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Popeda-ikoni Costello Hautamäki
aina valmiina uuteen: ”Pitkä kuuma kesäPitkä kuuma kesä” 
sai palvelutalojen vanhukset syttymään! Sivu 3

Ikäihmisten auttava puhelinpalvelu Aamukorva näki päivänvalon Tampereella 
1987. Palvelulle on ollut tarvetta kaikki 35 vuotta. Aamukorvan toiminta laajeni 
Helsinkiin vuonna 2000, jossa siitä vastaa HelsinkiMissio. Aamukorvan vapaa-

ehtoiset vastaavat puhelimeen juuri silloin, kun moni ikäihminen tuntee itsensä 
kaikkein yksinäisimmäksi. Yksi Aamukorvan yhteensä sadasta vapaaehtoisesta 
on Tuomas Waldén, joka valittiin Vuoden 2022 vapaaehtoiseksi Tampereella.  

Keskiaukeama

Vapaaehtoisten puhelinpalvelu Aamukorva 
auttanut jo 200 000 ikäihmistä
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Ystäväksi  
hoivakodissa  
asuvalle  
vanhukselle?
”Olemme 
vapaaehtoistoiminnassa 
kokeneet merkityksellisiä 
hetkiä, kun asukkaiden 
silmissä on syttynyt ilo ja 
onnistumisen riemu”, kertovat 
Koskikodin vapaaehtoiset 
auttajat Irma Paulavuo ja Tiina 
Juutilainen. 

Keskiaukeama

VTS on  
TampereMission 
ystäväyritys
Tampereen vuokratalosäätiö 
antaa kerhohuoneita 
ikäihmisten Likellä-kerhojen 
käyttöön. ”Kerhot ovat 
olleet erittäin tervetulleita, 
hyvä, että toiminta on 
laajenemassa”, kiittelee 
asiakkuusjohtaja Kristian 
Unkuri. 
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Tule meille 
kesätöihin!
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l Vuoden 2023 alusta lähtien hyvinvointi-
alueet vastaavat sosiaali- ja terveydenhuollon 
palveluiden järjestämisestä. Kuntarajojen pois-
tuminen mahdollistaa palvelumielessä jous-
tavamman järjestämisen ns. leveämmillä har-
tioilla. Lähitulevaisuudessa toivottavasti jousta-
vammin järjestettävä palvelu tuottaa myös te-
hokkuutta, vaikka alkuvaiheessa on viestitty ali-
jäämäisestä budjetista.

Hyvinvointialueilla on käytössä kymmeniä 
eri tietojärjestelmiä, mikä ei helpota palvelui-
den laadun ja saatavuuden parantamista tai hal-
linnollista tehokkuutta. 

Euroopan turvallisuustilanteen ja energia-
hinnan vuoksi myös Suomen taloustilanne on 
heikentynyt. Pandemia sotki terveydenhuollon 
perusteellisesti ja hoitovelkaa on miljardeja. So-
te-alan työvoimapula vaikeuttaa jo tavanomai-
sen influenssakauden hoitamista, hoitovelasta 
puhumattakaan.

Hyvinvointialueuudistus on merkittävä po-
liittinen ratkaisu. Tarvitaan sekä arvokeskuste-
lua että poliittista keskustelua siitä, miten pal-
velut järjestetään tulevaisuudessa yhä kasvaviin 

tarpeisiin. Isot haasteet edellyttävät kykyä kat-
soa pitkälle tulevaisuuteen, ei vain seuraaviin 
vaaleihin tai kannatusmittauksiin.

Sote – alan kehittäminen on liian usein jär-
jestelmälähtöistä. Alkuvaiheessa hyvinvointi-
alueuudistuskin näyttää hallinnolliselta ratkai-
sulta. Asiakkaalle on tärkeintä saada palvelu 
kohtuullisessa ajassa, ei se kuka sen tuottaa. 

Saman koulutuksen saaneet ammattilaiset 
tuottavat sekä julkisen että yksityisen palvelun 
yhtä laadukkaasti. Järjestämistapa ei ratkaise 
lopputulosta, vaan johtaminen. 

Julkisen ja yksityisen toimijan yhteistyö an-
taa joustoa sekä saatavuuteen että kustannuk-
siin. Tämän lisäksi järjestöpohjainen toimija voi 
osaltaan ehkäistä palvelutarpeen kasvua esi-
merkiksi lievittämällä yksinäisyyttä tai luomalla 
mahdollisuuksia vapaaehtoiseen auttamiseen.

Tarja Eho
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Sote-palvelujen tarve kasvaa  
– yhteistyö avaa mahdollisuuksia
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Tuhansia upeita villasukkia 
pikkulapsille ja vanhuksille

Tampereen kaupunki palkitsi
nuorten Linja20-hankkeen

l Joulukuussa toteutettu Tullintorin kauppakes-
kuksen, Taito Pirkanmaan, Moro-lehden ja Tam-
pereMission jo perinteeksi muodostunut Sukkia 
Suurella Sydämellä -neulekeräys yllätti jälleen.

