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ALKUSANAT 

Vuosi 2017 oli juhlavuosi. Yhdistyksemme 15 toimintavuotta tuli täyteen ja Suomi juhli itsenäisyyden 100 juhlaa. 

Omat juhlamme olivat lämminhenkinen tilaisuus hyvällä ohjelmalla ja kakkukahvilla sekä vapaaehtoistoimintaan 

osallistuvien muistamisilla varustettuna. 

Erityisesti juhlavuoden kunniaksi hallitus halusi kunniajäsenyyksien ja vuoden vanhusteon lisäksi palkita Anneli 

Virran ja Hilkka Orrensalon myöntämällä Vanhustyön keskusliiton rintaneulan positiivisen ilmapiirin luomisesta 

ja moninaisesta vapaaehtoistoiminnasta.  

Toimintamme monimuotoisuus ja saavutettavuus tulee hyvin esille, kun tarkastelee kuluneen vuoden 

tunnuslukuja tapahtumista ja tilaisuuksista yhdistyksessämme. 

Noin 2200 henkilön osallistuminen 24 viihdetilaisuuteen, jotka olivat kaikille avoimia tilaisuuksia, oli 

ohjelmatyöryhmän osalta hienoa tulosta. Tähän vielä lisäksi ryhmän järjestämät varainkeruutilaisuudet, 

teatterireissut ja päivämatkat. 

Edunvalvontaryhmän toimintaa oli kansalaisraadin käynnistäminen ja tätä ennen huolikysely, jossa kerättiin 401 

henkilöltä arvokasta tietoa mikä meitä huolestuttaa omassa elämässä ja tulevassa. Paneelikeskustelu, tuo 

traditioksi tullut tapahtuma ennen kunnallisvaaleja aiheena ”Ikäihmisten Turku” veti myös salin lähes täyteen 

kuulijoita Ruusukortteliin. 

Kaikissa ryhmissä toiminta oli aktiivista ja yhdistyksen toiminnan päämääränä oli ikäihmisten asioiden 

edunvalvonta, hyvinvoinnin edistäminen ja arvokkaan vanhenemisen turvaaminen. Toimintamme on 

viranomaisten toiminnan täydentämistä tiiviillä yhteistyöllä. Kohderyhmänä kotona asuvat ikäihmiset. 

Tukiystävätoiminta on tavoitteellista ja säännöllistä ystävätoimintaa, jonka piirissä oli kuluneena vuonna 165 

vanhusta ja joiden luokse tehtiin 1617 tukiystäväkäyntiä. Puheluja heille soitettiin 412. 

Vapaaehtoisina toimi kaikkiaan 2017 vuonna 180 henkilöä. 

Vaikuttavuutta ja merkityksellistä toimintaa, josta tulee kiittää tietysti kaikkia mukana olleita 

vapaaehtoisiamme, mutta myös kaikkia niitä jotka ovat toimineet yhdistyksessämme palkattuna henkilökuntana 

tai muuten ovat olleet vaikuttamassa kaiken toiminnan toteutumiseen.  

 

Ole iloinen lahjoista elämän suomista, rohkein mielin, hymyillen katso huomista. 

 

Maarit Kulmala 

Puheenjohtaja 
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JOHDANTO 

Yhdistyksen toteutti monitahoisesti päämääräänsä tukevaa toimintaa 15. toimintavuotenaan. Vanhusten 

edunvalvontaan ja vanhusten ääneen kuulumiseen liittyen järjestimme kuntavaalipaneelin ”Ikäihmisten Turku”, 

kyselyn vanhusten huolista sekä siihen liittyen Ikäihmisten kansalaisraadin. Kansalaisraadin julkilausuma saikin 

huomiota monessa mediassa. Yhdistys nosti lehtikirjoittelulla julkiseen keskusteluun myös muita vanhusasioita.  

Tarjosimme vanhusten hyvinvoinnin tukemiseksi erilaisia matalan kynnyksen osallistumismahdollisuuksia, 

tilaisuuksia saada tietoa, virkistystä, toiminnan paikkoja sekä ystäviä. Kaikille avoimien ja maksuttomien 

tapahtumien tarpeellisuus näkyy yli 5300 henkilön osallistujamäärissä (Kuva 1. Osallistujat avoimeen toimintaan 

ja toimintakertojen määrät). Yksinäisyyden lievittämisen tarve näkyi toiminnassamme siinä, että 

ystäväsuhteiden määrä nousi jälleen edellisestä vuodesta ja kuukausitasolla voimassa olevien suhteiden määrä 

rikkoi kesällä 100 rajan.  

 

Kuva 2. Osallistujat avoimeen toimintaan ja toimintakertojen määrät. 

Toiminnan seurannan ja arvioinnin kehittämiseksi haimme ja pääsimme osallisiksi Kuntoutussäätiön Artsi -

hankkeeseen. Hankkeen tuella kehitettiin ja toteutettiin arviointimenetelmiä sekä järjestettiin kehittämispäivä 

yhdessä eri työryhmissä toimivien jäsenten kanssa. Arviointikyselyjen perusteella pystymme toteamaan, että 

toimintamme tukee vanhusten hyvinvointia. Toimintamme avoimuus on toteutunut hyvin, sillä tilaisuuksiin ovat 

löytäneet myös ei-jäsenet. Tässä voidaan todeta myös tiedottamisemme onnistuneen. 

Vanhustyön Keskusliiton teemavuosi ”Ikäpolvet yhdessä” näkyi toiminnassamme koko vuoden. Eri tilaisuuksissa 

oli esiintyjinä eri-ikäisiä ja järjestimme myös vuorovaikutteisen iltapäivän Puolalan oppilaiden kanssa. 

Osallistuimme Osuuspankin Nuorelle kesätyö -hakuun ja saimme heidän tuellaan palkattua nuoren tutustumaan 

yhdistys- ja vanhustyöhön. Myös 1000 nuorta johtajaa kampanjan kautta saimme toisen nuoren tutustumaan 

toimintaamme. Eri alojen opiskelijat suorittivat harjoittelunsa yhdistyksessä ja toimistolla työskenteli eri tavoin 

työllistettyjä. Tällä toiminnallamme teimme vanhustyötä tutuksi sekä lisäsimme heidän tietoisuutta vanhusten 

asemasta ja tarpeista yhteiskunnassamme. 

Kaiken toimintamme keskiössä oli kotona asuvat vanhukset ja sen mahdollisti yhdistyksen kasvava 

vapaaehtoisten määrä. Talous on vakaalla pohjalla ja yhdistykseen liittyi uusia jäseniä tasaisesti pitkin vuotta 

2017. Toimintamme oli siis haluttua ja tarpeellista monella mittarilla mitattuna. 
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Turun Seudun Vanhustuki ry:n perustava kokous pidettiin Turussa 17.12.2002. Patentti- ja rekisterihallituksen 

7.5.2003 päätöksellä yhdistyksemme hyväksyttiin merkittäväksi yhdistysrekisteriin. Yhdistyksen kotipaikka on 

Turku ja toimialueena Turun seutu. 

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN TOIMINTA 

Kevätkokous pidettiin Lounatuulet yhteisötalossa 8.5.2017. Läsnä oli 21 yhdistyksen jäsentä. Kokouksessa 

hyväksyttiin vuoden 2016 toimintakertomus ja tilinpäätös sekä yhdistyksen jäsenlehden nimenmuutos 

Vanhustuen Viestiksi. 

Syyskokous pidettiin Lounatuulet yhteisötalossa 20.11.2017. Läsnä oli 35 yhdistyksen jäsentä. Kokous hyväksyi 

vuoden 2018 toimintasuunnitelman ja budjettiehdotuksen sekä hallituksen ehdottamat sääntömuutokset. 

Sääntömuutokset mm. antavat kunniajäsenille äänioikeuden sääntömääräisissä kokouksissa kevätkokouksesta 

2018 alkaen. Syyskokous valitsi yhdistyksen puheenjohtajaksi vuodelle 2018 Maarit Kulmalan. Erovuorolaisten 

tilalle saimme hallitukseen Marja Tuohimaan ja Katri Lahtivuoren. Jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan. 

Tilintarkastajaksi valittiin HT Pekka Haavisto ja varatilintarkastajaksi HT Samuli Hakala. 

JÄSENYYS 

Jäsenyys on kannanotto vanhusten puolesta. Jäsenmäärä osoittaa toimintamme merkityksellisyyttä ja 

jäsenmaksut ovat toiminnan tärkeä rahoituslähde. Vuonna 2017 jäsenmaksu oli 15 € henkilöjäseneltä ja 50 € 

kannatusjäseneltä. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet olivat vapautettuja jäsenmaksusta.  

Jäsenet saivat neljä jäsenlehteä sekä pääsivät yhdistyksen varainkeruutilaisuuksiin, teatterimatkoille ja retkelle 

jäsenhintaan. Lisäksi 13 yritystä tarjosivat jäsenetuja, joista tiedotimme yhdistyksen nettisivuilla ja 

jäsenlehdessä. Henkilöjäsenet, lukuun ottamatta kunniajäseniä, olivat äänioikeutettuja yhdistyksen 

sääntömääräisissä kokouksissa. 

Tavoitteena oli ylläpitää jäsenmäärä noin 700:ssa. Vuoden 2017 lopulla yhdistyksellä oli 689 jäsentä. 

