
Kuva: Petri Vilkko

Dosentti Marja-Liisa Manka: 
Vapaaehtoistoiminta ja anteliaisuus 
tuovat hyvän mielen

”Se hänelle nyt kertokaa, 
kun itse en mä voi.”

Skannaa  
mahdollisuuksia 
vapaaehtois- 
toimintaan!

Sinua  
tarvitaan!
Tule mukaan 
TampereMission 
vapaaehtoistehtäviin! Tarjolla 
on pitkä- ja lyhytkestoisia 
tapoja auttamiseen ja 
yhdessä tekemiseen. 
Yhteisövalmennuksessa 
pääset mukaan 
suunnittelemaan 
toteutettavaa toimintaa. 

Sivu 3

Fillarilla ja kävellen 
ilmastonmuutosta 
vastaan!
Tiina Nummi ja TampereMission 
työntekijäjoukkue polki viime 
vuonna yhteensä lähes 30 000 
kilometriä. Pyöräily autolla 
ajamisen sijaan on kolmen 
viime vuoden aikana  
säästänyt polttoainetta lähes 
5000 litraa. Hyvä tahti on 
jatkunut!  

Sivu 4

Tule meille 
töihin!
Haemme ikäihmisten 
ja kehitysvammaisten 
palveluihimme vahvistusta 
ja tarjoamme lähihoitajille 
sijaisuuksia ja keikkatöitä 
eri puolella Tamperetta. 
Haluamme kuulla sinusta, 
jos sinulla on arvostava 
työote ja palveluasenne 
kohdallaan. 
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Tenori Tero Harjunniemi ja harmonikkataituri Vesa Penttilä toivat musiikillaan iloa palvelutalojen korona-arkeen.

TampereMissio on saanut yhteistyötahoineen vajaan miljoonan euron avustuksen Euroopan Sosiaalirahastolta nuorten 
syrjäytymisen torjuntaan. Sosiaalisesti uhatuimmassa asemassa olevat nuoret saavat ammattiapua ja tukea. Eurot ja ammattiapu 
eivät kuitenkaan vielä riitä, sillä nuoret tarvitsevat tuekseen myös vapaaehtoisia tukihenkilöitä.
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Takasivu

Katkaistaan nuorten 
syrjäytymiskehitys Tampereella
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l Yhteisömme on 139 toimintavuotensa aikana auttanut tampe-
relaisia läpi erilaisten kriisiaikojen ja historian vaiheiden. Sitkeyt-
tä ja kriisivalmiutta on testattu tänä vuonna odottamattomalla 
tavalla globaalin pandemian muodossa.  Korona-kevään aikana 
henkilöstö ja esimiehet ovat toimineet koko ajan muuttuvan tie-
don varassa ja venyneet välillä äärimmilleen. 

Osalle asiakkaista koronaviruksen pelko on tuottanut suurta ah-
distusta ja hätää, vaikka osa ei ole asiaa ehkä edes huomannut. 
Henkilöstö on kantanut vastuuta asiakkaista, omaisista ja työka-
vereiden jaksamisesta. Samalla omassa yksityiselämässä on so-
peuduttu rajoituksiin ja poikkeusoloihin. 

Vaikeat olosuhteet ovat vahvistaneet keskinäistä yhteistyötä, hy-
vää henkeä ja yhteistä huumoriakin. Tiukassa paikassa voimme 
luottaa toisiimme. Epäselvä näkymä tulevaisuuteen on pakotta-
nut keskittymään tähän hetkeen ja kohtaamaan toisiamme niin, 
että jokainen voi tuntea olonsa turvalliseksi. 

TampereMission yhteiskunnallisena velvollisuutena on kehit-
tää toimintaa yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin huomioiden 
sen ekologiset ja sosiaaliset vaikutukset. Vastuullisesti toimimalla 
vahvistamme edelleen keskinäistä luottamusta.

Lähitulevaisuus koronaviruksen kanssa on sumea ja epävarma. 
Kaikilla pilvillä on kuitenkin hopeinen reunus ja tästäkin ajasta 
jää jotain hyvää. Opimme ehkä arvostamaan tavallista hyvää ar-
kea ja läheisiämme, kun mikään ei olekaan itsestään selvää.

Vahvat arvot tukevat muuttuvissakin oloissa. TampereMission 
arvot - lähimmäisyys, vastuullisuus ja yhdenvertaisuus - ovat jo 
kolmella vuosituhannella olleet toimintamme keskiössä ja yh-
dessä tekemisen voimavara. Työmme merkityksellisyys on sii-
nä, että voimme olla merkityksellisiä toisille ihmisille silloin, kun 
apua eniten tarvitaan.

Tarja Eho 
toiminnanjohtaja

Kaikilla pilvillä 
on hopeinen 
reunus

Tukikummiksi nuorelle

Nuori saa kummista aikuisen, joka ei ole 
terapeutti, viranomainen eikä vanhempi. 
Kummisuhde perustuu vapaaehtoisen ai-
kuisen ja nuoren väliseen suhteeseen, jossa 
keskustellaan nuorta kiinnostavista asiois-
ta, kuten harrastuksista, koulutuksesta eri 
ammatteihin tai mistä tahansa asiasta, jos-
ta nuori haluaa keskustella. 

Vapaaehtoiselta ei edellytetä erityis-
taitoja - nuorta voi tukea keskustelemal-
la, kannustamalla, ohjaamalla, yhdessä toi-
mimalla sekä vierellä kulkemalla. Vierellä 
kulkeminen voi tarkoittaa esimerkiksi ruu-
anlaittoa, kahvittelua tai harrastamista yh-
dessä, tutustuttamista nuorta asuinympä-
ristöönsä, käymistä museoissa, elokuvissa, 
keilaamassa, konserteissa ja urheilutapah-
tumissa tai nuoren ohjaamista ja opasta-
mista arjen asioissa sekä virastoasioinneis-
sa auttamista.

Toivomme että olet vähintään 23-vuo-
tias. Nuorten tukikummitoiminnassa 
teemme yhteistyötä SPR:n Nuorten tur-
vatalon sekä alkavan Linja20-hankkeem-
me kanssa.

Lisätietoja
Matti Helin 
matti.helin@tamperemissio.fi

Tukihenkilöksi yli  
60-vuotiaalle

Olisiko sinulla aikaa auttaa ja tukea? Toi-
voisimme sinua vapaaehtoiseksi tukihen-
kilöksi ihmisille erilaisissa elämäntilanteis-
sa. Muutostilanne voi olla esimerkiksi puo-
lison kuolema, eläkkeelle siirtyminen, oma 
tai läheisen sairastuminen tai vaikeudet ih-

missuhteissa. Tervetuloa mukaan Ikätu-
ki-toimintaan!

Lisätietoja
Maarit Kurunmäki 
maarit.kurunmaki@tamperemissio.fi

Kaveriksi kehitysvammaiselle 
henkilölle

Haluatko lähteä ulkoilu-, juttelu- tai kah-
vittelukaveriksi kehitysvammaiselle nuo-
relle, aikuiselle tai ikäihmiselle? Yksin ei 
tule lähdettyä liikkeelle, mutta yhdessä se 
voisi olla antoisaa molemmille. Nuorten ja 
nuorten aikuisten kohdalla tämä onnistuu 
Iltalinjalla-toiminnan puitteissa keskikau-
pungilla.

Olet myös tervetullut Rongankodin 
asumisyhteisön yhteiseksi ystäväksi. Vie-
railukäyntien lisäksi voisit olla mukana ret-
killä ja tapahtumissa.  Erityistaitoja et tar-
vitse, avoin mieli ja halu toimia vapaaeh-
toisena riittää. 

Lisätietoja
Rongankoti Helena Soljama  
helena.soljama@tamperemissio.fi 
 
Iltalinjalla -kohtaamispaikka  
nuorille ja nuorille aikuisille  
Kalle Kuusiniemi 
kalle.kuusniemi@tamperemissio.fi

Tukihenkilöksi tai -perheeksi 
tukea tarvitseville perheille

Monilla perheillä ei ole ketään, keneltä 
voisi pyytää apua. Yksin ja väsyneenä voi 
olla vaikea selviytyä arjen haasteista. Va-

l Vapaaehtoisena tukihenkilönä olet 
luotettava aikuinen tukea tarvitseval-
le nuorelle, kehitysvammaiselle ihmi-
selle, seuraa kaipaavalle ikäihmiselle 
tai tarjoat vertaistukea lapsiperheelle. 
Tapaat tuettavaasi elämäntilanteesee-
si sopivalla tiheydellä, tavallisimmin 
joka toinen viikko. Sinun tulisi mielel-
lään sitoutua tukihenkilönä toimimi-
seen vähintään vuodeksi.

