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TOIMINTAMALLIT ESILLE!

Porinaporukoiden etäryhmät
käynnistyvät viikolla 2,
lähiryhmät koronatilanteen
mukaan vasta myöhemmin.

Hankkeen aikana kehitimme mm.
etsivän vanhustyöntyön keinoja ja
puhelimitse tapahtuvaa
ryhmätoimintaa.
Toimintamallimme löytyvät nyt
Innokylästä.

LUE LISÄÄ SIVULTA 2.

LUE LISÄÄ SIVULTA 2.

VAPAAEHTOISTOIMINNAN
UUDET TUULET
Kansalaisareenan tuoreessa
artikkelikokoelmassa kuvataan
vapaaehtoistoiminnan muotoja
poikkeusaikana. Mukana juttu
myös meidän
etävapaaehtoisuudestamme.
LUE LISÄÄ SIVULTA 2.

HANKKEEMME ON
PÄÄTTYMÄSSÄ
Porinaporukat ovat reilun kolmen vuoden ajan tuoneet
iloa ja kuulumisen kokemuksia osallistujien elämään.
Toiminta on vähentänyt yksinäisyyttä ja ryhmästä on
löytynyt tukea ja uusia ystäviä.
Toimintaa kehittänyt Parempaa elämää lähitoiminnalla hanke on päättymässä tänä keväänä. Mitä on odotettavissa
jatkossa?
LUE LISÄÄ SIVULTA 3.

INNOKYLÄ ON
KEHITTÄJÄN
AARREAITTA
Suomen Kuntaliiton, SOSTEn ja
THL:n ylläpitämä Innokyläverkkopalvelu kokoaa yhteen
paikkaan sote-alan kehittämistyön hedelmiä ja hyväksi
havaittuja toimintamalleja.

PORINAPORUKAT
KEVÄÄLLÄ 2022
Porinaporukka-toiminta starttaa viikolla 2! Tammikuun aikana kaikki
ryhmät pyörivät etänä – puhelimitse ja verkossa. Lähiryhmät pyritään
avaamaan helmikuun alussa ja ne toimivat ainakin maaliskuun loppuun
saakka. Ajantasaiset tiedot saat osoitteesta www.porinaporukka.fi tai
soittamalla Lauralle (050 4700 374) tai Millalle (046 921 7738).
ETÄRYHMÄT
Videoporinat Zoomissa maanantaisin klo 13–14 ja 14.30–15.30
Useita Puhelinporinaryhmiä tiistaista torstaihin
Perjantaiporinat Zoomissa perjantaisin klo 13–14
LÄHIRYHMÄT
Olarin Porinaporukka tiistaisin klo 10–12
Kauklahden Porinaporukka tiistaisin klo 14–15.30
Mäkkylän Porinaporukka tiistaisin klo 14–16 (parilliset viikot)
Leppävaaran Porinaporukka torstaisin klo 14–16

Innokylästä löytyvässä "Jalkautuva tiedottaminen osana etsivää
työtä" -toimintamallissa
kuvaamme, miten ihmisiä on
mahdollista tavoittaa liikkumalla
toiminta-alueella mahdollisimman monipuolisesti: tapahtumissa, tilaisuuksissa, kohtaamispaikoissa. Näin pääsee juttusille
ihmisten kanssa ja voi kertoa
heille henkilökohtaisesti omasta
toiminnasta ja kutsua mukaan.
"Puhelinporinat – ikääntyneiden
ryhmätoimintaa puhelimitse"
-toimintamallissa puolestaan
annamme eväitä etäryhmätoiminnan pyörittämiseen.
Etäryhmät mahdollistavat
ryhmään kuulumisen myös
poikkeusoloissa.
Näihin kahteen ja muihin
Elämänote-ohjelmassa
kehitettyihin toimintamalleihin
pääset tutustumaan tarkemmin
tämän linkin kautta.