Yhdistyksestä erosi tai erotettiin (ei tavoitettu tai jäsenmaksua ei suoritettu) 48 henkilöä. Vuoden aikana 

yhdistykseen liittyi 51 uutta jäsentä. Heidät toivotettiin tervetulleiksi Tervetuloa – kirjeellä. Jäsenillat pidettiin 

yhdistyksen sääntömääräisten kokousten yhteydessä.  

Avoimet ovet- tilaisuudet järjestettiin kahdesti (maaliskuussa ja lokakuussa) yhdessä Lounatuulet yhteisötalon 

toimijoiden kanssa. Tilaisuuksissa tavoitettiin yhteensä 60 henkilöä.  Järjestimme myös seitsemän INFOa 

yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneille. INFOihin osallistui 13 henkilöä. 

YHDISTYKSEN HALLITUS 

Vuoden 2017 yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana ja henkilöstövastaavana toimi yhdeksättä kautta 

dosentti, geriatrian erikoislääkäri Pirjo Immonen-Räihä. I varapuheenjohtajana toimi Maarit Kulmala, II 

varapuheenjohtajana ja tositteiden tarkastajana Raili Koski. Hallituksen muut varsinaiset jäsenet: Mirja 

Kautonen, Minna Löppönen, Eira Tähtinen, Pirjo Varvikko ja Laura Viikari sekä varajäsen Seppo Grönlund. 

Hallituksen ulkopuolisena sihteerinä toimi yhdistyksen toiminnanjohtaja Nina Karuneva. Nimenkirjoitusoikeus 

oli puheenjohtajalla sekä varapuheenjohtajilla ja toiminnanjohtajalla. 

Vuoden 2017 aikana hallitus kokoontui arvioimaan yhdistyksen toimintaa ja taloutta kahdeksan kertaa. 

Järjestäytymiskokouksessa nimettiin yhdistyksen työryhmien vastuuhenkilöt, edustajat eri yhteistyöryhmiin sekä 

Tukiystävätoiminnan johtoryhmän jäsenet. Hallitus jatkoi kumppanuussopimusta Turun kaupungin 

hyvinvointitoimialan kanssa tapahtumien ja toiminnan järjestämisestä Ruusukorttelin ja Lehmusvalkaman 

hyvinvointikeskuksissa.  
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Hallituksen, työntekijöiden ja työryhmien 

jäsenten yhteinen arviointi- ja 

kehittämispäivä pidettiin 6.9.2017. 

Tilaisuuden veti tutkija, työelämänkehittäjä, 

VTM Kimmo Terävä Kuntoutussäätiöltä 

Helsingistä.  

Arviointi- ja kehittämispäivään osallistui 

yhteensä 14 vapaaehtoista ja yhdistyksen 

kaikki seitsemän työntekijää. Kuvassa 2 on 

yhteenveto eri työryhmien edustajien 

osallistujien määrästä (neljä vapaaehtoista 

kuului 2-3 eri ryhmään). 

 

Palkitsemiset 

Hallitus myönsi kunniajäsenyyden pitkäaikaisesta vapaaehtoistoiminnasta seuraaville henkilöille: Hilpi Arki, 

Pirkko Kankare, Anneli Koivikko, Tuula Mäkiö, Irmeli Rytkönen, Marjatta Salminen ja Pirjo Varvikko  

Vuoden vanhusteosta palkittiin edunvalvontaryhmä. Palkitsemisen perusteena oli 

 huolikyselyn ja Ikäihmisten kansalaisraadin järjestäminen. 

Yhdistyksen 15. toimintavuoden kunniaksi hallitus palkitsi Anneli Virran ja Hilkka Orrensalon myöntämällä 

Vanhustyön keskusliiton rintaneulan positiivisen ilmapiirin luomisesta ja moninaisesta vapaaehtoistoiminnasta. 

 

Kuva 4. Palkittuja vapaaehtoisia: istumassa Hilkka Orrensalo, seisomassa Anneli Virta, Marjatta Salminen, Anneli Koivikko, Tuula Mäkiö, 

Pirkko Kankare, Hilpi Arki sekä edunvalvontaryhmän jäseniä Marina Heino, Arja Järvinen, Maarit Kulmala ja Marja Tuohimaa. 

Kuva 3. Osallistujat työryhmittäin. 
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VAPAAEHTOISTOIMINTA 

Vuonna 2017 yhdistyksen vapaaehtoisresurssit kasvoivat ja 180 aktiivista vapaaehtoista toimi eri tehtävissä, 

mm. saliapulaisina, työryhmissä ja Tukiystävätoiminnassa. Uusia toimijoita saatiin niin ystävätoimintaan kuin 

työryhmiin ja ryhmien ohjaajiksi. Suurin osa vapaaehtoisista tuli mukaan Ystävän peruskurssin kautta ja 

muutama käytyään INFOn.  

Vapaaehtoisille järjestettiin kolme koulutus-/ kiitostapahtumaa: huhtikuussa rentouduttiin vapputunnelmissa 

(20 osallistujaa), kesäkuussa tehtiin Picnic-risteily (45 osallistujaa) ja lokakuussa kerrattiin ensiaputaitoja SPR:n 

auttajakurssilla (22 osallistujaa). 

TYÖRYHMÄT 

Työryhmissä toimivat yhdistyksen jäsenet ja yhdistyksen toiminnanjohtaja. Hallitus valitsee ryhmän vastaavan 

järjestäytymiskokouksessaan. Jäseniä tuli mukaan myös toimintakauden aikana. Ryhmien toiminnasta kerrottiin 

yhdistyksen nettisivuilla, jäsenlehdessä, infoissa ja Ystävän peruskurssilla sekä yhdistyksen eri tilaisuuksissa.  

 

Kuva 5. Työryhmien jäsenten %- osuudet kaikista työryhmistä. 

Edunvalvontaryhmä 

Edunvalvontaryhmä toimii yhdistyksen vanhusasioiden asiantuntijaroolissa ja ikäihmisten edunvalvojana 

vaikuttamalla niin kunnalliseen kuin valtakunnalliseen päätöksentekoon. Ryhmä tekee aloitteita, esityksiä ja 

lausuntoja vanhuspalvelujen kehittämiseksi ja puutteiden korjaamiseksi.  Asioita, aloitteita ja ehdotuksia 

tuodaan tarvittaessa julkisuuteen myös median välityksellä. Ryhmä tiedottaa yhdistyksen jäseniä vanhuksia 

koskevista asioista Tukiviesti / Vanhustuen Viesti -jäsenlehden välityksellä.  

2017 ryhmän vastaavana toimi Maarit Kulmala ja sihteerinä Marina Heino. Muut ryhmäläiset: Sini Eloranta, Pirjo 

Immonen-Räihä, Arja Järvinen, Pasi Laakso (4.8. alkaen), Minna Löppönen, Pirjo Rinne, Marja Tuohimaa (10.10. 

alkaen), Laura Viikari, Iida Villman sekä henkilökunnan edustajana Nina Karuneva. Ryhmä kokoontui seitsemän 

kertaa ja kansalaisraati -työryhmä näiden lisäksi kolmesti. 

Toimintavuoden aikana ryhmä seurasi ja käsitteli mm. seuraavia asioita: sähköinen postilaatikko, digitalisaatio, 

vanhusten hammashoito ja tehostettu palveluasuminen. Ryhmä kävi tutustumassa Myllykotiin ja kokouksissa 

vieraili kaupungin hammashygienisti, vanhuspalvelujen johtaja sekä 2017 sosiaali- ja terveyslautakunnan uusi 

puheenjohtaja. 
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Ryhmä teki kartoituksen vanhusten pankkiasioiden hoidosta ja otti kantaa mm. vanhusten palveluohjaukseen, 

hammashoitoon, tehostettuun palveluasumiseen, vanhuspalveluista tiedottamiseen sekä liikkumiseen. 

Lehtikirjoitukset: 

- Turun Seudun Vanhustuki kyselee huolenaiheita 28.2.2017 Turun Sanomat 

- Ikäihmisten pankkiasioiden hoito usein mutkikasta 21.3.2017 Turun Sanomat, talousliite 

- Vanhuksille suunnattua tv-tarjontaa kaivataan 11.5.2017 Turun Sanomat mielipiteet 

- Yksinäisyys on ikääntyneiden suurin huolenaihe 29.4.2017 Turun Sanomat 

- Yksinäisyys ja sote – uudistus huolettavat turkulaisia vanhuksia 29.4.2017 Yle 

- Iäkkäiden ääni kuuluviin 22.9.2017 Turun Sanomat mielipiteet 

- Ikäihmisten vaatimukset julki 1.10.2017 Turun Sanomat ja Turun Sanomat nettilehti 

- Vanhukset haluavat lisää tietoja palveluista 4.10.2017 Aamuset 

- Lehmusvalkaman asukkaiden palvelut heikkenivät 5.10.2017 Turun Sanomat mielipiteet 

 

Jäsenlehtikirjoitukset: 

- Postilaatikostasiko sähköinen? 

- Ikääntyvän suun terveys  

- Neuvontavideoista vinkkejä arkeen  

- Muistisairaus koskettaa monia  

- Hae apua kokemaasi kaltoinkohteluun 

- Mikä turkulaisia vanhuksia huolestuttaa?  

