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ALKUSANAT

Vuoden 2018 toiminnan satoa ja iloa
Kaiken tasoinen tiedottaminen ja esillä olo on yhdistyksen toiminnan kannalta ensiarvoisen tärkeää. Näin
on myös Turun Seudun Vanhustuessa ja siksi on kohdattu ihmisiä eri tilaisuuksissa sekä tapahtumissa
jakaen informaatiota yhdistyksemme toiminnasta. Kaikessa yhdistyksen toiminnassa onkin havaittavissa
uusien osallistujien määrän kasvua ja tämä kruunaa tavoitteemme saada ikäihmisiä osalliseksi
mahdollisimman runsaasti monipuoliseen toimintaamme.
Turun Seudun Vanhustuen tukiystävätoiminta on, kuten toimintakertomuksesta voimme lukea, tarpeellista
ja haluttua. Jopa niin haluttua, ettei kaikkiin pyyntöihin pystytä vastaamaan. Lukuina tämä tarkoittaa
kuukausitasolla 102-109 ystävyyssuhdetta. Tukiystävätoiminnan puheluita soitettiin 2018 vuonna 615 ja
itse tukiystäväkäyntejä oli peräti 1739. Huimia lukuja, ja kun vertaa niiden kasvua neljän vuoden periodissa,
niin lukujen perusteella huomaa muutoksen tarpeen kasvusta. Asiasta lähemmin toimintakertomuksen
sivulta 16. Ystäväpiiritoiminnan avulla voidaan vastata lisääntyneeseen kysyntään, mutta toiminta vaatii
osallistumista määrättynä ajankohtana ryhmätoimintaan ja tämä ei aina onnistu kaikilta, vaikka muuten
halukkuutta löytyisikin.
Yhdistyksemme varainhankinta koki vuoden 2018 aikana kaksi kohokohtaa. Saimme nimittäin ihka
ensimmäisen testamenttilahjoituksen edesmenneeltä jäseneltämme. Tämän lahjoituksen turvin voimme
tuottaa monta ilonhetkeä jäsenistölle tulevien vuosien aikana. Toinen kohokohta oli Kavli Säätiöltä saatu
lahjoitus, jonka turvin myös käynnistetään vuoden 2019 aikana uudenlaista toimintaa ikäihmisille.
Turun Seudun Vanhustuen ryhmätoiminta on ollut myös vilkasta 2018 vuoden aikana, ja myös
ohjelmatyöryhmä ansaitsee ison kiitoksen monipuolisella ja runsaalla ohjelmatarjonnalla vanhuskeskuksissa
sekä retkien että tilaisuuksien muodossa.
Muita ryhmiä ja niissä toimivia vapaaehtoisia ei tosin pidä unohtaa, sillä kaikki ovat panostaneet
uskomattomin voimavaroin toiminnan monipuoliseen toteutumiseen.
Kiitos siitä kaikille!

Maarit Kulmala
Puheenjohtaja
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SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN TOIMINTA
Kaikki yhdistyksen henkilöjäsenet olivat äänioikeutettuja yhdistyksen sääntömääräisissä kokouksissa.
Kokouskutsut julkaistiin sääntöjen mukaisesti jäsenlehdessä sekä yhdistyksen kotisivuilla.
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin Lounatuulet yhteisötalossa 9.4.2018. Läsnä oli 17 yhdistyksen jäsentä.
Kokouksessa hyväksyttiin vuoden 2017 toimintakertomus ja tilinpäätös.
Syyskokous pidettiin Lounatuulet yhteisötalossa 12.11.2018. Läsnä oli 25 yhdistyksen jäsentä. Kokous
hyväksyi vuoden 2019 toimintasuunnitelman ja budjettiehdotuksen. Syyskokous valitsi yhdistyksen
puheenjohtajaksi vuodelle 2019 Maarit Kulmalan ja hallituksen jäseniksi seuraavat henkilöt: Rainer
Grönlund, Seppo Grönlund, Tarja Kopu, Raili Koski, Katri Lahtivuori, Seija Tamminen, Marja Tuohimaa ja Eira
Tähtinen. Jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan. Tilintarkastajaksi valittiin HT Pekka Haavisto ja
varatilintarkastajaksi HT Samuli Hakala.

JÄSENYYS
Vuonna 2018 jäsenmaksu oli 15 € henkilöjäseneltä ja 50 € kannatusjäseneltä. Kunniapuheenjohtaja ja
kunniajäsenet (21) olivat vapautettuja jäsenmaksusta.
Jäsenet saivat neljä Vanhustuen Viesti -jäsenlehteä sekä pääsivät yhdistyksen varainkeruutilaisuuksiin,
teatterimatkoille ja retkelle jäsenhintaan. Lisäksi 14 yritystä tarjosivat jäsenetuja, joista tiedotimme
yhdistyksen nettisivuilla ja jäsenlehdessä.
Tavoitteena oli ylläpitää jäsenmäärä noin 700:ssa. Vuoden 2018 lopulla yhdistyksellä oli 646 jäsentä.
Yhdistyksestä erosi tai erotettiin 53 henkilöä. Vuoden aikana yhdistykseen liittyi 48 uutta jäsentä. Heidät
toivotettiin tervetulleiksi Tervetuloa – kirjeellä sekä kutsuttiin yhdistys INFOon tutustumaan yhdistyksen
toimintaan. Infoja järjestettiin kuusi kertaa ja niihin osallistui yhteensä 18 henkilöä.

YHDISTYKSEN HALLITUS
Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana toimi Maarit
Kulmala, I varapuheenjohtajana Raili Koski ja II
varapuheenjohtajana Mirja Kautonen. Hallituksen muut
jäsenet olivat Katri Lahtivuori, Minna Löppönen, Marja
Tuohimaa, Eira Tähtinen ja Laura Viikari. Varajäseninä
toimivat Seppo Grönlund ja Raili Koski. Hallituksen
ulkopuolisena sihteerinä toimi yhdistyksen toiminnanjohtaja
Nina Karuneva. Nimenkirjoitusoikeus oli puheenjohtajalla
Kuva 1. Kuvassa hallituksen jäsenet Katri Lahtivuori,
sekä varapuheenjohtajilla ja toiminnanjohtajalla.
Raili Koski, Eira Tähtinen, Mirja Kautonen, Seppo
Raili Koski toimi kirjanpitotositteiden tarkastajana.
Grönlund, Marja Tuohimaa ja Maarit Kulmala.
Hallitus kokoontui arvioimaan yhdistyksen toimintaa ja taloutta yksitoista kertaa. Tammikuun
järjestäytymiskokouksessa nimettiin yhdistyksen työryhmien vastuuhenkilöt, edustajat eri yhteistyöryhmiin
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sekä Tukiystävätoiminnan johtoryhmän ja taloustoimikunnan jäsenet. Hallitus jatkoi tilayhteistyösopimusta
Turun kaupungin kanssa.
Hallituksen, työntekijöiden ja työryhmien jäsenten yhteinen kehittämispäivät pidettiin 5.3. ja
tulevaisuusiltapäivä 21.8.2018. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 28 vapaaehtoista ja yhdistyksen työntekijät.
Tilaisuuksien antina nähtiin, että toiminta on kehittynyt oikeaan suuntaa ja toiminnot halutaan säilyttää.
Kaavioissa 1 ja 2 yhteenvetona näihin arviointitilaisuuksiin osallistuneiden eri työryhmien edustajien
määrät.
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Kaavio 2. Tulevaisuusiltapäivään osallistujat
toimintaryhmittäin.

