
VAPAAEHTOISENKIN
PÄIVÄ PELASTUU
PORINOISSA!
S a a g a  M a n n e r

"Olin pitkään halunnut tehdä vapaaehtoistyötä ja noiden
mietteiden innoittamana pistin googlen laulamaan.
Vapaaehtoistyö.fi-sivustolla oli erinomainen hakukone, jolla
tuli heti nappiosuma: Porinaporukat."

Porinaporukoiden  vapaaehtoinen Saaga Manner kertoo,
mikä vapaaehtoistoiminnassa on parasta. 
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1164!
Näin monta kertaa
Porinaporukka-toimintaan
osallistuttiin tammi–toukokuun
aikana! Kiitos mahtaville
vapaaehtoisille ja
yhteistyökumppaneille
kohtaamisten mahdollistamisesta!

IKÄÄNTYNEET
"ETSIVIKSI"

Miten ikääntyneet voivat olla
mukana vanhustyön toimijoiden
etsivässä työssä? Tätä pohdittiin
verkostofoorumissa toukokuussa,
ja työtä jatketaan elokuussa.

LUE LISÄÄ SIVULTA 2.

PORINAT
KESÄLLÄ JA
SYKSYLLÄ 2021

Verkkoryhmiä jatkaa läpi kesän,
mutta puhelinryhmät ovat
pääsääntöisesti tauolla 28.6.–6.8.
Syksyllä toiminta laajenee!

LUE LISÄÄ SIVULTA 2.

JATKUU SIVULLA 3.



Videoporinat maanantaisin  klo 13–14. Luvassa pelejä, visailuja ja
keskustelua ajankohtaisista aiheista rennolla otteella
Käsityökerho lauantaisin klo 12–13. Luvassa kuulumisten vaihtoa
vanhan kunnon ompeluseuran hengessä
Ilmoittaudu näihin ryhmiin mukaan kesäkuun loppuun mennessä:

Kaksi Zoomissa tapaavaa verkkoryhmää jatkaa toimintaansa läpi kesän:

050 4700 374 (Laura)

Puhelinporinaryhmät ovat pääsääntöisesti tauolla 28.6.–6.8. Syksyn
toiminta starttaa viikolla 32 lähi- ja etätapaamisin. HUOM! Aivan uusi
ryhmä käynnistyy Espoon keskuksen palvelukeskuksessa syyskuussa.
Ryhmien ajantasaiset tiedot löytyvät osoitteesta www.porinaporukka.fi

VERTAISOPPIMI-
SEN FOORUMI
26.8.2021

Olemme saaneet Porina-
porukoihin paljon uusia
osallistujia, kun jo ryhmässä
käyvät ihmiset ovat vinkanneet
toiminnasta tutuilleen,
naapureilleen – ja jopa tuntemat-
tomille lähialueen ikääntyneille,
joita ovat kohdanneet esimerkiksi
kauppareissullaan. Tämä on tuiki
tärkeää ruohonjuuritason etsivää
työtä!

Miten voisimme saada ikään-
tyneet itsensä vielä paremmin
mukaan etsivään työhön?
Aiheesta keskustellaan Etsivän
vanhustyön verkostokeskuksen
vertaisoppimisen foorumilla 26.8.
Mukana myös porina-
porukkalaisia!

Tapahtumatiedot ja
ilmoittautumisohjeet:
www.valli.fi/tapahtumat/

PORINAPORUKKA-
TOIMINTA KESÄLLÄ
JA SYKSYLLÄ 2021
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Minäkin
uskalsin

mukaan, kun
naapuri

suositteli”

TERVEISIÄ
KUNTAPÄÄTTÄJILLE 

”Terveisiä kuntapäättäjille” -sar-
jassa on vaalikevään aikana poh-
dittu teemoja, jotka koskettavat
ikääntyneiden osallisuutta ja
puhuttavat myös porinaporuk-
kalaisia viikoittaisissa tapaamisis-
samme. Tutustu koko sarjaan:
facebook.com/asumisenapu. 
Sivulta löydät myös muut
ajankohtaiset kuulumisemme!

https://www.asumisenapu.fi/asumisenapu/porinaporukka/
https://www.valli.fi/tapahtumat/
https://www.facebook.com/asumisenapu


Makasin maaliskuun alussa sohvalla toimettomana jalkaleikkauksen jälkeen
ja odotin perhettä päivätoimistaan, jotta olisi taas seuraa ja säpinää. Siinä
kelloa kytätessäni tajusin äkkiä, kuinka onnekas olen, että minulla on
ihmisiä, joita odottaa. Kaikilla ei ole, ja vaikka olisi, ei ehkä päivittäin tai
viikoittain. Kaiken lisäksi korona-aika rajoittaa satunnaisiakin tapaamisia.
 
Olin pitkään halunnut tehdä vapaaehtoistyötä ja noiden mietteiden
innoittamana pistin googlen laulamaan. Vapaaehtoistyö.fi-sivustolla oli
erinomainen hakukone, jolla tuli heti nappiosuma: Porinaporukat. Parin
päivän päästä olinkin jo tutustumassa Puhelinporinoihin ja pian pääsin itse
vetämään keskusteluryhmiä.

Niin olin yhtäkkiä luomassa uusia ihmeellisiä ihmissuhteita ikäihmisiin,
joiden tarinat koskettavat, lämmittävät, innostavat ja herauttavat hilpeitä
nauruja. Keskustelut kattavat kaiken päivän uutisista lapsuusmuistoihin ja
sota-aikoihin, runoista ja kirjallisuudesta puutarhanhoitoon ja käsitöihin,
rentoutus- ja liikuntavinkeistä terveydentilaan ja liikkumishaasteisiin.

Porisijat ovat parhaita ystäviä toisilleen ja puhelinkeskustelu on monelle
viikon kohokohta – niin myös minulle. ”Saatan olla yksin mutta en
yksinäinen”, totesi eräs porisija hiljattain ja kiteytti kaikkien tuntemukset.
On onni ja rikkaus olla tällaisessa toiminnassa mukana!

Saaga Manner
Porinaporukan vapaaehtoinen

VAPAAEHTOISENKIN
PÄIVÄ PELASTUU
PUHELINPORINOISSA 
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BONGAA
PORINAPORUK-
KALAINEN 
 28.8.2021!

Espoon valikkoverkosto esittelee
vapaaehtoistoiminnan
monipuolisia mahdollisuuksia eri
puolilla kaupunkia Espoo-
päivänä 28.8.

Myös porinaporukkalaiset ovat
liikkeellä! Pidä silmät auki ja voit
bongata meidät Espoontorin ja
Entressen ympäristöstä. Jos tulet
juttelemaan, saat yllärin – ja
kenties uuden otteen elämästä!

Tsekkaa tarkemmat
tapahtumatiedot:
uusimaalaiset.fi/hyva-kiertamaan

Ryhmän jälkeen
olo on kuin
autuaasti

hymyilevällä
ketulla.”

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

TUTUSTU

VAPAAEHTOISTEHTÄVIIMME :

WWW.PORINAPORUKKA.FI

https://www.uusimaalaiset.fi/hyva-kiertamaan/

