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Muusikko Jouko Mäki-Lohiluoma 
jakaa hyvää mieltä Sivu 3

”Jokainen voi tehdä jotain, joka auttaa tai ilahduttaa muita ihmisiä. Muistetaan 
huomioida toisemme arkipäivässä, auttaa voi monella tapaa ja siitä tulee hyvä 
olo myös itselle”, sanoo Riitta Soutio kokemuksistaan vapaaehtoisena.

”TampereMission toimintaan osallistuminen on aina vankistanut uskoani 
yhteisöllisyyteen, tulevaisuuteen ja ihmisten hyvään tahtoon. Olen voinut olla 
varma, että apu tavoittaa tarvitsijansa”, kertoo puolestaan Anne Törmä.

Keskiaukeama

Vapaaehtoinen auttaminen tuo 
tyytyväisyyttä elämään

Ota lehti talteen!

” Tiedän, kuinka iso ” Tiedän, kuinka iso 
merkitys toisen ihmisen merkitys toisen ihmisen 

läsnäololla on”läsnäololla on”

Vapaaehtoiset Vapaaehtoiset 
Äitikaverit Äitikaverit 
tukevat ja tukevat ja 

tuovat iloatuovat iloa
KeskiaukeamaKeskiaukeama

TampereMissio  
kehittää Ystävä- 
yritys-toimintaa
Yrityksissä on jo 
pitkään toteutettu 
ympäristövastuullisia tekoja. 
Nyt on hyvä aika kiinnittää 
huomiota sosiaalisen 
vastuun kantamiseen, johon 
TampereMission avulla on 
helppo tarttua. 

Sivu 6

Eläkkeeltä töihin?
TampereMissiossa on tarjolla 
työtä eläkkeellä oleville 
hoiva-alan ja ravintola-alan 
ammattilaisille. Työ ja työajat 
räätälöidään jokaiselle 
sopivaksi tavoitteiden ja 
elämäntilanteen mukaan. 

Takasivu

Ravintola Selmassa 

Kaksi lounasta 
yhden hinnalla 

(sis. kahvi)

VAIN TÄLLÄ 
KUPONGILLA 
8.-22.9.2022  !

Ravintola Valoisa ja viihtyisä Ravintola Selma sijaitsee Tampereen ydinkeskustassa. Haluatpa 
piipahtaa aamukahville, nauttia kotoisasta lounasruoasta tai viettää leppoisan hetken kahvilan 
herkkujemme parissa – olemme sinua varten! Voit tilata ja noutaa laadukkaat tarjoilut 
meiltä myös kotona vietettäviin juhliisi tai työpaikkasi kokouksiin.

Päivän lounas 
ark. 11.00-14.00
la  11.00-13.30 

9,50 €
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Kuva: Sannamari Ratilainen
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l Hyvinvointiyhteiskunnan haasteiden ratkaisijana nähdään useim-
min raha. Olemassa olevien kansantalouden ja huoltosuhteen ongel-
mien syvyys viestivät kuitenkin vahvasti, että vain rahalla hyvinvoin-
tiyhteiskunnan ongelmia ei voida korjata. Katse pitää siirtää rahasta ih-
miseen ja haasteiden ennaltaehkäisyyn. Näin on mahdollista tuottaa 
taloudellisesti ja inhimillisesti parempia ja myös varmempia tuloksia.

Hyvinvointiyhteiskunta on olemassa, jos ihmiset niin haluavat. Täl-
löin ihmiset eivät ulkoista omaa tai muiden hyvinvointia kokonaan val-
tiolle, vaan ottavat sen toteutumisesta myös itse vastuuta mahdolli-
suuksiensa mukaan. 

Hyvinvointiyhteiskunta tarvitsee luottamusta ylläpitäviä ja lisääviä 
rakenteita, joita on mahdollista luoda vahvistamalla yhteisöjä ja luo-
malla uusia yhteisöjä. Tällaiset yhteisöt syntyvät usein yhteisen intres-
sin etsinnässä, dialogisen vuorovaikutuksen keinoin. 

Yhteisöllinen toiminta poistaa monien sairauksien ja huono-osai-
suuden taustalla olevaa yksinäisyyttä sekä vahvistaa yhdessä elämisen 
taitoja. 

Kun ihmisten vahvuuksia ja kykyjä tuetaan, heidän toimijuutensa 
yhteisön ja oman elämän hyväksi herää. Kun ihmisten toimijuus herää, 

he ottavat omaehtoisesti ja omien voimavarojensa puitteissa vastuuta 
itselleen tärkeistä asioista ja yhteisöistä. 

Yhteiskunnan tulisikin ottaa kansalaistoiminnassa oleva potentiaa-
li ja sen hyödyntäminen strategiansa kärkeen. Tämä voi kestävästi ta-
pahtua vain tukemalla kansalaisyhteiskunnan kasvua, eikä se sinällään 
vaadi isoja budjettivaroja. Enemmänkin kyse on jo olemassa olevien re-
surssien kohdentamisesta sekä avoimuudesta yllättävällekin yhteistoi-
minnalle ja toisin ajattelemiselle.  

Yhteiskuntakehityksen kannalta keskeinen kysymys on se, miten 
kykenemme yhdistämään tavoitteellisesti yhteen osallistujista nouse-
van vapaan kansalaistoiminnan ja julkiset hyvinvointipalvelut. Tämä 
palauttaisi nyt palveluista riippuvaisten ihmisten luottamuksen itseen-
sä ja yhteiskuntaan, mikä moninkertaistaisi palvelujen vaikuttavuuden. 

Yhä useammat ihmiset pääsisivät jälleen tekemään itse oman elä-
mänsä historiaa.

Matti Helin
Kirjoittaja on TampereMission järjestöjohtaja

Yhteiskunta tarvitsee luottamusta 
lisääviä rakenteita

PÄÄKIRJOITUS 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

Henkilöstöjohtaja
Merja Lahtinen
040 128 9088

Liiketoimintajohtaja
Kati Federley 
0400 954 745

Koskikodin johtaja
Riikka-Leena 
Suurnäkki
040 551 6704

Petäjäkodin johtaja
Marika Salminen
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

Kyttälään rakentuu uusi kerrostalo 
ja kaikille avoin yhteisökortteli
TampereMissio on rakennuttamassa uutta asuin- ja 
toimitaloa Tampereen ydinkeskustaan Kyttälään. Ta-
loon on tulossa sekä vuokra- että omistusasuntoja ja 
liiketiloja. TampereMissio tuo toimintaansa näkyväs-
ti uuteen taloon. Kokonaisuudesta on tulossa yhtei-
söllinen, ja talon toiminnot ovat kaikille avoimia.

l TampereMissio hakee kaavamuutosta uudiskoh-
teen rakentamiseen nykyisen As Oy Nikaman tontille 
Tuomiokirkonkadun ja Kyttälänkadun kulmaukseen. 

- Tavoittelemme kaavan vahvistumista tämän vuo-
den lopulla. Näin ollen talo olisi nopeimmillaan val-
mis vuoden 2024 lopussa, TampereMission toimin-
nanjohtaja Tarja Eho kertoo. 

Nykyisessä Nikamassa on liiketiloja ja 25 pieneh-
köä vuokra-asuntoa. Ehon mukaan nykyinen talo al-
kaa rakennuksena tulla käyttöikänsä päähän, ja siinä 
on korjausvelkaa niin paljon, että on ollut välttämä-
töntä miettiä talon korvaamista uudella. 

Enemmän vuokrattavia asuntoja 
ikäihmisille

Rakennuksen kahteen alimpaan kerroksen on tulossa 
liiketiloja, kokoontumistiloja TampereMission kansa-
laistoiminnalle sekä TampereMission toimitiloja.

- Talon muihin kerroksiin tulee ensisijaisesti ikäih-
misille tarkoitettuja vuokra-asuntoja sekä ilman rajoi-
tuksia ostettavissa olevia omistusasuntoja, jotka tule-
vat kiinteistövälityskumppanin kautta yleiseen myyn-
tiin. Asuntoja myymällä kevennetään hankkeen rahoi-
tustarvetta, Eho kertoo.

Asunnot ovat esteettömiä, sprinklattuja ja niissä on 
huoneistokohtainen ilmastointi ja jäähdytys. 

Yhteisöllisyys tuo mielekästä sisältöä 
elämään

Uudisrakennukselle ja naapuritaloille tulee yhteinen 
piha-alue tukemaan asukkaiden ulkoilua ja yhteisölli-
syyttä. Talon ylimpään kerrokseen tulee asukkaille tar-
koitetut saunatilat sekä kattopiha istutuksineen. 

Ehon mukaan tilojen suunnittelulla on pyritty tu-
kemaan yhteisöllisyyttä ja lisäämään erilaisia osallistu-
misen mahdollisuuksia asumisen yhteyteen. 

- Yhteisöllisyys tunnetusti vahvistaa ikäihmisten 
toimintakykyä, luo turvallisuutta ja tuo mielekästä si-
sältöä elämään.

Hän muistuttaa, että seuraavien 20 vuoden aika-
na ikäihmisten määrä tulee kaksinkertaistumaan ny-
kyisestä. 

- Siksi tarvitaan myös asumiskohteita, joissa on 
mahdollista yhdistää asumista ja palveluita joustavas-
ti, Eho sanoo.