Tukiystävätoiminnan johtoryhmä ja taloustoimikunta
Johtoryhmä toimii hallituksen tukena seuraamalla Tukiystävätoiminnan etenemistä. He perehtyivät mm.
toimintatilastoihin, palauteyhteenvetoihin, avustushakemuksiin, vuosiselvityksiin sekä tuloksellisuus- ja
vaikuttavuusraportteihin. Johtoryhmän vastaavana toimi Mirja Kautonen ja jäseninä olivat Eira Tähtinen,
Jenny Oldenburg-Tiitto ja Marina Heino sekä Tukiystävätoiminnan päällikkö Nina Karuneva. Ryhmä
kokoontui kolme kertaa, joista yhteen osallistuivat kaikki Tukiystävätoiminnan työntekijät.
Taloustoimikunta toimii toiminnanjohtajan ja hallituksen tukena talouden suunnittelussa ja seurannassa
sekä sääntömääräisten kokousten valmistelussa. Taloustoimikunnassa toimi toiminnanjohtajan lisäksi
hallituksen jäsenistä valittu tositteiden tarkastaja Raili Koski sekä yhdistyksen jäsen Marja Tuohimaa.
Toimikunta kokoontui neljä kertaa ja tositetarkastus suoritettiin neljännesvuosittain.
Palkitsemiset
Hallitus myönsi kunniajäsenyyden Eira Tähtiselle. Eira on toiminut vuosia ja toimii yhä ohjelmatyöryhmässä,
hallituksessa ja Tukiystävätoiminnan johtoryhmässä. Vuoden vanhusteosta palkittiin yhdistyksen alusta asti
toiminut Käsityökerho. Kerho tekee tuotteita niin lahjoituksiin kuin myyntiin yhdistyksen hyväksi. Lisäksi
Seppo Grönlund palkittiin jäsenhankintakilpailun parhaana jäsenhankkijana Turun kaupungin lahjakortilla.
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YHDISTYSVIESTINTÄ
Ulkoinen viestintä
Ulkoisen viestinnän päämääränä on tavoittaa vanhukset, ammattilaiset ja vapaaehtoistoiminnasta
kiinnostuneet. Tarkoituksena on lisätä tietoisuutta yhdistyksen toiminnasta ja mahdollisuuksista osallistua
sekä saada ihmisiä mukaan toimintaan sekä yhdistyksen jäseniksi.
Esittelimme henkilökohtaisesti toimintaamme 16 taholle. Näin tavoitimme 250 henkilöä. Olimme
esittelemässä toimintaamme myös 19 isommassa tilaisuudessa yhdessä muiden esittelytahojen kanssa.
Näissä tilaisuuksissa tavoitimme 1034 henkilöä. Järjestimme avoimet – ovet tilaisuuden penkojaisten
merkeissä. Tilaisuudessa kävi noin 30 henkilöä. Esittelyistä vastasivat pääasiassa työntekijät, mutta myös
vapaaehtoisia oli muutamissa tapahtumissa mukana kertomassa toiminnastaan yhdistyksessä.
Tilaisuuksissa jaoimme yhdistyksen ja tukiystävätoiminnan esitteitä, tapahtumakalentereita sekä
jäsenlehtiä. Tämän lisäksi niin vapaaehtoiset kuin työntekijät jakoivat esitteitä eri puolille kaupunkia.
Toiminnastamme oli vuoden aikana yhdeksän lehtikirjoitusta toiminnastamme. Kirjoituksista vastasivat
toiminnanjohtaja ja puheenjohtaja. Kirjoitusten otsikot ja julkaisutahot:
- Ikääntyvien ihmisten ääni kuuluviin, Vanhustyö-lehti 2/2018, 23.3.2018
- Ikäihmisten digimessuilla rohkaistaan vanhuksia someen, Turun Sanomat 2/2018
- Mitä voimme tehdä vanhusten hyvinvoinnin parantamiseksi, Turun Sanomat 17.4.2018
- Miten vanhusten ääni saadaan kuuluviin tilanteissa, joissa heitä ei haluta kuulla, Turun Sanomat
25.5.2018
- Päivä puhumatta, Turun Sanomat 28.7.2018
- Voiko vanhana löytää ystävän, Turun Sanomat 29.8.2018
- Vanhusten asuminen teemapäivän aiheena, Turun Sanomat 11.9.2018
- Turusta tulee pienin askelin vanhusystävällinen kaupunki, Turun Sanomat 12.9.2018
- Vanhukset kaipaavat tietoa asumismahdollisuuksista, Turun Sanomat 25.10.2018
Tiedotimme toiminnastamme Turun kaupungin ja Liikkuva resurssikeskus – hankkeen julkaisemissa (3kpl)
Menovinkit senioreille – esitteessä. Turun Sanomien yhdistys- ja menovinkit -palstoilla oli viikoittain
ilmoitukset tapahtumistamme.
Kuukausittaiset tapahtumakalenterit julkaistiin kotisivuilla ja lähetettiin tiedotusluvan
antaneille yhteistyökumppaneille. Sähköistä viestintää tapahtumista tehtiin myös
Turku-kalenterin ja Facebook-sivumme kautta. Facebookissa jaoimme myös muuta
tietoa vanhusten palveluista, tilanteesta, tutkimuksesta ja tapahtumista. Syksyllä
aloimme julkaista blogia, johon niin vapaaehtoiset kuin työntekijät ja harjoittelijat
tekivät kirjoituksia yhdistystyöstä ja vanhusaiheista. Sekä blogi että facebook – sivut
ovat luettavissa myös yhdistyksen kotisivuilla niiden saavutettavuuden
helpottamiseksi. Facebook-seuraajien määrä kasvoi vuoden aikana 103 henkilöllä.
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Sisäinen viestintä
Sisäisen viestinnän päämääränä on tavoittaa yhdistyksen toiminnassa eri tavoin mukana olevat jäsenet,
vapaaehtoiset ja työntekijät. Tarkoituksena on antaa kokonaisvaltainen kuva yhdistyksen toiminnastamme
ja tiedottaa eri toimijoille heille suunnatuista tilaisuuksista.
Jäsenlehti (4) oli pääkanava jäsenistöllemme suunnatussa viestinnässä. Lehdessä tiedotimme myös kaikille
yhdistyksen vapaaehtoisille kohdennetuista tapahtumista. Kerroimme niistä heille myös tapahtumien ja
kokousten yhteydessä. Lisäksi Tukiystävätoiminnan vapaaehtoisille lähetettiin viisi Ystäväkirjeitä, joissa
kerrottiin yhdistyksen ja Tukiystävätoimintaan liittyvistä asioista sekä erilaisista tapahtumista.
Kaikille työntekijöiden ja yhdistyksessä harjoittelussa olleiden opiskelijoiden kesken pidettiin 43
viikkopalaveria ja Tukiystävätoiminnan työntekijät pitivät 10 kokousta. Eri työryhmien kokouksista
kerromme niiden kohdalla.
Yhdistyksessä otettiin käyttöön Clara – tietojärjestelmä niin ystäväsuhteiden, vapaaehtoisresurssien kuin
jäsenyyksien hallitsemiseksi. Järjestelmän myötä tietojen hallinta ja tietoturva paranivat ja vastaavat nyt
EU:n asettamia standardeja. Tietoturvasta tiedotettiin jäsenlehdessä 2/2018.

