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



LÖYDETYKSI TULEMINEN

Fingerroosin säätiö / Laajempi Löytävä vanhustyö Varsinais-Suomessa

Aikaa, päätä ja sydäntä – yksilötyön malli

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

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

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

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

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

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

tella asiakkaan elämäntilanteesta.

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

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

•  Löytävä työ on aina tavoitteellista ja määräaikaista.

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

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



LÖYDETYKSI TULEMINEN

Kirkkopalvelut ry ja Oulun Diakonissalaitoksen säätiö / IkäArvokas 

Hoksauta minut -yhteydenottokortti jaettavaksi ikäihmiselle

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

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

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

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

Miten 
•  Kartoitetaan etsivää vanhustyötä toteuttavat tahot ja käy-

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

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

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

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

•  Tilastointikaavakkeelle kerätään korttien määrä sekä 
perustiedot kortin palauttaneista ikäihmisistä.

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

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

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

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

teen painettavaksi
•  Seinälle laitettava juliste, jonka voi tulostaa toimijan 

verkkosivuilta 
•  Hoksauta minut -kampanjan mainos ja kuva someen

https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/hoksauta-minut-yhteydenottokortti


LÖYDETYKSI TULEMINEN

Suomen Asumisen Apu ry / Parempaa elämää lähitoiminnalla

Jalkautuva tiedottaminen osana etsivää vanhustyötä

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

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

Miten
•  Tarkista etukäteen, mitä alueella tapahtuu. Onko luvassa 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



LÖYDETYKSI TULEMINEN

Siskot ja Simot ry / KOKEVA-hanke

Jalkautuva työ ovelta ovelle

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

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

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

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

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

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

neiden kanssa

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

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

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



LÖYDETYKSI TULEMINEN

TampereMissio ry / Kaiku-hanke 

Juttelukammarissa tavataan kaupassa käydessä

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

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

Miten
•  Ennen toiminnan aloittamista selvitetään, missä ikäihmi-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



LÖYDETYKSI TULEMINEN

Omakotisäätiö / KANTO-hanke 

Palvelutalosta käsin jalkautuva etsivä vanhustyö

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

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

Miten
•  Työntekijät ja vapaaehtoiset agentit jalkautuvat pareit-

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

•  Opetellaan tunnistamaan iäkkäiden haasteellisia elämän-
tilanteita.

•  Tapaamisissa keskitytään yksilölliseen kohtaamiseen ja 
luottamuksen rakentamiseen.

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

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

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

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

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

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



LÖYDETYKSI TULEMINEN

ViaDia Joensuu ry / Ehtoovirkku-hanke

Ruokajakelussa kohdataan heitä, joita muu apu ei tavoita

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

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

Miten
•  Toivotetaan tervetulleeksi, esittäydytään ja annetaan 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



LÖYDETYKSI TULEMINEN

Etelä-Pohjanmaan Muistiyhdistys ry / Kortteleihin kulttuuria 

Unelmasta totta – toteutumattomat haaveet todeksi

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

Kenelle
Haasteellisissa elämäntilanteissa oleville ikäihmisille.

Miten
•  Unelmasta totta -toiminnassa ikäihminen jakaa oman 

toteutumattoman unelmansa ja se toteutetaan järjestäjä-
tahon avustamana.

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

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

•  Unelmia voidaan toteuttaa jatkuvana toimintana tai kam-
panjana.

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

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

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

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

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

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