Tampereen Pispalassa puolisonsa 
kanssa asuva Jouko Mäki- 
Lohiluoma on tullut tutuksi sekä 
yli viiden metrin seiväshyppääjänä 
että taitavana muusikkona. 
Hänen erityistaitonsa on säestää 
itseään erikoiskitaralla, jossa on 
yksi bassokieli sekä polkimilla 
sun muilla naruilla ja vivuilla 
toimivilla rummuilla, jolloin loppu-
tulos kuulostaa siltä, että 
musisoimassa olisi kokonainen 
yhtye. 

l  Hyväntuulisuutta ympärilleen 
kylvävä Yhden Joukon Yhtye on 
viihdyttänyt suomalaisia jo yli kol-
men vuosikymmenen ajan. Kulu-
neena kesänä Mäki-Lohiluoma toi 
musiikillaan iloisen tuulahduksen 
myös TampereMission Laikun la-
valla järjestämään yleisötapahtu-
maan, jossa TampereMissio kertoi 
ajankohtaisista kansalaistoiminnan 
kuulumisistaan.  

Musiikin parissa Mäki-Lohiluo-
ma kertoo toimineensa urheiluhar-
rastuksensa ohessa lapsuusvuosis-
taan lähtien. Aluksi oli vuorossa mo-

nien muiden ikätovereiden tavoin 
pianonsoiton opettelu, ja 12-vuoti-
aana astui kuvaan mukaan kitaran-
soitto ja pikkuhiljaa myös laulujen 
kirjoittaminen.

- Olin silloin mukana seurakun-
tanuorissa Seinäjoella. Nuorten il-
lat olivat tuolloin valtavan suosittuja 
Seinäjoella, ja melkeinpä koko ikä-
luokkani kävi niissä illoissa.

Myös seiväshyppypaikoilla ylei-
söä temppuilluillaan viihdyttänyt 
Mäki-Lohiluoma kertoo, että esiin-
tymishaluisena hän tuuppasi itsen-
sä esiintymään kyseisissä nuorten il-
loissa, ja ohjelmisto koostui pitkälti 
hänen omasta tuotannostaan.

- Sain heti oman yleisöni siel-
tä. Niistä lauluista tykättiin, ja mi-
nua ruvettiin sitten pyytämään naa-
puriseurakuntienkin nuorten iltoihin 
laulamaan. 

Nuoruusvuosinaan synnyttämis-
tään lauluista Mäki-Lohiluoma ha-
luaa erityisesti nostaa esiin kappa-
leen nimeltään Hienoin mies jonka 
tunnen, jonka hän teki 15-vuotiaana 
vuonna 1975. 

Laulussa kerrotaan tarinaa hy-
väntekijästä, joka Seinäjoen toril-

la antoi ohikulkevilta rahaa kerjän-
neelle laitapuolen kulkijalle lanttien 
sijaan koko lompakkonsa ja kaiken 
kukkuraksi vielä piponsa. 

Silta lauluntekijän ja 
kuulijoiden välille

Mäki-Lohiluoman mukaan par-
haimmillaan laulun tekijän ja kuuli-
jan välille muodostuu sellainen yh-
teys, jossa molemmat ymmärtävät 
saman asian, vaikka sitä ei erikseen 
sanotakaan.

- Tässä minun mielestäni onkin 
laulun taika, ja juuri tämän johdos-
ta laulun kirjoittaminen on minulle 
niin kiinnostava asia. 

Hänen mukaansa muutamaa sa-
naa yhdistämällä säveleen voidaan 
jollakin ihmeellisellä tavalla raken-
taa silta ihmisten välille. 

- Tällöin on mahdollista huoma-
ta, että puhumme samasta asiasta ja 
meillä on samankaltaisia tunteita tä-
män asian tiimoilta. Ollaan siis yh-
dessä kyseisen asian äärellä. Samalla 
kuulijoille tulee hyvä mieli siitä, että 
he ovat tajunneet asian ytimen.

Moneen taipuva  
ohjelmisto

Myöhemmässä vaiheessa Mäki-Lo-
hiluoman synnyttämät laulut, kuten 
paljon radiosoittoja saanut Transit-
mies eivät enää olleet julistavia. 

- Kirjoitin tietoisesti paljon sellai-
sia lauluja, jotka soveltuvat esitettä-
viksi rokkiklubeilla, festareilla ja yk-
sityisjuhlissa. 

Yhden miehen bändiään silmäl-
lä pitäen hän pyrki myös aktiivises-
ti laajentamaan repertuaariaan mo-
nipuolisella lainaohjelmistolla, joka 
varsin pitkälle koostuu yleisölle jo 
entuudestaan tutuksi tulleista klas-
sikoista. 

Mukaan ohjelmistoon hän kel-
puutti kappaleita, jotka olivat tuol-
loin ja ovat yhä häneen omaa mie-
limusiikkiaan.

- Hurricanesia, Juice Leskises-
tä, Tuomari Nurmiota, Irwiniä, mies 
luettelee ensimmäisenä mieleen tu-
levia esimerkkejä.  

Yhden Joukon yhtye onkin ker-
ta toisensa jälkeen hämmästyttä-
nyt kuulijoita sillä, kuinka hyvin se 
onnistuu jäljittelemään alkuperäi-

Muusikko Jouko Mäki-Lohiluoma
hyvän tuulen lähettiläs

sen esityksen henkeä ja tunnelmaa. 
Monipuolisesti eri musiikkityylei-
hin taipuva bändi taitaa myös pe-
rinteiset humpat, valssit ja tangot.

- Niiden tahdissa pystyn myös 
normaaliin tapaan tanssittamaan 
ihmisiä, myös lukuisissa häissä ja 
muissa perhejuhlissa musisoinnista 
vastannut moniosaaja toteaa.

Tällä hetkellä Yhden Joukon 
yhtyeellä on takana harjoittelua 
ja keikkailua jo yli kolmen vuosi-
kymmenen ajalta. Bändi on pitä-
nyt miehen vahvasti leivän syrjäs-
sä kiinni.

- Monet yhden miehen bändit 
maailmalla pyrkivät mahdollisim-
man suureen määrään soittimia. 
Niillä on helyjä kaulassa ja propellit 
pyörivät hatussa ja ne ovat vitsik-
käitä. Minulle tärkeämpää on, että 
soitto kuulostaa oikealta bändiltä, 
myös tv:n Talent-kisan tuoreim-
malla tuotantokaudella finaalissa 
asti taidoillaan suomalaisia ihastut-
tanut lahjakkuus toteaa.

Pispalassa maalaiskylän 
yhteisöllisyyttä

Seiväshyppyurallaan useita junio-
ri-ikäluokkien Suomen mestaruuk-
sia voittanut ja nuorten EM-kilpai-
luissa pistesijalle yltänyt monilah-
jakkuus on Jyväskylän yliopistosta 
valmistunut liikuntatieteiden mais-
teri, jonka yksi opiskelijakavereista 
Jyväskylässä oli Miljoonasade-yh-
tyeen perustajana alun perin tutuk-
si tullut Heikki Salo.

- Muistan hyvin, kun Miljoo-
nasateen ensimmäinen hitti Len-
nä Juri Gagarin alkoi soida radios-
sa. Kuinka onnellinen olinkaan ka-
verin puolesta - ja ainoastaan ihan 
vähän kateellinen, Mäki-Lohiluo-
ma muistelee hymyssä suin.  

Sittemmin molempien taiteili-
joiden tiet ovat johtaneet Tampe-
reelle, ja tällä hetkellä miehet asu-
vat Pispalanharjulla melkein naa-
puruuksina. 

  - Mehän olemme olleet sa-
massa bändissäkin eli Herra Hei-
nämäen Lato-orkesterissa koh-
ta 20 vuotta. Meidät muuten valit-
tiin Vuoden lastenbändiksi vuonna 
2021, Mäki-Lohiluoma kertoo.

Pispalassa sijaitsevaan idylli-
seen puutaloon Mäki-Lohiluomat 
muuttivat vuonna 1992 esikoisen-
sa ollessa yksivuotias. Perheen kak-
si muuta lasta ovatkin sitten paljas-
jalkaisia pispalalaisia.

- Tiesin etukäteen jonkin verran 
Pispalasta, mutta olen koko ajan yl-
lättynyt iloisesti, kuinka mahtava 
kyläyhteisön tuntu täällä on. Vaik-
ka täällä asuu ihmisiä hyvinkin eri 
yhteiskuntaluokista, täällä kuiten-
kin tervehditään kadulla ja toisi-
naan pysähdytään myös juttele-
maan. Täällä on tämmöinen aito 
maalaiskylän tunnelma, eräänlai-
siksi elämäntapaintiaaneiksi itsensä 
ja vaimonsa lukeva taiteilija toteaa.

Teksti: Petri Vilkko

TampereMission Senioripysäkki tukee 60+ ikäisten hyvinvointia ja mielenterveyttä ammattilaisten ohjaaman ryhmätoiminnan, yksilö- ja parikeskuste-
lujen sekä Ikätuki-toiminnan avulla. Olet tervetullut keskustelemaan yksin tai kumppanin kanssa. Palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

Senioripysäkki - Tukea 60+ ikäisille

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

l Muistelen tätä päivää 
Tule jakamaan merkityksellinen muistosi ja keskustelemaan  
siitä. Ryhmä alkaa 21.9. klo 14-15.30.Tapaamiskertoja 8. 