YHTEISTYÖ
Vanhusten tarpeisiin vastataksemme toimimme yhdessä muiden järjestöjen, paikallisten yhteisöjen,
viranomaisten, oppilaitosten ja yrityskumppaneidemme kanssa. Toiminnallamme vahvistamme yhteisön
kykyä toimia yhdessä ja lisäämme tietoisuutta vanhusten asemasta ja tarpeista yhteiskunnassamme.
Yhdistyksen edustajat yhteistyöryhmissä
Vanhustyön neuvottelukunta (VTNK): Neuvottelukunnassa toimi yhdistyksen edustajana Terttu Raitanen.
Osallistuimme myös neuvoston järjestämään Siltojen välissä – tapahtumaan sekä tiedotimme neuvoston
tapahtumista.
Lounatuulet yhteisötalo: Yhteisötalon hallituksessa toimi yhdistyksen edustajana Jenny Oldenburg-Tiitto ja
toiminnanjohtaja osallistui yhteisötalon talokokouksiin (4). Olimme mukana yhteisötalon avoimet ovet tapahtumissa.
Nice-ryhmä, kotona asuville vanhuksille toimintaa järjestävien tahojen yhteistyöryhmä. Yhdistyksen
edustajana kokouksissa (4) toimi Nina Karuneva. Ryhmällä on kirjallinen yhteistyösopimus liittyen
asiakasohjukseen ja toiminnan arviointiin.
Valikko, vapaaehtoistoimintaa organisoivien tahojen yhteistyöryhmä. Yhdistyksen edustajana kokouksissa
(6) toimi Santeri Kirsilä. Ryhmä järjesti Hansa-messut syksyllä, mutta yhdistys ei tällä kertaa siihen
osallistunut.
Vapaaehtoisen vanhustyön kehittämisryhmä, vanhustyötä tekevien tahojen vapaaehtoisille koulutusta
järjestävä yhteistyöryhmä. Yhdistyksen edustajana kokouksissa (5) toimi Sonja Vainikka. Ryhmä järjesti
kaksi vapaaehtoistoiminnan kurssia, joista tiedotimme ja olimme mukana esittelemässä toimintaamme.
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Muu toiminnallinen yhteistyö
Turun hyvinvointitoimialan kanssa solmitun kumppanuussopimuksen mukaisesti saimme maksutta
käyttöömme hyvinvointitoimialan tiloja.
Studia Generalia -luentosarja järjestettiin yhteistyössä kaupunginkirjaston ja Turun hyvinvointitoimialan
kanssa kirjaston Studiossa. Muutama luennoista tallennettiin Nivelverkkoon (yhteistyö Nivelyhdistyksen
kanssa).
Järjestimme yhdessä TULE-tietokeskuksen ja Turun vapaa-aikatoimialan kanssa kuntoiluystävätoiminta pilotin, missä yhteistyössä järjestimme vapaaehtoisille kurssin, vertaistapaamisen ja toiminnan
loppuarvioinnin. Vastasimme toiminnan koordinoinnista ja yhteistyötahot antoivat tukea kotiharjoitteiden
suhteen.
Toiminnanjohtaja osallistui TVJ:n, TULE-tietokeskuksen, Nivelyhdistyksen ja TYKS:n luentoyhteistyöryhmään
(1). Ryhmä tutustuu eri tahojen suunnittelemiin luentoihin ja tiedottaa niistä kohderyhmälleen.
Yhdistyksen ehdokas ei tullut valituksi Turun Vanhusneuvostoon. Veimme kuitenkin Vanhusneuvostolle
tiedoksi mm. digimessutapahtumamme ja pyysimme heitä mukaan myös asumismessuillemme sekä
kertomaan toiminnastaan Olohuoneelle ja jäsenlehdessämme.
Oppilaitosyhteistyö
Yhdistyksessä suorittivat opiskeluihinsa liittyvän harjoittelun seuraavat henkilöt:
- Lena Savander, terveydenhoitajaopiskelija Turun AMK 8.1.–11.3.2018
- Minna Räisänen, yhteisöpedagogiopiskelija Turun Humak, 2.-21.2.2018
- Nita Jalopaasi, sosionomiopiskelija Turun AMK (verkko-opinnot) 2.3.–31.5.2018
- Annika Rantamo sosionomiopiskelija Turun AMK 7.5.–30.6.2018
- Vera Holm, sosionomiopiskelija Turun AMK 6.8.–14.10.2018.
- Laila Kolehmainen, oikeustradenomiopiskelija Satakunnan AMK 15.10.–21.12.2018.
- Jonne Suominen, datanomiopiskelija Turun ammatti-instituutti, 25.10.2018–18.1.2019.
Sosionomiopiskelija Jenny Äijälä teki opinnäytetyönsä IKÄIHMISTEN KANSALAISRAATI – Tapaustutkimus
Turun Seudun Vanhustuki ry:n kansalaisraadista. Opinnäyte on luettavissa kotisivuillamme.
Esittelimme toimintaa seuraaville opiskelijoille / oppilasryhmille
- Raision seudun koulutuskuntayhtymän Sosiaali- ja terveysalan Vanhustyön lähihoitajaopiskelijat (4)
- TurunAMK, TST ja kaupungin työllistymishanke, DigiOlkkari opiskelijat (4)
- Löytävä – hankkeen opiskelija.
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HENKILÖSTÖ
Turun kaupungin yhdistykselle myöntämällä avustuksella yhdistyksessä työskenteli 50 % työajalla
toiminnanjohtaja Nina Karuneva. Hän vastaa mm. operatiivisesta toiminnasta sekä henkilöstö- ja
taloushallinnosta (työsuhde 1.5.2016 alkaen).
Yhdistyksessä työskenteli tukityöllistettyinä yhteensä kahdeksan eri henkilöä yhdistystyöntekijän tai –
sihteerin tehtävissä. Jaksot kestivät 1- 12 kuukautta ja viikkotyötunteja oli eri työntekijöillä
työllistämismuodosta riippuen 18–30. Työllistämismuotoja olivat työkokeilu, palkkatuki, työelämään
tutustuminen, oppisopimuskoulutus sekä Turkulisä. Työllistämisessä tehtiin yhteistyötä Turun Seudun TST
ry:n, Kelan, Turun kaupungin Työpisteen, TE-palvelujen, Verven, Rastor Turun toimiston ja
valmennuskeskus Publicin kanssa.
Rekrytointeja tehtiin paitsi yhdistystyöntekijän / -sihteerin tehtäviin, myös tukiystävätoimintaan.
Alkuvuodesta rekrytoitiin sijainen assistentin tehtävään ja joulukuussa assistentin toimenkuvaa muutettiin
ja Tukiystävätoimintaan rekrytoitiin suunnittelija.
STEA:n tuella (ak-rahoitus) Tukiystävätoiminnassa työskenteli
- Nina Karuneva, Tukiystävätoiminnan päällikkö (50 % työaika) 16.3.2015 alkaen.
- Johanna Nummila, Tukiystävätoiminnan ohjaaja (100 % työaika) 16.3.2015 alkaen.
- Sonja Vainikka, Tukiystävätoiminnan ohjaaja (100 % työaika) 1.9.2016 alkaen.
- Vera Holm, Tukiystävätoiminnan ohjaaja (60 % työaika), sairaslomasijaisuus 26.11.2018–16.1.2019.
- Henri Koskinen Tukiystävätoiminnan assistentti (60 % työaika) 16.5.2016 – 21.6.2018 (opintovapaa ajalla
15.1.–31.5.2018).
- Santeri Kirsilä, Tukiystävätoiminnan assistentti (60 % työaika), 12.12.2017- 23.11.2018.
- Laura Väihkönen, Tukiystävätoiminnan suunnittelija (80 % työaika) 10.12.2018 alkaen.
Työhyvinvointi
Henkilökunnalle kuului lakisääteinen työterveyshuolto. Työyhteisössä on laadittu Varhaisen puuttumisen
ohjelma. Työntekijöillä tarjottiin mahdollisuutta työnohjaukseen, mutta tarvetta siihen työntekijät eivät
kokeneet. Työyhteisössä on vuosiloma- ja työaikaseuranta.
Työergonomiaa pyrittiin parantamaan hankkimalla säädettäviä työpöytiä ja uusia työtuoleja. Toimitilojen
lämpötilan vaihtelu ja huono ilmanvaihto tuotti haasteita. Ongelmakohdista tiedotettiin vuokranantajalle.
Työyhteisölle on laadittu työturvallisuusohjeet ja jokainen työntekijä velvoitettiin käymään ne läpi.
Lounatuulet yhteisötalolla on pelastussuunnitelma ja työntekijät osallistuivat yhteisötalon
turvallisuuskävelyyn. Työntekijöillä on käytynä vähintään hätäensiapu -kurssi.
Toiminnanjohtaja kävi henkilökohtaiset kehityskeskustelut työntekijöiden kanssa. Yhdistystyöntekijöiden
kesken käytiin myös ryhmäkeskusteluja. Toiminnanjohtaja osallistui Siviksen järjestämään alueellisen
toiminnanjohtajien verkostoon.
Työntekijöille on laadittu toimenkuvat, jotka vuoden aikana tarkastettiin. Uusien työntekijöiden toimintaan
ja työyhteisöön perehdytys tapahtuu muun muassa jokaisen työntekijän henkilökohtaisin tapaamisin.
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Perehtymistä tukee myös viikoittaiset työyhteisön palaverit. Työntekijöitä kannustettiin myös toisen työn
tukemiseen.
Henkilökunnalla oli tyky – päivät toukokuussa ja joulukuussa. Henkilökunta sai osallistua Lounatuulet
keskiviikkokahville ja yhteisötalon hyvinvointihetkiin, jossa sai opastusta mm. taukoliikuntaan.
Työntekijöiden ammatillista osaamista ja työssä jaksamista tuettiin tarjoamalla mahdollisuus osallistua
koulutuksiin sekä alan tapahtumiin ja seminaareihin. Tavoitteena on ymmärtää paremmin
toimintaympäristön kokonaisuutta sekä vahvistaa asiakasohjausosaamista. Työyhteisön sisäisten
koulutusten avulla sekä päivittäisellä työn yhdessä tekemisellä osaamista siirrettiin koko työyhteisöön.
Henkilökunnan yhteisen keskustelun ja työn kehittämisen paikkoina toimivat viikkopalaverit ja
Tukiystävätoiminnan kuukausipalaverit sekä kesäkuussa järjestetty työyhteisön kehittämisiltapäivä.
Henkilöstön koulutukset
- Johanna Nummila suoritti Vapaaehtoistyön ohjauksen valmiudet – koulutuksen (Suomen
mielenterveysseura)
- Sonja Vainikka suoritti Gerontologian perusopintoja (Turun avoin yliopisto)
- Marja Huttunen suoritti yhdistyssihteerin ammattiopinnot (oppisopimuskoulutus, RASTOR)
- Nina Karuneva suoritti järjestöjohtajan opintoja (oppisopimuskoulutus, RASTOR)
- koko työyhteisö osallistui Kuntoutussäätiön STEAn rahoittamaan ARTSI-toimintaan, jossa
tarjotaan tukea pienille sosiaali- ja terveysalan järjestöille oman toiminnan systemaattiseen arviointiin
ja kehittämiseen
- Sonja Vainikka kävi Hätäensiapu – koulutuksen ja kaikille tarjottiin mahdollisuutta osallistua
Lounatuulet yhteisötalon järjestämään defibrillaattorin käyttökoulutukseen.
Henkilökunta osallistui 18 eri luennolle tai seminaariin, joita järjestivät mm. JärjestöSote 113,
Kompassihanke ja STEA. Tutustumiskäynnein henkilökunta tutustuivat DaisyLadies:n, Kaskenlinnan
kuntoutuksen, Suvanto ry:n ja Mielenterveyden keskusliiton toimintaan.

