 

•  Työntekijä kertoo kuulumiset ja ajankohtaiset tiedotetta-
vat asiat, joista vapaaehtoiset tiedottavat edelleen omissa 
ryhmissään. Tämä vahvistaa vapaaehtoisen roolia olla 
kerhon ja toimijatahon välisenä siltana ja tiedon jakajana. 

Kenen kanssa
Yhteistyökumppaneina toimivat muut ammattilaiset, jotka 
voivat vierailla tapaamisissa kouluttamassa tai pitämässä oh-
jattuja teemakeskusteluja. Tapaamisissa  voi vierailla kokenei-
ta vapaaehtoisia eri organisaatioiden erilaisista toiminnoista. 
Tämä laajentaa näkemyksiä vapaaehtoistyöstä ja sen toimin-
takentästä.

Millä resursseilla
Kokoontumisiin käytetään maksuttomia kerhotiloja. Tämä 
on vapaaehtoisille mielekästä, koska samalla pääsee tutustu-
maan uusiin tiloihin. Työntekijä on aina paikalla tapaamisissa 
ja tuo mukanaan kahvitustarpeet. Kouluttajat ja vierailevat 
ammattilaiset ovat pääsääntöisesti ilmaisia. Työntekijän 
resursseja tarvitaan tapaamisten koordinointiin  noin 5 h / kk. 
Tehtäviä ovat mm. 
•  kutsujen lähettäminen
•  tilojen käyttöön, kahvitukseen ja koulutuksiin liittyvät 

järjestelyt
•  tiedotettavien asioiden koonti 
•  tapaamisiin osallistuminen

LÖYDETYKSI TULEMINENOSALLISTUJASTA TEKIJÄKSI

TampereMissio ry / Kaiku-hanke 

Vapaaehtoisten kuukausikahveet – tietoa ja vertaistukea

Mitä
Kerran kuussa vapaaehtoiset kokoontuvat tapaami-
seen, jossa käydään läpi ajankohtaiset tiedotettavat 
asiat ja osallistujat saavat kertoa kuulumiset omasta 
toiminnastaan.

Kokemuksia jaettaessa nostetaan esiin myös mahdol-
lisia kysymyksiä. Tapaamisissa voidaan järjestää myös 
koulutusta toivotuista teemoista. 

Miksi
Vapaaehtoisena toimiminen on yleensä innostavaa, mut-
ta myös haastavaa. Tehtävässä toimiminen vaatii tukea ja 
kannustusta. Tuen ei tarvitse aina tulla ammattilaiselta, vaan 
muilta vapaaehtoisilta saadulla vertaistuella voi olla merkittä-
vä vaikutus. Yhteiset tapaamiset rakentavat alueelle vapaaeh-
toistoiminnassa mukana olevien yhteisöä.

Kenelle
Korttelikerhotoiminnassa mukana oleville vapaaehtoisille. 

Miten
•  Hanketyöntekijä kutsuu vapaaehtoiset koolle kerran kuus-

sa. Tapaamisen kesto on noin 2 h. 
•  Jokaisella kerralla käydään läpi kuulumiskierros, jossa 

vapaaehtoiset nostavat esiin omasta toiminnasta ajan-
kohtaisia kuulumisia, esittävät kysymyksiä tai jakavat iloja 
ja suruja. 

•  Tavoitteena on rakentaa vertaistuellinen ryhmä, jossa 
vapaaehtoiset kuulevat muiden samassa tilanteessa ole-
vien tunnelmia ja aiheista voidaan keskustella turvallisesti 
omalla porukalla. 

•  Tapaamisiin voidaan tuoda koulutuksellisia elementtejä 
toiveiden pohjalta, esim. Mielenterveyden ensiapu 1 ja 2, 
Ryhmänohjaajan taidot, liikunnallisten ryhmien ohjaami-
nen, Digikaverina toimiminen. 

•  Työntekijä kertoo kuulumiset ja ajankohtaiset tiedotetta-
vat asiat, joista vapaaehtoiset tiedottavat edelleen omissa 
ryhmissään. Tämä vahvistaa vapaaehtoisen roolia olla 
kerhon ja toimijatahon välisenä siltana ja tiedon jakajana. 