Tamperelaiset neuloivat pikkulapsille ja van-
huksille joululahjaksi peräti 2921 villasukkaa ja 
lapasta. Lisäksi ylöjärveläinen Sukkamestarit lah-
joitti kampanjaan 1500 sukkaa, joista iso osa oli 
merinovillasukkia. Yhteistulos on siis komeat 
4421 neuletta.

- Näin kriisitalvena neulekeräyksen tulos on 
erittäin tervetullut. Lämmintä päällepantavaa 
tarvitaan vanhusten hoivakodeissa, erityisesti jos 
sähkökatkokset osuvat kohdalle ja myös vähäva-
raisten lasten kodeissa, sanoo Anuliisa Holappa 
TampereMissiolta.

Pikkulasten sukat jaettiin ennen joulua Tam-
pereen Ensi- ja turvakodin, Tampereen kaupun-
gin lapsiperheiden sosiaalityön sekä NNKY:n 
Itu-perhetyön kautta niitä tarvitseville lapsiper-
heille. Aikuisten koot jaettiin Koukkuniemen 
kautta ikäihmisille. 

Lisäksi sata villasukkaa jaetaan tamperelai-
sille asunnottomille Diakonissalaitoksen Tuki-
alus-hankkeen avulla.

Tullintorin liikkeistä kampanjassa olivat mu-

l Costello Hautamäki keikalla TampereMission palvelutalon Koskikodin Selma-ravintolassa.

l ”Hyvää kuuluu, mielenkiintoisia töi-
tä riittää!” 

Pirkanmaalle töihin palannut Riik-
ka-Leena Suurnäkki aloitti Koskiko-
din johtajana elokuussa. Sairaanhoita-
ja ja terveystieteiden maisteri on koke-
nut toimija alalla ja vilkas syksy meni uu-
teen organisaatioon tutustumisessa sekä 
palveluiden kehittämisessä. Nyt keväällä 
oppiminen jatkuu avoimin mielin ja ta-
voitteena on jatkaa hyvää sekä arvokas-
ta työtä asukkaiden hyvinvoinnin eteen.

Kyttälässä sijaitsevassa muistisairai-
den sekä tehostetun palveluasumisen yk-
sikössä ikäihmiset voivat asua laaduk-
kaasti ydinkeskustan tuntumassa. Asuk-
kaille on tarjolla paljon toimintakykyä 
ylläpitävää tekemistä ja toiveita otetaan 
huomioon.

”Jokaisesta ryhmäkodista löytyy ko-
toisa olohuone viherkasveilla ja avarilla 
kaupunkinäkymillä. Asukkaat ovat myös 
itse maalanneet yhteisten tilojen seinil-
le taideteoksia sapluunoilla. Haluamme 
kaikkien viihtyvän ja saavan mahdolli-
suuden osallisuuteen.”

Riikka-Leena Suurnäkki korostaa ko-
dinomaisen arjen rakentamisen olevan 
toiminnan keskiössä. Arvot näkyvät te-
kemisessä, kun hoitajat rupattelevat iloi-
sesti asukkaiden kanssa. Täällä piisaa yh-
teisöllisyyttä ja lämminhenkistä meinin-
kiä!

Teksti: Emma Sireeni

Mitä kuuluu,  
Riikka-Leena?

l TampereMission hallinnoima ja yhdessä Hel-
singin Diakonissalaitoksen sekä Tampereen am-
mattikorkeakoulun kanssa toteutettava Lin-
ja20-hanke sai Tampereen kaupungilta vuoden 
2022 Hyvä haltija -kunniamaininnan.

Palkinto osoitetaan merkittävästä työstä tam-
perelaisten lasten ja nuorten hyväksi, kaupunki-
laisten ehdotusten pohjalta.

”Linja20-hanke on vähentänyt merkittävällä 
tavalla minun ja monen muun ihmisen yksinäi-
syyden tunnetta, tuonut ihmisiä yhteen ja saanut 
elämääni todella paljon positiivista. Päihteiden 
lopettamisen jälkeen olin tyhjän päällä ja Lin-
ja20 tuli elämääni pelastavana enkelinä.” Näin to-
detaan yhdessä Linja20-hankkeen palkitsemista 
ehdottaneessa viestissä.

Linja20 on vuosina 2020-2023 aikana toteu-
tettava TampereMission koordinoima ja Eu-

roopan Sosiaalirahaston rahoittama hanke, joka 
mahdollistaa tukea ja toimintaa palveluiden tai 
opiskelujen ulkopuolella oleville 18-29-vuotiail-
le nuorille. Toimintaan mukaan tulevat nuoret 
voivat osallistua yksilövalmennukseen sekä ryh-
miin, kohtaamispaikkoihin ja retkille. Hankkees-
sa on mentoriksi koulutettuja vapaaehtoisia nuo-
ria, jotka toimivat kaverina ja joiden kanssa on 
helppo jutella ja tehdä yhdessä asioita.

Tampereen kaupunki valitsee ja palkitsee vuo-
sittain tamperelaisia, jotka ovat erityisen ansiok-
kaasti toimineet muiden hyväksi. 