TOIMITILAT
Yhdistyksen toimitilat ovat Lounatuulet Yhteisötalo ry:n (sote-järjestöille suunnattu yhteisötalo)
vuokratiloissa osoitteessa Läntinen Pitkäkatu 33, Turku. Yhteisötalon tilat ovat esteettömät. Yhdistyksellä
on käytössä noin 110m2, johon sisältyy 5 toimistohuonetta ja ryhmätila. Mm. yhdistyksen ryhmät (lukuun
ottamatta tuolijumppaa) ja vapaaehtoiskoulutukset toteutetaan ryhmätilassa. Yhteisötalon jäsenten
käytössä on mm. erikokoisia ryhmätiloja.

YHDISTYKSEN TALOUS
Yhdistyksen toiminta perustuu pääasiassa palkattomaan vapaaehtoistoimintaan. Yhdistys sai rahoitusta
Turun kaupungilta ja Tukiystävätoiminta STEA:lta. Toimintaa rahoitettiin myös mm. jäsenmaksuilla,
lahjoituksilla, varainkeruutilaisuuksilla sekä myymällä käsityökerhon tuotteita ja arpoja. Yksittäisistä
lahjoituksista suurimpia oli Kavli Oy:n joulukuussa tuloutunut lahjoitus. Kavli Oy:n Turun tehtaan
henkilökunta oli valinnut yhdistyksen lahjoituskohteekseen. Yhdistys sai myös testamenttilahjoituksen,
mutta sen realisoituminen jäi vuodelle 2019.
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Yhdistys anoi STEA:lta avustusta kuntoiluystävä- sekä ylisukupolviseen toimintaan, mutta avustusta ei
myönnetty ja näin toimintamuotoja ei pystytty aloittamaan.
Kirjanpito ja huhtikuun alusta myös palkanlaskenta ostettiin Turun Finanssikirjanpito Ky:ltä, ATK-palvelut
ATK-apu SP-systems Oy:ltä ja toimistosiivous Leni Palvelut:lta. Tilintarkastuksen teki HT Pekka Haavisto BDO
Turku.
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VAPAAEHTOISTOIMINTA
Noin 180 vapaaehtoisemme ovat 20–82 vuotiaita naisia ja miehiä. Mukana on opiskelijoita, työttömiä,
työssä käyviä ja eläkeläisiä, joiden määrä vapaaehtoisista on suurin. Uusia toimijoita saatiin niin
ystävätoimintaan kuin työryhmiin ja ryhmien ohjaajiksi. Kuukausitasolla vapaaehtoisemme tekevät lähes
700 vapaaehtoistuntia vanhusten hyväksi (seurantajaksot maalis- ja lokakuu).
Kaikille vapaaehtoisille järjestettiin viisi koulutus-/
kiitostapahtumaa: maaliskuussa tutustuttiin Kunnon kotiin (15
osallistujaa), kesäkuussa virkistäydyttiin Picnic-risteilyllä (40
osallistujaa), lokakuussa vietettiin iltapäivä kaatumisen ehkäisy –
teeman ympärillä (33 osallistujaa), marraskuussa vietimme
Marimekkoiltaa (16 osallistujaa) ja joulukuussa tarjosimme glögit
(viisi osallistujaa).

Kuva 2. Vapaaehtoisia risteilyllä.

Keväällä neljä vapaaehtoista kävi Vanhustyön Keskusliiton järjestämän Ystäväpiiri – koulutuksen ja
pätevöityivät näin näiden ryhmien ohjaajiksi.
Tukiystävätoiminnan vapaaehtoiset
Suurin osa vapaaehtoisistamme toimii STEAn rahoittamassa Tukiystävätoiminnassa. Tukiystävätoiminnan
vapaaehtoiseksi haluavat osallistuvat joko Ystävän peruskurssille tai heidät perehdytetään toimintaan
henkilökohtaisessa tapaamisessa. Kursseja järjestettiin vuoden aikana 10 ja niille osallistui yhteensä 47
henkilöä. Perehdytyksessä (11) kävi 13 henkilöä. Lisäksi kokeilimme syksyn aikana pienimuotoisesti
liikuntaystävätoimintaa. Näille vapaaehtoisille (4) järjestettiin erillinen liikuntaystäväkurssi yhteistyössä
TULE-tietokeskuksen ja Turun kaupungin liikuntatoimen kanssa. Vapaaehtoiset allekirjoittavat
liittymissopimuksen aloittaessaan toiminnan.
Vapaaehtoisia toimi tukiystävätoiminnassa vuoden 2018 aikana yhteensä 158 eri henkilöä. Kuukausitasolla
heitä toimi 102–109. Ulkoiluystävyydet olivat määräaikaisia, samoin liikuntaystävyydet. Kaaviossa 3 on
esitettynä ystävien määrät kuukausitasolla.
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Kaavio 3. Tuki-, puhelin, - ulkoilu- ja kuntoiluystävien määrä kuukausitasolla.
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Tukiystävätoiminnan vapaaehtoisille oli kahdeksan vertaistuellista Ystävätapaamisia, joissa oli mm.
asiantuntijaluentoja. Tilaisuuksiin osallistui yhteensä 141 vapaaehtoista. Vapaaehtoisille tarjottiin
mahdollisuutta osallistua myös suljettuun, kahdeksan kokoontumista käsittävään työnohjaukselliseen
ryhmään. Ryhmään ilmoittautui yhdeksän vapaaehtoista.
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.
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 Vanhustuen Viesti -jäsenlehden välityksellä.
Ryhmän vastaavana toimi Maarit Kulmala ja sihteerinä Marina Heino. Muut ryhmäläiset: Sini Eloranta, Arja
Järvinen, Pasi Laakso, Maaria Lilja, Pirjo Rinne, Marja Tuohimaa, Laura Viikari, Iida Villman sekä
työntekijöistä Nina Karuneva. Ryhmä kokoontui 10 kertaa. Toimintavuoden aikana edunvalvontaryhmä
seurasi ja käsitteli mm. seuraavia asioita:

-

Ikäihmisten mielenterveyspalvelut. Kokouksessa vieraili vanhuspsykiatrian työryhmän osastonhoitaja
Pirkko Silfver ja tehostetun avohoidon osastonhoitaja Hannaleena Arvio, jotka kertoivat yleisesti
mielenterveystyöstä kaupungissa, sekä psykoterapeutti Maarit Krug, joka kertoi ammattilaisen

näkemyksiä.
-

Kelan taksikuljetusten tilanne.
Kotihoidon henkilöstötilanne sekä tablettien käyttöönotto kotihoidossa. Aiheesta kirjoitettiin
mielipidekirjoitus Turun Sanomiin.
Turun kaupungin kasvuohjelma. Kannanotto ohjelmaan.
Kansalaisaloite vanhusasiavaltuutetun saamiseksi Suomeen. Ryhmä tiedotti aloitteesta.
Aloite ”Vanhuksille oma tv-ohjelma” Ylelle sekä haaste VTKL:lle ja muille vanhustoimijoille yhtyä
aloitteeseen.
Ryhmän kuuli ikäihmisten kansalaisraatilaisten lausuntoja. Kansalaisraati -ryhmä aloitti toimintansa
2017 ja siinä toimii 11 turkulaista ikäihmistä. Tämä ryhmä kokoontui vuonna 2018 neljästi.
Mielipidekirjoitus Turun Sanomiin ikäystävällisyydestä Turussa. Kirjoitus valtakunnalliseen Vanhustyö –
lehteen koskien vanhusten kuulemista päätöksenteossa.