Kenen kanssa
Yhteistyökumppaneina toimivat muut ammattilaiset, jotka 
voivat vierailla tapaamisissa kouluttamassa tai pitämässä oh-
jattuja teemakeskusteluja. Tapaamisissa  voi vierailla kokenei-
ta vapaaehtoisia eri organisaatioiden erilaisista toiminnoista. 
Tämä laajentaa näkemyksiä vapaaehtoistyöstä ja sen toimin-
takentästä.

Millä resursseilla
Kokoontumisiin käytetään maksuttomia kerhotiloja. Tämä 
on vapaaehtoisille mielekästä, koska samalla pääsee tutustu-
maan uusiin tiloihin. Työntekijä on aina paikalla tapaamisissa 
ja tuo mukanaan kahvitustarpeet. Kouluttajat ja vierailevat 
ammattilaiset ovat pääsääntöisesti ilmaisia. Työntekijän 
resursseja tarvitaan tapaamisten koordinointiin  noin 5 h / kk. 
Tehtäviä ovat mm. 
•  kutsujen lähettäminen
•  tilojen käyttöön, kahvitukseen ja koulutuksiin liittyvät 

järjestelyt
•  tiedotettavien asioiden koonti 
•  tapaamisiin osallistuminen
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Mitä
Kerran kuussa vapaaehtoiset kokoontuvat tapaami-
seen, jossa käydään läpi ajankohtaiset tiedotettavat 
asiat ja osallistujat saavat kertoa kuulumiset omasta 
toiminnastaan.

Kokemuksia jaettaessa nostetaan esiin myös mahdol-
lisia kysymyksiä. Tapaamisissa voidaan järjestää myös 
koulutusta toivotuista teemoista. 

Miksi
Vapaaehtoisena toimiminen on yleensä innostavaa, mut-
ta myös haastavaa. Tehtävässä toimiminen vaatii tukea ja 
kannustusta. Tuen ei tarvitse aina tulla ammattilaiselta, vaan 
muilta vapaaehtoisilta saadulla vertaistuella voi olla merkittä-
vä vaikutus. Yhteiset tapaamiset rakentavat alueelle vapaaeh-
toistoiminnassa mukana olevien yhteisöä.

Kenelle
Korttelikerhotoiminnassa mukana oleville vapaaehtoisille. 

Miten
•  Hanketyöntekijä kutsuu vapaaehtoiset koolle kerran kuus-

sa. Tapaamisen kesto on noin 2 h. 
•  Jokaisella kerralla käydään läpi kuulumiskierros, jossa 

vapaaehtoiset nostavat esiin omasta toiminnasta ajan-
kohtaisia kuulumisia, esittävät kysymyksiä tai jakavat iloja 
ja suruja. 

•  Tavoitteena on rakentaa vertaistuellinen ryhmä, jossa 
vapaaehtoiset kuulevat muiden samassa tilanteessa ole-
vien tunnelmia ja aiheista voidaan keskustella turvallisesti 
omalla porukalla. 

•  Tapaamisiin voidaan tuoda koulutuksellisia elementtejä 
toiveiden pohjalta, esim. Mielenterveyden ensiapu 1 ja 2, 
Ryhmänohjaajan taidot, liikunnallisten ryhmien ohjaami-
nen, Digikaverina toimiminen. 

•  Työntekijä kertoo kuulumiset ja ajankohtaiset tiedotetta-
vat asiat, joista vapaaehtoiset tiedottavat edelleen omissa 
ryhmissään. Tämä vahvistaa vapaaehtoisen roolia olla 
kerhon ja toimijatahon välisenä siltana ja tiedon jakajana. 

Kenen kanssa
Yhteistyökumppaneina toimivat muut ammattilaiset, jotka 
voivat vierailla tapaamisissa kouluttamassa tai pitämässä oh-
jattuja teemakeskusteluja. Tapaamisissa  voi vierailla kokenei-
ta vapaaehtoisia eri organisaatioiden erilaisista toiminnoista. 
Tämä laajentaa näkemyksiä vapaaehtoistyöstä ja sen toimin-
takentästä.