Tiedustelut ja ilmoittautuminen 
p. 040 763 6627 tai riitta.albers@tamperemissio.fi  

l Toivon kipinöitä -keskusteluryhmä 
Mistä toivoa toivottomuuteen? Ryhmä alkaa 3.10. ja 
kokoontuu (10 krt.) maanantaisin klo 13-14.30. 

Ilmoittautumiset ryhmään 23.9. mennessä 
p. 040 563 7100 tai tuula.mustanoja@tamperemissio.fi

l Tiistaitohinat 
Kaikille avoin toiminnallinen kahvila joka tiistai  
klo 13-14:30 alkaen 6.9. Ei ilmoittautumista.

Tiedustelut 
p. 040 563 7200 tai marko.ajanki@tamperemissio.fi 

Alkamassa olevia keskusteluryhmiä: 

TampereMission toiminta näkyvästi 
uuteen taloon

TampereMission kansalaistoiminnasta vastaava järjes-
töjohtaja Matti Helin kertoo, että talossa tullaan jär-
jestämään kaikille avoimia yleisö-, koulutus- ja musiik-
kitapahtumia. 

- Siellä tulee olemaan tarjolla runsaasti mahdolli-
suuksia osallistua erilaisiin eri-ikäisten toiminnallisiin 
yhteisöihin ja vapaaehtoistoimintaan. Taloon tulee 
myös muun muassa yhteisökeittiö, Helin sanoo.

TampereMission kansalaistoiminnan toiminnoista 
taloon muuttavat näillä näkymin vauvaperheille suun-
nattu Kimpassa-perhetoiminta, ikäihmisiä tukevat Se-
nioripysäkki ja Aamukorva sekä ikäihmisten vertainen 
Likellä-korttelikerhotoiminta. 

Helinin mukaan koko korttelista on näin ollen tu-
lossa todellinen Kyttälän yhteisökortteli, sillä moniin 
korttelissa toteutuviin toimintoihin voi kuka tahansa 
osallistua vapaasti.

- Korttelissa toimii jo tällä hetkellä TampereMis-
sion ylläpitämä Kyttälän lähitori palveluineen, jossa 
on muun muassa kuntosali ja erilaisia kokoontumis-
tiloja, Koskikoti sekä TampereMission ravintola Sel-
ma, Helin summaa.

Teksti: Petri Vilkko

l TampereMission ylläpitämän 
Petäjäkodin johtajana jatkaa teh-
tävässä jo aiemmin sijaistanut 
terveydenhoitaja Marika Salmi-
nen, 42.

- Olen lähtöisin akuuttisai-
raanhoidon puolelta, mutta las-
ten saannin jälkeen halusin ha-
keutua päivätöihin, lähes kym-
menen vuoden ajan ikääntynei-
den parissa toiminut Salminen 
kertoo. 

Petäjäkodissa Salminen on 
työskennellyt vuodesta 2018 läh-
tien. Hän toteaa, että Tampere-
Mission arvot näkyvät talon toi-
minnassa monin tavoin.

- Meillä jokainen työnteki-
jä, asukas ja asiakas ovat yhtä ar-
vokkaita. Pyrimme siihen, että 
kaikilla on mahdollisuus tulla nä-
kyväksi ja kuulluksi. 

Salminen jatkaa, että suurin 
osa Petäjäkodin asukkaista on 
muistisairaita, ja heidän itsemää-
räämisoikeuttaan pyritään kun-
nioittamaan kaikessa. 

Petäjäkodin hän haluaa jat-
kossakin ylläpitää työyhteisönä, 
jossa on mukava olla töissä. 

- Haluan myös, että kaikki 
asukkaamme tuntevat, että tämä 
on heidän kotinsa.Tavoitteemme 
on, että pystymme tarjoamaan 
monipuolista elämänlaatua heis-
tä jokaiselle. 

Petäjäkodin 
johtajana jatkaa 
Marika Salminen

l TampereMission uusi Kyttälän toimi- ja asuintalo 
(BST Arkkitehdit).
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l Yhden Joukon tepasteleva 
yhtye TampereMission 
PuistoPerjantai-tapahtumassa 
Laikunlavalla kesäkuussa 2022.
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Tule mukaan vapaaehtoistoimintaan!   tamperemissio.fi/vapaaehtoiseksi

Jokaisella on kykyjä ja taitoja, joita voi 
käyttää paitsi omaksi iloksi myös hyödyksi 
muille. 

Tarjoamme erilaisia mahdollisuuksia 
toimia vapaaehtoisena. Voit olla nuoren, 
aikuisen tai vanhuksen tukena ja ilona 
itsellesi sopivalla tavalla ja silloin kun se 
sinulle sopii. 

Vapaaehtoiseksi kaveriksi pikkulapsiperheen 
vanhemmalle

l Kimpassa-perhetoiminnan koordinoiman vapaaehtoistoi-
minnan tarkoituksena on tarjota kaveri sitä tarvitsevalle pikku-
lapsiperheen vanhemmalle. Vapaaehtoistyön sisältö määrittyy 
tarpeen ja kiinnostuksen mukaan. Kaveri voi olla esimerkiksi 
vertaistukea, seuraa, kuuntelija tai harrastuskaveri.

Kimpassa-perhetoiminnan työntekijät kouluttavat vapaa-
ehtoiset tehtävään, etsivät vapaaehtoista haluaville sopivan va-
paaehtoisen ja toimivat vapaaehtoisparien tukena. Lisäksi va-
paaehtoisille järjestetään tuki- ja virkistystapaamisia. 

Tällä hetkellä toiminnassa on mukana vapaaehtoisia Äiti-
kavereita, jotka toimivat kavereina äideille. Tämän vuoden ai-
kana vastaavaa Isäkaveritoimintaa on tarkoitus järjestää myös 
isille.
Lisätietoja: 
Äitikaverityö: kimpassa@tamperemissio.fi 
tai p. 040 776 1910
Isäkaverityö: isatyo@tamperemissio.fi 
tai p. 0411 7313 228

Tukea nuorelta nuorelle

l Linja20 -vertaismentorit ovat nuoria aikuisia, jotka ovat itse 
olleet joskus avun tarpeessa, mutta ovat voimaantuneet ja ha-
luavat olla avuksi ja tueksi muille nuorille. Sekä vertaismento-
rit että tukea tarvitsevat vertaisnuoret ovat iältään 18-29-vuo-
tiaita. Vertaismentori toimii nuorelle kaverina, jonka kanssa 
on helppo jutella ja tehdä asioita. Erityistaitoja ei tarvita, mut-
ta omia kiinnostuksen kohteita voi halutessaan hyödyntää. 

Vertaismentori käy koulutuksen, joka on 20 tunnin mittai-
nen ja saa siitä todistuksen. Koulutuksen jälkeen nuori päättää 
itse, onko hän valmis vertaismentoriksi. Koulutus ei velvoita 
mihinkään. Vertaismentorina toimiminen on täysin vapaaeh-
toista ja sen saa lopettaa milloin vain.

Koulutuksen lisäksi vertaismentori saa oman työntekijän 
tuen koko mentoriajalle, lisäkoulutuksia, muiden mentorei-
den vertaistukea sekä mentoreiden virkistystoimintaa. Ver-
taismentorointi on mahdollista myös liittää osaksi omia opis-
keluja. 

Seuraa ilmoittelua tulevista koulutuksista kotisivuilta tai 
Linja20-instasta ja tule mukaan!
Lisätietoja: Katja Lehtinen p. 041 730 6421
katja.lehtinen@tamperemissio.fi 

Vapaaehtoiseksi Rongankotiin

l Rongankodin palveluiden piirissä on noin 250 eri ikäistä ai-
kuista kehitysvammaista ihmistä. Vapaaehtoistoiminnan mer-
kitys on suuri sekä Rongankodin yksittäisten asiakkaiden elä-
mässä että koko yhteisössä. Vapaaehtoiset ovat mukana ryh-
mätoiminnassa, yksittäisten asukkaiden arjessa ja monissa yh-
teisöllisissä tapahtumissamme. 

Ryhmämuotoista harrastus- ja viriketoimintaa luotsaavat 
henkilöstön ohella innostuneet ja sitoutuneet vapaaehtoiset. 
Ryhmän ohjaaminen tai apuohjaajana toimiminen mahdol-
listaa oman osaamisen ja mielenkiinnon kohteiden hyödyn-
tämisen vapaaehtoistoiminnassa.

Vapaaehtoinen voi olla mahdollistamassa eri ikäisille Ron-
gankodin asukkaille yksilöllisesti omannäköistä elämää joko 
viemällä virikkeitä heidän omaan kotiinsa tai toimimalla rin-
nalla kulkijoina kodin ulkopuolella. Rongankoti on tunnettu 
yhteisöllisyydestä, jota ylläpidetään muun muassa yhteisten 
tapahtumien, juhlien ja retkien avulla. Vapaaehtoisia tarvitaan 
avuksi järjestelyihin, esiintyjiksi tai osallistumaan tapahtumiin 
asiakkaiden seuralaisina. 