Tarjoamme tukihenkilöille vakuutuk-
sen, koulutusta, työnohjausta ja erilai-
sia yhteisiä virkistystapahtumia. Opis-
kelijat voivat saada vapaaehtoistoimin-
nasta myös opintopisteitä. Toimiessasi 
vapaaehtoisena lasten ja nuorten paris-
sa sinulta pyydetään lupa rikostaustaot-
teen selvittämiseen ennen vapaaehtois-
toiminnan aloittamista.

Tukihenkilösuhteet ovat yksilöllisiä, 
ja voitte tuettavasi kanssa yhdessä päät-
tää, miten yhteisen aikanne vietätte. 
Yhdessäolo voi olla keskustelua, ulkoi-
lua tai vaikka käynti teatterissa. Tapaa-
misissa tärkeintä on olla läsnä ja kuun-
nella toista. 

Ilahdumme aina uudesta vapaaehtoi-
sesta joukossamme - tule rohkeasti mu-
kaan!

Yhteystiedot

TampereMissio ry  
TampereMissio Palvelut Oy

Keskustoimisto 
Aleksanterinkatu 23 D 
33100 Tampere

Sähköpostit muotoa  
etunimi.sukunimi@
tamperemissio.fi

Toiminnanjohtaja
Tarja Eho
040 748 7470

Järjestöjohtaja
Matti Helin
040 546 6848

Talousjohtaja
Tommi Ikävalko
0400 630 193

Liiketoimintajohtaja
Merja Lahtinen
040 128 9088

Koskikodin johtaja
Terja Yliranta-Keränen
040 551 6704

Petäjäkodin johtaja
Inkeri Viskari
040 755 2989

Peurankallion ja 
ravintolapalveluiden 
johtaja
Anumari Joenperä
040 809 7637

Rongankodin johtaja
Minna Toivola
040 192 1909

Viestinnän 
asiantuntija / 
tiedottaja
Sannamari Ratilainen
040 626 2530

PÄÄKIRJOITUS

Tule tuki-
henkilöksi!

Tule mukaan  
yhteisövalmennukseen!

l Tampereen edellisenä pormes-
tarina tutuksi tullut, nykyisin kan-
sanedustajana ja Tampereen kau-
punginvaltuuston puheenjohtaja-
na toimiva Anna-Kaisa Ikonen on 
aloittanut TampereMission halli-
tuksen uutena jäsenenä. Lehtemme 
tavoitti eduskunnan hektisen kevä-
tistuntokauden jälkeen ansaittua lo-
maa Tampereella viettäneen Ikosen 
ajankohtaisilla   kysymyksillään.

1) Mikä innosti Sinua lähtemään 
mukaan TampereMission halli-
tukseen?

Lapsiperheiden, nuorten, ikäih-
misten ja kehitysvammaisten ih-
misten asiat ovat lähellä sydäntäni 
ja oli ilo astua näiden hyväksi työtä 
tekevän järjestön hallitukseen. Toi-
von, että kokemuksestani ja verkos-
toistani on hyötyä toiminnan ke-
hittämisessä. Saan tehtävässä myös 
tärkeää ymmärrystä ja tilannetie-

toa: Istun eduskunnassa sosiaali- ja 
terveysvaliokunnassa ja koen, että 
myös sen tehtävän kannalta on jat-
kuvasti säilytettävä tuntemus palve-
luiden arkeen.

2) Kuinka hyvin tunsit entuu-
destaan TampereMissiota ja 
sen toimintamuotoja?

TampereMissio on keskeinen 
sosiaalialan toimija Tampereel-
la. Paljasjalkaisena tamperelaise-
na opin tuntemaan sen jo nuore-
na, silloin Tampereen Kaupunkilä-
hetyksen nimellä. Paremmin tutus-
tuin toimintaan, kun toimin sosiaa-
li- ja terveyspalveluista vastaavana 
apulaispormestarina kymmenisen 
vuotta sitten. Edustin kaupunkia eli 
palveluiden tilaajaa TampereMis-
sion ollessa palveluiden tuottaja. 
Olen päässyt tutustumaan toimin-
taan myös omaisen roolissa. 

3) Millainen mielikuva Sinul-
la on TampereMissiosta ja sen 
toiminnasta?

Erittäin hyvä. Olen vaikuttu-
nut järjestön tekemästä laadukkaas-
ta työstä ja erityisesti ihmisten itse-
määräämisoikeutta kunnioittavas-
ta ja elämänlaatua lisäävästä työot-
teesta. Minulle välittynyt asiakas- 
ja kuntalaispalaute oli myös varsin 
myönteistä. Mielikuvaani vahvis-
ti myös omakohtainen kokemus. 

Oma mummoni eli viimeiset aikan-
sa TampereMission pyörittämäs-
sä Koskikodissa eikä sen parem-
paa paikkaa olisi voinut olla. Koin, 
että arvokas vanhuus ja hyvä hoi-
to olivat aidosti työn lähtökohtina 
aina saattohoitoa ja kaunista läh-
dön hetkeä myöten. Välittävä työ-
ote ja tapa, jolla vanhus ja omaiset 
kohdattiin kävisivät esimerkiksi laa-
jemminkin vanhustenhoidon kehit-
tämiseen. 

4) Miten mielestäsi yksinäisyyt-
tä saataisiin parhaiten poistet-
tua Tampereelta? 

Toivon, että jokainen meistä 
kokisi yksinäisyyden poistamisen 
asiakseen. Jos me kaikki suhtautui-
simme välittäen lähellämme oleviin 
ihmisiin, varsinkin heihin, joilla lä-
heisiä ei ole tai he ovat kaukana, oli-
simme jo askelen pidemmällä. Sil-
lä, että ihminen tulee kohdatuksi ja 
hänen kuulumisistaan ollaan kiin-
nostuneita, on suuri merkitys. Pie-
ni hymy, tervehdys, auttava käsi tai 
kuunteleva korva eivät vaadi paljon. 

TampereMissio voi toimintansa 
ja vapaaehtoistyönsä kautta tarjota 
ihmisille kohtaamismahdollisuuk-
sia, vertaistukea ja mahdollisuuk-
sia itse lähteä vapaaehtoiseksi. Pal-
velutalojen asukkaiden yksinäisyy-
den kokemusta helpotetaan välittä-
vällä työotteella, yhteisöllisellä toi-
minnalla ja vaikkapa kulttuurin tuo-
misella ryhmäkotiin.Olennaista on, 
että yksinäisyyden kokemus ote-
taan vakavasti ja sitä pyritään hel-
pottamaan.

5) Millaisia omakohtaisia ko-
kemuksia Sinulla on vapaaeh-
toistyöstä? 

Olen koko ikäni tehnyt eri muo-
doissaan vapaaehtoistyötä. Järjes-
tökentässä olen aiemmin toimi-
nut kehitysvamma-, mielenterveys- 

ja vanhuspalveluiden parissa, mut-
ta pisin kokemus minulla on kan-
sainvälisestä järjestötyöstä naisten 
ja tyttöjen aseman vahvistamisek-
si NNKY:n maailmanliitossa, jossa 
toimin lähes 15 vuotta, osan ajas-
ta varapuheenjohtajana. Vaikutan 
myös Kirkon Ulkomaanavun hal-
lituksessa. Sillä, että pyrkii pienil-
lä teoilla konkreettisesti tekemään 
tästä maailmasta parempaa paikkaa 
ja antaa itsestään hyvään tarkoituk-
seen, saa itse monin verroin takai-
sin. TampereMissiossa vapaaehtois-
työ on takuulla merkityksellistä, sil-
lä voi tuoda paljon iloa toisten elä-
mään ja saa varmasti itselleen hy-
vän mielen. Mahdollisuuksia on 
monia, kannattaa tutustua!

6) Millaisen haluaisit Tampe-
reMission olevan tulevaisuu-
dessa? 

En näe tarvetta suurille mul-
listuksille. On varmistettava, että 
TampereMissio lunastaa tulevai-
suudessakin paikkansa laadukkaa-
na ja toimintaansa jatkuvasti kehit-
tävänä palveluntuottajana ja järjes-
tönä, johon ihmiset luottavat. Asia-
kastyytyväisyys ja henkilökunnan 
hyvinvointi ovat tärkeitä mittarei-
ta. Hallituksena meidän tehtäväm-
me on myös varmistaa, että järjes-
tön talous on kestävällä pohjalla. 

7) Miten olet viihtynyt työssäsi 
kansanedustajana? 

Oikein hyvin. Eduskunnassa 
pääsee vaikuttamaan hyvin laajas-
ti maamme kehitykseen ja ehkä pa-
rasta on ollut juuri monipuolisuus ja 
se, että yhteistyöhenki talon sisällä 
on ollut hyvä. Ja siitähän poliittises-
sa päätöksenteossa lopulta on kyse, 
yhteisten asioiden hoitamisesta yh-
dessä.