- Kotini on linnani? 

- Vanhuksen ääni kuuluviin 

- Ikäihmisten kansalaisraati / julkilausuma  

- Tekisinkö testamentin? Yleistietoa testamentista  

- Vanhusten ruotsinkieliset palvelut  

- Mikä on vanhusneuvosto ja mitä se tekee?  

- Senioripuhelin  

- Tietoa ja tukea älylaitteiden käyttöön 

 

Lisäksi Ikäihmisten kansalaisraati oli esillä alueuutisissa 29.9.2017. 

 

Ryhmä järjesti seuraavat vanhuksia osallistavat maksuttomat ja kaikille avoimet tapahtumat: 

1. Ennen vaaleja järjestettiin paneelikeskustelu ”Ikäihmisten Turku” Ruusukorttelissa. Tilaisuuteen kutsuttiin 

panelistiksi kahdeksan eri puolueen edustajaa. Juontajana toimi toimittaja Juhani Merikallio.  Paneelia tuli 

kuuntelemaan noin 50 henkilöä. 

2. Maalis-huhtikuussa tehtiin Huolikysely. Huolia kerättiin yhdistyksen tilaisuuksissa sekä 11 muussa paikassa. 

Kyselyyn vastasi 260 henkilöä ja huolia ilmoitettiin yhteensä 401 kappaletta. Huolien julkistustilaisuus oli 

27.4. Turun pääkirjaston Studiossa. Tuloksia oli kuulemassa 40 henkilöä mm. kaupungin eri toimialoilta, eri 

yhdistyksistä sekä vanhuksia. Huolikyselyn raportti on luettavissa nettisivuillamme. 

3. Ikäihmisten kansalaisraati toimi 25.–29.9.2017. Raatilaisten haussa tehtiin yhteistyötä eri yhdistysten ja 

kaupungin toimijoiden kanssa. Raativiikon kolme asiantuntija-alustusta olivat kaikille avoimia 

luentotilaisuuksia. Raadin julkilausuman vastaanotti 29.9.2017. Turun pääkirjaston Studiossa 

hyvinvointitoimialan talous- ja hallintopäällikkö Max Lönnqvist. Avoimessa tilaisuudessa oli lausumaa 

kuulemassa noin 40 henkilöä ikäihmisten lisäksi mm. konsernihallinnon ja vanhusneuvoston edustajat. 
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Julkilausuma on luettavissa nettisivuillamme ja se on lähetetty sähköisenä eri päättäjätahoille. 

Edunvalvontaryhmä seuraa kansalaisraadin vaikuttavuutta ja siitä on tekeillä opinnäytetyö. Myös raatilaiset 

kokoontuvat keväällä 2018 arvioimaan vaikuttavuutta. 

 

Tiedotusryhmä 

Tiedotusryhmä suunnittelee ja vastaa jäsenlehden sisällöstä. Ryhmän vastaavana 

toimi Pirjo Varvikko ja sihteerinä Henri Koskinen. Muut ryhmän jäsenet: Päivi 

Eskola, Minna Laiti, Terttu Raitanen, Johanna Rasi, Anna-Liisa Raunio, Maarit 

Rintala, Birgitta Huurre (17.10. alkaen) sekä henkilökunnan edustajana Nina 

Karuneva. Ryhmä kokoontui neljä kertaa. 

Vuonna 2017 ilmestyi neljä 28-sivuista lehteä, joista nro 3 oli Tukiystävätoiminnan 

erikoisnumero. Lehdissä oli mm. luentotiivistelmiä, tiedotettiin vanhuksia 

koskevista asioista sekä yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista. Juhlavuoden 

kunniaksi lehdissä muisteltiin yhdistyksen 15-vuotista taivalta. 

Jäsenlehti postitettiin jäsenille, aktiivisille Tukiystävätoiminnan vapaaehtoisille 

sekä yhdistyksen tuettavina oleville vanhuksille. Lehteä myös jaettiin eri 

tiedotustapahtumissa ja yhteistyötilaisuuksissa. Lehden painosmäärä oli 1000 

kpl/nro. Lehden taitosta vastasivat Henri Koskinen ja Nina Karuneva, paino X-copy. 

 

Ohjelmatyöryhmä 

Ohjelmatyöryhmä suunnittelee ja toteuttaa viihdetilaisuuksien ja retkien ohjelmat. Ryhmän vastaavana toimi 

Eira Tähtinen ja sihteerinä Nina Karuneva. Muut ryhmän jäsenet: Seppo Grönlund, Jukka Juvonen, Katri 

Lahtivuori, Olavi Mikola, Irmeli Rytkönen, Teijo Pöyhönen, Sirkku Salomaa sekä Marja Huttunen (työntekijä). 

Ryhmään kutsuttiin myös Ruusukorttelin hyvinvointikeskuksen edustaja, sillä ohjelmatyöryhmän tilaisuudet 

pääasiassa järjestettiin heidän tiloissaan. Ryhmä kokoontui neljä kertaa. 

Ryhmä järjesti vuoden 2017 aikana 24 virkistystilaisuutta, joihin osallistui noin 2100 henkilöä. Tilaisuudet olivat 

kaikille avoimia viihde-, yhteislaulu – ja konserttitilaisuuksia. Ohjelmatyöryhmä järjesti ohjelman myös kahteen 

yhdistyksen varainkeruutilaisuuteen, Kansalaisraadin julkilausuma – tilaisuuteen sekä yhdistyksen 15-

vuotisjuhlaan. Juontajina toimivat Eira Tähtinen, Sirkku Salomaa, Ritva Ilmanen ja Katri Lahtivuori. Tilaisuuksien 

järjestämisessä tehtiin yhteistyötä Ruusukorttelin ja Lehmusvalkaman hyvinvointikeskuksen kanssa. Esiintyjät 

tulivat tilaisuuksiin vapaaehtoisina. 

Yhdistys järjesti kolme (3) teatterimatkaa. Toukokuussa kävimme Salon Provinssissa katsomassa Kiviä taskussa – 

näytelmää, kesällä Mustion kesäteatterissa Ministeriä viedään- näytelmää ja syksyllä Kaarinan teatterissa 

Rakkaudella sisaresi – esityksessä. Kesäteatterimatka järjestettiin ensimmäistä kertaa. Teatterimatkoille 

osallistui yhteensä 148 henkilöä, joista 118 oli yhdistyksen jäseniä.  

Päiväretkellä käytiin tammikuussa tutustumassa Lehmirannan lomakeskuksessa ja syyskuussa Loimaalle 

suuntautuneella retkellä tutustuttiin Alpo Jaakolan taidekotiin ja Sarka maatalousmuseoon. Retkille osallistui 93 

henkilöä, joista 57 oli yhdistyksen jäseniä. Retkillä emäntänä / isäntänä toimivat Seppo Grönlund ja Eira 

Tähtinen. 
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Syke-ryhmä 

Ryhmän jäsenet toimivat ohjelmatyöryhmän suunnittelemissa tilaisuuksissa avustajina mm. kahvittajina ja 

saliapulaisina. Ryhmän kokoonkutsujana toimi yhdistystyöntekijä Marja Huttunen ja sihteerinä Nina Karuneva. 

Ryhmässä toimi Riitta Ahomäki, Liisi Anttila, Anne Aro, Hilpi Arki, Pirkko Blomqvist, Arja Erkkilä, Airi Hellberg, 

Sirpa Hillilä, Ritva Ilmanen, Pirkko Kankare, Anneli Koivikko, Virpi Koski, Raija Kuronen, Aiju Lehtiö, Marja Lumio, 

Tuula Mäkiö, Riikka Nieminen, Soile Nurmi, Tuula Nuutinen, Arja Oinonen, Helena Okslahti, Pia Orava, Hellevi 

Otamo, Eila Puumalainen, Teijo Pöyhönen, Pirkko Rantanen, Marja-Liisa Rasmus, Irmeli Rytkönen, Sirkka 

Räsänen, Erma Saha, Varpu Salo, Sirkku Salomaa, Raili Seppänen, Sinikka Siikala, Aili Sjöroos, Anita Sorsimo, Pirjo 

Toivanen, Henna Vilhunen, Anneli Virta, Teuvo Virtanen, Pulmu Wähäaho, Arja Väisänen ja Afnen Zafar. Ryhmä 

piti kolme kokousta ja kahvitti 26 tilaisuudessa. 

 

Tukiystävätoiminnan johtoryhmä 

Johtoryhmä seurasi ja arvioi Tukiystävätoiminnan etenemistä toimintalukuja seuraamalla. Ryhmä perehtyi myös 

palauteyhteenvetoihin sekä avustushakemukseen, vuosiselvitykseen ja tuloksellisuus- ja vaikuttavuusraporttiin 

sekä toimivat työntekijöiden tukena toiminnan kehittämisessä. Ryhmässä toimi Mirja Kautonen, Jenny 

Oldenburg-Tiitto, Eira Tähtinen, Pirjo Varvikko ja työntekijöiden edustajana tukiystävätoiminnan päällikkö Nina 

Karuneva. Ryhmä kokoontui kolme kertaa, joista yhteen osallistuivat kaikki Tukiystävätoiminnan työntekijät. 