ETÄNÄ, MUTTA
LÄHELLÄ!
Kun korona rysähti päälle keväällä
2020, muutimme Porinaporukkatoiminnan muutamassa viikossa
etänä tapahtuvaksi. Samaan aikaan
kriisi aktivoi ihmisten
auttamisenhalun, ja meillekin tuli
mukaan paljon uusia vapaaehtoisia.
Mitä uusien käytäntöjen luominen
ja opettelu meiltä ja muilta vaati?
Lue lisää Kansalaisareenan
uutuusjulkaisusta.
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HANKKEEN
VAIKUTTAVUUS
SUULLISEN
PALAUTTEEN
VALOSSA
Kirjasimme koko hankkeen ajan
saamaamme spontaania suullista
palautetta (= osallistuja kuvasi
ajatuksiaan ja kokemuksiaan
toiminnan ohessa ilman, että sitä
olisi häneltä erikseen kysytty).
Sitaatteja kertyi huima määrä.

"RYHMÄHÄN SE ON, JOKA
PITÄÄ MEIDÄT ELOSSA JA
LIIKKEELLÄ!"
Kun olimme käynnistelemässä ensimmäistä Porinaporukkaa marraskuussa
2018, ryhmän perustamiseen aloitteen tehnyt ja suunnittelussa mukana
ollut Mirjam, 94, totesi meille: ”Muistakaa, että nauru on tärkeämpää kuin
lääkkeet!” Tämä onkin ollut toimintamme tärkeimpiä ohjenuoria: ryhmät
ovat olleet ikäihmisille eritoten ilon ja mukavan yhdessäolon areena.
Mikä muu on ollut meille tärkeää? Ensinnäkin ryhmät on perustettu aina
joko alueen ikääntyneen omasta tai verkostokumppanin aloitteesta eli
sinne, missä tarve on ollut ilmeinen. Ryhmiin on jalkautuvan tiedottamisen
ja laajan verkostoitumisen avulla löydetty myös niitä, jotka eivät aiemmin
ole osallistuneet. Ryhmiin osallistumista on tuettu erilaisin keinoin,
esimerkiksi tsemppipuheluin ja tarvittaessa yhdessä paikan päälle kulkien.
Ryhmissä on tutustuttu alueen toiminta- ja tapahtumatarjontaan sekä
annettu palveluneuvontaa, välillä asiantuntijavierailuin.
Kaiken keskiössä on tietenkin ollut voimia antava yhdessäolo ja
kuulumisen tunne: osallistujilla on ollut arjessaan kannatteleva kiintopiste,
viikoittainen etä- tai lähitapaaminen ikätovereiden kanssa ja mahdollisuus
solmia ystävyyksiä oman asuinalueen muihin ikäihmisiin.

Sosionomiopiskelija Roosa
Hirvonen luokitteli aineiston (n=
223) tavoitteidemme mukaiseen
kehikkoon ja analyysin
perusteella hankkeelle asetetut
tavoitteet täyttyvät hyvin.
Toimintaan osallistuneet ja
vapaaehtoiset ovat saaneet
moninaisia
hyvinvointivaikutuksia:
mielekästä ja odotettua tekemistä,
iloa arkeen, sosiaalisia suhteita
sekä kuulumisen ja kuulluksi
tulemisen kokemuksia.
Ainestossa korostuu toiminnan
tärkeys osallistujille
ja erityisesti kokemus
välittämisestä, kun osallistujiin on
pidetty yhteyttä ja tuettu myös
ryhmätoiminnan ulkopuolella.
PS. Mitä sinä ajattelet
Porinaporukka-toiminnasta?
Mitkä ovat mielestäsi olleet
hankkeemme erityiset
onnistumiset? Vastaa pieneen
kyselyymme, jonka
täyttäminen vie vain kolme
minuuttia!
Tästä kyselyyn.

Haikein mielin olemme nyt päättämässä hanketta. Porinaporukka-toiminta
jatkuu normaaliin tapaan ainakin maaliskuun loppuun asti. Pyrimme
kevään aikana löytämään kullekin ryhmälle "uudet kotipesät" siten, että
toiminta jäisi elämään mahdollisimman laajasti. Jos sinulla on ajatuksia
tämän suhteen, ole meihin yhteydessä!
Haluamme kiittää teitä kaikki mahtavia yhteistyökumppaneita, jotka olette
osaltanne mahdollistaneet sen, että Porinaporukat ovat kukoistaneet ja
toimintaan on osallistuttu yli 6000 kertaa. Yksin emme olisi tähän
pystyneet!
Milla ja Laura / porinaporukka@asumisenapu.fi
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