Petri Vilkko

7 kysymystä 
kansanedustaja 
Anna-Kaisa Ikoselle

TampereMission hallituksen uusi jäsen esittäytyy
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paaehtoisena sinä tai perheesi annatte tu-
kea tarvitsevalle perheelle arjen apua. Olet 
yli 25-vuotias, luotettava, tasapainoinen ja 
myötätuntoinen aikuinen. Voit toimia kes-
kustelu- tai ulkoiluseurana, auttaa arkiaska-
reiden sujumisessa sekä vanhemmuuden ja 
kasvatuskysymysten pohdinnoissa. Toimit 
tavallisen ihmisen taidoin, mutta saat teh-
tävään koulutuksen.

Lisätietoja
Sari Lehtinen,  
sari.lehtinen@tamperemissio.fi

Yhteisövalmennuksessa ryhmä luo yh-
dessä uutta toimintaa, harrastuksia tai 
tapahtumia osallistujien omien koke-
muksien, kiinnostusten ja kykyjen poh-
jalta. Käytämme yhteisövalmennuksis-
sa Kaapeli (CABLE) -yhteisövalmen-
nusmenetelmää.

Yhteisövalmennus järjestetään 
TampereMission Kansalaistoiminnan 
keskuksessa Aleksanterinkatu 31 A 1 
koronasäännösten puitteissa. 

Valmennuspäivät ovat: ma 28.9.  
klo 16-20, ti 29.9. klo 16-20, ma 12.10. 
klo 16-20 ja ti 13.10. klo 16-20.

Valmennus on osallistujille maksu-
ton ja sisältää kahvitarjoilut. Ryhmään 
otetaan 20 osallistujaa. Valmentajana 
toimii yhteisövalmentaja, järjestöjohta-
ja Matti Helin. 

Kyselyt ja ilmoittautumiset  
21.9.2020 mennessä:  
matti.helin@tamperemissio.fi

l Dosentti Marja-Liisa Manka 
on kysytty luennoitsija ja alansa 
huippuasiantuntija, joka on tehnyt 
ansiokkaan uran työhyvinvoinnin 
professorina Tampereen yliopis-
tossa. Hän kertoo jo 14-vuotiaa-
na kirjoittaneensa päiväkirjaansa, 
että hän haluaisi suuremman sydä-
men, jotta voisi auttaa apua tarvit-
sevia ihmisiä. 

Manka kertoo, että kyseinen aut-
tamisen halu on määrittänyt taval-
la tai toisella kaikkea hänen tekemi-
siään tähän asti.

- Aina enemmän ja enemmän 
olen kulkenut jotakin isompaa koh-
ti, hän toteaa.  

Työhyvinvoinnin professorina 
hänen keskeinen missionsa on ol-
lut vaikuttaa esimerkiksi siihen, että 
ilmapiiri työpaikoilla saataisiin luo-
tua sellaiseksi, että kenenkään ei tar-
vitsisi kärsiä kiusaamisesta työpai-
kallaan.

Vapaaehtoistoiminta ja  
anteliaisuus hyvän mielen 
tuojia
Manka toteaa, että vapaaehtoistoi-
minta ja anteliaisuus ovat hyvän 
mielen tuojia, ja ne yhdistyvät jo-

honkin korkeampaan tavoitteeseen.
- Hyvän tekeminen saa pitkä-

kestoisesti hyvälle mielelle. Olen 
aiheesta parhaillaan kirjoittamassa 
kirjaakin, eläkepäivinäänkin aktiivi-
sesti työskentelevä tiedenainen to-
teaa.  

Hän jatkaa, että hyvinvointia li-
sää myös tekeminen yhdessä tois-
ten kanssa.

Intohimoisena kutojana Manka 
nostaa esiin käsitöiden tekemisen, 
joka hänen mukaansa on erityisen 
palkitsevaa silloin, kun sitä voi teh-
dä yhdessä toisten kanssa.

- Minulle käsityöt ovat keino 
rentoutua. Käsitöihin liittyy valta-
vasti iloa. Saa hyvän mielen, kun te-
kee jotain ja saa antaa valmiin työn 
jollekin. Käsitöihin, ja siihen että 
saa koko ajan värkätä jotakin, liittyy 
myös luovuus, joka on kehittävää 
aivoille, myös Kädentaitomessuilla 
käsitöiden tekemisen ihanuudesta 
luennoinut dosentti toteaa.

Hän sanoo myös muistelevansa 
lämmöllä viime joulun alla Tullin-
torin kauppakeskuksen ja Tampe-
reMission yhteistyössä järjestämää 
hyväntekeväisyyskampanjaa ”Suk-
kia suurella sydämellä”. Kampanjan 
tavoitteena oli saada kokoon tuhat 
villasukkaparia toimitettavaksi van-
husten jouluiloksi.

Käsitöihin hurahtanut dosentti Marja-Liisa Manka:

Hyvän 
tekeminen saa 
hyvälle mielelle

l Intohimoisena kutojana tunnettu Mar-
ja-Liisa Manka toteaa, että käsitöiden teke-
minen  on erityisen palkitsevaa silloin, kun 
sitä voi tehdä yhdessä toisten kanssa.
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- Se oli kiva tapahtuma, johon 
mielelläni itsekin osallistuin. Se että 
ihmiset tekevät yhdessä, on todella 
tärkeää. Juurikin tuo auttaminen ja 
kaikki sellainen joka vähentää yksi-
näisyyttä.

TampereMissio mukana 
poistamassa yksinäisyyttä

Manka muistuttaa tutkimuksis-
ta, joiden mukaan yksinäisyys lisää 
huomattavasti riskiä erilaisille sai-
rauksille.

- Jos ihmisellä ei ole ketään ka-
vereita, niin sairastumisen riski 
nousee valtavan isoksi. 

Hän sanookin arvostavansa 
TampereMission ja muiden vastaa-
vien tahojen toimintaa yksinäisyy-
den poistamiseksi.

- On todella hienoa, että meil-
lä on erilaisia tahoja, jotka tekevät 
sitä ja antavat ihmisille mahdolli-
suuksia.

Petri Vilkko
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  Kolumni

l Oskar Turusen kesä on mennyt töiden merkeissä vauhdikkaasti. Petäjäkodin 
nurmikko on tullut  leikattua kerran viikossa. 

l Kukaan meistä ei ole voinut 
välttyä kuulemasta uutisia maa-
pallon sietokyvyn ylityksestä, il-
mastonmuutoksesta ja sen vaka-
vista seurauksista. Merkittäviä toi-
menpiteitä nykyisen kehityksen 
hidastamiseksi ja pysäyttämiseksi 
tarvitaan pikaisesti. 

Päättäjät niin paikallisella kuin 
valtakunnallisellakin tasolla ovat 
havahtuneet asettamaan tiukkoja 
tavoitteita hiilineutraaliuden suh-
teen. Maailmanlaajuisesti yhteisis-
tä suuntaviivoista kiistellään, mut-
ta tavoitteita myös laaditaan mo-

nisyisen ilmiön hillitsemiseksi. 
Myös TampereMissio kan-

taa ympäristövastuunsa laajasti. 
Olemme saaneet uuden ympäris-
töohjelman, jonka tarkoituksena 
on ohjata toimintaamme ja ajatte-
luamme entistäkin ympäristövas-
tuullisemmaksi. 

Kolmivuotisen ohjelman jokai-
selle vuodelle on asetettu osata-
voitteet sekä konkreettiset mitat-
tavat toimenpiteet niiden saavut-
tamiseksi. Ohjelman painopisteik-
si valikoituivat koko henkilöstölle 
tehdyn alkukartoituksen pohjalta 

henkilöstön asenteiden ja tietoi-
suuden edistäminen, ympäristö-
vaikutusten huomioiminen ruo-
kahuollossa, hankintojen ympäris-
tövastuullisuus, energian kulutus 
sekä jätteiden lajittelu.

Alkuvuodesta 2020 henkilös-
tölle väliarviointina toteutettu ky-
sely osoitti, että suuntamme on 
oikea. Perehdytystä, tietoiskuja ja 
vahvistusta asennemuutoksen laa-
jentamiseen tarvitsemme silti li-
sää.  

Ympäristöarvojen huomioimi-
nen ei useinkaan vaadi taloudellis-

ta panostusta – päinvastoin. Vas-
tuulliset ratkaisut ja valinnat saat-
tavat ennemminkin aikaansaada 
säästöjä. Jo pienetkin muutokset 
linjauksissa saavat aikaan tavoit-
teiden mukaista muutosta toimin-
takulttuurissa.

On hyvä muistaa, että meidän 
jokaisen pienetkin valinnat ja pää-
tökset ovat merkityksellisiä. Ym-
päristöahdistumisen sijaan kan-
nattaa ryhtyä toimeen, vaalia toi-
veikkuutta ja näyttää omalla esi-
merkillä oikeaa suuntaa. 