Tervetuloa Ronkkuun merkityksellistä vapaaehtoistoimin-
taa toteuttamaan!
Lisätietoja: Terhi Metso-Louhivuori p. 0400 634 123 
terhi.metso-louhivuori@tamperemissio.fi 

Oletko hyvä kuuntelija?  
Anna hetki aikaasi ja tule vapaaehtoiseksi 
Aamukorvaan!

l Aamukorvan vapaaehtoinen päivystäjä toimii kaveruuden 
ja ammattilaisuuden välimaastossa tarjoten kuuntelu- ja kes-
kusteluapua omasta elämänkokemuksestaan käsin. Yhden 
puhelun aikana harvoin ratkaistaan soittajan koko ongelmaa, 
tärkeintä on päivystäjän läsnäolo. Tyypillistä on, että soitta-
ja kaipaa hetkeksi keskustelukumppania ja ymmärtävää kuu-
lijaa arkisissa asioissa. 

Aamukorvan työntekijä haastattelee ja perehdyttää vapaa-
ehtoisen tehtävään. Aamukorvan vapaaehtoiset muodosta-
vat yhteisön, joka kokoontuu säännöllisesti työnohjauksen, 
työlounaiden, koulutusten sekä virkistystoiminnan merkeis-
sä. Päivystysvuoroja voi valita kuukaudessa yhdestä kolmeen 
kappaletta ja päivystää voi Aamukorvan toimistolla tai omas-
ta kodista käsin. Aamukorvan työntekijä on vapaaehtoisen 
tukena ja tavoitettavissa arkipäivisin klo 8–16.  
Lisätietoja: Minna Putkisaari p. 040 759 9399 
minna.putkisaari@tamperemissio.fi

Senioripysäkki

l Senioripysäkki tukee 60+ ikäisten hyvinvointia ja mielen-
terveyttä ammattilaisten ohjaaman ryhmätoiminnan, yksilö- ja 
parikeskustelujen sekä Ikätukitoiminnan avulla.

Vapaaehtoiseksi avoimeen toimintaan
Senioripysäkki tarjoaa mahdollisuuksia vapaaehtoistoimintaan 
avoimen ja toiminnallisen yhteisökahvilan, Tiistaitohinoiden 
puitteissa. 
Lisätietoja: Marko Ajanki p. 040 563 7200  
marko.ajanki@tamperemissio.fi

Tukihenkilöksi Ikätukitoimintaan  
Senioripysäkiltä on 60+ ikäisen mahdollista saada vapaaehtoi-
sen tukihenkilön elämän muutostilanteissa.

Tukihenkilö saa tehtäväänsä koulutuksen. Vapaaehtoisen 
tukihenkilön rooli on rinnalla kulkemista, jossa toiminnan ta-
voitteena on mielen hyvinvoinnin tukeminen ja mielekkyy-
den löytäminen elämään. Tuki perustuu keskusteluun, asioiden 
hoitamiseen ja rohkaisuun harrastusten pariin. Tukihenkilö tuo 
tuettavan elämään sosiaalista kohtaamista. 

Ikätuen tukihenkilöt muodostavat oman yhteisönsä, jos-
sa on mahdollisuus yksilötukeen, yhteiseen virkistykseen, lisä-
koulutukseen ja hyvään porukkaan. Toiminnassa tulee näkyvil-
le ihmisten lämpöisyys, huumorintaju, ystävällisyys ja toiveik-
kuus. 
Lisätietoja: Maarit Kurunmäki p 040-356 5079 
maarit.kurunmaki@tamperemissio.fi

Vapaaehtoiseksi ohjaajaksi ikäihmisten  
Likellä -kerhoon

l Likellä-kerhot ovat asukkaiden luomia kohtaamispaikko-
ja lähelle kotia, joissa yhteinen tekeminen perustuu osallistu-
jien omiin kiinnostuksiin, voimavaroihin ja kykyihin. Kerhot 
on suunnattu yli 60-vuotiaille ja ikäihmisten kanssa viihtyvil-

le. Kerhoja on tällä hetkellä 27 eri puolilla Tampereen kaupun-
kia. Uusia kerhoja perustetaan toiveiden mukaisesti. Kerhot ko-
koontuvat viikoittain. Toiminta on maksutonta ja kaikki ovat 
tervetulleita. 

Kerhoissa voi tehdä monenlaista vapaaehtoistyötä. Etsim-
me yhdessä sinulle sopivan tehtävän. Erityisesti kaipaamme 
kerhoihin vapaaehtoisia ohjaajia, jotka ottavat vastuun ko-
koontumisista. Mutta myös eri alojen opiskelijat sekä kerta-
luonteiset vapaaehtoiset, jotka tuovat omaa osaamistaan ker-
holaisten iloksi ja hyödyksi, ovat tervetulleita mukaan.

Vapaaehtoiset saavat tehtäväänsä perehdytyksen ja toimin-
taa tukevaa koulutusta. Ohjaajille järjestetään myös säännölli-
siä tapaamisia ja virkistystä.

Lisätietoja: Pirjo Saloranta p. 040-655 5511 
pirjo.saloranta@tamperemissio.fi

Vapaaehtoiseksi ryhmäkoteihin

l TampereMission ryhmäkodeissa vapaaehtoiset tuovat pal-
jon iloa iäkkäiden asukkaiden arkeen. Vapaaehtoisena voit käy-
dä lukemassa lehtiä, lähteä ulkoilukaveriksi, pitää seuraa tai 
olla mukana esimerkiksi tapahtumissa. Vapaaehtoistoiminta on 
joustavaa, voit olla mukana säännöllisesti tai epäsäännöllisesti, 
oman elämäntilanteesi mukaan.

Lisätietoja: Miia Mustalahti p 041 731 6909 
miia.mustalahti@tamperemissio.fi

Lähitorille vapaaehtoiseksi

l Kyttälän Lähitorilla voit vapaaehtoisena toimia ohjaajana 
harraste- ja liikuntaryhmissä tai avustaa erilaisissa tapahtumis-
sa. Lähitorin työntekijät perehdyttävät sinut tehtävään ja ovat 
tukenasi hyvän mielen tuottamisessa. Tällä hetkellä Kyttälän 
lähitorilla on toiminnassa useita vapaaehtoisen ohjaamia ryh-

miä mm musiikkiin, runoihin, teatteriin ja keskusteluihin liit-
tyen. Olet lämpimästi tervetullut keskustelemaan palveluohjaa-
jan tai fysioterapeutin kanssa sinulle sopivasta auttamisen ta-
vasta.
Lisätietoja: Toni Saravirta, p. 040 573 7615 
toni.saravirta@tamperemissio.fi 

Peurankallion Lähitorilla voit toimia vapaaehtoisena satunnai-
sesti tai säännöllisesti. Meillä on vapaaehtoisia ohjaamassa ryh-
miä, vertaisohjaajina kuntosalilla, apuna tapahtumissa, henkilö-
kohtaisina ystävinä ja saattokavereina. Olet lämpimästi terve-
tullut keskustelemaan palveluohjaajan kanssa sinulle sopivas-
ta auttamisen tavasta. Saat perehdytyksen vapaaehtoistyöhön. 
Yhteiset koulutuspäivät ja retket kuuluvat myös meidän vapaa-
ehtoisillemme.
Lisätietoja: Jenni Leijo p.040 749 9694 
jenni.leijo@tamperemissio.fi 

Tule mukaan yhteisövalmennukseen! 

l Yhteisövalmennuksessa uusi tai olemassa oleva ryhmä luo 
yhdessä uutta toimintaa osallistujien omien kokemuksien, kiin-
nostusten ja kykyjen pohjalta.

Käytämme yhteisövalmennuksissamme Kaapeli / CABLE 
-yhteisövalmennusmenetelmää. Kaapeli on Briteistä Keski-Eu-
roopan kautta Suomeen rantautunut yhdessä tekemisen, toi-
mijuuden ja vertaistuen työskentelytapa. Kaapelilla on 2000-lu-
vun kuluessa tehokkaasti edistetty arjen hyvinvointia lukuisissa 
valmennuksissa ja hankkeissa.

Seuraava yhteisövalmennus: 6.-7.10.2022 sekä 27.-
28.10.2022 päivittäin klo 9-14, jaksojen välissä pienryhmäteh-
tävä. Paikkana Tullintorin kauppakeskus.

Valmennus on osallistujille ilmainen. Ryhmään otetaan 
enintään 20 osallistujaa. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset syyskuun 2022 loppuun 
mennessä: matti.helin@tamperemissio.fi

l Aamukorvaan voi soittaa nimettömä-
nä, ja puhelut ovat luottamuksellisia. Pu-
heluihin vastaavat tehtäväänsä koulutetut 
TampereMission vapaaehtoiset.

Aamukorvan toiminnasta on kuluneen 
kesän alusta lähtien vastannut vapaaeh-
toistoiminnan koordinaattori Minna Put-
kisaari, joka aiemmin on toiminut useiden 
vuosien ajan Koskikodin palvelukeskuk-
sessa lähiesimiehenä ja fysioterapeuttina.

Hän kertoo, että vapaaehtoisia Aamu-
korvassa on tällä hetkellä nelisenkym-
mentä. 

- Työvuoro siis osuu kunkin päivystä-
jän kohdalle suurin piirtein yhtenä aamu-
na kuukaudessa.

Putkisaari jatkaa, että osa päivystäjistä 
on ollut toiminnassa mukana jo yli parin-
kymmenen vuoden ajan.

- Päivystäjämme ovat olleet erittäin 
motivoituneita juuri tällaiseen vapaaeh-
toistoimintaan. Päivystäjät kokevat, että 
heidän työnsä on vaikuttavaa ja tarpeel-
lista, ja tätä tukee myös soittajien antama 
palaute. 

