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"Muutama vuosi sitten huomasin, että Leppävaarassa
kokoonnutaan rennolla otteella vaihtamaan
kuulumisia ja tuntemuksia kahvikupposen ääressä..."

Porinporukkalainen Sirkka kertoo, miten toimintaan
osallistuminen on muuttanut arkea.
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PORINAPORU-
KAT SYKSYLLÄ
2020

Ikääntyneiden ryhmät
kokoontuvat epidemiasta
huolimatta – nyt etänä!
Lue lisää sivulta 2.

TULE MUKAAN
YHTEISTYÖHÖN!

Meitä ja yhteistyökumppaneitamme
yhdistää halu taistella espoolaisten
ikäihmisten yksinäisyyttä vastaan.
Lue lisää sivulta 2.

KORONA-
KEVÄÄN
KUULUMISET

Miten Porinaporukka-
toiminnassa vastattiin epidemian
tuomiin haasteisiin?
Lue lisää sivulta 2.

Kuva: Väinö Kannisto, Helsingin kaupunginmuseo



Porinporukka-ryhmät tapaavat epidemiasta huolimatta. Mukaan
puhelinporinoihin (4–6 hengen ryhmäpuhelut) ja videoporinoihin (zoom-
yhteydellä toteutettu) ovat tervetulleita kaikki espoolaiset ikäihmiset, jotka
haluavat päiviinsä uutta puhtia ja mukavia kohtaamisia.

Puhelinporinoita pidetään tiistaisin, keskiviikkoisin ja torstaisin ja ne
kestävät puolisen tuntia. Osallistujan tarvitsee vain vastata puhelimeen ja
langoilla odottavat tutut kaverit.

Videoporinat kokoontuvat maanantaisin klo 13–14. Osallistujalla täytyy olla
itsellään jokin digilaite ja internet-yhteys. Autamme tarvittaessa alkuun! 

KORONA-
KEVÄÄN
KUULUMISET

Koronakevät pakotti meidät
järjestötoimijat miettimään
toimintamme uusiksi, jotta
tavoittaisimme tukea tarvitsevat
ihmiset. Tarvittiin notkeaa
reagointia ja luovia ratkaisuja.

Porinaporukan tapaamisiin
osallistui alkuvuodesta lähes 80
ihmistä viikoittain. Miten
mahdollistaisimme heille tärkeät
sosiaaliset kontaktit ja kavereiden
tuen muuttuneessa tilanteessa?

Päätimme toteuttaa tapaamiset
etänä: puhelimitse ja verkossa.
Kevään aikana näihin puhelin- ja
videoporinoihin osallistuttiin
lähes 600 kertaa ja ne lisäsivät
arjessa jaksamista merkittävästi.

PORINAPORUKKA-
TOIMINTA
SYKSYLLÄ 2020
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Porinoissa voi
hetken tun-

tea kuuluvansa
porukkaan”

TULE MUKAAN
YHTEISTYÖHÖN!

Teemme yhteistyötä niin Espoon
kaupungin vanhustenpalveluiden,
seurakuntien diakoniatyön kuin
useiden järjestötoimijoiden kanssa.
Alueellinen yhteistyö voi liittyä
esim. tiloihin, tiedottamiseen tai
ihmisten tavoittamiseen. Ota
yhteyttä, niin kerromme lisää!



PORINASTA
POTKUA PÄIVÄÄN

Muutama vuosi sitten huomasin, että Leppävaarassa kokoonnutaan
rennolla otteella vaihtamaan kuulumisia ja tuntemuksia kahvikupposen
ääressä. Nimi oli minulle enne, sillä muistan hyvin lapsuudesta, kun
naapurille sanottiin, että ”tuleppa iltapäivällä meille porisemaan”.

Niinhän sitä on aina vaihdettu kuulumiset, yhteiset ilot ja huolet, tuettu ja
turvattu tarvittaessa. Tämä ikiaikainen henki on herätetty ja otettu
käyttöön Porinaporukka-toiminnassa.
 
Oman elämäntilanteeni muuttumisen takia olin hakemassa matalan
kynnyksen mahdollisuuksia uusiin tuttavuuksiin. Minun ei tarvinnut osata
laulaa eikä lausua, voin mennä mukaan ihan omana itsenäni. Koin olevani
tervetullut ja sulautuvani joukkoon.

Sain kahvittelun lomassa Lauralta tietopaketteja tapahtumista ja
toiminnasta, jotka olivat minulle uusia asioita. Päivää piristettiin
leikkimielisillä peleillä ja varsin kiinnostavilla vierailijoilla. Huomasin, että 
lisäkseni muutkin viihtyivät ja odottivat tapaamisia.

Sitten tuli ”Kamala Korona”. Tapaamiset täytyi lopettaa, mutta onneksi on
puhelin! Yhteys ei loppunutkaan, vaan jatkoimme puhelinporinoilla.
Meille yksinäisille on äärimmäisen tärkeää tieto, että voi tarvittaessa soittaa
ja kysyä neuvoa. Me suomalaiset olemme aina vähän arastelleet virastoja ja
viranomaisia, mutta nyt olemmekin samaa sakkia!

Sirkka Kurkela

Juttuvinkki: Lue lisää Sirkan ajatuksia ryhmätoiminnan merkityksestä ja
tunnelmia korona-ajan eristyksestä Ylen verkkosivuilta:
https://yle.fi/uutiset/3-11361751
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PORINA-
PORUKOIDEN
TAUSTALLA

Porinaporukka-toimintaa
kehittää Parempaa elämää
lähitoiminnalla -hanke (2018–
2021). Hankkeen tavoitteena on
ryhmätoiminnan kautta tarjota
osallistumisen mahdollisuus ja
yhteisöllisyyden kokemus kaikille
– myös niille, joilla on
osallistumisen haasteita ja jotka
ovat palveluiden
ulkopuolella.

Hanke on osa valtakunnallista,
Ikäinstituutin ja Valli ry:n
koordinoimaa Elämänote-
ohjelmaa, jossa etsitään yhdessä
ratkaisuja ikääntyneiden
yksinäisyyden vähentämiseksi ja
osallisuuden lisäämiseksi.

Linkkivinkki: Vahva ote elämään
– Elämänote-ohjelman esittely
www.ikainstituutti.fi/elamanote/

Sillä
tapaamisella
jaksoi monta

päivää!”

YHTEYSTIEDOT

Suomen Asumisen Apu ry /
Porinaporukka-toiminta

Milla Koski, projektipäällikkö
046 921 7738

Laura Annila, yhteisökoordinaattori
050 4700 374

www.porinaporukka.fi
www.facebook.com/asumisenapu

Kuva: Väinö Kannisto, Helsingin kaupunginmuseo

Kuva: Väinö Kannis