Vihreä missio

Johanna Risku
Kirjoittaja on Rongankodin 
palveluohjaaja sekä TampereMission 
ympäristötyöryhmän jäsen

l Kilometrikisa on kaikille avoin 
ja maksuton kilpailu, jonka tar-
koitus on innostaa työmatkapyö-
räilyn ja muun arkipyöräilyn pa-
riin. TampereMission henkilös-
töstä koostuva lähes 30-henkinen 
pyöräilyjoukkue osallistuu kisaan 
tänä vuonna kolmatta kertaa. Vii-
me vuoden kisassa joukkueelle 
kertyi yhteisiä pyöräilykilometre-
jä lähes 30 000.

Uintia harrastava ja talviuintikisois-
sa käyvä Tiina Nummi osallistuu 
kilometrikisaan ensimmäistä ker-
taa. Tiina työskentelee kokkina ja 
tarjoilijana Ravintola Peurankellos-
sa Amurissa. 

- Tämä Peurankallio on ihana 
paikka, nämä mummot ja papat on 
niin ihania persoonia täällä. Tyk-
kään heidän suorasukaisuudestaan 
ja saan usein kiitosta. Sekin kyllä sa-
notaan, jos kaikki ei onnistunut, Tii-
na Nummi hymyilee. 

Pyöräilystä innostuneella Tiinal-
la auto on vaihtunut pyöräksi ja ny-

kyisin hän kulkee pyöräillen lähes 
joka paikkaan: töihin, kaupungille ja 
harrastuksiin. Viikkotasolla pyöräi-
lykilometrejä kertyy satoja.

 - Liikunta lisää endorfiinia, hy-
vää mieltä ja piristystä. Sitä pait-
si töiden jälkeen olen kotona no-
peammin pyöräillen kuin bussilla 
kulkien, Tiina listaa työmatkapyö-
räilyn hyviä puolia. 

- Olen kyllä kilpailuhenkinen, ja 
kisa motivoi kirjaamaan kertyneitä 
kilometrejä viikon päätteeksi älykel-
losta. 

Tiina onkin kilometrikisajouk-
kueessa aivan kärjen tuntumassa. 
Vuoden kilometrikisa päättyy 22.9. 
ja silloin selviää, kuka nappaa valta-
kunnallisen kisan voiton tänä vuon-
na. Tiinan pyöräilykausi ei tosin 
pääty kilometrikisaan, vaan se jat-
kuu talven läpi nastarenkaat fillariin 
asennettuna.

Kilometrikisaan osallistuminen 
on osa TampereMission ympäris-
töohjelmaa ja tarkoituksena on li-
sätä työmatkapyöräilyä ja vähen-
tää yksityisautoilua. Ympäristöta-

voitteessa olemme onnistuneet, sil-
lä joukkueen polkemat kilometrit 
ovat vuosien aikana säästäneet polt-
toainetta yhteensä 4480 litraa ver-
rattuna siihen, jos matkat olisi kul-
jettu autolla. 

Vuoden 2020 syksyllä Tampere-
Missio lähtee mukaan myös syys-
kuussa käynnistyvään kävelykilo-
metrikisaan, josta on luvassa hyvää 
mieltä ja kuntoa alkavaan syksyyn.

Teksti ja kuva: 
Sannamari Ratilainen

l Tampereen Kaupunkilähetykse-
nä aiemmin tunnettu TampereMis-
sio osti Vähäsillan kiinteistön Käm-
menniemestä Näsijärven rannalta 
18.9.1920 hintaan 31 000 markkaa. 
Tuosta summasta 15 000 markkaa 
tuli lahjoituksena Yhdysvaltojen lu-
terilaisilta kirkoilta. 

Vähäsillan edellinen omista-
ja oli kirkkoherranleski Anna Pal-
mrothin kuolinpesä. Annan mies 
oli Karl Alvar Palmroth, joka toi-
mi Teiskossa kirkkoherrana vuo-
desta 1905. Historiakirjan mukaan 
Vähäsilta ei kuitenkaan ollut pap-
pila, vaan ”huvilapalsta, missä oli 
hyväkuntoinen kiinteistö kauniilla 
paikalla”.

Vähäsilta ostettiin lasten kesä-

siirtolaksi. Paikka onkin ollut sadan 
vuoden ajan Kaupunkilähetyksen 
aktiivisessa käytössä, viime vuosina 
erityisesti kehitysvammaistyön ke-
säleirikeskuksena.   

Vähäsilta maksutta  
järjestöjen käyttöön

TampereMission hallitus päätti vii-
me vuonna avata Vähäsillan leiri-
keskuksen maksutta pirkanmaa-
laisen yleishyödyllisen toiminnan 
käyttöön. Hakemustulva oli valtai-
sa. 

- Koronaepidemia hieman vii-
västytti tämän kesän toimintojen 
aloittamista. Mutta nyt kun toi-

minta on taas päässyt vauhtiin, ar-
vioimme, että Vähäsillassa tulee 
kesää viettämään yli 2000 tampe-
relaista, kertoo järjestöjohtaja Mat-
ti Helin.

Vähäsillan leirikeskuksen käyt-
täjäksi voi seuraavan kerran ilmoit-
tautua avoimen haun kautta tam-
mikuussa 2021. TampereMission 
hallituksen päätöksessä valintakri-
teeriksi määriteltiin se, millä taval-
la Vähäsiltaan suunniteltu toiminta 
osaltaan vähentää pirkanmaalais-
ten kokemaa yksinäisyyttä.  

Lue lisää: 
TampereMissio.fi/Vahasilta

l Keväällä Oskar Turunen, 17 ja Petr Pankratov, 17 päättivät 
laittaa oman firman pystyyn ja alkaa tarjota pihatyöpalveluita 
Tampereella. Niin syntyi Ossen ja Leksan pihatyöt, jonka avulla 
nuoret ovat itse luoneet omat kesätyöpaikkansa.  

Ossen ja Leksan pihatyöt on 4H-yritys, jonka suunnitteluun 
ja perustamiseen 4H-yhdistys tarjosi apua.  Oskar ja Petr suoritti-
vat 4H-yhdistyksen järjestämän yritysvalmennuksen kevään aika-
na etäopetuksessa kouluajan jälkeen. 

- Sitten saimme apua papereiden täyttämisessä ja y-tunnuksen 
hakemisessa, se ei ollut kovin vaikeaa, Oskar kertaa. 

- Saimme 4h:n kautta suosituksen tänne Petäjäkodille, ja olem-
me käyneet täällä pihatöissä kesäkuusta alkaen kerran viikossa. 
Tämä on ollut meille yksi vakituisista työkeikoista.

TampereMission Petäjäkoti sijaitsee Härmälässä ja siellä jär-
jestetään tehostettua palveluasumista muistisairaille sekä iäkkäil-
le mielenterveys- ja päihdekuntoutujille. Ryhmäkotien lisäksi Pe-
täjäkodilla on oma ravintola, kokous- ja juhlatiloja sekä kuntosali.

- Työvälineet olemme saaneet talon puolesta, niin työn aloit-
taminen on ollut helppoa. Kesäaika on mennyt nopeasti ja yh-
dessä työn tekeminen on ollut hauskaa. Töitä on ollut sopivasti 
riippuen viikoista. Parhaimmillaan teimme työkeikkoja neljä vii-
kossa, ja nyt olemme saaneet kyselyitä syksyn pihatöistä ja tal-
ven lumitöistä. 

Syksyllä Oskar ja Petr palaavat opintojen pariin. Oskar on 
päättänyt pitää yrityksen toiminnassa, koska hän haluaa tehdä 
opiskelujen ohella töitäkin.

Ahkerat 4H-yrittäjät 
pihatöissä
Petäjäkodilla 

Vähäsilta sata vuotta pirkanmaalaisten kesäpaikkana

Fillarikisa 
motivoi ja virkistää

l Tiina Nummi ja TampereMission työntekijäjoukkue polki viime vuonna yhteensä lähes 30 000 kilometriä. Kolmessa vuodessa säästöä auton 
polttoaineisiin on tullut jo 5000 litraa.

Joukkueen polkemat 
kilometrit ovat vuosien 
aikana säästäneet 
polttoainetta yhteensä 
4480 litraa verrattuna 
siihen, jos matkat olisi 
kuljettu autolla. 

SYKSYN TEEMAPÄIVIÄ 
SELMASSA 
24.8.-30.8. 
Perinneruokaviikko
28.9.-3.10.  
Leivontaviikko
1.10.  
Tampere-päivä
2.11.-8.11.  
Skandinavia-viikko
5.11. 
Isänpäivä-konsertti ja 
kakkubuffet
8.11. 
Isänpäivälounas
6.12. 
Itsenäisyyspäivälounas
18.12. 
Joulukattaus ja joulutori  

RAVINTOLA SELMA 
Tuomiokirkonkatu 22, 
Tampere

l Tampereen keskustassa Tuo-
miokirkonkadulla sijaitseva Ra-
vintola Selma sai keväällä uuden 
ravintolapäällikön, kun Petri Lin-
tula otti vetovastuun Selman keit-
tiössä. 