Hyvä koulutus ja perehdytys 
tehtävään

Putkisaaren mukaan Aamukorvassa ta-
pahtuva vapaaehtoistoiminta sopii mel-

keinpä kenelle vaan tavalliselle lähimmäi-
selle, jolla on kykyä kuunnella ihmistä.

- Tietynlainen empatiakyky toki pitää 
olla, mutta eiköhän meillä aika monella 
ole ihan luontaisesti sellainen. 

Koordinaattori jatkaa, että uudet va-
paaehtoiset aina perehdytetään tehtävään 
ja heille annetaan siihen kattava koulutus. 

- Mutta periaatteessa tavallisen ihmi-
sen tiedoilla ja taidoilla tehtävässä pärjää 
ihan hyvin. Siinäkin mielessä tämän on 
erinomainen tapa osallistua vapaaehtois-
työhön, koska tätä voi tehdä etäpäivys-
tyksenä myös kotoa käsin, Putkisaari to-
teaa.

Suurin osa vapaaehtoisista päivystää-
kin kotoaan käsin, jolloin TampereMissio 
antaa puhelimen ja muut etäpäivystykses-
sä tarvittavat välineet kunkin käyttöön.

- Toki on mahdollista tulla päivystä-
mään TampereMission tiloihin, mikäli 
tuntuu siltä, että kotona ei välttämättä ole 
sopivan rauhallista tilaa puhelinkeskuste-
luille. 

Putkisaari muistuttaa, että toiminta on 
ehdottoman luottamuksellista ja vaitiolo-
velvollisuuden alaista, joten puhelut eivät 
saa kuulua ulkopuolisille.

Putkisaari kertoo, että aamuissa työs-
kentelee tällä hetkellä yksi päivystäjä ker-
rallaan.

Hän jatkaa, että varsinaisten työvuoro-

jensa aikana päivystäjät eivät tapaa muita 
vapaaehtoisia, mutta tapaamisia varten on 
erilaisia koulutustilaisuuksia ja muita ko-
koontumisia, joissa pääsee tutustumaan 
muihin vapaaehtoisiin ja keskustelemaan 
heidän kanssaan. 

- On erittäin tärkeää, että toiminnassa 
on mukana myös yhteisöllisyyttä ja mah-
dollisuus saada vertaistukea muilta päi-
vystäjiltä. 

Tavoitteena lievittää 
yksinäisyyttä 

Putkisaari toteaa, että vaikka Aamukor-
vaan soittajat useimmiten ovat ikäihmi-
siä, periaatteessa kuka tahansa, joka kai-
paa luotettavaa juttuseuraa, on tervetullut 
soittamaan numeroon.

Suurin osa soittajista haluaakin puhua 
ihan tavallisista arkisista asioista; elämän 
iloista ja elämän suruista. 

- Aamukorvan perimmäisenä tarkoi-
tuksena on lievittää soittajien yksinäisyyt-
tä ja voimaantuttaa heitä, uudet vapaaeh-
toiset lämpimästi tervetulleiksi toivottava 
Putkisaari summaa.

Teksti: Petri Vilkko

Vapaaehtoistoiminta Aamukorvassa palkitsevaa

Auttava puhelin Aamukorva 03 213 35 33  (joka aamu klo 6-9)

Monet pienten lasten äidit kokevat, että päivät lasten kanssa ovat yksi-
näisiä ja pitkiä. Voi olla, ettei heillä ei ole samassa elämäntilanteessa ole-
via kavereita tai ystäviä. Silloin hyvä seura ja piristävä tekeminen on 
kultaakin kalliimpaa. Äitikaveri-toiminta tuo helpotusta kotiäitien ar-
keen.  

l Elo-vauvan äiti Miia kiinnostui Äitikaveri-toiminnasta yli vuosi sit-
ten, kun hän koki äitiyden yksinäisenä puuhana ja kaipasi muutosta pit-
kiin päiviin kaksin vauvan kanssa. Joskus sosiaaliset tilanteet jännittävät 
häntä, joten hän toivoi, että hän tulisi mutkattomasti juttuun Äitikave-
rin kanssa. 

Äitikaverina toimiva Meeria lähti mukaan vapaaehtoistoimintaan 
muutettuaan takaisin Suomeen ulkomailla vietettyjen vuosien jälkeen. 
Hän halusi päästä takaisin suomalaiseen elämänmenoon ja tutustua pai-
kallisiin. Meerialla ei ole omia lapsia, mutta lähipiirissään hän on huo-
mannut kuinka kokonaisvaltaista lasten hoitaminen ja kasvattaminen voi 
olla, eikä äideillä ole välttämättä paljon energiaa uusien tuttavuuksien et-
simiseen. Hän on itsekin kokenut yksinäisyyttä elämänsä aikana, joten 
hän tietää, kuinka iso merkitys toisen ihmisen läsnäololla on.  

Miian ja Meerian ensimmäinen tapaaminen lähti käyntiin hyvin ren-
nosti ja he löysivät heti paljon yhdistäviä tekijöitä. Yhteisissä tapaamisis-
sa he ovat käyneet esimerkiksi Rullassa, kirjastossa ja kävelyillä. Molem-
pien mielestä parasta on ollut yhdessä oleminen ja jakaminen. Tapaami-
sissa on ollut yhteistä iloa ja nauramista, vaikkakin myös vakavista aiheis-
ta keskustelua sekä yhdessä arjen pieniin ongelmiin ratkaisujen etsimistä. 

Meeria kannustaa lähtemään Äitikaveriksi, sillä hän kokee, että vapaa-
ehtoistyö ei vie aikaa vaan päinvastoin, toiminta antaa hyvin vietettyä ai-
kaa uuden ystävän kanssa. Miia puolestaan kannustaa muita äitejä läh-
temään rohkeasti mukaan, jos yhtään tuntuu, että seinät alkavat kaatua 
päälle kotona lapsen kanssa. 

Teksti: Maarit Revonta

Iloa vauva-arkeen – yhdessä Äitikaverin kanssa 

l Miia (vasemmalla) ja Meeria tapasivat ensi kerran toisensa Elon ollessa pieni vauva. 
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TampereMission ylläpitämä Aamukorva on erityi-
sesti ikääntyneille tarkoitettu kuunteleva ja keskus-
teluapua tarjoava palveleva puhelin. Aamukorvaan 
voi soittaa, jos kaipaa keskusteluseuraa aamun var-
haisina tunteina. Aamukorva vastaa vuoden jokaise-
na päivänä kello 6-9 välisenä aikana, myös viikon-
loppuisin ja juhlapyhinä.  

l Minna Putkisaari aloitti Aamukorvan ohjaajana kesän alussa.
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Yritysmaailmassa on jo pitkään 
toteutettu ympäristövastuullisia 
tekoja. Nyt onkin hyvä aika 
kiinnittää huomiota sosiaalisen 
vastuun kantamiseen, johon Tam-
pereMission kautta on helppo 
tarttua. Tällä tavalla yritys vahvistaa 
omaa yhteiskuntavastuullisuuttaan 
yrityksenä ja työnantajana.

l - Yritys voi tehdä kanssamme yh-
teistyötä monella eri tapaa. Toiselle 
paras tapa auttaa on tehdä esimer-
kiksi raha- tavara- tai palvelulahjoi-
tus. Toiselle taas yhteistyön muo-
dostaa yrityksen työntekijöiden te-
kemä vapaaehtoistoiminta Tampe-
reMission eri tehtävissä, kertoo yri-
tysyhteistyöstä vastaava Anuliisa 
Holappa.

- TampereMissio on avoin eri-
laisille yhteistyötavoille ja ideoim-
me mielellämme yhdessä yrityksen 
kanssa sopivaa tapaa auttaa ja vai-
kuttaa paikallisesti, Holappa jatkaa.

Valitsemansa yhteistyötavan li-
säksi yritys voi halutessaan kohden-
taa antamansa avun haluamaansa 
TampereMission toimintaan kuten 

esimerkiksi lähitienoon ikäihmisten 
Likellä-kerhoon tai nuorten hyvin-
voinnin tukemiseen.

- Yhteistyöyrityksistä muodos-
tuu Ystäväyritys-verkosto, jolle jär-
jestämme verkostoitumistilaisuuden 
vaikuttavien puhujien kera. Tilai-
suuksissa kerromme myös annetun 
avun todellisista vaikutuksista. Ystä-
väyritys saa myös kauttamme näky-
vyyttä sekä tunnuksen, jolla sosiaali-
sen vastuun kantamisesta voi kertoa 
niin asiakkaille, sidosryhmille kuin 
omille työntekijöillekin, täsmentää 
Holappa.

Tällä aukeamalla on esimerkkejä 
siitä, millaisin eri tavoin yritykset te-
kevät yhteistyötä TampereMission 
kanssa. Lisätietoa yritysyhteistyös-
tä ja Ystäväyritys-verkostosta saat 
pirauttamalla tai laittamalla viestiä 
Anuliisalle. 

Vapaaehtoistoiminnan eri vaih-
toehdoista voit kysyä TampereMis-
sion vapaaehtoistoiminnan asian-
tuntija Miia Mustalahdelta.   