 

Taloustoimikunta 

Toimikunta aloitti toimintansa lokakuussa. Ryhmässä toimi toiminnanjohtajan lisäksi hallituksen jäsenistä valittu 

tositteiden tarkastaja Raili Koski sekä yhdistyksen jäsen Marja Tuohimaa, jolla on taloushallinnon osaamista. 

Toimikunta toimi toiminnanjohtajan ja hallituksen tukena talouden suunnittelussa ja seurannassa sekä 

syyskokouksen valmistelussa. Toimikunta kokoontui kaksi kertaa. 

MUUT TAPAHTUMAT JA TOIMINTA 

Luennot 

Yhdistys järjesti yhteistyössä Turun kaupunginkirjaston ja Turun yliopiston kanssa 10 Studia Generalia senioreille 

-luentoa Turun pääkirjaston Studiossa. Lisäksi järjestimme luentoja yhteistyössä Lehmusvalkaman (2 kpl) ja 

Ruusukorttelin (2 kpl) hyvinvointikeskuksen kanssa sekä Raisiossa Hulvelan Helmen palvelukeskuksen (2) kanssa. 

Lounatuulet yhteisötalossa oli viisi luentoa, joista kolme kuului edunvalvontaryhmän järjestämän Ikäihmisten 

kansalaisraadin ohjelmaan.  

Oloneuvoksen olohuoneelle kokoonnuttiin joka toinen viikko kuuntelemaan asiantuntija-alustuksia ja keskuste-

lemaan. Tämä matalan kynnyksen kerho järjestettiin yhdistyksen toimistolla yhteensä 19 kertaa. Alustusaiheita 

oli mm. Edunvalvontavaltuutus, Jalkaterän terveys ja Tunne pulssisi. Luennoille ja Oloneuvoksen olohuoneelle 

osallistui 1217 henkilöä. 

 

Ryhmätoiminta 

Yhdistyksen ryhmät olivat kaikille avoimia ja maksuttomia. Vain suljettuihin Tahtoni- ja Ikivireät – ryhmiin tuli 

ilmoittautua ja ne toimivat määräaikaisesti. Kuvassa 6 on kuvattuna eri ryhmätoimintamuodot, niiden 

kokoontumiskerrat sekä osallistujamäärät. 
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Kuva 6. Ryhmät, kokoontumiskerrat ja osallistujat. 

Maksutonta Bingoa pelattiin kerran kuukaudessa. Palkinnot peliin saatiin lahjoituksina eri yrityksiltä. Vuoden 

alussa ohjaajina toimi työntekijä ja elokuusta alkaen vapaaehtoinen Marja Lumio.  

 

Ikivireät – ryhmä aloitettiin syksyllä. Tämä uusi ryhmä toimi suljettuna 14 hengen yhdessäolo- ja keskustelu-

ryhmänä, jota ohjasivat Heikki Suhonen ja Rainer Grönlund.  

 

Toiminnallinen Iloa – ryhmä kokoontui tammi-huhtikuun ajan kerran kuukaudessa yhdistyksen toimistolla. Ryh-

mässä keskusteltiin ja tehtiin tutustumiskäyntejä lähiseudulle. Ryhmää ohjasi Aiju Lehtiö. 

 

Juttutuokio oli vapaamuotoinen keskusteluryhmä, joka kokoontui yhdistyksen toimistolla tammi-huhtikuussa 

kerran kuukaudessa. Ryhmää ohjasi Eila Puumalainen.  

 

Käsityökerho Vakka kokoontui joka toinen viikko yhdistyksen toimistolle tekemään käsitöitä yhdistyksen mate-

riaaleista myyntiin ja lahjoituksiin. Lahjoituskohteina vuonna 2017 olivat TYKS -keskola (peitteitä, turvalonkeroi-

ta ja sukkia), synnytysosasto (sinivalkoisia myssyjä, sukkia ja turvalonkeroita), Syto-pipoja Tyksiin, SatKS:aan ja 

TAYSiin, muistisairaiden hoitoyksiköt (hypistelymuhveja) sekä kotihoidon vähävaraiset vanhukset (unisukkia). 

22 käsityökerholaista osallistui keväällä Viking Linen käsityöristeilylle saamaan ideoita ja tapaamaan muita käsi-

työharrastajia. Ryhmä osallistui myös Neulegraffittitapahtumaan toukokuussa sekä järjesti syyskuussa Skanssis-

sa kaikille avoimen käsityötempauksen. Ryhmäläisiä oli mukana myös käsitöiden myyntitapahtumissa yhdessä 

työntekijän kanssa. Ryhmän vastuuhenkilönä toimi Terttu Raitanen. 

 

Kesällä aloitettu ja erittäin pidetty Levyraati jatkui syksyllä. Ryhmä kokoontui kuuntelemaan musiikkia, anta-

maan esityksistä pisteitä ja keskustelemaan musiikista laidasta laitaan. Ohjaajana toimi yhdistystyöntekijä. 

 

Yhdistykseen harjoitteluun tullut opiskelija aloitti keväällä Peliä- ja porinaa – ryhmän, jossa pelattiin eri lauta- ja 

korttipelejä. Ryhmäläiset toivat myös omia pelejä pelattavaksi ja opastivat toisiaan niiden pelaamisessa. Viikoit-

tainen pelihetki muodostui kävijöille tärkeäksi sosiaaliseksi tapahtumaksi ja sitä jatkettiin vuoden loppuun asti, 

myös kesällä. Opiskelijan jälkeen ryhmää ohjasi yhdistystyöntekijä. 

Neljän kokoontumiskerran Tahtoni -ryhmät järjestettiin kevät- ja syyskaudella. Vuoden alussa toiminut 

kevätkauden ryhmä aloitti kokoontumiset jo joulukuussa 2016. Ryhmissä käsiteltiin edunvalvontavaltuutusta ja 
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hoitotahtoa sekä niiden laatimista. Suljettuja ryhmiä veti Jenny Oldenburg-Tiitto. 

Suosittua tuolijumppaa jatkettiin Ruusukorttelin hyvinvointikeskuksen liikuntasalissa kerran viikossa kesätaukoa 

lukuun ottamatta. Ryhmää ohjasi Anneli Virta. Jokainen osallistui tähän hyvätuuliseen jumppaan oman kuntonsa 

mukaan ja omalla vastuullaan.   

 

Lisäksi toimistolla järjestettiin kaksi Älylaite – iltapäivää, missä Kalevi Kaakkomäki opasti tietokoneen, tabletin ja 

kännykän käyttöä. Syksyllä vapaaehtoiset Liisa Saarinen ja Jenny Äijälä pitivät Runo – iltapäivän. Tilaisuuteen sai 

tuoda oman lempirunonsa lausuttavaksi, tulla lausumaan runoja ja keskustelemaan niistä. 

 

TUKIYSTÄVÄTOIMINTA 

Tukiystävätoiminta on yli 70-vuotiaille yksin asuville yksinäisille kohdennettua säännöllistä ystävätoimintaa, 

jonka keskeisin tavoite on lievittää tuettavan vanhuksen yksinäisyyttä. Vapaaehtoinen voi toimia tuki- tai 

puhelinystävänä. Vuonna 2016 pilotoitua ulkoiluystävätoimintaa, jossa vapaaehtoiset ulkoilivat yhdessä 

vanhusten kanssa kesäkuukausina (kesäelokuu) aikana kahdesti kuukaudessa, jatkettiin myös vuoden 2017 

kesällä. Tukiystävät vierailevat vanhuksen luona noin kaksi kertaa kuukaudessa ja ovat tuettavalleen 

juttuseurana sekä ulkoilu- ja asiointiapuna. Puhelinystävä soittaa tuettavalle 2-4 kertaa kuukaudessa ja vaihtaa 

vanhuksen kanssa kuulumiset noin 30 min puhelun aikana. Tukiystävätoimintaa on toteutettu vuodesta 2004 

alkaen.  

Ystäväsuhteiden määrä on kasvanut vuosittain. Vuonna 2017 toiminnan piirissä oli kaikkiaan 165 vanhusta, 

joiden luokse tehtiin yhteensä 1617 käyntiä ja soitettiin 412 puhelua. 

Tuettavat 

Kuukausitasolla tuettavia oli alkuvuonna noin 90 ja kesällä määrä nousi 100:aan. Kuvassa 7 on kuvattuna 

palkkeina tuettavien määrä kuukautta kohden sekä käyränä ystävää odottavien tuettavien määrä. 
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Kuva 7. Tuettavien määrä ja jono kuukautta kohden. 

Ystäväpyyntöjä tuli noin 10 kuukausittain ja ohjaajat tekivätkin lähes 100 kartoituskäyntiä vuoden aikana. Osa 

asiakkaista ohjattiin kohderyhmään kuulumattomina muiden palvelujen piiriin. Tuettavista kuusi asui muualla 

kuin Turussa. Näistä yksi asui Kaarinassa, Yksi Naantalissa ja loput Raisiossa. Iältään valtaosa tuettavista oli yli 

80-vuotiaita naisia (keski-ikä 87). Miehiä tuettavista oli 14. Kuvassa 8 on esitettynä tuettavien ikäjakauma 

syntymävuosien mukaan. 
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Kuva 8. Tuettavien ikäjakauma syntymävuosittain. 