- Olen alun perin kotoisin Sodan-
kylästä ja jo nuorena tiesin, että 
minusta tulee joko diplomaatti tai 
kokki. Lähdin opiskelemaan kan-
sainvälistä politiikkaa ja tein pitkän 
kansainvälisen uran diplomatian ja 
taloushallinnon alalla. Palasin Suo-
meen perhesyistä ja silloin päätin 
opiskella ravintolakokiksi. 

Sittemmin Petri on työskennel-
lyt erilaisissa suurkeittiöissä Lapissa 

ja Tampereella. Hän on ollut oikein 
tyytyväinen valintaansa. Tänä syk-
synä hän valmistuu Helsingin yli-
opistosta myös ravitsemusterapeu-
tiksi, josta on paljon hyötyä ruoka-
listoja suunnitellessa. 

- Äitini on muistellut, että pi-
din ruoan laitosta pienestä pitäen ja 
että keksin ensimmäisen oman lei-
vontareseptin jo 4-vuotiaana.  Us-
kon siihen, että hyvänmakuinen 
ruoka voi olla myös oikein terveel-
listä. Teemme täällä Selmassa hy-
vää, maistuvaa ja terveyttä edistä-
vää ruokaa. 

Hakiessaan TampereMissioon 
töihin Petri oli kiinnostunut tehtä-
väkentän monipuolisuudesta ja ke-

hitysmahdollisuuksista. Hänelle oli 
hyvin tärkeää, että hän pystyy alle-
kirjoittamaan organisaation yhtei-
set arvot. 

- Kevään aikana silmäni ovat 
avautuneet monille kehittämis- ja 
yhteistyömahdollisuuksille. On ol-
lut myös ilahduttavaa huomata, 
kuinka ennakkoluulottomia ikäih-
miset ovat olleet kokeilemaan uusia 
makuja ja erilaista ruokaa. 

Selmassa panostetaan nyt vielä 
aikaisempaa enemmän puhtaaseen 
lähiruokaan ja mm. päivittäisiin 
kasvisruokavaihtoehtoihin. Moni-
puolinen aamiaispuffetti tarjoillaan 
päivittäin ja erilaiset vaihtuvat tee-
maviikot tuovat arkeen vaihtelua 

ja piristävät.  Syyskauden Selmas-
sa aloittaa perinneruokaviikko, jota 
varten Petri on suunnitellut herkul-
lisen sadonkorjuumenun. 

TampereMissiolla on kolme 
maukasta ja terveyttä edistävää ko-
tiruokaa tarjoavaa ravintolaa: Sel-
ma keskustassa, Peurankello Amu-
rissa ja PetäjänHertta Härmälässä. 
Ravintoloiden tiloissa on voi jär-
jestää erilaisia juhlia, kokouksia ja 
illanistujaisia. Tarjoilujen tilaami-
nen omiin juhliin ja kokouksiin on 
myös mahdollista. 

Teksti ja kuva: 
Sannamari Ratilainen

Kotiruokaa 
terveyttä edistäen

l Petri Lintula valmistaa lounaspöytään 
kotijuustoa reseptillä, joka on kulkenut 
hänen suvussaan 1800-luvulta saakka. 
Herkullista kotijuustoa on myös mahdol-
lista ostaa Selmasta kotiin herkutelta-
vaksi. 
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l Vähäsillan talkooporukkaa v. 2020.
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l TampereMission Peurankallion lähitorilla Pyynikillä on runsaasti 
pääosin ikäihmisille suunnattua ryhmätoimintaa. Näistä toiminnoista 
osa toteutuu vapaaehtoisvoimin. 

Vapaaehtoisia ohjaajia kaivataan esimerkiksi liikuntaryhmiin, kun-
tosaliharjoitteluun, sekä keskustelu- ja luovan toiminnan ryhmiin tai 
vain aulaemännäksi tai -isännäksi.

Kuntosalille vertaisohjaajaksi?

Entä käytkö kuntosalilla harjoittelemassa? Tule Peurankalliolle ja ole 
toisille kuntosalikävijöille tukena ja apuna samaan aikaan, kun itse ree-
nat! Saat käydä maksutta meidän kuntosalillamme ja tapaat mukavia 
ja välittömiä, liikunnasta kiinnostuneita ikäihmisiä.

TampereMission toiminnasta löydät runsaasti mahdollisuuksia toi-
mia vapaaehtoisena. Valitse oman kiinnostuksesi pohjalta: iloksi itsel-
le ja hyödyksi muille. Vapaaehtoisille tarjoamme vakuutuksen, koulu-
tusta, työnohjausta ja erilaisia yhteisiä virkistystapahtumia. Opiskelijat 
voivat saada vapaaehtoistoiminnasta myös opintopisteitä.

Ilahdumme aina uudesta vapaaehtoisesta  
joukossamme - tule rohkeasti mukaan!

Kysy lisää: Jenni Leijo p. 040 749 9694, jenni.leijo@tamperemissio.fi
Vapaaehtoistyo.fi/TampereMissio, TampereMissio.fi

Senioripysäkki tukee 60+ ikäisten hyvinvointia ja mielenterveyt-
tä ammattilaisten ohjaaman ryhmätoiminnan, yksilö- ja parikeskus-
telujen sekä Ikätuki -toiminnan avulla. Olet tervetullut keskustele-
maan yksin tai kumppanin kanssa.

l Olisiko sinulla aikaa auttaa? Senioripysäkillä on Ikätuki-toimin-
taa ja toivoisimme sinua vapaaehtoiseksi tukihenkilöksi ihmisel-
le elämänmuutostilanteissa. Tukisuhde on määräaikainen enintään 
vuoden ajan. Ikätuki-toiminnassa saat ammatillisesti ohjatun koulu-
tuksen. Lisäksi tukihenkilönä sinulla on käytettävissä ammatillinen 
tuki koko toiminnan ajan. Alkavassa syksyn koulutuksessa muuta-
ma paikka vapaana.  
Lisätietoja ja tiedustelut:  040 356 5079 Maarit Kurunmäki

l Alkavat keskusteluryhmät:
Lukupiiri kirjallisuuden ystäville. Tervetuloa keskustelemaan ja ja-
kamaan erilaisia lukukokemuksia oman ikäisten kanssa. Ryhmän 
aloitus 7.9. (10 krt). Kokoontumiset joka toinen maanantai  
klo 13-14.30.  
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: 040 356 5079 ja 040 563 7100

Keskusteluryhmä henkilöille, jotka kokevat oman jännittämisen-
sä ongelmaksi ja haluavat löytää keinoja sen kanssa selviämiseen. 
Ryhmässä tutustutaan omaan jännittämiseen ja sen hallintakeinoi-
hin mm. erilaisin toiminnallisin harjoituksin. Ryhmän aloitus 10.9. 
(8 krt). Kokoontumiset torstaisin klo 13–14.30. 
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: p. 040 563 7100

Tästä runosta haluaisin keskustella. Keskusteluryhmä keskiviikkoi-
sin klo 13-14.30 alkaen 16.9. (8krt). 
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: p. 040 563 7100

Keskusteluryhmä Avain oman elämän ymmärtämiseen sukupuun 
kautta. Tervetuloa omista juuristaan kiinnostuneille. Ryhmään voi 
osallistua kuka tahansa, joka on kiinnostunut oman sukupuun tutki-
misesta ja sen vaikutuksista oman elämänkaareen. Ryhmään mah-
tuu 4 osallistujaa. Ryhmä käynnistyy 10.9. (6 krt). Kokoontumiset 
torstaisin klo 13-14.30.  
Ilmoittautumiset ja tiedustelut: 040 568 6496  

Palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia. Ilmoittautumiset 
ryhmiin 4.9.2020 mennessä vain soittamalla em. numeroihin.

Peurankallion Lähitori  
etsii vapaaehtoisia

Senioripysäkki - tukea 60+ ikäisille  

Lukijalta

Lisätietoja Senioripysäkin palveluista:
p. 040 632 7455 tai 
senioripysakki@tamperemissio.fi
Näsilinnankatu 48 D-rappu, 4. krs, 
Tampere

l ”Niin tiukkaa solmua ei ole-
kaan, etteikö se aukeaisi yhdes-
sä. Välitämme ja uskomme jo-
kaiseen nuoreen, tiedämme 
että haasteet ratkeavat.” Näin 
sanoo TampereMission järjes-
töjohtaja Matti Helin. Tähän 
työhön, nuorten ohjaamiseen 
ja tukemiseen, TampereMissio 
on juuri saanut yhteistyötahoi-
neen vajaan miljoonan euron 
avustuksen Euroopan Sosiaali-
rahastolta.