- TampereMissio tarjoaa monen-
laisia mahdollisuuksia yrityksille ja 
työyhteisöille osallistua vapaaeh-

Suosittu Ravintola Kokkipoika  
Lielahdessa on yksi TampereMis-
sion Rongankodin työtoiminnan 
pitkäaikaisista yhteistyökumppa-
neista.  

 
l - Me Kokkipojassa olemme alus-
ta alkaen halunneet työllistää erityis-
tä tukea tarvitsevia henkilöitä ja kan-
taa omalta osaltamme yhteiskunta-
vastuuta. Olemme luoneet persoo-
nallisen työyhteisön, jossa kaikil-
la on hyvä olla ja jossa jokainen saa 
nauttia työn tekemisestä, Jarno Asu-
nen kertoo. 

Tällä hetkellä Kokkipoika työl-
listää viisi erityistä tukea tarvitsevaa 
henkilöä, ja keittiöavustaja Matias 
on yksi heistä. Hänen päivittäisiin 
työtehtäviinsä kuuluu mm. astioiden 
tiskaaminen, keittiön siivoaminen ja 
roskien vienti. 

- Matias on erittäin vastuuntun-
toinen työntekijä, työt hoituvat hy-
vin. Hänen bravuuri on kotikaljan 
teko lounasbuffettiin, Jarno kertoo. 

Aikoinaan Matias aloitti Kok-
kipojan työharjoittelijana Rongan-
kodin tuetun työtoiminnan kautta. 
Työtoiminnan vastaava ohjaaja Nii-
na Sormunen kertoo, että tuetun 
työllistymisen tavoitteena on löytää 
erityistä tukea tarvitsevalle henkilöl-
le myös sopiva työyhteisö. 

- Ensin mietitään mieltymykset, 

mahdollinen koulutus ja sitä kaut-
ta päästään liikkeelle. Räätälöim-
me aina työtehtäviä yksilöllisesti 
ja tuemme vahvasti myös yrittäjiä. 
Keskiössä on avoin yhteistyö työ-
yhteisön, erityistä tukea tarvitsevan 
henkilön ja yrittäjän kanssa, Niina 
painottaa. 

Suomessa erityistä tukea tarvit-
sevien henkilöiden työllistymistilan-
ne parantuisi oikeanlaisen tuen avul-
la. Tuetun työllistymisen työhönval-
mennus mahdollistaa sopivan teki-
jän ja työtehtävän kohtaamisen.  

- Kannustan lämpimästi yrittäjiä 
aluksi miettimään omaa asennetta 

erityishenkilöihin ja siihen, haluaisi-
ko lähteä kehittämään työyhteisön 
monimuotoisuutta. Jos sen näkee 
rikkautena, voi miettiä työtehtäviä 
uudella tavalla, esimerkiksi millaisia 
avustavia työtehtäviä voisi ”pilkkoa” 
erityishenkilöille. Joskus osaamisen 
kehittyessä alkuperäisen työtehtä-

vän laajentuminen ihan ihmetyttää, 
Jarno pohtii. 

- Kaikki tosiaan lähtee aidos-
ta halusta lähteä liikkeelle. Eli roh-
keasti vain kokeilemaan, Niina roh-
kaisee. 

- Aina työtehtävä ja työnteki-
jä eivät kohtaa, ja sekin on ihan ok. 
Usein pystytään löytämään mielui-
nen työtehtävä, joka sujuu ja voi-
daan kulkea yhdessä kohti onnistu-
misia, Niina tarkentaa. 

Perustamisestaan lähtien Ravin-
tola Kokkipojan yrittäjät Jarno Asu-
nen ja Pertti Nurmi ovat työllistä-
neet yhteensä 19 erityistä tukea tar-
vitsevaa henkilöä erilaisiin työtehtä-
viin. Sujuva yhteistyö Rongankodin 
työtoiminnan kanssa on luonut mo-
lemminpuolista luottamusta ja kii-
tollisuutta.   

- Yhteistyö on kehittynyt välit-
tömään ja ei niin byrokraattiseen 
suuntaan. Pystymme keskustele-
maan avoimesti asiasta kuin asiasta 
ja reagoimme tilanteisiin tarvittaes-
sa nopeasti yhdessä. Mikä tärkein-
tä, Rongankodilla otetaan ihmiset 
ihmisinä ja yksilöinä, joille tarjotaan 
yksilöllistä ohjausta, Jarno kiittelee. 

Teksti ja kuva: 
Sannamari Ratilainen

Suomen johtavan kiinteistösijoitus- 
ja varainhoitoyhtiö Trevianin hal-
linnoima Tullintorin Kauppakeskus 
on yksi niistä lukuisista kaupallisis-
ta toimijoista, jotka ovat olleet vuo-
sien ajan tukemassa TampereMis-
sion työtä yksinäisyyden poistami-
seksi Tampereella. Kauppakeskus 
on muun muassa antanut veloituk-
setta TampereMission käyttöön ti-
loja ennen joulua toteutettuja villa-
sukkakampanjoita varten.

l Keväällä valmistuneen remon-
tin myötä Tullintorin Kauppakes-
kus avautui täysin uudistuneena. Sa-
malla kauppakeskuksen uutena joh-
tajana Trevianin palveluksessa aloitti 
tamperelaislähtöinen kauppatietei-
den maisteri Janne Toikka, joka pit-
källä urallaan on toiminut esimies- 
ja johtotehtävissä S-ryhmässä sekä 
myös itsenäisenä kauppiaana K-ryh-
män eri ketjuissa.

Uudessa tehtävässään Toikka 
kertoo aloittaneensa motivoitunee-
na.

- Täällä Tullintorilla on nyt sellai-
nen vaihe, että pitää katsoa tulevai-
suuteen ja yrittää saada pitkään jat-
kuneen remontin valmistuttua asi-
akkaita takaisin. Paikan sijaintihan 
on mitä parhain, ja kaikki näyttää 

täällä todella hyvältä.
Kauppakeskusjohtajan mukaan 

Tullintorilta löytyy vapaita toimisto- 
ja liiketiloja vielä jonkin verran.

- Niihin tässä vielä etsitään hy-
viä kumppaneita ja neuvotteluja ti-
lojen vuokraamisesta käydään täl-
lä hetkellä lähes päivittäin. Totta kai 
toivoisin, että tänne saataisiin sellai-
sia  liikeyrityksiä tai julkisia palvelui-
ta, jotka  toisivat tänne vielä nykyis-
tä enemmän asiakkaita.

Myös omakohtaisesti yrittäjien 
arjen tuntevan Toikan mukaan hä-
nen tehtävänään on lisäksi auttaa 
kaikkia tiloja vuokranneita yrityk-
siä, jotta he pärjäisivät mahdollisim-
man hyvin. 

- Sellaista yhteispeliä tämä on täl-
lä hetkellä.

Kauppakeskukseen paikka 
aidoille kohtaamisille

Kauppakeskuksen yrittäjien toivee-
na on, että Tullintori entistä voimal-
lisemmin sykkisi elämää ja houkut-
telisi sankoin joukoin väkeä paikalle.

Toikka sanoo tuntevansa muiden 
uutuuttaan hohtavien tilojen ohella 
ylpeyttä remontin yhteydessä upean 
silauksen saaneesta keskusaukiosta, 

joka soveltuu erinomaisesti erilaisil-
le esityksille ja tapahtumille.

- Tämä ei ole puhtaasti mikään 
toimistorakennus eikä puhtaas-
ti kaupparakennus, vaan täällä on 
sulassa sovussa vähän kaikenlaista. 
Niinpä on luontevaa, että Kauppa-
keskus on laaja-alaisesti mukana eri-
laisissa toiminnoissa.

Toikka toivottaa myös Tampe-
reMission lämpimästi tervetulleek-
si entistä kiinteämmäksi osaksi Tul-
lintorin arkea, kun TampereMissio 
käynnistää muun muassa ikäihmi-
selle tarkoitetun kohtaamispaikan 
keskeisellä paikalla kauppakeskusta.  

Toikka muistuttaa, että jo hänen 
edustamansa yrityksen arvoissa on 
nostettu esiin yhdessä tekeminen, 
toisten arvostaminen ja muista vä-
littäminen. Hän tulkitsee asian niin, 
että kauppakeskuksenkin pitää jolla-
kin tavalla auttaa vanhuksia, syrjäy-
tyneitä ja muita avun tarvitsijoita. 

- TampereMissio on toimija, jol-
la on vahva auttamisen halu ja se te-
kee konkreettisesti työtä esimerkiksi 
yksinäisyyden lievittämisen hyväk-
si täällä Tampereella. Mielellämme 
toimimme TampereMission kanssa 
yhteistyössä hyvän asian puolesta.

Teksti: Petri Vilkko

Tullintorin Kauppakeskuksen ja 
TampereMission yhteistyö tiivistymässä

Tullintorille avataan TampereMission kohtaamispaikka
l TampereMission monipuoliseen toimintaan on lokakuusta lähtien helppo tutustua, kun saamme vastaremontoi-
dun Tullintorin upean katutason liiketilan käyttöömme jouluaattoon saakka.  Liiketilassa tulemme järjestämään eri-
laisia hyvinvointi- ja kulttuurituokioita sekä esittelemään TampereMission kansalaistoiminnan kaikille avoimia toi-
mintoja. Lisäksi tarjolla on yhteisövalmennusta ja tiloihin on tulossa muun muassa villasukkaneulomo. Ikäihmisille 
tarjoamme Tullintorilla maksuttomia keskusteluhetkiä ammattilaisten kanssa. 