Ryhmä järjesti seuraavat vanhuksia osallistavat maksuttomat ja kaikille avoimet tapahtumat:
1. Digimessut 27.2.2018 Ruusukorttelin hyvinvointikeskuksessa. Tapahtuman järjestelyssä avusti
yhdistyksessä harjoittelussa yrittäjyysjaksolla ollut terveydenhoitajaopiskelija Leena Savander.
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Messuista tiedotettiin mm. Turun Sanomien lehtikirjoituksin (2 kpl). Esittelijöitä kutsuttiin 22. He edustivat
digipalveluita tarjoavia (mm. Kela ja Yle) sekä digiopastusta antavia tahoja (mm. eri yhdistystoimijoita).
Messuvieraita kävi pakkaspäivänä noin 200. Kerätyn palautteen mukaan messut koettiin monipuolisena ja
informatiivisena tapahtumana ja esittelijöiden aktiivisuutta kiiteltiin.
2. Tuetun asumisen messut 23.10.2018 Ruusukorttelin hyvinvointikeskuksessa.
Messuilla esiteltiin senioreille itsenäistä asumisen,
palvelu- sekä tehostetun asumisen eri muotoja. 22
tahon toimesta esiteltiin mm. ikäihmisten perhehoitoa,
muistisairaille, kuuroille ja ruotsinkielisille tarkoitettuja
asumispalveluita, Kela oli kertomassa asumisen
tukiasioista sekä Turun kaupungin sosiaaliasiamies
omista palveluistaan ja asiakkaan oikeuksista
palveluasumiseen hakeutuessa ja Asumisen Apu –
projekti puhumassa vanhuuden
Kuva 3. Tunnelmia tuetun asumisen messuilta.
asumiseen varautumisesta.
Messuvieraita kävi noin 270. Moni sai messuilta uutta tietoa, mutta kaupungin asumispalveluista vastaavaa
tahoa olisi kaivattu esittelijöiden joukkoon. Heitä oli pyydetty, mutta tapahtuma ei kenellekään vanhusten
asumispalveluissa toimivalle sopinut. Lounais-Suomen alueuutisissa tuli lähetys ja Turun Sanomissa oli kaksi
kirjoitusta messutapahtumaan liittyen.
Edunvalvontaryhmä kysyi asumismessuillaan messukävijöiltä ”Mikä parantaisi arkista hyvinvointiasi?” ja
työsti esille nousseita asioita: mm. rollator – kouluista ehdotus laajentaa eri puolelle Turkua ja kannanotto
paperisessa muodossa tiedottamisesta ikäihmisille.
Tiedotusryhmä
Ryhmän vastaavana toimi Katri Lahtivuori ja jäseniä olivat Päivi Eskola, Terttu Raitanen, Johanna Rasi sekä
Maarit Rintala ja työntekijöiden edustajana Nina Karuneva. Ryhmä kirjoitti ja otti kuvia lehteen sekä arvioi
lehden sisältöä vanhusnäkökulmasta.
Tiedotusryhmä suunnitteli ja tuotti neljä 28-sivuista jäsenlehteä vuodessa.
Näistä lokakuun lehti oli Tukiystävätoiminnan erikoisnumero. Lehdessä oli
mm. luentotiivistelmiä, tiedotteita vanhuksia koskevista asioista (mm.
mielenterveyspalveluista, testamentin ja valtakirjan teosta, saattajakortista ja
kaltoinkohtelua kokevien tukipalveluista) sekä yhdistyksen toiminnasta ja
tapahtumista.
Jäsenlehti postitettiin jäsenille, aktiivisille Tukiystävätoiminnan
vapaaehtoisille ja sekä toiminnassa mukana oleville tuettaville vanhuksille.
Lisäksi lehteä jaettiin eri tiedotustapahtumissa ja yhteistyötilaisuuksissa.
Lehden painosmäärä oli 1000 kpl/nro. Lehden taitosta vastasi Nina Karuneva
ja painatuksesta X-copy.
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Ohjelmatyöryhmä
Ohjelmatyöryhmä suunnitteli ja toteutti viihdetilaisuuksien ja retkien ohjelmat. Ryhmän vastaavana toimi
Eira Tähtinen ja jäseninä Seppo Grönlund, Jukka Juvonen, Katri Lahtivuori, Olavi Mikola, Teijo Pöyhönen
sekä henkilökunnan edustajana Marja Huttunen ja Nina Karuneva. Ryhmä järjestää tilaisuudet yhteistyössä
hyvinvointikeskusten kanssa, joten myös hyvinvointikeskuksen työntekijä kutsuttiin kokouksiin.
Uudelleenorganisoitumisen ja työntekijävaihdosten vuoksi hyvinvointikeskusten edustaja ei kokouksiin
pystynyt osallistumaan.
Ryhmä järjesti yhteensä 15 kaikille avointa ja maksutonta virkistys- ja laulutilaisuutta. Näistä kaksi oli
jäsenistön erityisen toiveen mukaan järjestettyjä erillistä yhteislaulutilaisuuksia Ruusukorttelissa, jotka veti
Katri Lahtivuori. Muita laulutilaisuuksia olivat hiljaisen viikon Hengellisten laulujen tilaisuus, kesäkuun
Koululaulut ja loppuvuoden kaksi Kauneimmat joululaulut - tilaisuutta, joista vastasi Eira Tähtinen.
Yhdeksän Vanhustuen iltapäivä -tilaisuuksien juontajina toimivat Eira Tähtinen, Katri Lahtivuori ja Sirkku
Salomaa. Tilaisuuksien järjestämisessä tehtiin yhteistyötä Ruusukorttelin ja Lehmusvalkaman
hyvinvointikeskuksen kanssa.

Kuva 4. Kuvia ohjelmaryhmän tapahtumista.

Ohjelmaryhmä järjesti myös omakustannehintaan kaksi retkeä ja kolme teatterimatkaa. Talvella käytiin
katsomassa Raumalla ”Rakastunut Ryti” -näytelmä, Kesällä Tampereella ”Ehtoolehdon sankarit” ja talvella
Kaarinassa ”Ylpeys ja ennakkoluulo”. Matkavastaavina toimivat Seppo Grönlund, Eira Tähtinen ja Katri
Lahtivuori. Näillä retkillä ja matkoilla oli mukana 58 ei-jäsentä.
Vuoden aikana järjestettiin kaksi varainkeruutilaisuutta: maaliskuun Maalisriehan koosti ja juonsi Eira
Tähtinen ja lokakuun Slaavilaisen iltapäivän Katri Lahtivuori. Lisäksi Eira Tähtinen toteutti yhteistyössä
Lehmusvalkaman hyvinvointikeskuksen
varainkeruu
toiminnanohjaaja Jaana Saarisen ja
(2); 234
Iltapäivät (10)
retki (2); 76
Kulttuuritekoja ry:n kanssa
Laulut (5)
teatteri (3);
marraskuussa yhdistyksen Nenäpäivä
Iltapäivät
146
teatteri (3)
hyväntekeväisyystilaisuuden.
(10); 955
Ohjelmatyöryhmän tilaisuuksiin
osallistui reilu 1700 henkilöä
(tapahtumat ja osallistujamäärät
kaaviossa 4). Esiintyjät tulivat tilaisuuksiin
pääsääntöisesti vapaaehtoisina.