Ystäväsuhteita päättyi vuoden aikana 43. Tuettavasta johtuneet syyt olivat pääasiassa tuettavan vakava 

sairastuminen tai kuolema. 

 

Vapaaehtoiset 

Vapaaehtoiset perehdytetään toimintaan Ystävän peruskurssilla, joka järjestettiin yhdeksän kertaa. Kurssille 

osallistui 47 vapaaehtoista. Jos kurssin ajankohta ei vapaaehtoiseksi haluavalle sovi, pidetään hänelle 

henkilökohtainen perehdytys. Perehdytyksessä kävi 13 henkilöä. 

Kurssin tai perehdytyksen jälkeen toimintaan mukaan haluavat ja soveltuvat vapaaehtoiset allekirjoittavat 

sopimuksen ystävätoiminnasta. Uusia sopimuksia tehtiin 47 (42 tukiystävä- ja 5 puhelinystäväsopimusta). 

Tukiystävätoiminnassa toimi kaikkiaan 139 henkilöä vapaaehtoista (tukiystäviä 111, puhelinystäviä 16 ja 

ulkoiluystäviä 12). Kuukausittain vapaaehtoisia toimi keskimäärin 95 henkilöä (87 -106, kuva 9). Heistä 13 oli 

miehiä. Vapaaehtoiset olivat 19–90 vuotiaita ja pääosin turkulaisia. Vapaaehtoisten ikäjakauma on kuvattuna 

kuvassa 10. Vapaaehtoisista 17 asui muualla kuin Turussa. Yleisin Turun ulkopuolinen asuinpaikka oli Raisio (11 

henkilöä). 
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Kuva 9. Vapaaehtoisten määrä kuukausittain. 



Turun Seudun Vanhustuki ry:n toimintakertomus 2017  Sivu 14 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

19-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99
 

Kuva 10. Tukiystävätoiminnan vapaaehtoisten ikäjakauma. 

Vapaaehtoisille järjestettiin 10 ystävätapaamista. Tapaamisissa oli mm. asiantuntijan alustus ja 

vertaiskeskustelua. Näihin tapaamisiin osallistui 65 eri vapaaehtoista (yhteensä 202 käyntikertaa, keskimäärin 

20 osallistujaa / tapaaminen). Ohjaajat kävivät 92 vapaaehtoisen kanssa vuosikeskustelun ja kaikki 

vapaaehtoiset saivat viisi Ystäväkirjettä. Myös Tukiystävätoiminnan vapaaehtoiset olivat tervetulleita 

yhdistyksen kaikille vapaaehtoisille järjestettyihin kolmeen virkistys- ja koulutustilaisuuksiin. 

Toiminnan lopetti yhteensä 36 vapaaehtoista. Yleisin syy lopettamiseen oli elämäntilanteeseen liittyvä muutos 

(muutto, opiskelu- ja työtilanne). 

 

Muut toiminta 

Ohjaajat soittavat tuettavan luvalla heidän yhteyshenkilölle (tuettavan nimeämä omainen tai esim. kotihoidon 

yhteyshenkilö), kun ystäväsuhde alkaa. Puhelussa kerrotaan toiminnasta ja annetaan tiedot, jos he haluavat 

ottaa meihin yhteyttä. Ystäväsuhteen aikana myös ohjaajat ottavat tarvittaessa yhteyttä yhteyshenkilöihin mm. 

jos tuettavan voinnissa tapahtuu joku muutos. 

Keväällä järjestettiin tuettavien omaisille Omaisten ilta, jossa kerrottiin toiminnasta ja keskusteltiin omaisten 

kanssa heitä askarruttavista asioista. Tilaisuuteen osallistui kaksi omaista. 

Tuettaville ja vapaaehtoisille järjestettiin yhteinen joulujuhla Lounatuulet yhteisötalossa. Tilaisuudessa oli 

puurotarjoilu sekä jouluista ohjelmaan seurustelun ohessa. Tapahtumaan osallistui noin 60 henkilöä. 

 

Toiminnan seuranta 

Toimintaa seurattiin ja arvioitiin muun muassa tilastojen sekä kyselyjen avulla. Kyselyt tehtiin niin tuettaville 

kuin vapaaehtoisille. Ohjaajat kävivät myös henkilökohtaisen vuosikeskustelun 92 vapaaehtoisen kanssa. 

Tukiystävätoiminnan henkilökunnan työnkuvaan kuuluu toimintaprosessien jatkuva kehittäminen, mitä 

toteutetaan säännöllisissä palavereissa. Myös tukiystävätoiminnan johtoryhmä ha yhdistyksen hallitus seurasi 

toiminnan toteutumista. 

Tukiystävätoiminta näyttäytyi eri tahoilta saaduista palautteissa tärkeänä vanhusten yksinäisyyttä lievittävänä 

toimintana, joka tarjoaa vapaaehtoisille mielekästä ja merkityksellistä toimintaa. Tukiystävätoiminta onnistui 

hyvin tavoitteessaan, kuten nostamaan tuettavien määrän sataan henkeen. Myös muu Tukiystävätoiminta on 

vilkastunut. Vapaaehtoiset ovat osallistuneet aktiivisemmin esimerkiksi ystävätapaamisiin. 
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ULKOINEN VIESTINTÄ 

Aktiivisella ulkoisella viestinnällä pyrimme tavoittamaan vanhukset, ammattilaiset ja yleisön, eritoten 

vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet. Tavoitteena oli lisätä tietoisuutta yhdistyksen toiminnasta sekä saada 

heitä mukaan toimintaan ja jäseniksi. 

TOIMINNAN ESITTELYTILAISUUDET 

Esittelimme yhdistyksen toimintaa ja toimintamahdollisuuksia 19 avoimessa tapahtumassa ja kaikissa 

yhdistyksen tilaisuuksissa, myös Huolikyselyjen yhteydessä. Toiminnan esittelystä ammattilaisille on kerrottu 

yhteistyö – kappaleessa. 

 

LEHTIKIRJOITUKSIA JA MAINOKSIA TOIMINNASTAMME 

Edunvalvontaryhmän kirjoitusten lisäksi julkaistiin seuraavat kolme kirjoitusta toiminnasta 

 Ulkoiluystävä vie vanhuksen nauttimaan kesästä, Turun Sanomat 27.4. 

 Vanhukset kaipaavat ystävää, Turun Sanomat mielipiteet 6.7.2017 

 Oikeassa ystävyydessä vapaaehtoistoiminta unohtuu, Turun Sanomat 20.11.2017 

 

Maksetut mainokset Tukiystävätoiminnasta oli elokuussa Aamuset – lehdessä ja lokakuussa Turkulaisessa. 

MUU ULKOINEN VIESTINTÄ 

Jaoimme tapahtumatiedotteita eri yhteistyökumppaneiden välityksellä mm. yhdyshenkilöpostituksen kautta.  

Toimintaamme voi tutustua myös yhdistyksen kotisivuilla ja profiilissamme sosiaalisessa mediassa. Tiedotimme 

tapahtumistamme Turun Sanomien yhdistyspalstalla, Turku-kalenterissa ja olimme mukana kolmesti 

ilmestyneessä Menovinkit senioreille – esitteessä. Myös yhdistyksen jäsenlehdessä kerrottiin tapahtumistamme. 

Kansalaisraadin julkilausumatilaisuudesta oli Ylen alueuutisissa kooste. 

 

 

2.2., 9.3., 4.5. ja 2.11. 

Isoheikin palvelutalo, 

Lähitori  

21.2. Senioritalo 

Käsityöläistenkatu  

30.3. Senioritalo Verkahovi 

Verkatehtaankatu 

6.4. seniorimessut Saga 

Kaskenniitty 

29.4. Länsikeskusrieha 

Prisma 

8.5. Superseniorit - 

viikkoTurun 

pääkirjasto 

17.5. VTNK:n Siltojen välissä 

– tapahtuma 

22.8. Auralan 

senioripäivä 

14.9. Valikko Hansamessut 6.10. Raision 

eläkeläisfestarit 

10.10. 

Vapaaehtoistoiminnan 

mahdollisuuksia – 

tapahtuma Turun 

pääkirjasto 

12.10. Senioritalo 

Kotosalla/Kutomonkatu 1 

19.10. ja 15.12. Senioritalo 

Kotosalla/Helsinginkatu 13 

8.12. Runosmäen 

vanhuskeskus 

14.12. Saga Kaskenpuisto  
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YHTEISTYÖ 

Toimimme yhdessä muiden järjestöjen, paikallisten yhteisöjen, viranomaisten, oppilaitosten ja 

yrityskumppaneidemme kanssa vastataksemme vanhusten tarpeisiin. Toiminnallamme vahvistamme yhteisön 

kykyä toimia yhdessä sekä lisäämme tietoisuutta vanhusten asemasta ja tarpeista yhteiskunnassamme. 

 

Yhdistyksen edustajat eri yhteistyöryhmissä ja yhteistyö 

 Turun Vanhusneuvosto 

Neuvoston varsinaisena jäsenenä kevään 2017 toimi yhdistyksen edustajana Mirja Kautonen. Asetimme 

ehdokkaan uuteen vanhusneuvostoon, mutta edustajaamme ei valittu. Tiedotimme vanhusneuvostolle 

yhdistyksen toiminnasta mm. kansalaisraadista, kutsuimme kuulemaan julkilausumatilaisuutta sekä 

pyysimme jäsenlehteen kirjoituksen vanhusneuvoston toiminnasta, sillä tämä lakisääteinen neuvosto 

havaittiin monille vieraaksi. 