Kohtaamispaikan Avajaiset ovat Tampere-päivänä la 1.10 klo 11-14. Klo 12 siellä esiintyy taikuri Timo Tiikkai-
nen. Olemme paikalla päivisin joka arkipäivä tarjoten monipuolista ohjelmaa ja kohtaamispaikan eri-ikäisille ihmi-
sille.  

TampereMissio toteuttaa Tullintorin tapahtuma-aukiolla suunnilleen kerran kuussa jonkun isomman tapahtu-
man. Niistä ensimmäinen järjestetään torstaina 15.9. klo 11-14. Silloin tarjolla on mukavan lounasmusiikin lisäksi 
paljon mahdollisuuksia tulla mukaan TampereMission vapaaehtoiseen auttamistoimintaan.

l Matias on työskennellyt 
Kokkipojassa yli 17 vuotta: 
”Hyvään työpaikkaan on 
hyvä tulla.” 

Yhdessä kohti onnistumisia 

TampereMission 
Ystäväyrityksenä
vaikutat ja autat 
lähellä

toistoimintaan. Erilaiset kampanjat ja 
tempaukset tarvitsevat apukäsiä ja yh-
dessä tekeminen tuottaa hyvää miel-
tä kaikille. Ole rohkeasti yhteydessä, 
niin mietitään yhdessä, millainen teh-
tävä sopisi teidän työyhteisöllenne, 
Mustalahti sanoo. 

Osuuspankkilaiset hyvän mielen 
vapaaehtoistehtävissä työaikana

Vilttien pakkaamista 
ukrainalaisten hyväksi

Terhi Antinmaa
- TampereMissiossa kokemus oli 
erityisen merkittävä, sillä Venäjän 
hyökkäyssota Ukrainaan järkytti. 
Näin sain pienien rahallisten lahjoi-
tusten lisäksi tehdä konkreettises-
ti jotain hyvää. Vapaaehtoispäivä oli 
hyvin järjestetty eli siihen oli help-
po osallistua. Vapaaehtoistyötun-
nit ovat antaneet monenlaisia koke-
muksia ja niistä saa niin hyvän mie-
len.

Anne Törmä
- Kokemukset vapaaehtoistyöstä 
ovat joka kerta olleet voimaannut-
tavia. Olen päässyt tekemään jotain 
konkreettista avuksi ja tueksi muil-
le. Konkreettinen, pienikin tekemi-
nen on auttanut henkilökohtaisesti 
myös itseäni siinä voimattomuuden 
kokemuksessa, mitä isot yhteiskun-
nalliset haasteet tai tragediat synnyt-
tävät. TampereMission toimintaan 
osallistuminen on aina vankistanut 
uskoani yhteisöllisyyteen, tulevai-
suuteen ja ihmisten hyvään tahtoon. 
Olen voinut olla varma, että apu ta-
voittaa tarvitsijansa.

Lasten puistoruokailun 
vapaaehtoisena 
Kaukajärvellä

Riitta Soutio
- Kokemus oli ehdottomasti myön-
teinen, oli kiva olla mukana autta-
massa. Perehdytys ja työkaverit päi-
vän aikana olivat mukavia ja oli ter-
vetullut olo mukaan toimintaan. 
Olen itse asunut pitkään Helsingis-
sä, jossa puistoruokailua kesällä on 
ollut jo vuosikymmeniä ja omatkin 
lapset ovat siihen osallistuneet ai-
koinaan. Kiva että mahdollisuus on 
myös täällä Tampereella ja ilmeisesti 
jatkoa on tulossa myös ensi kesänä.

- Kyllä tästä tuli itselle hyvä mieli, 
kun näki iloisia ja tyytyväisiä lasten 
kasvoja. Laitetaan kaikki osaltamme 
hyvä kiertämään, jokainen voi teh-
dä jotain, joka auttaa tai ilahduttaa 
toisia ihmisiä. Muistetaan huomioi-
da toisemme arkipäivässä, auttaa voi 
monella tapaa ja siitä tulee hyvä olo 
myös itselle.

Anneli Mäki
- Oli kiva kokemus ja meidät apukä-
det otettiin lämpimästi vastaan. Sää 
suosi ja ihmiset olivat hyvällä tuulel-
la. Hienoa, kun pääsi tekemään sel-
laista, mistä ihmiset olivat oikeasti 
kiitollisia.

Laura Irwin
- Kokemus Puistoruokailusta oli to-
della positiivinen. Vastaanotto oli 
todella lämmin. Tuntui kuin olisi 
tunnettu tämän porukan kanssa jo 
pitkäänkin vaikka emme olleet toi-
siamme aikaisemmin nähneet. Va-
paaehtoistyö antoi minulle tunteen, 
että voin ihan konkreettisesti auttaa 
ja olla kohtaamassa ihmisiä. Tavoit-
teenani oli antaa lapsille ja heidän 
vanhemmilleen iloa päivään.

Katja Saloranta
- Kokemus oli erittäin positiivinen. 
Meidät vapaaehtoiset otettiin läm-
möllä vastaan ja tunnelma oli oikein 
miellyttävä. Ruokailijat olivat liik-
keellä hyvällä mielellä ja kaikki tun-
tuivat arvostavan tarjottavaa ruo-
kailumahdollisuutta todella paljon. 
Lapsille kyseessä oli ruuan lisäksi 
selvästi myös sosiaalinen tapahtu-
ma, kun lähdetiin kavereiden kanssa 
pyörillä liikkeelle ja syömään. Van-
hemmat saivat helpotusta kesälo-
mien ruokaralliin, kun aikaa vapau-
tui hieman myös lasten kanssa ole-
miseen jatkuvan keittiössä häärää-
misen sijaan. 

Oli kaikin puolin ilo seurata puis-
toruokailun meininkiä ja olla pie-
neltä osalta sitä itsekin mahdollista-
massa!

l Tampereen Seudun Osuuspankissa henkilökunta on oikeutettu osallistumaan yhden työpäivän verran vapaa-
ehtoistoimintaan työnantajan kustannuksella eli palkallisella työajalla. Vapaaehtoistyöpäivän voi halutessaan jakaa 
useamman eri tekemisen kesken ja sen voi siis tehdä kerralla tai useammassa eri erässä. Usein vapaaehtoistyötä men-
nään tekemään oman tiimin tai ainakin muutoin yhdessä organisoidusti, jolloin kokemus on myös henkilöstölle yh-
teisöllisyyttä tukeva ja työkavereihin pääsee tutustumaan uudella tavalla. 

Haastattelimme kuutta osuuspankkilaista, jotka ovat olleet kevään ja kesän aikana mukana TampereMission jär-
jestämässä vapaaehtoistoiminnassa. Millainen kokemus vapaaehtoistoiminta on ollut ja mitä se on tekijälleen anta-
nut? 

Lisätietoja: 

Anuliisa Holappa
varainhankinnan asiantuntija
p. 041 533 7889
anuliisa.holappa@tamperemissio.fi

Miia Mustalahti
vapaaehtoistoiminnan asiantuntija
p. 041 731 6909
miia.mustalahti@tamperemissio.fi 

l Anuliisa Holappa (vas) ja Miia Mustalahti rakentavat TampereMission Ystäväyritys-verkostoa.

l Osuuspankkilaiset Katja, Riitta, Anneli, Anne ja Terhi osallistuivat TampereMission Ukraina-keräyksen ja Puistoruokailun toteuttamiseen. 

Kuva: Petri Vilkko

l Tullintorin kauppakeskusjohtaja Janne Toikka haluaa tarjota tamperelaisille lisää 
mahdollisuuksia kohtaamisiin.     

Kuva: Sannamari Ratilainen

K
uv

a:
 S

an
na

m
ar

i R
at

ila
in

en

mailto:anuliisa.holappa@tamperemissio.fi
mailto:miia.mustalahti@tamperemissio.fi


8  TampereMissio.fi

Eläkkeelle siirtyneet ovat haluttua 
työvoimaa tämän päivän työmark-
kinoilla. Etenkin hoiva- ja ravinto-
la-alan työtehtävissä jokaiselle käsi-
parille on tarvetta. 

l TampereMission Rongankodis-
sa työskentelevän Terhi Honka-
niemen eläköitymisestä on muuta-
ma kuukausi ja TampereMission ra-
vintopalveluissa työskentelevä Aino 
Berg jäi eläkkeelle pari vuotta sit-
ten. Pian eläkkeelle jäätyään Ter-
hi aloitti keikkatyöntekijänä kehi-
tysvammaisten asumisyksikössä ja 
Aino aloitti työnteon muutaman 
kuukauden tauon jälkeen. 

- Asukkaat olivat hämmentynei-
tä, kun olin taas työssä, vaikka juu-
ri oli vietetty eläkejuhliani. Työni 
ja työyhteisöni olivat niin innosta-
via, että halusin jatkaa niiden paris-
sa edelleen, vaikka virallisesti eläk-
keelle siirryinkin, kertoo kehitys-

vammaisten palveluissa työskente-
levä Terhi.

Sekä Ainon että Terhin mu-
kaan eläkkeellä työskentely on va-
paampaa, joustavampaa eikä sidon-
naisuus työhön ole niin voimakas-
ta kuin varsinaisen työuran aikana. 

- Voin etukäteen sopia esimie-
hen kanssa mitä työvuoroja teen ja 
milloin haluan pitää taukoa, Aino 
sanoo. Terhin mukaan eläkkeellä 
työskenteleminen on pehmeä lasku 
siirtyä pois työelämästä.  