Laulut (5);
315

retki (2)
varainkeruu (2)

Kaavio 4. Ohjelmaryhmän järjestämät tapahtumat sekä
osallistujamäärät.
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Tapahtuma-avustajat
Tapahtuma-avustajien ryhmää kutsutaan Syke-ryhmäksi. Sen jäsenet toimivat ohjelmatyöryhmän
tilaisuuksissa, yhdistyksen yleisöluennoilla Ruusukorttelissa ja Lounatuulet yhteisötalossa sekä
edunvalvontaryhmän tapahtumissa avustajina kahvittamassa ja saliapulaisina. Vuonna 2018 näitä
tilaisuuksia oli 24. Ryhmä piti kaksi toiminnan palaute- ja suunnittelukokousta yhdessä yhdistystyöntekijä
Marja Huttusen ja toiminnanjohtaja Nina Karunevan kanssa.
Ryhmässä toimivat Aili Sjöroos, Airi Hellberg, Anita Sorsimo, Anneli Koivikko, Anneli Virta, Helena Okslahti,
Hellevi Otamo, Hilpi Arki, Irmeli Rytkönen, Kristina Sommerfelt, Leena Koivunen, Mirja Mattila, Pia Orava,
Pirjo Solin, Pirkko Kankare, Pirkko Rantanen, Raija Kuronen, Raili Seppänen, Sirkka-Liisa Salomaa, Soile
Nurmi, Tuula Mäkiö, Tuula Nuutinen ja Varpu Salo.

MUUT TAPAHTUMAT JA TOIMINTA
Luennot
Yhdistys järjesti yhteistyössä Turun kaupunginkirjaston ja Turun yliopiston kanssa 10 Studia Generalia
senioreille -luentoa Turun pääkirjaston Studiossa. Luentoja pidettiin mm. seuraavista aiheista: diabetes,
yksinäisyys, sairauskohtausten tunnistaminen, kodin turvallisuus ja itsemääräämisoikeus ja niitä kokoontui
kuulemaan yhteensä 570 kuulijaa.
Lisäksi järjestimme luennot Lounatuulet yhteisötalossa (1, edunvalvontavaltuutus)) sekä
hyvinvointikeskuksissa yhteistyössä Lehmusvalkaman (2, lääkehoito, voima- ja tasapainoharjoittelu) ja
Ruusukorttelin (1, voima- ja tasapainoharjoittelu)) kanssa. Nämä luennot tavoittivat 220 kuulijaa.
Yhdistyksen toimistolle kokoonnuttiin kuulemaan Olohuoneen tietoiskuja joka toinen viikko yhteensä 20
kertaa. Tilaisuuksissa asiantutijat pitivät alustuksen aiheestaan ja keskustelivat osallistujien esiin nostamista
kysymyksistä. Alustusaiheita olivat mm. silmäsairaudet, tuetut lomat, sydänterveys, mielenterveyspalvelut,
aivoterveys, jalkaterän terveys, digineuvonta, Kelan palvelut ja hoitotahto. Tilaisuuksiin osallistui 191
henkilöä.
Lisäksi yhdistyksessä harjoittelussa ollut terveydenhoitajaopiskelija piti tammi-helmikuussa kolme miehille
suunnattua keskustelutilaisuutta yhdistyksen toimistolla. Aiheina olivat ajokorttiasiat, sydänterveys ja
eturauhasvaivat. Tilaisuudet tavoittivat muutamia osallistujia.
Ryhmätoiminta
Yhdistyksen ryhmät olivat kaikille avoimia ja maksuttomia lukuun ottamatta Tahtoni- ja Ystäväpiiriryhmiä,
jotka olivat vain ilmoittautuneille. Ryhmissä ohjaajina toimivat vapaaehtoiset, opiskelijat ja erityisesti
kesäaikaan työntekijät. Ryhmätoiminta tavoitti vuoden aikana 1524 osallistujaa (erittely kaaviossa 5).
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Ryhmänohjaajat kokoontuivat kahdesti yhdessä toiminnanjohtajan kanssa. Tapaamisissa arvioitiin
toiminnan onnistumista ja pohdittiin vanhuksilta saatuja palautteita. Näiden perusteella tarkennettiin
ryhmien toimintakäytänteitä ja laadittiin ohjeistus muun muassa vanhusten huomioimiseen.
bingo (15)
14 %
bingo (15)

ikivireät (10)

kädentaidot (4)
1%

kädentaidot (4)
käsityökerho (17)
levyraati (6)

ikivireät (10)
4%

käsityökerho (17)
9%

tuolijumppa (33)
52 %

levyraati (6)
3%

muistelupiiri (4)
pelikerho (46)

muistelupiiri (4)
1%

tuolijumppa (33)
pelikerho (46)
16 %

Kaavio 5. Avoimien ryhmien toimintamuodot, tapahtumakerrat ja ryhmätoimintaan osallistuneiden
prosenttuaalinen jakautuminen ryhmiin.

Bingoa pelattiin kerran kuussa. Peli oli osallistujille maksuton ja palkinnot saatiin pääsääntöisesti
lahjoituksina eri yrityksiltä. Bingoemäntinä toimivat Marja Lumio ja Helena Hemsley.
Ikivireät-ryhmä kokoontui joka toinen viikko sekä keväällä että syksyllä joka toinen viikko yhdessäoloa ja
keskustelua varten. Vilkasta keskustelua luotsasivat Heikki Suhonen ja Rainer Grönlund.
Käsityökerho Vakka teki yhdistyksen toimistolla joka toinen viikko käsitöitä. Ryhmän vastuuhenkilönä toimi
Terttu Raitanen. Materiaalit käsitöihin hankki yhdistys tai saatiin lahjoituksena. Käsityökerhon tuotteita
annettiin lahjoituksena Turun Tyttöjen Talolle (essuja ja patalappuja), TYKS vastasyntyneiden osastolle ja
teho-osastolle ja (turvalonkeroita ja sukkia), Kaskenlinnan saattohoitoyksiköihin (sukkia) ja TYKS
syöpäosastoille (hihoja ja sytopipoja). Kerholaiset kävivät hakemassa ideoita käsityömessuilta ja
osallistuivat tuotteiden myyntitilaisuuksiin (6) yhdessä yhdistyksen työntekijän kanssa.
Pelikerho järjestettiin viikoittain. Osallistujat pelasivat korttia, lautapelejä ja kesällä myös ulkopelejä
lähipuistossa. Osallistujat saivat myös tuoda mukanaan omia pelejä ja opastaa toisiaan uusien pelien pariin.
Pelikerhon ohjaaja vaihtui moneen otteeseen vuoden aikana. Ohjaajina toimivat mm. sosionomiopiskelijat
Nita Jalopaasi, Annika Rantamo ja Vera Holm.
Tuolijumppa järjestettiin Ruusukorttelissa hyvinvointikeskuksen liikuntasalissa kerran viikossa kesätaukoa
lukuun ottamatta. Ryhmää ohjasi Anneli Virta. Osallistujat osallistuivat jumppaan omalla vastuullaan ja
oman kuntonsa mukaan tarvittaessa liikkeitä soveltaen.
Tahtoni – koulutuksesta vastasi Jenny Oldenburg-Tiitto ja vuonna 2018 järjestettiin yksi viiden hengen
ryhmä, joka kokoontui neljästi. Ryhmän aiheena oli mm. edunvalvontavaltuutuksen laatiminen.
Ystäväpiiri ryhmiä järjestettiin kolme. Keväällä Maarit Rintalan ja Liisa Saarisen sekä Marina Heinon ja
Marja Tuohimaan vetämät ryhmät kokoontuivat Lounatuulet yhteisötalossa. Molemmissa ryhmissä oli
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kuusi osallistujaa. Syksyllä Ystäväpiiri järjestettiin yhteistyössä Ruusukorttelin hyvinvointikeskuksen kanssa.
Ohjaajina toimivat Marja Tuohimaa ja Marina Heino, ja ryhmässä oli kahdeksan osallistujaa.
Kesällä yhdistyksen toimistolla toimi kolme ryhmää viikoittain. Näitä ryhmiä olivat bingo, kädentaidot –
ryhmä, levyraati, muistelupiiri ja pelikerho. Kesän ryhmiin (33 kpl) osallistui yhteensä 239 henkilöä.
Vanhuksille suunnattu ystävätoiminta
Tukiystävätoiminta toimii STEAn myöntämän Ak-hankeavustuksella. Toiminnan tarkoitus on vähentää yksin
asuvien yli 70-vuotiaiden yksinäisyyttä tarjoamalla heille vapaaehtoisen tuki- tai puhelinystäväksi. Kesäisin
on mahdollista saada myös ulkoiluystävä. Tukiystävän kanssa tavataan 1-2 kertaa kuukaudessa noin kaksi
tuntia kerrallaan. Tukiystävä on juttuseurana ja myös ulkoilu- ja asiointiapuna. Puhelinystävän kanssa
soitellaan 2-4 kertaa kuukaudessa noin 30 minuuttia kerrallaan. Kesäkuusta elokuuhun vapaaehtoiset
ulkoilivat tuettavien kanssa kahdesti kuukaudessa. Kuntoiluystävätoimintaa, jossa vapaaehtoinen kävi
vanhuksen luona yhdessä jumppaamassa ohjeiden mukaan joka toinen viikko, kokeiltiin syys-joulukuun
ajan. Vapaaehtoinen ei tee ammattihenkilöstölle kuuluvia tehtäviä. Ystävätoiminnan piiriin eivät kuulu
ammatillista apua muisti-, mielenterveys- tai päihdesyistä tarvitsevat henkilöt, sillä vapaaehtoiset toimivat
tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin.
Ennen ystäväsuhteen alkua tukiystävätoiminnan ohjaaja tekee vanhuksen luokse kartoituskäynnin. Käynnin
tarkoituksena on selventää vanhuksen tarpeita ystävätoiminnan suhteen sekä toimintamme periaatteita.
Ohjaajat antavat tarvittaessa vanhukselle tai omaisille ohjausta palvelujen piiriin. Käyntejä tehtiin yli 80 ja
tukiystävätoimintaan mukaan otettiin suurin osa näistä ihmisistä. Ystäväpyyntöjen sekä kartoituskäyntien
perusteella kohderyhmään kuulumattomat asiakkaat ohjattiin muiden palvelujen piiriin. Tuettavista suurin
osa asui Turussa, muutamat asuivat Raisiossa, Liedossa ja Kaarinassa.
Ystäväsuhteet
Ystäväsuhde alkaa vanhuksen, ystävän ja ohjaajan yhteisellä tapaamisella, sopimuskäynnillä. Näitä käyntejä
tehtiin vuoden aikana 58 eli uusia ystäväsuhteita solmittiin tämän verran. Käynnin aikana vanhus ja
vapaaehtoinen saavat tutustua toisiinsa ja samalla sovitaan ensimmäinen kahdenkeskinen tapaaminen tai
soitto. Ohjaaja soittaa em. tapaamisen jälkeen sekä vanhukselle että vapaaehtoiselle ja kysyy tapaamisen
sujumisesta. Tässä kohtaa saattaa vielä nousta joitain kysymyksiä esiin. Kaaviossa 6 on esitettynä
kuukausittaiset ystäväsuhteiden ja uusien sopimuskäyntien määrät.
Joulukuu
Marraskuu
Lokakuu
Syyskuu
Elokuu
Heinäkuu
Kesäkuu
Toukokuu
Huhtikuu
Maaliskuu
Helmikuu
Tammikuu