TampereMissio on viimeisen 
vuoden aikana kehittänyt toi-
mintatapaa etsiä, tukea ja ohjata 
elämässä eteenpäin nuoria, joilla 
on ollut haasteita tulevaisuuten-
sa suunnittelussa. Etsinnässä on 
ollut sosiaalisesti uhatuimmassa 
asemassa olevat nuoret.

- TampereMission kehitys-
työ käynnistyi Tampereen kau-
pungin nuorisotakuu-hankkee-
na vuonna 2019, kertoo järjestö-
johtaja Matti Helin. 

- Viime keväänä kokosim-
me alan keskeiset tamperelai-
set toimijat koolle pohtimaan, 
mitä asialle olisi tehtävissä. Syn-
tyi hanke nimeltä ”Linja 20”, jos-
sa kumppaneiksi saimme alan 

huippuosaajat Suomessa – Hel-
singin Diakonissalaitoksen Va-
mos-toiminnan sekä Tampereen 
Ammattikorkeakoulun, Helin 
kertoo.

Kolme vuotta kestävässä 
Linja 20 -hankkeessa nuori saa 
tuekseen luotettavan ja turvalli-
sen aikuisen. Tukea saa niin ar-
keen kuin tulevaisuuden suun-
nitteluunkin. Nuori voi osallis-
tua yksilövalmennukseen tai toi-
minnallisiin, nuorten kykyjä, tai-
toja ja kiinnostuksia esiin nosta-
viin ryhmiin. 

Hanke sijoittuu Kaukajärvi – 
Hervanta -alueille, mutta mu-
kaan toimintaan voi tulla muu-
altakin Tampereelta. Kaukajär-
ven ja Hervannan alueella asuu 
lähes 2000 nuorta, iältään 18 – 
29 -vuotiaita, jotka eivät opiske-
le, ole työssä, armeijassa tai työt-
tömänä työnhakijoina.  

- Linja 20 -hanke ja sen työn-
tekijät ovat erityisesti niitä nuo-
ria varten, jotka ovat yhteiskun-
tamme palvelujen ulkopuolel-
la. Hankkeen työntekijät ovat 
tavattavissa siellä, missä nuo-
ret liikkuvat ja oleilevat. Aluk-
si Kaukajärvellä, Matti Helin sa-
noo. 

Oletko lähihoitaja tai alaa opiskeleva? 
Työskentelemme lapsiperheiden, nuorten, ikäihmisten ja kehitysvammaisten
 ihmisten sekä yhteisöjen hyväksi. Työmme merkityksellisyyteen kietoutuvat 

ihmisten kohtaaminen, auttaminen ja hyvä arki.
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on yksi organisaatiomme kulmakivistä. 

Työyhteisömme on kannustava ja reilu, ja olemme siitä ylpeitä.  
Haemme ikäihmisten ja kehitysvammaisten palveluihimme vahvistusta  

ja tarjoamme lähihoitajille sijaisuuksia ja keikkatöitä eri puolella  
Tamperetta. Haluamme kuulla sinusta, jos sinulla on arvostava  

työote ja palveluasenne kohdallaan. 
Ota rohkeasti yhteyttä: rekry@tamperemissio.fi

l TampereMission Kimpassa-per-
hetoiminta julkaisee tänä syksy-
nä Vauvavuosi Kimpassa -oppaan 
vanhemman ja vauvan välisen 
vuorovaikutuksen tueksi. Oppaas-
sa avataan myös Kimpassa-perhe-
toiminnan mallia. Voit nyt jo en-
nakkoon tilata oppaan veloitukset-
ta käyttöösi e-kirjana. 

Vauvan syntymä on iso muutos elä-
mässä ja se saattaa yllättää. Vastuu 
uudesta perheenjäsenestä on valta-
va ja ainutlaatuinen. Vanhemmalle 
saattaa tulla tunne, tarjoanko vau-
valleni riittävästi turvaa, välittämis-
tä, hoivaa, hellyyttä ja rakkautta.  

Vanhemmuuteen kasvetaan ajan 
myötä ja samalla vauva kasvat-
taa vanhempiaan. Tässä vanhem-
muuteen kasvamisessa vuorovaiku-
tus vauvan kanssa on ensiarvoisen 
tärkeää. 

Vanhemmalle on palkitsevaa ko-
kea, miten oma vauva katsoo, hy-
myilee, jokeltaa ja ilahtuu, kun nä-
kee tutut kasvot. Vuorovaikutusti-
lanteet vanhemman ja lapsen välil-
lä ovat aivan tavallisia arkipäivän ti-
lanteita, kun vauvaa imetetään, 
puetaan tai riisutaan vaatteita, vaih-
detaan vaippaa tai kylvetetään.

Vanhemman jaksaminen 
tärkeää
Hyvään vanhemmuuteen kuuluu 

oman jaksamisen tunnistaminen. 
Mikäli vanhempi tuntee uupumusta 
vauva-arkeen, hänen tulisi uskaltaa 
puhua asiasta ääneen, hakea apua 
ja ottaa sitä vastaan. Usein Kimpas-
sa-perhetoiminnan ryhmään ha-
keudutaan juuri siitä syystä, että lä-
hipiirissä ei muilla ole vauvoja tai 

omat tukiverkot ovat jääneet esim. 
muuton takia hyvinkin kauas, vau-
va-arjessa ei ole ketään auttamassa.

Lisätietoja Kimpassa-perhe- 
toiminnasta ja Vauvavuosi  
Kimpassa -oppaan tilaaminen: 
Tamperemissio.fi/kimpassa

Vauvavuosi
Kimpassa

Mitä on varhainen 
vuorovaikutus?

Nuorten elämänsolmut 
aukeavat Tampereella!

TULE MUKAAN 
HUIPPUTEKIJÖIDEN 

JOUKKOON!

ONKO SINULLAKIN 
ARVOT KOHDALLAAN?

tamperemissio.fi/rekry

l Monipuolisen uran vanhus-
tenhoidon eri työtehtävissä teh-
nyt Anumari Joenperä on kulu-
van vuoden alusta lähtien toimi-
nut TampereMissio Palvelut Oy:n 
ylläpitämän Peurankallion johta-
jana. 

Uudessa tehtävässään motivoitu-
neena aloittaneen Joenperän johta-
vina periaatteina Peurankallion ar-
jessa ovat ihmisarvon kunnioitta-
minen, lähimmäisen arvostaminen 
sekä kaikkien tasapuolinen kohtelu.

Yhdessä tekemisen  
kulttuuria

Alun perin diakonissa-sairaanhoi-
tajaksi kouluttautunut Joenperä on  
esimies- ja johtotehtäviä silmällä pi-
täen täydentänyt osaamistaan mm. 
suorittamalla työnsä ohessa johta-
jakoulutusta sisältäneen ylemmän 
AMK-tutkinnon.

Peurankallion johtajan tehtä-
vään Joenperä siirtyi Tampereen 
ensi- ja turvakoti ry:n ylläpitämän 
Petsamokodin johtajan tehtävistä. 

Petsamokodissa hänelle ehti kertyä 
yhteensä yli 16 vuotta kestänyt työ-
rupeama.

Peurankallion tehtävä kiinnos-
ti häntä siksi, että työ olisi itsenäi-
sempää ja siihen sisältyisi aikaisem-
paa enemmän johtamista, jota hän 
oli paljon opiskellutkin.  

- Olin myös tietoinen Tampe-
reMission arvoista ja sen ihmislä-
heisestä toimintakulttuurista, myös 
Petsamokodin pesteissään hyvin 
viihtynyt pitkän linjan ammattilai-
nen toteaa. 

Joenperä sanoo aidosti koke-
neensa, että hänen tullessaan Peu-
rankallioon kaikki ovat ottaneet hä-
net hyvin vastaan.

- Sekä henkilökunta, asukkaat, 
vapaaehtoiset ja kaikki asiakkaat. 
On ollut hienoa aloittaa täällä!

Peurankalliossa Joenperä sanoo 
viehättyneensä paikan avoimmuu-
teen sekä siellä tapahtuvaan yhdes-
sä tekemiseen.

- Aina henkilökunnalla tai aulas-
sa toimivilla vapaaehtoisilla on ol-
lut aikaa keskustella tai vaihtaa ai-
nakin se sananen kävijöiden kanssa. 

Joenperän mukaan Peurankal-
lio on paikkana on jo entuudestaan 
hyvä, ja sen henkilökunta on vas-
tuullista ja palveluhenkistä.

- Sitä henkeä, yhteishenkeä, ha-
luan täällä edelleenkin jatkaa.

Asukkaita Joenperä on tavannut 
käynnistämissään Johtajan kesäpu-
linat -tuokioissa.

- Niissä jutellaan ja pulistaan yh-
dessä ihan nyt mitä mieleen vaan 
tulee.

