
PORINAPORUKAT
EDISTÄVÄT TERVEYTTÄ
JA HYVINVOINTIA
K e r t t u  P e r t t i l ä

"Mielen hyvinvoinnin vahvistaminen ja yksinäisyyden tor-
juminen ovat olennaisen tärkeitä terveyden ja hyvinvoinnin
ylläpitämisessä juuri silloin, kun oma aktiivisuus alkaa
hiipua."
Vanhusneuvoston  jäsen Kerttu Perttilä kuvaa
kirjoituksessaan ryhmätoiminnan hyötyjä hyvinvoinnin
vahvistajana.
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TAKLATAAN
YKSINÄISYYTTÄ!

Kaikki aiemmin yksinäisyyttä
kokeneet kertoivat yksinäisyytensä
vähentyneen Porinaporukkaan
osallistumisen myötä. 70 % koki
yksinäisyyden vähentyneen
huomattavasti, 30 % ainakin jonkin
verran.

SUOMI
VÄLITTÄÄ!

Vapaaehtoisten muodostama
verkko ei aina ole näkyvä, sillä se
on solmittu aineettomasta välit-
tämisestä ja inhimillisyydestä.
Tämä verkko kannattelee etenkin
kaikkein heikoimmassa asemassa
olevia.

PORINA-
PORUKAT
SYKSYLLÄ 2021

Ryhmissä on mistä valita: lähi- ja
etätapaamisia, puhelimitse,
verkossa ja kasvokkain!
Toimintaan täytyy poikkeuk-
sellisesti ilmoittautua ennakkoon.

LUE LISÄÄ SIVULTA 2.

JATKUU SIVULLA 3.

LUE LISÄÄ SIVULTA 2. LUE LISÄÄ SIVULTA 3.



Olarin Porinaporukka tiistaisin klo 10–12
UUSI RYHMÄ! Kauklahden Porinaporukka tiistaisin klo 14–15.30
Mäkkylän Porinaporukka tiistaisin klo 14–16 (parilliset viikot)
Leppävaaran Porinaporukka torstaisin klo 14–16 (parittomat viikot)

Videoporinat Zoomissa maanantaisin klo 13–14 ja 14.30–15.30
Useita Puhelinporinaryhmiä tiistaista torstaihin
Käsityökerho Zoomissa lauantaisin klo 12–13

LÄHIRYHMÄT

ETÄRYHMÄT

Kaikissa ryhmissä on keskiössä leppoisa yhdessäolo ja kuulumisten vaihto.
Koronan vuoksi ryhmiin täytyy poikkeuksellisesti ilmoittautua
ennakkoon. Lisätiedot ryhmistä: 050 4700 374 (Laura) tai
porinaporukka@asumisenapu.fi / Lataa ryhmien esitteet (pdf)

"IHANAA, ETTÄ
SAAN KUULUA
JOHONKIN"

Porinaporukka-toiminnan
tärkeimpiä tavoitteita on
vähentää yksinäisyyttä. Tässä
olemme onnistuneet, myös
etäyhteyksin!

"Päivät niin toistavat itseään,
mutta sitten on tämä
Porinaporukka-päivä: heti
aamupalalla on mieli erilainen,
kun ajattelee, että tänään ne
soittaa! Sitten puhelin lataukseen
ja iloista odottelua", kuvaa
tunnelmiaan eräs osallistujamme.

Pienikin muiden kanssa jaettu
hetki voi muuttaa arjen
mielekkäämmäksi. Yhdessäololla
ja vertaisten tuella on totisesti
mahtava voima!

(Kuvassa porinaporukkalainen
Elma kesäkuisilla pihatreffeil-
lämme.)

PORINAPORUKAT 
 SYKSYLLÄ 2021
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Tää on hyvä,
saa jutella, eikä
jää ihan yksin

tänne.”

LIIKUNTARYHMÄ
TULEE TAAS!

Yhdessä pakkopullakin maistuu
paremmalta! Keväällä suuren
suosion saavuttanut jumpparyhmä
saa jatkoa 15.9. alkaen.

Tule mukaan tunnin Zoom-
jumppaan, jota ohjaa vapaa-
ehtoisemme Susanne. Ryhmä tapaa
keskiviikkoisin klo 16.15. Laita
meille meiliä
(porinaporukka@asumisenapu.fi),
niin saat osallistumislinkin
paluupostissa! Lataa esite (pdf)

https://www.asumisenapu.fi/asumisenapu/porinaporukka/ryhmat/
https://www.asumisenapu.fi/wp-content/uploads/2021/08/Liikunnan-iloa_syksy2021.pdf


Joskus haluamme olla yksin. Se on mukavaa silloin, kun se on
vapaaehtoista. Yksinäisyys on eri asia: se on harvoin oma valinta ja
vaikuttaa terveyteemme negatiivisesti. Mielen hyvinvointi kaipaa ajatusten
jakamista ja kuulluksi tulemista.

Iäkkäät ihmiset voivat jäädä yksin, jos liikkuminen on vaikeutunut,
harrastuksiin osallistuminen on vähentynyt ja ystäväpiirikin harventunut,
kun ei enää jaksa olla yhtä aktiivinen kuin ennen. Nuorilla on omat
kiireensä eivätkä he aina tule ajatelleeksi miten mukavalle yhteyden
ottaminen tuntuisi.

Mielen hyvinvoinnin vahvistaminen ja yksinäisyyden torjuminen ovat
olennaisen tärkeitä terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämisessä juuri silloin,
kun oma aktiivisuus alkaa hiipua. Yhdessäolo ja osallisuus tasavertaisena on
voimaannuttavaa kaiken ikäisille: myös iäkkäät ihmiset haluavat osallistua
ja pitää huolta itsestään.

Kokemusten jakaminen, puhuminen, muistelu ja erilainen yhdessä
tekeminen – vaikka pienimuotoinenkin – vahvistavat mielen hyvinvointia.
Porinaporukoissa tämä on luontevaa ja inspiroivaa. Lisäksi
Porinaporukoiden tapaamiset tuovat säännöllisyyttä viikkorytmiin, on
mitä odottaa.

Uskon että Porinaporukat torjuvat yksinäisyyttä, vahvistavat
yhteisöllisyyttä ja edistävät terveyttä. Se on hyvä käytäntö, jota kannattaa
edelleen kehittää hillitsemään omalta osaltaan sosiaali- ja terveyspalvelujen
kasvavaa tarvetta.

Kerttu Perttilä
Vanhusneuvoston jäsen, Parempaa elämää lähitoiminnalla -hankkeen
ohjausryhmän jäsen
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SUOMI
VÄLITTÄÄ 
-KAMPANJA

Valtioneuvoston kanslian ja
järjestökentän yhteinen Suomi
välittää -kampanja on syksyn
aikana kiinnittänyt huomion
siihen, kuinka olennainen osa
hyvinvointivaltion turvaverkkoa
vapaaehtoistoiminta on. Samalla
kampanja on tehnyt näkyväksi
järjestöjen ja vapaaehtoisten
toimintaa pitkittyneessä
koronakriisissä.

Porinaporukat olivat mukana
kampanjassa ja vapaaehtoisemme
Sara (kuvassa) tiivisti hyvin sen,
mikä vapaaehtoistoiminnassa on
mahtavinta: antaessaan myös saa!

Löydät meidät ja muut toimijat
kampanjasivulta tai Facebookista:
#suomivälittää.

Minulle tuottaa
iloa se, että

voin olla
parantamassa

jonkun päivää”

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://suomitoimii.fi/suomi-valittaa/