102
109
109
109
103
107
108
105
104
106
106
109
90

1
7
4
11
3
1

Voimassa olevat ystäväsuhteet

4

Sopimuskäynnit

7
3
4
4

9
95

100

105

110

115

120

125

Kaavio 6. Tukiystävätoiminnan voimassa olevat ystäväsuhteet ja tehdyt sopimuskäynnit kuukausittain.
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Toiminnan käynnistyttyä ohjaaja soittaa myös vanhuksen nimeämälle yhteyshenkilölle, omaiselle, läheiselle
tai viranomaiselle, ja kertoo toiminnasta. Tuettavien omaisille järjestettiin huhtikuussa omaisten ilta, jossa
heillä oli mahdollisuus tutustua Tukiystävätoimintaan ja kysellä toiminnasta. Iltaan osallistui viisi omaista.
Kuukausitasolla ystäväsuhteita oli
toiminnassa 102–109.
Tukiystäväkäyntejä tehtiin 1739 ja
tukiystäväpuheluita soitettiin 615.
Sekä tukiystäväkäyntien että puheluiden määrät ovat
lisääntyneet vuosittain vuodesta
2015 vuoteen 2018 (kaavio 7).

2000

1271

1463

1617

1739

1000
124

218

412

615

0
2015

2016

2017

Puheluiden määrä

Käyntien määrä

2018

Kaavio 7. Tukiystävätoiminnan ystäväkäyntien ja – soittojen määrät vuosina
2015–2018.

Toimintaluvut kertovat toiminnan olevan halutumpaa kuin mihin pystymme vastaamaan. Ystäväsuhteita
toimi kuukautta kohden enemmän kuin tavoitteeksi (100) oli asetettu ja silti vanhuksia oli jonossa
odottamassa ystävää. Tähän tarpeeseen pyrimme keväällä vastaamaan suuntaamalla Ystäväpiiritoiminnan
jonossa oleville. Tämä ei kuitenkaan helpottanut tilannetta, sillä usea vanhus ei heikon toimintakykynsä
vuoksi jaksanut osallistua ryhmätoimintaan. Lähtemistä vaikeutti myös kulkemisen vaikeus. Toimintakyvyn
tukemiseksi kokeilimme syksyllä kuntoiluystävätoimintaa, jossa vapaehtoiset jumppasivat vanhuksen
kanssa vanhuksen kotona. Pilotin aikana havaitsimme toiminnan koordinoinnin vaativan vanhusten
liikuntaan perehtyneen työntekijän panoksen ja kokeilu päätettiin resurssien puuttuessa lopettaa.
5%6%

11 %

ikä
70-75

76-80

21 %
24 %
33 %

81-85
86-90

91-95

Tuettavia oli vuoden 2018 aikana mukana
toiminnassa yhteensä 189. Iältään he olivat
71–99-vuotiaita ja suurin ikäryhmä olivat 86–
90-vuotiaat (kaavio 8). Joulukuun lopussa
tuettavia oli 102 ja 95 % heistä oli naisia.

96-100

Kaavio 8. Tukiystävätoiminnan tuettavien ikäjakauma
vuonna 2018.

Ystäväsuhteita myös päättyi. Suurin osa päättymiseen oli vanhuksen (48) terveyden tai toimintakyvyn
laskusta tai kuolemasta johtuva. Vapaaehtoisia (38) lopetti toiminnan, johtuen oman elämäntilanteen
muuttumisesta (muutto, työpaikan saanti, jne). Toiminnan päättyessä molemmilta tahoilta pyydetään
mahdollisuuksien mukaan palautetta toiminnasta ja vapaaehtoinen saa toiminnastaan todistuksen. Mikäli
toinen osapuoli haluaa, annetaan hänelle mahdollisuus uuteen ystäväsuhteeseen.
Tuettaville ja vapaaehtoisille järjestettiin joulujuhla Lounatuulten yhteisötalossa. Tilaisuudessa oli tarjolla
riisipuuroa ja torttuja sekä esityksiä. Tapahtumaan osallistui hieman yli 50 henkilöä.
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TOIMINNAN SEURANTA JA ARVIOINTI
Yhdistyksessä on laadittuna arvioinnin vuosikello, jonka mukaan seuranta ja arviointi toteutetaan.
Toiminnasta kerättiin palautetta kyselylomakkein ryhmiin ja tapahtumiin. Toimintaa seurattiin myös
osallistujamäärälaskennalla. Nämä luvut on esitetty toimintojen yhteydessä. Osallistujakyselyiden lisäksi
kerättiin vapaaehtoispalautetta ja työntekijät arvioivat toimintaa. Arvioinnin tilaisuuksia olivat myös
hallituksen järjestämät tilaisuudet 5.3. ja 21.8.2018.
Osallistujapalaute
Palaute kerättiin tilaisuuksissa kyselylomakkein ja vastauksen sai antaa nimettömänä. Tarvittaessa vastaaja
sai apua kyselyyn vastaamisessa. Tällöin kysymykset esimerkiksi luettiin ääneen tai vastaukset kirjattiin
vastaajan puolesta. Kaikki tilaisuuksiin osallistuneet saivat mahdollisuuden vastata kyselyyn.
Osallistujapalaute osoittaa, että toimintamme on saavuttanut sille asetetut tavoitteet hyvin kaikkien
toimintamuotojen osalta. Taulukoissa on esitetty väitteen kanssa samaan mieltä olevien osuudet.
Virkistystilaisuudet
Kyselyyn vastanneet (25) olivat 61–93-vuotiaita. 91 % vastaajista oli naisia.