 Vanhustyön neuvottelukunta  

Neuvottelukunnassa toimi yhdistyksen edustajana Terttu Raitanen. Olimme mukana mm. neuvoston Siltojen 

välissä – tapahtumassa sekä tiedotimme neuvoston tapahtumista.  

 Lounatuulet yhteisötalo 

Yhteisötalon hallituksessa toimi yhdistyksen edustajana Pirjo Varvikko ja toiminnanjohtaja osallistui 

yhteisötalon talokokouksiin.  Olimme mukana yhteisötalon avoimet ovet – tapahtumissa sekä 112-päivässä. 

Järjestimme yhteisötalon ja Sivis-opintokeskuksen kanssa Hallitustyöskentelyn ABC-koulutuksen, jossa 

toiminnanjohtaja toimi yhtenä kouluttajana.  

 Nice – ryhmä, kotona asuville vanhuksille toimintaa järjestävien tahojen yhteistyöryhmä 

Yhdistyksen edustajana ryhmässä toimi Nina Karuneva. Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa järjestimme 

Skanssissa syys-lokakuussa Tietoa ja tekemistä ikäihmisille - keskiviikkoiltapäivät. Yhdistys oli mukana 

kahdesti järjestämällä käsityötempauksen ja pelipäivän. 

 Valikko, vapaaehtoistoimintaa organisoivien tahojen yhteistyöryhmä  

Yhdistyksen edustajana ryhmässä toimi Henri Koskinen. Olimme mukana mm. Hansa messuilla esittelemässä 

toimintaamme. 

 Yhteinen asiakas  

Yhdistyksen edustajana ryhmässä toimi Johanna Nummila. Ryhmän toiminta loppui keväällä 2017. 

 Vapaaehtoisen vanhustyön kehittämisryhmä,  vanhustyötä tekevien tahojen vapaaehtoisille koulutusta 

järjestävä yhteistyöryhmä 

Yhdistyksen edustajana ryhmässä toimi Sonja Vainikka. Ryhmä järjesti kaksi vapaaehtoistoiminnan kurssia, 

joista tiedotimme ja olimme mukana esittelemässä toimintaamme. Ryhmän kokous oli 19.1. yhdistyksen 

toimistolla. 

 Alueellinen toiminnanjohtajien verkosto  

Yhdistyksen edustajana ryhmässä toimi Nina Karuneva. 

 

Muu toiminnallinen yhteistyö 

Turun hyvinvointitoimialan kassa solmitun kumppanuussopimuksen mukaisesti saimme maksutta yhdistyksen 

käyttöön tilat Ruusukorttelissa Iloisiin iltapäiviin, musiikkitilaisuuksiin, luennoille ja tuolijumppaan sekä 

Lehmusvalkamassa luennoille ja Nenäpäivään.  

Luennot ja Ystävän peruskurssit Hulvelan Helmessä järjestettiin yhteistyössä Raision vanhuspalvelujen kanssa. 
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Yhteistyössä Ruusukorttelin hyvinvointikeskuksen ja Auralan setlementin kanssa järjestettiin ikäihmisille 

Ystävänpäivä- ja vanhusten viikon tapahtumat. 

Studia Generalia – luentosarja toteutettiin yhteistyössä kaupunginkirjaston ja Turun yliopiston kanssa. 

Lokakuussa Nivelyhdistyksen kanssa sovittiin yhteistyöstä luentojen taltioinnista nivelverkkoon; luennoitsijat 

eivät kuitenkaan antaneet taltiointilupaa. 

Osallistuimme Kauppakamarin ja Suomen Nuorkauppakamarin valtakunnalliseen Tuhat nuorta johtajaa 

kampanjaan. Kampanjan kautta opiskelija Samuli Westerlund oli päivän ajan tutustumassa toiminnanjohtajan 

työpäivään. 

 

Oppilaitosyhteistyö 

Yhdistys teki yhteistyötä eri koulujen kanssa. Yksi toimintamuoto oli ottaa vastaan eri alojen opiskelijoita 

yhdistykseen harjoittelujaksoille. Harjoittelussa olivat 

 Essi Kirkkala, sosionomiopiskelija / syventävien opintojen jakso Turun AMK, 9.1.–10.2.2017 

 Pasi Laakso, yhteisöpedagogiopiskelija / kehittävä harjoittelu Humak, 20.2.–8.5.2017 

 Jenny Äijälä, sosionomiopiskelija / syventävien opintojen jakso Turun AMK, 21.8.–27.10.2017. 

 

Yhteisöpedagogiopiskelija Pasi Laakso teki yhdistykselle opinnäytetyön ”Miehet ystävinä”. Opinnäytetyössä 

tutkittiin miesten motiiveja ja motivointia vanhusten parissa toteutettavaan Tukiystävätoimintaan.  

 

Yhteisöpedagogiopiskelija Mia Matikainen (Turun Huamk) haastatteli toiminnanjohtajaa yritysyhteistyötä 

koskevaan opinnäytetyötänsä ja sosionomiopiskelija (YAMK) Elina Junnila (Satakunnan AMK) koulutyötänsä 

varten.  

 

Olimme mukana korkeakouluopiskelijoille suunnatussa Avoin data-innovaatiokilpailussa sponsoreina tarjoten 

aiheen vanhustyöhön liittyen. Ideaan tarttui neljä työryhmää ja kolme ryhmää kävi haastattelemassa työtänsä 

varten ikäihmisiä yhdistyksen tilaisuuksissa. Lisäksi kaikki neljä ryhmää keskustelivat vanhusten tiedon tarpeista 

toiminnanjohtajan kanssa. 

 

Muu yhteistyö 

Eri vanhustyön toimijoiden tehtävien ja toiminnan tunteminen on tärkeää, jotta osaamme tarvittaessa ohjata 

vanhuksia tarvittavan avun / toiminnan piiriin. Keskeistä yhteistyössä on myös yhdistyksemme omasta 

toiminnasta tiedottaminen. Lisäksi ajassa pysymisen vuoksi on seurattava toimintaympäristöä. Yhtenä 

tutustumismuotona olivat tapaamiset eri toimijoiden kesken sekä tapahtumiin osallistuminen. Toimintavuoden 

muita yhteistyötahoja olivat: 

 10.1. Turun Kriisikeskus, apu kriisitilanteissa (Johanna Nummila, Sonja Vainikka, Marja Huttunen) 

 25.1. Varsinais-Suomen järjestötapaaminen, Kumppanuudella kohti uutta maakuntaa (Nina Karuneva) 

 30.1. TST työllä tehden – hanke, työllistämisyhteistyö (Nina Karuneva) 

 7.2. Sivis opintokeskus, koulutus- ja vertaisryhmien tuet (Nina Karuneva) 

 13.3. Kunnon Köökki - ikäihmistä säästävät työtavat ja teknologia (Sonja Vainikka) 

 29.3. Turun Vanhusneuvoston Senioriparlamentti, Ikäihmisten hoitoyksiköt ja liikkuminen (Johanna 

Nummila) 

 24.4. Kunto – hanke, vanhusten aktivointitoimet (Johanna Nummila, Sonja Vainikka, Marja Huttunen, 

Katariina Vahander, Nina Karuneva) 

 24.4. Asiakkaan polku, Päihdeasiakkaan palvelut (Sonja Vainikka) 



Turun Seudun Vanhustuki ry:n toimintakertomus 2017  Sivu 18 

 

 24.4. Kotikuntoutustiimi, kotiutumisvaiheen tuki (Henri Koskinen) 

 12.5. Helsinki missio, vanhusten yksinäisyyden lievittäminen ja seurantajärjestelmät (Johanna Nummila, 

Sonja Vainikka, Henri Koskinen) 

 18.5. Kotokuntoutussäätiö Riihimäki, puhelinystävätoiminta (Sonja Vainikka, Nina Karuneva) 

 16.6. Kimpassa2019 -kiertue Varsinais-Suomen järjestöille, sote- ja maakuntauudistus (Nina Karuneva) 

 13.7. SuomiAreena, Suomi100 – Yhdessä sekä seniorit digiajassa (Henri Koskinen, Sonja Vainikka, Rainer 

Långstedt) 

 2.10. Kaupungin avustusten hakemisen uudet käytännöt (Nina Karuneva) 

 7.11. Varsinais-Suomen järjestötapaaminen, Varsinais-Suomen järjestöyhteistyön tiekarttatyö (Nina 

Karuneva) 

 27.11. STM Sote- ja maakuntauudistuksen aluekierros (Nina Karuneva) 

 

HENKILÖSTÖ 

Turun kaupungin yhdistykselle myöntämällä avustuksella yhdistyksessä työskenteli 50 % työajalla 

toiminnanjohtaja Nina Karuneva vastaten mm. operatiivisesta toiminnasta sekä henkilöstö- ja talousasioista 

(työsuhde 1.5.2016 alkaen). 