Millä resursseilla
Kokoontumisiin käytetään maksuttomia kerhotiloja. Tämä 
on vapaaehtoisille mielekästä, koska samalla pääsee tutustu-
maan uusiin tiloihin. Työntekijä on aina paikalla tapaamisissa 
ja tuo mukanaan kahvitustarpeet. Kouluttajat ja vierailevat 
ammattilaiset ovat pääsääntöisesti ilmaisia. Työntekijän 
resursseja tarvitaan tapaamisten koordinointiin  noin 5 h / kk. 
Tehtäviä ovat mm. 
•  kutsujen lähettäminen
•  tilojen käyttöön, kahvitukseen ja koulutuksiin liittyvät 

järjestelyt
•  tiedotettavien asioiden koonti 
•  tapaamisiin osallistuminen
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Aikaa, päätä ja sydäntä – yksilötyön malli

Mitä
Löytävän vanhustyön yksilötyön malli on yksinker-
tainen ja tehokas. Kun ikäihmisellä on elämässään 
pulmia tai vaikeuksia, silloin autetaan. 

Tukea tarjotaan lähellä, ikäihmisen omassa elinym-
päristössä ja rinnalla kuljetaan niin kauan kuin tarve 
vaatii.

Miksi
Ongelmia kohdanneen iäkkään tilanteen kartoitus vaatii 
aikaa, päätä ja sydäntä. On tärkeää miettiä yhdessä iäkkään 
kanssa ratkaisuja hänen elämäntilanteensa parantamiseksi. 
Löytävän vanhustyön malli tarjoaa yksilöllisiä ratkaisuja, jotka 
perustuvat iäkkään asiakkaan odotuksiin ja toiveisiin. Asiak-
kaalle tarjotaan keskustelutukea ja hänet autetaan tarvitse-
miensa palveluiden pariin. 

Kenelle
Asiakkaina ovat esimerkiksi kokonaan tai riittämättömien pal-
velujen piirissä olevat, suuria elämän muutoksia kohdanneet, 
yksinäiset, mielenterveys- ja päihdeasiakkaat tai muuten 
ammatillista tukea tarvitsevat yli 60-vuotiaat.

Miten
•  Ikäihminen tavataan paikassa, joka hänestä tuntuu parhaalta.
•  Yksilötyön toiminta perustuu pääasiallisesti kotikäynteihin.
•  Luottamuksen rakentamiseen varataan runsaasti aikaa ja 

tapaamisissa edetään rauhallisesti ja ikäihmisen ehdoilla.
•  Luottamuksen syntymisen jälkeen voidaan alkaa keskus-

tella asiakkaan elämäntilanteesta.

•  Tavoitteena on, että asiakas näkee oman elämäntilanteen-
sa ja mahdollisen avuntarpeensa realistisesti.

•  Asiakkuus päättyy jokaisen yksilöllisen jakson jälkeen. Tä-
män jälkeenkin vielä varmistetaan, että asiakas ei tipahda 
pois hänelle tarjotuista tukitoimista ja palveluista.

•  Löytävä työ on aina tavoitteellista ja määräaikaista.

Kenen kanssa 
Löytävän vanhustyön yksilötyön mallissa tehdään tiivistä 
yhteistyötä kuntakumppaneiden kanssa, kuten mielenter-
veys- ja päihdeyksiköiden, sosiaalitoimen sekä terveyskes-
kuksen asiakasohjaajien kanssa. Muita yhteistyötahoja ovat 
mm. järjestöt, yritykset ja seurakunnat. Yksilötyön asiakkaat 
löydetään parhaiten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Millä resursseilla 
Yksilötyö vaatii koulutettuja sosiaali- ja terveydenhuollon am-
mattilaisia, joilla on hyvä alueen palvelujärjestelmän tunte-
mus. Lisäksi tulee olla toimisto, jossa on mahdollisuus tavata 
asiakkaita sekä tietokone ja puhelimet. Kotikäynnit tehdään 
mieluiten parityönä. Niihin tulee varata riittävästi aikaa ja 
soveltuva tapa kulkea.
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