Suosituiksi tulleiden pulinoiden 
on määrä jatkua pitkin syksyä aina 
kolmen viikon välein.

Kaikessa ihminen edellä

Joenperä sanoo pitävänsä tärkeänä 
sitä, että asukkaiden ja asiakkaiden 
ääni tulee kuulluksi kaikessa. Hen-
kilökohtaisten tapaamisten lisäksi 
jokainen Peurankallion aulassa si-
jaitsevaan palautelaatikkoon tuleva 
viesti luetaan tarkasti ja siihen rea-
goidaan nopeasti. 

- Koko ajan olen kannustanut 
asukkaita ottamaan minuun yhteyt-
tä. He ovatkin ilahduttavan roh-
keasti kertoneet minulle asiansa, 
joita on sitten heti laitettu käytän-
töön, asiakas- ja muita ihmiskon-
takteja johtajan työssään tärkeänä 
pitävä Joenperä toteaa. 

Hänen periaatteenaan onkin, 
että puhutaan asiat ääneen ja sa-
malla mietitään ja kehitetään niitä 
yhdessä. Asiakkaiden ohella myös 
henkilökunnan osaamista johtaja 
haluaa mukaan jatkuvaan toimin-
nan kehitystyöhön.

- Olen iloinen siitä, että saan 
työskennellä organisaatiossa, jos-
sa ihminen ja hänen tarpeensa ovat 
kaikessa etusijalla, Joenperä sum-
maa. 

Petri Vilkko

Anumari Joenperä: 
Peurankalliossa 
ihminen on tärkein

Kuva: Petri Vilkko

l Peurankallion johtaja Anumari Joenperä lupaa, että kaikki palautelaatikkoon tulevat 
viestit luetaan tarkasti ja niihin reagoidaan nopeasti.

l Hanneleena Taskinen tapaa asiakkaitaan heidän kotonaan, kaupungilla tai vaik-
kapa lääkärikäynnillä. 

Työn mielekkyyden lähteillä
l Hannaleena Taskinen 
työskentelee tuetun asumisen 
ohjaajana Rongankodilla. Hä-
nen työnsä päätavoite on tu-
kea kehitysvammaisia henki-
löitä itsenäisessä elämässä yk-
silöllisesti.  Arjen tuki voi olla 
vaikkapa siivoamisen ohjaus-
ta, avustamista paperiasioiden 
kanssa tai selkokielistäjänä toi-
mimista eri tilanteissa. 

Kysyimme Hannaleenalta, mistä 
hän pitää työssään eniten: Mikä 
on kannustavaa ja ilahduttavaa?

TYÖNI RYTMI on tosi hyvä. 
Välillä mennään tukkaputkella ja 
välillä on rauhallisempia päiviä. 
Pieni kiireen tuntu sopii minulle. 

HYVÄT TYÖKAVERIT ja 
tiimin tuki on korvaamatonta, 
vaikka teemme työtä yksin. Työ-
kaverit tarjoavat usein apua, jos 
esimerkiksi heidän asiakastapaa-
misensa on peruuntunut ja heil-
le on vapautunut aikaa. Säännöl-

linen työnohjaus tiimissä on erit-
täin hyödyllistä. On ihana tie-
tää, että jos vaikeita tilanteita tu-
lee, niihin saa apua. Meidän työ-
tiimimme on hitsautunut hyvin 
yhteen.

OMASTA HYVINVOINNIS-
TA huolehtiminen ja taito jättää 
työt töihin on tärkeää, ettei ala 
murehtimaan liikaa. Menen mie-
lelläni lenkille työpäivän jälkeen 
luontoon ”tyhjentämään” omia 
ajatuksia.  

ON PALKITSEVAA nähdä, 
kun esimerkiksi arka henkilö oi-
kein puhkeaa kukkaan tai ma-
sentunut alkaa voimaan silmin-
nähden paremmin. Olen teh-
nyt tätä työtä pari vuotta ja sii-
nä ajassa olen jo ennättänyt näh-
dä paljon positiivisia, huikeitakin 
muutoksia. Otan vakavasti toi-
sen ihmisen asiat. Jos joutuisin 
arvojeni vastaiseen työhön, se 
olisi kauheaa. Onneksi meillä on 
tarpeeksi aikaa tehdä hyvää oh-
jaustyötä. 

l Senioripysäkki järjestää osana Tampere vaikuttaa 
-viikkoa yleisötilaisuuden 60+ ikäisille 
Aihe: Ikäihmisten oikeudet ja niiden kunnioittaminen
Aika ja paikka: ti 29.9.20 klo:13-15, Vanha Kirjastotalo Laikku

Luennoitsijana Henna Nikumaa, joka toimii vanhuusoikeuden 
tutkijana ja yliopisto-opettajana Hyvinvointioikeuden instituu-
tissa Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella ja työstää 
väitöskirjaa muistisairaan ihmisen autonomiasta. Tilaisuuteen 
voidaan ottaa max. 45 henkilöä ilmoittautumisjärjestyksessä.
Ilmoittautumiset 15.9.20 mennessä p. 040 632 7455 
Noudatamme hygieniaohjeita, noudatathan sinäkin!

l Muutimme mieheni kanssa Tam-
pereelle eläkepäiville. Kodin löy-
simme Särkänniemen huvipuiston 
ja Peurankallion palvelukeskuksen 
puolivälistä. Ystäville vitsailimme-
kin, että ensin ostamme rannekkeen 
Särkänniemeen ja sitten Peurankal-
lioon. Niinhän siinä kävikin.

Miehelläni todettiin nopeasti 
etenevä Alzheimerin tauti. Aluksi 
kävimme Peurankalliolla hierojalla, 
kuntosalilla ja ruokailemassa. Pian 
jo tarvittiin Lähitorin palveluohjaa-
jan apua. Hän auttoi meitä kaikes-

sa mahdollisessa niin lääkäriasiois-
sa, lomakkeiden täytössä kuin pal-
velujen löytämisessäkin.

Lähitorin yhteistyökumppanin 
Tredun opiskelijat olivat myös suu-
reksi avuksi. Miespuolinen opiske-
lija kävi mieheni kanssa uimassa ja 
ulkoilemassa. Yhdessä he kuunteli-
vat myös toistensa mielimusiikkia. 
Keskustelut kahden sukupolven vä-
lillä olivat antoisia, ja opiskelija kävi 
tervehtimässä puolisoani sairaala-
jaksonkin aikana.

Mieheni poismenon jälkeen tun-

nen kiitollisuutta siitä hyvästä ja 
henkilökohtaisesta palvelusta, ryh-
mien annista, luennoista ja kulttuu-
rielämyksistä, joita olemme Peuran-
kalliolla saaneet. 

Olenkin laittanut hyvän sanan 
kiertämään. Kun juhlin syntymä-
päivääni, toivoin kutsussa vaasien ja 
kukkien sijaan muistamiset kautta-
ni Lähitorin kulttuuritoiminnan hy-
väksi. 

Raija Harju, Tampere

Kiitos Peurankalliolle!

mailto:senioripysakki@tamperemissio.fi
mailto:jenni.leijo@tamperemissio.fi
mailto:rekry@tamperemissio.fi
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l Tarkkasilmäisimmät voivat näh-
dä vilauksia TampereMission uu-
desta kuosista katukuvassa lähiai-
koina. Kuosissa kuvataan yhdistyk-
sen monipuolista ja yhteiskunnal-
lisesti hyvää tuottavaa työtä autta-
mis- ja hoivatyön aloilla.

Kuosin suunnitteli TampereMissi-
olle nokialainen kuosisuunnitteli-
ja Outi Virtanen, joka työskente-
lee kuvituksiin ja visuaaliseen suun-
nitteluun keskittyvässä suunnittelu-
toimisto Sokrussa. Kuosien ja kuvi-
tuksien osalta Outin aiheet liittyvät 

usein luontoon ja skandinaaviseen 
muotokieleen ja niissä vilisee kasve-
ja ja erilaisia hahmoja.

- Usein se menee niin, että työs-
tän useampaa projektia kerralla ja 
ajatuksista jokin siirtyykin huomaa-
matta johonkin muotoon tai vaik-
kapa väreiksi, jota ei olisi tullut aja-
telleeksi ilman muita meneillään 
olevia prosesseja ja ajatuksia.

- Värivalintoihin vaikuttavat aina 
vuodenajat, esimerkiksi valo, kon-
septin sisällöt ja toisaalta ajassa 
esiintyvät ilmiöt ja asiat.

Outi suunnittelee mm. kankai-

ta, tapetteja ja printtejä. Hänen 
yrityksensä toiminta on paikallis-
ta sekä kansainvälistä, sisustuskan-
kaiden puolesta se on suuntautu-
nut mm. Japaniin. Syyskuun alusta 
Outi muuttaa työhuoneensa ja avaa 
showroomin Hiedanrannan Pajalle 
Tampereelle.