Stea:n tuella (ak-rahoitus) Tukiystävätoiminnassa työskenteli  

 Nina Karuneva, Tukiystävätoiminnan päällikkö (50 % työaika) 16.3.2015 alkaen 

 Henri Koskinen, Tukiystävätoiminnan assistentti (60 % työaika) 16.5.2016 alkaen 

 Johanna Nummila, Tukiystävätoiminnan ohjaaja (100 % työaika) 16.3.2015 alkaen 

 Sonja Vainikka, Tukiystävätoiminnan ohjaaja (100 % työaika) 1.9.2016 alkaen 

 Santeri Kirsilä, Tukiystävätoiminnan assistentti (60 % työaika), sijaisuus 12.12.2017 alkaen 

Yhdistystyöntekijät ja – sihteerit olivat joko palkattuina määräaikaisesti palkkatuella TE-toimiston tai TST:N 

Työllä tehden – hankkeen kautta, työkokeilussa (Elo, TE-toimisto, Verve) tai työvalmennuksessa (Verve).  

 Marja Huttunen 17.8.2016–30.6.2017 (22,5 h/vko), 21.8.–1.10.2017(22,5 h/vko), 2.10.2017- (25 h/vko) 

 Raija Selin (20 h/vko) 1.12.2016–3.2.2017 

 Katariina Vahander (24 h/vko) 20.2.–20.6.2017, 7.8.2017- (22,5 h/vko) 

 Rainer Långstedt 10.4.-6.10.2017 (24 h 10min/vko), 7.10.-17.12.2017 (24 h 10min/vko) 

Lisäksi OP-Turun myöntämällä Nuori kesätöihin -avustuksella kesätöissä oli Janne Saramola (25 h/vko) 5.-

18.6.2017. 

 

Haimme RAY:n avustusta Kuntoiluystävä-toimintaan ja siihen ohjaajan palkkaukseen ja Paikka auki – työtä 

nuorelle nuoren palkkaamiseksi sekä Turun kaupungilta osa-aikaisen yhdistystyöntekijän palkkaamiseksi 

toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Rahoitusta näihin ei myönnetty. 

TYÖHYVINVOINTI 

Henkilökunnalle kuuluu lakisääteinen työterveyshuolto, joka päivitettiin tammikuussa. Työterveyshuollon 

suosituksesta laadittiin Varhaisen puuttumisen ohjelma. 

Keväällä tehtiin työhyvinvointikartoitus ja toiminnanjohtaja kävi henkilökohtaiset kehityskeskustelut 

työntekijöiden kanssa. Yhdistystyöntekijöiden kesken käytiin myös ryhmäkeskustelu. Toiminnanjohtajan kanssa 

keskustelua ei käyty. 

Työntekijöillä oli myös mahdollisuus työnohjaukseen, mutta tarvetta siihen työntekijät eivät kokeneet. 

Henkilökunnan hyvinvointia tukivat myös toukokuussa ja joulukuussa olleet tyky -päivät. 
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TYÖTURVALLISUUS 

Työyhteisölle laaditut työturvallisuusohjeet päivitettiin ja jokainen työntekijä velvoitettiin käymään ne läpi.  

Lounatuulet yhteisötalolla on pelastussuunnitelma ja työntekijät osallistuivat yhteisötalon turvallisuuskävelyyn. 

Työntekijöillä on käytynä vähintään hätäensiapu – kurssi ja he olivat kertaamassa hätäensiaputaitoja yhdessä 

vapaaehtoisten kanssa Auttaja – kurssilla. 

HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN TUKEMINEN 

Työntekijöiden ammatillista osaamista ja työssä jaksamista tuettiin tarjoamalla mahdollisuus osallistua 

koulutuksiin sekä alan tapahtumiin ja seminaareihin. Osaamista siirrettiin koko työyhteisöön sisäisin 

koulutuksen sekä päivittäistä työtä yhdessä tehden. Henkilökunnan yhteisen keskustelun ja työn kehittämisen 

foorumina toimivat viikkopalaverit sekä Tukiystävätoiminnan kuukausipalaverit.  

 

Ulkopuoliset koulutukset: 

 Yhdistyslaki ja verotus (2h) Soste, Nina Karuneva 

 STEA haku päällä (7h), Nina Karuneva ja Henri Koskinen 

 Artsi / toiminnan arviointi ja kehittäminen (4x2h) Kuntoutussäätiö, koko henkilöstö 

 Yhdistyksen arkistoinnin perusteet – verkkokoulutus (14h+40h) Sivis, Henri Koskinen 

 HätäEA – kurssi (4h) TST, Rainer Långstedt 

 Sähköiset alustat yhdistysten käyttöön (2h) V-S Liitto, koko henkilöstö 

 Työturvallisuus – koulutus (8h) TST, Rainer Långstedt 

 Nina Karuneva sai keväällä päätökseen Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinnon (oppisopimuskoulutus, 

RASTOR). 

 Sonja Vainikka aloitti syksyllä Gerontologian perusopinnot (Turun avoin yliopisto). 

 Marja Huttunen aloitti lokakuussa yhdistyssihteerin ammattiopinnot (oppisopimuskoulutus, RASTOR). 

 Nina Karuneva aloitti lokakuussa järjestöjohtajan opinnot (oppisopimuskoulutus, RASTOR). 

 

TOIMITILAT 

Yhdistyksen toimitilat ovat Lounatuulet Yhteisötalo ry:n (sote-järjestöille suunnattu yhteisötalo) vuokratiloissa 

osoitteessa Läntinen Pitkäkatu 33, Turku. Yhteisötalon tilat ovat esteettömät ja yhteisötalon jäsenten käytössä 

on mm. erikokoisia ryhmätiloja.  

 

Yhdistyksellä on käytössä noin 110m2, johon sisältyy 5 toimistohuonetta ja ryhmätila. Mm. yhdistyksen ryhmät 

(lukuun ottamatta tuolijumppaa) ja vapaaehtoiskoulutukset toteutetaan ryhmätilassa. Toimitilojen siivous oli 

osan vuotta ulkoistettu ja osan yhdistystyöntekijän tehtävänä. 

 

YHDISTYKSEN TALOUS 

Yhdistyksen talous on vakaalla pohjalla. Yhdistyksemme toiminta perustuu pääsääntöisesti palkattomaan 

vapaaehtoistoimintaan. Toiminnan rahoittamiseksi anoimme avustuksia eri tahoilta. Suurimmat rahoittajamme 

olivat Turun kaupunki ja STEA:lta (Tukiystävätoiminta). Saimme avustuksia myös Mattilan säätiöltä sekä 

kohdennettuja avustuksia Turun kaupungilta. Ryhmätoimintaan anoimme ja saimme avustuksia Opintokeskus 

Sivis:ltä. Lisäksi toimintaa rahoitettiin mm. lahjoituksin, jäsenmaksuin, järjestämällä kaksi varainkeruutilaisuutta 

sekä myymällä käsityökerhon tuotteita ja arpoja. 

Yhdistys anoin STEA:lta avustusta kuntoiluystävä toimintaan sekä työttömän nuoren palkkaukseen, mutta näihin 
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avustusta ei myönnetty eikä toimenpiteitä toteutettu. 

Talouden hoidossa yhdistys ennakoi mahdollisen sote- ja maakuntauudistuksen vaikutusta rahoitukseen / 

rahoitusaikatauluihin. 

Kirjanpito, tilintarkastus ja ATK-palvelut ovat ulkoa ostettuja palveluja. Kirjanpitäjänä toimii kirjanpitäjä Armi 

Hänninen, Turun Finanssikirjanpito Ky ja tilintarkastajina HT Pekka Haavisto (BDO Turku) sekä 

varatilintarkastajana HT Samuli Hakala (BDO Turku). 

 

TOIMINNAN SEURANTA JA ARVIOINTI  

Seurasimme kuukausittain toimintalukuja ja keräsimme palautetta niin osallistujilta, vapaaehtoisilta kuin 

yhteistyökumppaneilta. Arvioimme toimintaamme, paitsi hallituksen ja työryhmien kokouksissa, myös 

yhdistyksen hallituksen, työryhmien vastuuhenkilöiden ja työntekijöiden yhteisessä arviointi- ja 

kehittämispäivässä. Arvioinnin ja seurannan kehittämiseksi olemme mukana Kuntoutussäätiön Artsi-

hankkeessa.  

OSALLISTUJAPALAUTE 

Keräsimme marras-joulukuussa kyselylomakkein palautetta eri tapahtumissa ja tilaisuuksissa. Kaikille 

osallistujille annettiin mahdollisuus vastata kyselyyn. Tarvittaessa vastaaja sai apua kyselyyn vastaamisessa 

(luettiin ääneen). 

 

Viihdetilaisuudet 

Kysely toteutettiin Iloisessa iltapäivässä 

5.12.2017. Vastausprosentti oli 24 (n=28). 

Vastanneiden profiili on kuvattuna kuvassa 

11.  

Profiili vastaa yleisesti tilaisuuksiin 

osallistujia melko hyvin lukuun ottamatta 

kysymystä yhdistyksen jäsenyydestä, mikä 

aiemmissa kyselyissä on ollut huomattavasti 

alhaisempi. Vastanneiden ikä oli 

keskimäärin 80 vuotta (vaihteluväli 61–93 

vuotta). 