Vanhuuseläkkeellä tai osittain 
varhennetulla eläkkeellä voi työs-
kennellä niin paljon kuin itse ha-
luaa. Ansiotulo ei vaikuta maksetta-
vaan eläkkeeseen sitä vähentävästi. 
Työkyvyttömyyseläkkeellä työnte-
koon saattaa liittyä rajoituksia, jois-
ta kannattaa kysyä lisää omasta työ-
eläkeyhtiöstä. Eläkkeellä työsken-
nellessä lisäeläkettä kertyy ylim-
pään eläkeiän ikävuoteen saakka. 

Usein pelätään, että eläkkeellä töi-
tä tekevä joutuu maksamaan veroja 
rutkasti, mutta tosiasiassa eläkkeellä 
olevan ansiotyön verotus on lähellä 
työikäisen ansiotuloverotusta.

- On tärkeää huolehtia siitä, että 
ansiotyön verokortti on kunnossa 
ja siinä on oikea tuloraja. Tällöin ei 
tule ikäviä jäännösveroja maksetta-
vaksi, vinkkaa Aino. Sekä Aino että 
Terhi toteavat eläkkeellä tehdyn an-
siotyön mahdollistavan monenlaisia 
asioita, kuten matkustelua ja harras-
tuksia vapaa-ajalla.

Kelpaanko enää? 

Eläkkeelle jäänyt saattaa pelätä, et-
tei oma ammattitaito enää riitä tai 
ei kelpaa töihin. Tosiasiassa eläke-
läiset tuovat työelämään omaa vii-
sauttaan ja pitkän työuransa aikana 
kertynyttä osaamista.

- Ei tarvitse pelätä mukaan tule-
mista, arkeen pääsee mukaan hy-
vin nopeasti. Hoivatyöntekijöistä 
on niin kova pula, että pienestäkin 
määrästä työtä on apua, toteaa Ter-
hi, joka on jo syksylle sopinut työ-
vuoroja. 

- Jos kiinnostusta ja jaksamista 
on, käsipareja ja apua tarvitaan sekä 
hoiva- että ravintolapuolella, Aino 
kertoo ja kehottaa eläkeläisiä har-
kitsemaan itselle sopivaa osa-aikais-
ta työntekoa. 

Liisa Puhka ja Pirkko Syysjoki 
ovat TampereMission Likellä-toi-
minnan parissa viihtyviä vapaa-
ehtoisia. Puhka ohjaa Tammelan 
jumpparyhmää. Apunaan hänellä 
toisinaan on Syysjoki, joka puoles-
taan ohjaa maalauskerhoja Peuran-
kallion ja Salhojankadun Likel-
lä-kerhoissa.

l Yritysmaailmassa työuransa teh-
nyt Liisa Puhka on eläkkeelle jää-
tyään toiminut Tammela-keskukses-
sa tuolijumppien vetäjänä jo viiden 
vuoden ajan.  Viime keväästä läh-
tien ryhmä tuli osaksi TampereMis-
sion Likellä-toimintaa, mitä Puhka 
sanoo pitävänsä hyvänä asiana. Sa-
malla hän sai varahenkilökseen ja 
tuuraajakseen Pirkko Syysjoen.

- On ollut mukava tulla osaksi va-
paaehtoisten vetäjien ryhmää. Näi-
den eri puolilla kaupunkia toimivien 
Likellä-kerhojen ohjaajilla on run-
saasti tapaamisia ja muuta yhteistä 
toimintaa, Puhka toteaa.

Liikuntaa monipuolisesti harras-
tava Puhka kertoo, että aloittaes-
saan tuolijumpan vetämisen hän 
kävi muutaman viikon kurssin, josta 
sai hyviä eväitä ryhmän vetämiseen.

- Itse olen koko ajan tykännyt 
mukana olosta ryhmässä. Tuntuu, 
että ryhmäläiset tykkäävät myös.  
Siellä on edelleen paljon samo-
ja, jotka ovat olleet alusta asti mu-
kana. Monet ryhmäläiset ovat vuo-
sien aikana myös ystävystyneet kes-
kenään. 

Puhkan mielestä on tärkeää, että 
ihmiset lähtevät kotoaan liikkeelle ja 
tulevat jumppaamaan yhdessä. Oh-
jaajana toimimista Puhka suosittelee 
myös muille asiasta kiinnostuneille.

Yhteisöllisyys 
vapaaehtoisten vetäjien 
kesken tärkeää
Fysioterapeuttina pitkän työuran 
mielenterveyskuntoutujien parissa 
tehnyt Pirkko Syysjoki kertoo tul-
leensa mukaan TampereMission 
toimintaan kolme vuotta sitten jää-
tyään leipätyöstään eläkkeelle.

- Aloitin Aamukorvassa puhe-
linvastaajana, ja ehdinkin olla siinä 
hommassa vuoden verran. Ajatte-
lin kuitenkin, että haluaisin sittenkin 
mukaan sellaiseen toimintaan, joka 
tapahtuu päiväsaikaan.

 Niinpä seuraavaksi hän pestau-
tui Peurankalliolle, jossa Tampere-
Missio vastaa lähitorin toiminnasta.

- Menin sinne aulaemännäksi, ja 
olen siellä aina yhtenä päivänä vii-
kossa yhdeksästä yhteen.

Syysjoki jatkaa, että Peurankal-
liolla tuli puheeksi, että hän voisi 
ryhtyä pitämään siellä maalausker-
hoa. 

- Ja niinpä sitten käynnistin ke-
vään aikana kerhon siellä Peuran-
kallion tiloissa ja toiminta jatkuu nyt 
edelleen syksyllä Likellä-toiminnan 
merkeissä Peurankalliossa. Mukaan 
mahtuu vielä muutama kiinnostu-
nut!

Harrastan itsekin maalausta ja 
olen vetänyt työelämässä saman-
tyyppistä ryhmää ollessani ikäih-
misten mielenterveyspuolella töis-
sä. Ajattelin että tämä voisi olla ihan 
kiva ryhmä vetää ihan näin vapaa-
ehtoisenakin!

Syysjoen ohjaaman kurssin tee-
mana on "virkisty väreillä", ja siinä 
käytetään hyväksi erilaisia aisteihin 
liittyviä toimintoja.  

- Tavoitteena ryhmän kohdalla 

Likellä-kerhot 
ovat likellä

on se, että se antaa tukea hyvinvoin-
tiin, edistää ja ylläpitää sosiaalisuut-
ta ja mielenvirkeyttä, keskittymisky-
kyä, luovuus lisääntyy ja uuden op-
piminen lisääntyy. 

- Keväällä kokoontunut ryhmä 
oli erittäin aktiivisesti mukana sii-
nä, ja siitä tykättiin kovasti. Nyt syk-

syllä pidän kahta ryhmää vuorovii-
koin Peurankallionkadun ja Salho-
jankadun Likellä-kerhoissa, Syysjo-
ki toteaa.

- Ikäihmisille on tärkeää, että he 
eivät jämähtäisi sinne koteihinsa 
vaan pysyisivät liikkuvina ja toimin-
takykyisinä mahdollisimman pit-

kään.  Ryhmillä on myös sosiaalinen 
ja tunne-elämän tavoite. Kun ihmi-
nen rohkaistuu tulemaan ryhmiin, 
myönteiset onnistumiset niissä ke-
hittävät itsetuntoa ja lisäävät oman-
arvontuntoa, painottaa Syysjoki.

Teksti: Petri Vilkko

Mistä on kyse?
Likellä-kerhot ovat vertaisesti toimivia lähellä osallistujien kotia sijaitsevia 60+ kansalaisten kohtaamispaikkoja.

l Tyypillisesti asuintalojen kerhotiloissa kokoontuvia kerhoissa tekeminen lähtee aina kerholaisten omista kiinnos-
tuksista, voimavaroista ja kyvyistä. 
l Kerhoja on hyvin erilaisia, kuten esim. pelikerhoja, liikuntakerhoja, kävelykerhoja, Kiakkomission peliporukat mie-
hille, maalauskerhoja, visailukerhoja, keskustelukerhoja, yksilöllistä digiohjausta, käsityökerhoja ja muita harraste- ja 
teemakerhoja.   
l Kaikkiin kerhoihin ovat myös uudet kerholaiset aina tervetulleita! 

Haluatko Likellä-kerhon omalle asuinalueellesi?  
Ota yhteyttä: Likellä-koordinaattori Pirjo Saloranta, puh 040 655 5522, pirjo.saloranta@tamperemissio.fi

Eläkkeeltä töihin?

Ota yhteyttä!
l TampereMissiossa on tarjolla työtä eläkkeellä oleville hoiva-alan ja 
ravintola-alan ammattilaisille. Työ ja työajat räätälöidään jokaiselle sopi-
vaksi tavoitteiden ja elämäntilanteen mukaan. 

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä ja kysy lisää: 
henkilöstöjohtaja Merja Lahtinen, puh. 040 128 9088, 
merja.lahtinen@tamperemissio.fi

l Aino Berg suosittelee eläkkeellä oleville osa-aikatyötä.

l Pirjo Saloranta (vas.), Pirkko Syysjoki ja Liisa Puhka tapasivat Likellä-konttorin sisäpihalla Rongankadulla.     

l Terhi Honkaniemi (oikealla) sanoo, että työpaikan asioihin pääsee helposti mukaan.
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Kuvat: Merja Lahtinen
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