- TampereMission kuosia oli 
mukava tehdä, sitä tehdessä pohdin 
erilaisia arvoja, kohtaamisia ja elä-
mää yleensä. Olen Tampereelta ko-
toisin ja mietin, mitkä paikat Tam-
pereella ovat muodostuneet tär-
keiksi ja miksi.

TampereMission uusi kuosi kuvaa 
lähimmäisyyttä, vastuullisuutta ja 
yhdenvertaisuutta 

l Tenori Tero Harjunniemi 
tunnetaan muiden merkittävien 
musiikkiproduktioidensa ohel-
la pääroolistaan Tampereen Teat-
terin huippusuositussa Les Mise-
rables -musikaalissa. Kuluneena 
keväänä upeaääninen tenori säes-
täjänsä harmonikkataituri Vesa 
Penttilän kanssa valloitti uusia sy-
dämiä tamperelaisten palvelutalo-
jen pihapiireihin suuntautuneeella 
kiertueella, jonka mahdollistajana 
toimi TampereMissio.

TampereMission ideoiman mini-
kiertueen tavoitteena oli piristää 

musiikillisilla tuokioilla palveluko-
deissa asuvien ikäihmisten sekä hei-
dän hoitajiensa korona-arkea. 

Koska sisätiloissa järjestettävät 
tapahtumat olivat poissuljettuja, 
esitykset järjestettiin palvelukotien 
pihoilla. Osalla asukkaista oli mah-
dollisuus seurata esityksiä ulkosalla, 
toiset puolestaan katselivat ja kuun-
telivat esityksiä parvekkeeltaan tai 
huoneensa ikkunasta käsin. 

Lisäksi Aamulehden striimaa-
mana konserttielämyksestä ovat 
päässeet nauttimaan myös tuhan-
net muut musiikin ystävät. 

Ohjelmistona italialaisia 
klassikoita

Jo vuosia sitten musisointiinsa yh-
teisen sävelen löytänyt laulaja-säes-
täjä -kaksikko oli koonnut ohjel-
mistoonsa upeita italilaisklassikoi-
ta, jotka vuosikymmenien varrel-
la ovat tulleet tutuiksi suomalaisil-
le musiikin ystäville.

Yksi konsertin kohokohdista oli 
kuulijoiden selkäpiihin kylmiä vä-
reitä synnyttänyt kappale "Kerto-
kaa se hänelle", joka alun perin on 
tullut tutuksi legendaarisen Mauno 
Kuusiston esittämänä.

Raikuvista aplodeista ja yleisön 
joukosta kiirineistä bravo! -huu-
doista saattoi päätellä, että Harjun-
niemen ilmoille kajauttama versio 
kyseisestä klassikosta kestää vertai-
lun jopa itse maestro Kuusistoon. 

Myös Harjunniemi itse sanoo 
vaikuttuneensa erityisesti juuri ky-
seisestä kappaleesta, joka kertoo 
kaipauksesta ja rakkaudesta.

- Siinä se tarina on hieno. Kyl-
lähän kaikissa muissakin kappaleis-
sa on aina se oma juttunsa, mut-
ta ehkä juuri tuo kolahtaa minuun 
eniten. Se on hienosti sävelletty ja 
meillä on siinä hieno sovitus, lau-
luopintojaan myös Italiassa täyden-
tänyt ooppera-, operetti- ja musi-
kaalilaulaja toteaa.  

Yleisöstä välittyi lämpö 

TampereMission Peurankalliolta 
käynnistynyt ja Kämmenniemen 
Kotilinnaan päättynyt kiertue piti 
sisällään kaikkiaan kahdeksan pa-
rinkymmenen minuutin mittaista 
konserttia.

Esiintyminen Pohjolan palvelu-
keskuksessa oli solistille erityisen 
tunteisiin menevää.

- Yllättäen muistin, että siellä 

Tenori Tero Harjunniemen upea ääni keräsi kehuja

Pihakonsertit piristivät 
korona-arkea

on hoidossa myös oma enoni, joka 
on muistisairas eikä ole enää tässä 
maailmassa. Hänkin oli ikkunan ta-
kana kuulemassa konserttia, mutta 
en tiedä tunnistiko hän enää minua. 
Valtava ikävän tunne iski minuun 
tuolloin. Se oli tiukka paikka itsel-
le, että pystyy pitämään tunteensa 
kurissa.

Harjunniemi toteaa, että Pohjo-
lan palvelukeskuksen ohella kier-
tueseen kuului myös muita sellai-
sia paikkoja, joissa osa vanhuksista 
oli niin sairaita, että he eivät pysty-
neet reagoimaan esityksiin taputuk-
sin tai mitenkään muutenkaan. 

- Uskon vahvasti, että musiik-
ki menee kuitenkin heilläkin perille 
sinne syvälle alitajuntaan. Musiikin 
voima on niin suuri, myös sävellyk-
siä ja laulujen suomennoksia teke-
vä musiikin monitoimimies toteaa.

Paitsi kuulijoille, myös taitei-
lijoille itselleen konserttikiertue 

muodostui ikimuistoiseksi.
- Kokemus oli tosi hieno ja ihmi-

set tykkäsivät. Se lämpö, mikä vä-
littyi sieltä kuulijoista, ruokki mei-
tä esiintyjiä ennenkokemattomal-
la tavalla.

Rakennusarkkitehdinkin päte-
vyyden omaava Harjunniemi tote-
aa, että säestäjänsä Vesa Penttilän 
kanssa he saattoivat esitysten ai-
kana huomata, kuinka suuri mer-
kitys tapahtumalla oli palvelutalo-
jen asukkaille, jotka eivät juurikaan 
muuten pysty enää osallistumaan 
konsertteihin. 

- Oli suuri ilo saada olla muka-
na, tämä oli erittäin hieno oivallus 
TampereMissiolta, television Uusi 
Päivä -sarjasta suurelle yleisölle tu-
tuksi tulleen näyttelijävaimonsa 
Anu Niemen kanssa Messukylässä 
asuva lahjakas tenori toteaa.

Petri Vilkko

l Tenori Tero Harjunniemi ja säestäjä Vesa Penttilä tunnelmoimassa Kuuselakeskuksen 
pihapiirissä.
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l Tero Harjunniemi kehuu TampereMissio-
ta hienosta ideasta järjestää konserttikier-
tue. Konserttien rahoittajana toimi Tampe-
reen kaupunki.

Korttelikerhot etäyhteydellä
Maanantaisin klo 14-15 Digitreffit, ohjeet ja linkki Eijalta tai Kimmolta. 
Englannin keskusteluryhmä Teamsin välityksellä, kysy lisätietoa Kimmolta.

Kaukajärven korttelikerhot
Tiistaisin klo 10-12, Saarenvainionkatu 13
Keskiviikkoisin klo 10-11, vapaa-aikatalon edestä kävelyporukka
Keskiviikkoisin klo 10-12, Mummunkuja 3, asukastupa (Ukkokerho)
Keskiviikkoisin klo 14-16, Muinaishaudankatu 3 D kerhohuone
Keskiviikkoisin klo 14-16, (parittomat viikot), Kaukajärven kirjasto, 
Käätykatu 6 (Käsityökerho), alkaa 9.9.2020
Keskiviikkoisin klo 15-16.30, Saarenvainionkatu 3 kerhohuone 
Torstaisin klo 11-12.30, Mummunkuja 3 asukastupa
Perjantaisin klo 13-15, Solkikatu 11 A-B talon kerhotila, alkaa 28.8.2020

Multisillan korttelikerhot
Maanantaisin klo 14-16, Multiojankatu 2 kerhohuone, 
aloitus tarkentuu myöhemmin
Keskiviikkoisin klo 14-15, Multisillankatu 7 C kerhohuone (Jumppa),
aloitus tarkentuu myöhemmin
Torstaisin klo 14-15.30 (parilliset viikot), Multisillankatu 7 C kerhohuone
Perjantaisin klo 11.30-12.30, Kitiniitynkatu 2 kerhohuone

Annalan kerhot
Keskiviikkoisin klo 13-15, Takunvainionkatu 2, ViriAnnalaTupa 
Torstaisin klo 10-11, Takunvainionkatu 2, ViriAnnalaTuvan edestä 
kävelyporukka 

Avoimet korttelikerhot

KORTTELIKERHOT

Tervetuloa mukaan!

Korttelikerhot ovat alueen asukkaiden luomia kohtaamispaikkoja, 
joissa yhteinen tekeminen perustuu osallistujien omiin kiinnostuksiin, 
voimavaroihin ja kykyihin. Korttelikerhot on suunnattu yli 60-vuotiaille ja 
ikäihmisten kanssa viihtyville. 

Lisätietoja • Arja Anttila 0400 172 528 • Kimmo Hurmila 040 544 4641 
• Eija Jyllilä 040 655 5511


