
Yhdistykset ja vapaaehtoistyö tukemassa ikääntyneiden kotona 
asumista -> yhteistyön rakentuminen ja keskeiset piirteet 
huomioitavaksi 
  

Tavoite 
 

Yhdistysten ja vapaaehtoistyön painoarvon nostaminen toteutetaan erityisesti luomalla 

alueelle erilaisia toimijoita yhdistäviä koordinoituja työskentelytapoja, joissa mukana kaupungin 

vastuuhenkilöt. 

Toimenpiteet 
 

• Kartoitetaan, hyödynnetään jo olemassa olevat hyvät toimintamallit ja 

kehitetään niitä eteenpäin: esim. Silta -verkostoyhteistyö, Pysäkin hyväksi 

todennetut toimintamallit, Valikko (Kansalaisareena), Toimeksi.fi -> Meidän Häme -

sivusto ect.  

• Kaikessa toiminnassa kaikilla tasoilla määritellään veturitoimijat, joiden avulla varmistetaan 

toiminnan jatkuvuus  

• Määritellään kaupungin osallistumisen muodot ja yhteistyön periaatteet   

• Määritellään yhteistyö Hyvinvointikeskusten ym. vastaavien alueellisten toimijoiden kanssa 

sekä pohditaan, miten osallistetaan työllistettäviä (työvalmennus) sekä muita työhön 

kykeneviä (esim. yhteistyö Virvelinrantaan?)  

• Tarkastellaan sekä järjestö- että vapaaehtoistoimintaa järjestöjen omien toimintaintressien 

sekä järjestöyhteistyön kehittämisen näkökulmista  

• Toteutetaan näitä tavoitteita tukevat toimintamallit ja prosessit   

1. Koordinoitu järjestöverkosto (Silta-malli)  
 

• Kaupungissa on koordinoiva järjestöverkostoveturi: kokoaa aihealueittaiset alaverkostot, 

joissa mukana kaupungin edustaja   

• Toimii kaupungin kanssa tiiviissä yhteistyössä  

• Luo yhdistysten palvelukartan   



• Toteutetaan Kumppanuuspöytä -malli, jonka tavoitteena on   

a) vuosikellomaisesti organisoida järjestöjen tapahtumat ja toiminta yhteen sekä   

b) sopia järjestöjen yhdessä toteuttamista sovittujen aiheiden/teemojen ympärille 

rakennettavista projekteista ajallisesti määritellyistä projekteista 

c) Esimerkki: Silta-verkoston alaryhmä päättää valita yhdessä toteutettavan projektin 

teemaksi Yhdessä ulos. Projekti toteutetaan aikavälillä 1.10-31.10. 2021 Hämeenlinnan 

kaupungissa. Kaikki teemasta kiinnostuneet kutsutaan Kumppanuuspöytään kehittämään 

sisältöä projektille. Lopputulemana projekti toteutuu niin, että kantakaupungissa ja 

pitäjissä monitoimijainen yhdistysporukka järjestää 2 vauvasta vaariin -retkeä, joiden 

aikana liikutaan, kahvitellaan ja tutustutaan keskustataajamien liikkumishaasteisiin 

miettien, miten niitä voitaisiin ratkaista. Haasteet jaotellaan sosiaalisuutta edistäviin sekä 

rakennettuun ympäristöön. Projektin lopputulemana on 2 yhdessä 

toteutettua liikunnallista tapahtumaa, joissa on tutustuttu ja mietitty yhdessä mielekästä 

elämää lisääviä tekijöitä jatkokehittelyyn.   

2. Koordinoitu vapaaehtoisverkosto (Pysäkki, Valikko ja Kansalaisareena) 
 

• Vapaaehtoistyötä koordinoidaan palkkatyöpohjaisesti   

• Koordinoiva toimija tarjoaa tukea ja ohjaa vapaaehtoisia vertaistuen piiriin  

• Koordinoiva toimija tarjoaa vapaaehtoistoimijoille paikan, mihin tulla sekä esim. 

kerhotoimintaan tarvittavia välineitä lainattavaksi 

• Koordinoivat toimijat tarjoavat yhdessä vapaaehtoisille koulutusta ja ohjausta toimintaan  

• Koordinoivat toimijat kouluttavat vertaisohjaajia. Esimerkiksi liikuntavetureita ikäihmisten 

liikunnan lisäämiseen   

• Vapaaehtoisille tarjotaan erilaisia vapaaehtoistyön malleja:   

a) Sovitun toiminnan toteuttaminen: esim. kerhon pitäminen 2 x kk  

b) Sovitun projektin läpivienti: esim. ohjaaminen sukututkimuksen piiriin 3:n tilaisuuden 

kokonaisuutena  

c) Kutsuminen keikkatyöluonteisesti auttamaan tarvittaessa, esim. Talonmies Pikkarainen –

palvelu lamppujen vaihtoon ja vastaavaan pieneen kotityöhön  

d) Esimerkki: Vapaaehtoistoimijoiden osallistuminen Yhdessä ulos –projektiin sovitaan 

Kumppanuuspöydässä niin, että vapaaehtoistoimijat kutsutaan keikkatyöluonteisesti 



hakemaan erityistä apua tarvitsevat henkilöt kotoaan ulos tai heitä ohjataan avustamaan 

monilapsisten perheiden osallistumisessa.  

3. Kumppanuustalo ja satelliitti -malli 
 

• Kumppanuustalo kokoaa koordinoidusti toimijat yhteen ja tarjoaa tiloja kaupunkikeskuksessa  

• Varmistetaan kaikille avoimet maksuttomat tilat ja niiden hyödyntäminen alueilla  

• Tuotetaan eri asuinalueet kattava luettelo käytössä olevista maksuttomista tiloista eri toimijoiden 

käyttöön   

4. Sosiaalisen median ja applikaatioiden hyödyntäminen  
 

• Tilojen varaamiseen  

• Avun saamiseen   


