
YHTEISTYÖSSÄ ON
VOIMAA!
M i n n a  M a r t i s k a i n e n

"Työskentelin vuosina 2017–2019 etsivän vanhustyön
projektissa, jonka tavoitteena oli löytää yksinäisiä ikäihmisiä.
Tämän projektin myötä löytyi myös Porinaporukka-
toiminta."

Olarin seurakunnan diakoniatyöntekijä Minna Martiskainen
kertoo etsivän vanhustyön verkostotyöstä. 
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1822
KOHTAAMISTA

Porinaporukka-toimintaan
osallistui viime vuonna yli 100
ihmistä ja osallistumisia kertyi
huimat 1822. Mitä tänä vuonna on
luvassa?

LUE LISÄÄ SIVULTA 2.

TERVETULON
TUNNELMAN
TEESIT

Porinaporukoissa tärkeintä on se, että
jokainen viihtyy ja saa osallistua
omalla tavallaan. Miten tämä taataan
toiminnassa?

LUE LISÄÄ SIVULTA 4.

VIRTUAALISET
RUSETTILUIS-
TELUT

Luistimet jalkaan ja uusia ystäviä
etsimään! Nyt se onnistuu
verkkotapahtumassa, joka
järjestetään maaliskuussa.

LUE LISÄÄ SIVULTA 2.



tiistaisin klo 10–12 ja 14–16
keskiviikkoisin klo 10–12
torstaisin klo 10–12

Porinaporukka-ryhmät tapaavat edelleen etänä: puhelimitse ja verkossa!

Puolisen tuntia kestäviä puhelinporinoita (4–6 hengen ryhmäpuhelut)
pidetään

 
Videoporinaryhmiä on nyt kaksi ja ne tapaavat zoomissa maanantaisin klo
13–14 ja 14.30–15.30. Mukaan ovat tervetulleita kaikki espoolaiset
ikäihmiset, jotka haluavat päiviinsä uutta puhtia ja mukavia kohtaamisia.
Ilmoittaudu tai kysy lisää: 050 4700 374 (Laura)

ETÄNÄ LÄHELLÄ
-VAPAAEHTOIS-
WEBINAARI 3.2.

Haluatko tuoda iloa ja jaksamista
ikääntyneiden korona-arkeen?
Tule etävapaaehtoiseksi!

Valmennuksessa saat tietoa siitä,
millaista on arvostava ihmisen
etäkohtaaminen ja miten
rakennat lämmintä
vuorovaikutusta puhelimitse.

Lisäksi kuulet puhelimitse
tapahtuvasta etävapaa-
ehtoisuudesta, kun espoolaiset
toimijat esittelevät toimintaansa.
Mukana on myös Porinaporukka-
toiminta!

Tapahtumatiedot ja
ilmoittautumiset:
https://www.uusimaalaiset.fi/tapa
htuma/etana-lahella-
etavapaaehtoisuuden-
mahdollisuudet/

PORINAPORUKKA-
TOIMINTA LAAJENEE
KEVÄÄLLÄ 2021
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Saan vapaa-
ehtoisuudesta
paljon iloa”

RUSETTILUISTE-
LUA VERKOSSA 11.3.

Luvassa liikunnan iloa, uusia ystäviä
ja leppoisaa leikkimieltä Zoom-
yhteydellä.

Lue tarkemmat tapahtumatiedot ja
ilmoittaudu mukaan:
https://www.uusimaalaiset.fi/tapaht
uma/virtuaaliset-rusettiluistelut-
ikaantyneille-11-3/

Kuva: Museovirasto

https://www.uusimaalaiset.fi/tapahtuma/etana-lahella-etavapaaehtoisuuden-mahdollisuudet/
https://www.uusimaalaiset.fi/tapahtuma/virtuaaliset-rusettiluistelut-ikaantyneille-11-3/


Työskentelin Olarin seurakunnassa etsivän vanhustyön projektissa (2017–
2019), jonka tavoitteena oli löytää yksinäisiä ikäihmisiä seurakunnan
alueelta, kohdata heidät ja vastata heidän tarpeisiinsa. Tämän projektin
myötä löytyi myös Porinaporukka-toiminta ja Olarin ryhmä, jota olen
luotsannut yhdessä Parempaa elämää lähitoiminnalla -hankkeen Lauran ja
upeiden vapaaehtoisten kanssa.

Yhteistyö on ollut alusta asti hyvin luontevaa, koska työtämme ohjaavat
samankaltaiset arvot ja tavoitteet. Molempien hankkeiden kantavana
ajatuksena on ollut se, että ketään ei jäisi yksin kotiin, vaan jokaiselle
löytyisi mielekästä tekemistä arkeen ja yhteisö, johon voisi tuntea
kuuluvansa. Lisäksi toimintamme ehdoton arvo on se, että jokainen on
arvokas sellaisenaan ja tervetullut toimintaan mukaan omana itsenään.

Yhteistyön hedelmä on tietysti ensisijaisesti ollut se, että ihmiset tulevat
tavoitetuiksi ja kohdatuiksi, mutta oman työn näkökulmasta on ollut
merkityksellistä myös luoda yhteistyöverkostoja ja solmia kontakteja
muiden etsivää vanhustyötä tekevien tahojen kanssa. Yhteinen jakaminen
on merkinnyt paitsi ideointia ja tiedon jakamista yhteisen hyvän
kasvattamiseksi, myös epävarmuuden ja huolien puolittamista työssämme.

Seurakunnan työntekijänä minulle on tärkeää kohdata ihmisiä heidän
omissa ympäristöissään ja siihen Porinaporukka on antanut oivan
mahdollisuuden, kiitos siitä! Vaikka projekti päättyi, työ jatkuu!

Yhteistyöterveisin ja kiitollisin mielin,
Minna Martiskainen

Minna Martiskainen p. 050 3307129 tai minna.martiskainen@evl.fi

YHTEISTYÖSSÄ ON
VOIMAA!
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ASUMISEN
ENNAKOINTIIN
VAUHTIA
UUDESTA
HANKKEESTA

Miten hyvin asuntosi vastaa
tulevia tarpeitasi? Oletko
varautunut siihen, että iän myötä
asumistarpeesi muuttuvat?

Näihin kysymyksiin haetaan
vastauksia Suomen Asumisen
Apu ry:n uudessa SAAennakoida-
hankkeessa (2020–2022).
Hankkeen aikana kehitetään
verkossa toimivia tee-se-itse-
työkaluja itsenäiseen asumisen
muutosten ennakointiin.

Ennakointi on vaikuttavaa, kun
sitä tehdään hyvissä voimissa,
hyvissä ajoin ja omien toiveiden
mukaisesti. Käy tutustumassa
vaikka heti:
www.saaennakoida.fi

Haluan itse
varautua
elämässä

muutoksiin.”

TILAA
VERKOSTOKIRJE!

Laita meille viestiä, jos toivot
yhteistyötä tai haluat
verkostoviestin aina tuoreeltaan
sähköpostiisi!

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

T: Milla (046 921 7738) ja Laura (050
4700 374)

Kuva: Väinö Kannis

https://www.asumisenapu.fi/saaennakoida/