Vanhustuen iltapäivä, samaa mieltä väitteen kanssa olevat
Koen osallistumisen edistäneen hyvinvointiani.

88%

Osallistuminen paransi mielialaani.

76%

Tilaisuuteen on mukava tulla.

96%

Tilaisuus on minulle sosiaalisesti tärkeä.

88%

Ryhmätoiminta
Kysely tehtiin kuudessa eri ryhmässä. Kyselyyn vastanneet (44) olivat 57–93-vuotiaita. 92 % vastaajista oli
naisia.

Ryhmätoiminta, samaa mieltä väitteen kanssa olevat
Osallistumisen edistäneen hyvinvointiani.

85%

Osallistuminen on parantanut mielialaani.

85%

Tunnen olevani tervetullut.

Osallistuminen on minulle sosiaalisesti tärkeää.

87%
86%
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Luennot
Studia Generaliassa kyselyyn vastanneet (11) olivat 65–82-vuotiaita naisia.

Studia Generalia, samaa mieltä väitteen kanssa olevat
Sain luennolla uutta tietoa.

72%

Luennon aihe oli tärkeä.

90%

Luennon aihe oli kiinnostava.

90%

Olohuoneen kyselyyn vastanneet (7) olivat 65–80-vuotiaita naisia.

Olohuoneen tietoisku, samaa mieltä väitteen kanssa olevat
Sain luennolla uutta tietoa.

42%

Luennon aihe oli tärkeä.

85%

Luennon aihe oli kiinnostava.

85%

Vapaaehtoisten kokemuksista
Eri vapaaehtoistoiminnoissa toimivilta palautetta saatiin tapaamisten / kokousten yhteydessä ja
ryhmänohjaajilta myös kyselylomakkeella.
Vapaaehtoisia motivoi toimintaan se, että he kokivat toiminnan vanhuksille tärkeäksi. Kun vanhus tuntuu
saaneensa iloa toiminnasta, vapaaehtoinen kokee itsensä merkitykselliseksi.
Yhteistyö yhdistyksen työntekijöiden kanssa on yleisesti sujunut hyvin. Työntekijöiden vaihtuminen
kuitenkin rasittaa vapaaehtoisia ja epäselvyyksiä tai väärinymmärryksiä syntyy helposti. Tilanteet on
pystytty kuitenkin selvittämään.
Käytännön järjestelyt ovat palautteen mukaan sujuneet hyvin toimistolla olevissa tapahtumissa. Joissakin
ryhmätiloissa on ollut ongelmia ilmanvaihdon kanssa. Kaupungin tiloissa tapahtui aikamuutoksia, jotka
aiheuttivat hämmennystä ja turhautumista. Aina välineet eivät ole olleet kunnossa ja muutamia kertoja
tilojen avauksessa on ollut epäselvyyksiä. Yhteistyö nähdään kuitenkin tarpeellisena.
Palautteen mukaan yhdistys on tarjonnut riittävästi tukea vapaaehtoisille heidän toimintaansa. Vaikka
kaikki eivät järjestettyihin tilaisuuksiin osallistu, he kokevat tärkeäksi tämän mahdollisuuden.
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Tukiystävätoiminnan arviointia
Tukiystävätoimintaa arvioitiin haastatteluin ja kyselyin. Ohjaajat kävivät vapaaehtoisten kanssa
vuosikeskustelun (82) sekä tuettavien luona seurantakäynneillä (86). Lomakekyselyyn, joka lähetettiin
kaikille yli kolme kuukautta toiminnassa mukana olleille, vastasivat niin tuettavat kuin vapaaehtoiset
nimettöminä. Keskeisiltä yhteistyötahoilta kerättiin palaute suullisesti.
Tukiystävätoiminta näyttäytyi eri tahoilta saaduista palautteissa tärkeänä vanhusten yksinäisyyttä
lievittävänä toimintana, joka tarjoaa vapaaehtoisille mielekästä ja merkityksellistä toimintaa. Toiminnan
merkittävyyttä kuvaa myös ystäväsuhteiden määrä ja uusien ystävien löytyminen. Tuettavat kokevat
Tukiystävätoiminnan yksinäisyyttä vähentävänä toimintana ja ovat valmiita suosittelemaan toisille
samanlaisessa tilanteessa oleville. Yhteistyötahot arvioivat toiminnan myös luotettavaksi. Omaisten arviota
toiminnasta kartoitettiin opinnäytetyössä, joka valmistuu vuonna 2019.
Tukiystävätoiminnalla on saatu muutoksia aikaan vanhusten arkeen. Vapaaehtoisen avulla vanhukset ovat
päässeet ulkoilemaan ja asioimaan kaupassa. Puhelinystävän kanssa on päässyt jakamaan ajatuksia ja mieli
on virkistynyt. Muutama puhelinystäväsuhde on säilynyt toiminnan käynnistämisestä keväällä 2015 asti.
Johtoryhmä näkee toiminnan edistyneen hyvin. Erilaisiin haasteisiin on pyritty vastaamaan joustavasti
muun muassa kokeilemalla uusia toimintamuotoja. Johtoryhmä kiinnitti huomionsa ystäväsuhteiden
vaihtumiseen. Muutokset ovat luonnollisia, mutta niihin liittyvä työtekijöiden työ tulisi paremmin saada
näkyviin.
Työntekijöiden näkemyksiä
Työntekijät arvioivat toiminnan kehittymistä viikoittain viikkopalaverien yhteydessä ja pitivät 12.6. erillisen
arviointi-iltapäivän.
Yhdistys on onnistunut parantamaan viestintäänsä. Työntekijöiden ehdotuksesta on muun muassa some
viestintää kiinnitetty enemmän huomiota ja uudistettu nettisivuja. Tieto yhdistyksen toiminnasta ja
toimintamuodoista on työntekijöiden arvion mukaan lisääntynyt. Palautteen mukaan yhteistyötahot pitävät
meitä luotettavina ammattilaisina ja ohjaavat useammin vanhuksia toiminnan pariin, ja myös kohderyhmä
löytää meidät aiempaa paremmin. Olemme saaneet mukaan myös uusia vapaaehtoisia, joskin
vaihtuvuuden vuoksi tarvekin on jatkuva.
Työskentely yhteistyöryhmissä, koulutus ja tapahtumiin osallistuminen on ollut antoisaa ja tukenut
ammatillisen osaamisen kasvua. Työyhteisössä tietoa jaetaan avoimesti ja saa tarvittaessa tukea.
Työntekijät pitävät tärkeänä myös sen, että niin vanhuksista kuin vapaaehtoisista puhutaan työyhteisössä
arvostavasti ja työkavereita kohdellaan ystävällisesti. Viikkopalaverikäytännöt koetaan tärkeiksi ja toimiviksi
niin toiminnan seuraamisen, kehittämisen ja yhteishengen kannalta.
Tukityöllistettyjen vaihtuvuus, uuteen ihmiseen tutustuminen ja hänen poislähtönsä, rasittaa työyhteisöä.
Kestää aikansa ennen kuin uusi toimija pääsee sisään toimintaan ja voi ottaa vastuuta työstään. Toisaalta
he tuovat aina uusia ajatuksia tullessaan. Työyhteisön ilmapiiri on kuitenkin pysynyt hyvänä ja niin
tukityöllistetyt kuin opiskelijat kokevat itsensä tervetulleeksi. Heiltä kiitosta on tullut perehdytysmallista,
viikkopalaverikäytännöistä ja hyvästä yhteishengestä.
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Palautekäytänteiden kehittäminen ja toimintaympäristö jatkuva seuraaminen ovat tärkeitä, jotta toiminta
pysyy ajassa ja osaamme reagoida. Työntekijät kokevat, että yhteistyötä eri toimintaryhmien ja heidän
välillä tulisi tiivistää. Epävarmuutta aiheuttaa rahoituksen jatkuvuus ja riittäminen.
Vapaaehtoisilta ja vanhuksilta saa paljon positiivista palautetta. Usein kuulee myös, että teemme tärkeää
työtä. Tämä antaa voimia ja motivaatiota – on ilo työskennellä tärkeän asian puolesta.
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