 

Kyselylomakkeessa oli tilaisuuksien tavoitteiden mukaiset väittämät. Kunkin väittämän kohdalla tyhjiä 

vastauksia oli 3 %. Palautteen mukaan tavoitteet saavutettiin hyvin, sillä 82–96 % vastaajista ilmoitti tilaisuuden 

vastanneen sen tarkoitusta. Heikoimmin tilaisuus tuki arjessa jaksamista. Yhteenveto kuvassa 12. 

 

Kuva 11. Viihdetilaisuuksissa kyselyyn vastanneiden profiili. 
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Kuva 12. Palaute viihdetilaisuuksien vaikutuksista. 

Kahdeksan vastaajaa antoi avointa palautetta: kiitti tilaisuuksien järjestämisestä, kolme toivoi enemmän 

yhteislauluja ja tämän tyyppisiä tapahtumia ja yksi matkoja avun kera. 

Kysyimme myös mistä vastaajat olivat saaneet tiedon tapahtumasta. Suurin osa oli lukenut siitä jäsenlehdestä 

tai yhdistyksen kuukausittaisesta tapahtumakalenterista. 

 

Ryhmätoiminta 

Kyselyt toteutettiin kolmessa eri ryhmässä 

joulukuussa. Vastausprosentti oli 79 (n=19): 

käsityökerho 90 %,(n=9), pelikerho 66 % (n= 

4) ja bingo 75 % (n=6). Vastanneiden profiili 

on kuvattuna kuvassa 13.  

Profiili vastaa ryhmätoimintaan osallistujia 

melko hyvin. Vastanneiden ikä oli 

keskimäärin 78 vuotta (vaihteluväli 65–90 

vuotta). 

 

 

Kyselylomakkeessa oli ryhmätoiminnan tavoitteiden mukaiset väittämät. Kunkin väittämän ei-vastauksia oli 0. 

Palautteen mukaan tavoitteet saavutettiin hyvin, sillä 94 % vastaajista ilmoitti tilaisuuden vastanneen kaikilta 

osin sen tarkoitusta. Väitteeseen ”Suosittelen tilaisuutta muillekin” kyllä – vastauksia antoi 68 % ja sen jätti 

tyhjäksi 31 %. Tätä vastaajat selittivät sillä, että ryhmäkoko on nyt sopiva – suuremmissa ryhmissä ei juttelu ja 

toisiin tutustuminen onnistu yhtä hyvin. Yhteenveto kuvassa 14. 

 

Kuva 13. Ryhmätoimintaan osallistuneiden profiili. 
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Kuva 14. Palaute ryhmätoiminnan vaikutuksesta. 

Avoimessa palautteessa vastaajat kiittivät erilaisten ryhmien järjestämisestä. 

Kysyimme myös mistä vastaajat olivat saaneet tiedon tapahtumasta. Suurin osa oli lukenut siitä jäsenlehdestä, 

Turun Sanomien menovinkeistä ja yhdistyksen kuukausittaisesta tapahtumakalenterista. 

 

Luennot 

Kyselyt toteutettiin joulukuun Studia 

Generaliassa. Vastausprosentti oli 56 (n=45). 

Vastanneiden profiili on kuvattuna kuvassa 

15.  

Luennoille osallistuneissa oli yleisesti 

toimintaamme osallistuviin verrattuna 

enemmän miehiä. Vastanneiden ikä oli 

keskimäärin 72 vuotta (vaihteluväli 53–82 

vuotta). 

 

Kyselylomakkeessa oli luennoille asetettujen tavoitteiden mukaiset väittämät. Palautteen mukaan tavoitteet 

saavutettiin melko hyvin, sillä 68–97 % vastaajista ilmoitti tilaisuuden vastanneen sen tarkoitusta. Luennon aihe 

Sydän oireilee – milloin syytä huolestua? koettiin erittäin tärkeäksi (ei vastauksia 0, tyhjiä vastauksia n=3) ja 

luentosarjaa suosittelisi peräti 95 % muillekin. Aiheesta sai riittävästi tietoa 77 % (n=35) ja 68 % (n=31) sanoo 

luennon muuttavan toimintaa (ei- vastauksia ja tyhjiä n=7). Yhteenveto kuvassa 16. 

 

 

Kuva 16. Palaute luentojen vaikuttavuudesta. 

 

Kuva 15. Luennoille osallistuneiden profiili. 
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1.       Tukiystävätoiminta on vanhuksille tarpeellista

2.       Tukiystävien avulla lievitetään yli 70-vuotiaiden…

3.       Puhelinystävien avulla lievitetään yli 70- vuotiaiden…

4.       Toiminta tukee vanhusten kotona asumista

5.       Toiminta ehkäisee vanhusten syrjäytymistä

6.        Toiminta kohentaa vanhuksen mielialaa

7.       Tukiystävätoiminnalle on tarvetta myös jatkossa

8.       Tukiystävätoiminta on luotettavaa

9.         Tukiystävätoiminnalla vähennetään omaisten…

10.         Tukiystävätoiminnan henkilöstöön saa helposti…

11.       Tukiystävätoiminta on näkyvästi esillä

12.        Tukiystävätoiminta tukee organisaatiosi työtä…

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa

Sidosryhmät 

Kaupungin ja eri yhdistysten yhteistyökumppaneille tehtiin (27 tahoa) Tukiystävätoiminnan osalta kysely. Siihen 

oli mahdollista vastata puhelinhaastattelulla tai sähköpostilla täyttämällä kysely. Vastausprosentiksi muodostui 

63 % Yhdistyksistä vastasi kahdeksan kymmenestä. Turun kaupungintoimijoille lähetettiin 16 kyselyä ja 

vastauksia saatiin 9 eli vastausprosentiksi muodostui 56 %. 

Tukiystävätoimintaa arvioitiin 12 väittämän avulla. Vastaajien mielestä Tukiystävätoiminta on vanhuksille 

tarpeellista, tukiystävien avulla lievitetään yli 70 -vuotiaiden yksinäisyyttä ja tukiystävätoiminnalle on tarvetta 

myös jatkossa. Väittämään ”tukiystävätoiminnalla vähennetään omaisten huolta” vastasi 10 vastaajaa olevansa 

”jokseenkin samaa mieltä” ja yksi vastaaja oli jopa täysin eri mieltä väittämän kanssa. Vastaajien mielestä 

Tukiystävätoiminta ei ole näkyvästi esillä, sillä väittämän kanssa jokseenkin samaa mieltä oli 7, kolme vastaajaa 

oli jokseenkin erimieltä ja yksi vastaaja täysin erimieltä väittämän kanssa. Kolmas väittämä joka sai enemmän 

muita kuin ”täysin samaa mieltä” – vastauksia oli väittämä ”tukiystävätoiminnan henkilöstöön saa hyvin 

yhteyden”.  Suurin osa (8) vastasi, ettei osaa sanoa, sillä eivät ole itse koskaan ottaneet yhteyttä yhdistykseen. 

Kolme vastaajaa vastasi olevansa jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa ja 6 vastaajaa täysin samaa mieltä. 

Ne vastaaja, jotka vastasivat olevansa täysin samaa mieltä, kommentoivat puhelinhaastattelussa myös usein, 

että ovat aina saaneet heti yhteyden ja olivat siihen hyvin tyytyväisiä. Kuvassa 17 on yhteenveto vastauksista. 

Kyselyssä oli myös avoimia kysymyksiä. Ensimmäinen avoin kysymys kuului ”minkälaista yhteistyötä haluaisit 

tehdä kanssamme?”.  Tähän kysymykseen saimme 12 vastausta, viiden jättäen vastaamatta. Osa vastaajista 

kirjoitti monta eri asiaa, miten yhteistyötä haluaisivat tehdä. Yhteenveto kuvassa 18. 

Kuva 17. Yhteenveto sidosryhmäkyselystä. 
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Toiseen avoimeen kysymykseen ”terveisiä tukiystävätoiminnalle” saatiin 11 vastausta. Seitsemässä kiiteltiin 

hyvästä ja tärkeästä työstä. Kiitosten lisäksi yksi vastaaja kertoi, että on hyvä että toiminta on organisoitua ja 

hän piti hyvänä myös sitä että tukiystävyyssuhdetta seurataan ja ”kysellään kuulumisia”.  Heidän asiakkailta hän 

oli saanut viestiä, että osa toivoisi että voisi itse sopia tapaamisista, tiheydestä ja ajasta tukiystävän kanssa. 

  

Muut terveiset olivat yksittäisiä asioita. Yhdessä toivottiin tuettavan ikärajan laskua 65 – vuoteen. Yhdessä 

todettiin että toimintaa tarvitaan ja tarvetta olisi enemmänkin. Yhdessä palautteessa mietittiin, että vanhustuen 

ja järjestöjen ylipäätänsä pitäisi enemmän palveluitaan näkyville. Poijusta kiiteltiin ahkeraan esitteiden tuontia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIITE:  Tilinpäätös 

 

Tiedonvälitys tekijöiden välillä 7 

Työryhmä yhteistyö 2 

Järjestöyhteistyö 1 

Yhteiset kehittämistilaisuudet 1 

Tukiystävätoiminnan esittely 3 

Yhteiset kurssit vapaaetoisille 1 

Uudet yhteistyöehdotukset: Olisiko hyvä kehittää katvealueille avointa 

kohtaamispaikkaa tai pop-up tiloja. 

1 

Ei vastattu 5 

Kuva 18. Sidosryhmien toiveet yhteistyöstä. 