Raatihuoneella marraskuun lopulla järjeste-
tyssä tilaisuudessa luovutettiin Vuoden aikuinen 
ja Vuoden vapaaehtoinen -tunnustukset, Hyvä 
haltija -kunniamaininta ja Lampun henki -pal-
kinto. Palkittavat valitsi kaupungin sivistys- ja 
kulttuurilautakunta.

kana Brander, Kaiku, K-Market Tullintori, Linda 
Fashion, Speci, Sukka-asu, Tullintorin Apteekki 
ja Tunnelin kenkä sekä Taito Pirkanmaan osal-
ta Taitokeskus Epilä, Taitokeskus Hervanta, Tai-
to Shop ja Lankakauppa Verkavilla.

- Sukkia ovat olleet lajittelemassa työaikanaan 
Accountorin ja Osuuspankin väkeä. Iso kiitos 
kaikille mukana olleille yritykselle, mutta ennen 
kaikkea sadoille tamperelaisille neulojille, Holap-
pa sanoo.

TampereMissio on rakennuttamas-
sa uutta asuin- ja toimitaloa Tampe-
reen ydinkeskustaan Kyttälään. Ta-
loon on tulossa sekä vuokra- että 
omistusasuntoja ja liiketiloja. Tam-
pereMissio tuo toimintaansa näky-
västi uuteen taloon. 

l TampereMissio on hakenut kaa-
vamuutosta uudiskohteen rakenta-
miseen nykyisen As Oy Nikaman 
tontille Tuomiokirkonkadun ja Kyt-
tälänkadun kulmaukseen. 

- Tavoittelemme kaavan vahvis-
tumista kevään aikana, jolloin van-
han tiensä päässä olevan rakennuk-
sen purkaminen voisi alkaa ensi syk-
synä. Uusi talo olisi nopeimmillaan 
valmis 2025 keväällä, TampereMis-
sion toiminnanjohtaja Tarja Eho 
kertoo.

Rakennuksen kahteen alimpaan 
kerroksen on tulossa liiketiloja, ko-

koontumistiloja TampereMission 
kansalaistoiminnalle sekä Tampere-
Mission toimitiloja.

- Talon muihin kerroksiin tulee 
ensisijaisesti ikäihmisille tarkoitet-
tuja vuokra-asuntoja sekä ilman ra-
joituksia ostettavissa olevia omis-
tusasuntoja, jotka tulevat Kiinteis-
tömaailma Ratinan kautta yleiseen 
myyntiin, Eho kertoo.

Asunnot ovat esteettömiä, 
sprinklattuja ja niissä on huoneisto-
kohtainen ilmastointi ja jäähdytys. 

TampereMission toiminta 
näkyvästi uuteen taloon

TampereMission kansalaistoimin-
nan toiminnoista taloon muutta-
vat näillä näkymin vauvaperheille 
suunnattu Kimpassa-perhetoiminta, 
ikäihmisiä tukevat Senioripysäkki ja 

Aamukorva sekä ikäihmisten vertai-
nen Likellä-korttelikerhotoiminta. 

- Siellä tulee olemaan tarjolla 
runsaasti mahdollisuuksia osallis-
tua erilaisiin eri-ikäisten toiminnal-
lisiin yhteisöihin ja vapaaehtoistoi-
mintaan. Taloon tulee myös muun 
muassa yhteisökeittiö, järjestöjohta-
ja Matti Helin sanoo.

Helinin mukaan koko korttelis-
ta on näin ollen tulossa todellinen 
Kyttälän yhteisökortteli, sillä moniin 
korttelissa toteutuviin toimintoihin 
voi kuka tahansa osallistua vapaasti.

- Korttelissa toimii jo tällä hetkel-
lä TampereMission ylläpitämä Kyt-
tälän lähitori palveluineen, jossa on 
muun muassa kuntosali ja erilaisia 
kokoontumistiloja sekä Tampere-
Mission ravintola Selma, Helin sum-
maa.

Teksti: Petri Vilkko

Kyttälään uusi kerrostalo ja kaikille avoin yhteisökortteli

l Vaikka Costellon monipuolinen 
ura musiikin parissa jatkuu, hän pi-
tää kuitenkin Popeda-aikakauden 
päättymistä isona mullistuksena elä-
mässään.

- Koko aikuisikäni olen soittanut 
Popeda-yhtyeessä, eli minulle tuli 
viime pääsiäisenä 40 vuotta siinä 
täyteen. Tavallaan on nyt yksi elä-
mänvaihe menossa ohi. Mutta to-
dellakaan ei tässä eläkkeelle vielä ai-
ota jäädä!

Ensi syyskuussa 60 vuotta täyttä-
vä Costello sanoo olevansa mielis-
sään, kun myös nuoremman suku-
polven kaverit kutsuvat hänet esiin-
tymään kanssaan.

Viimeksi näin tapahtui tammi-
kuun puolessavälissä tv:n välittä-
mässä Suomen Urheilugaala -lähe-
tyksessä. Siinä häneltä pyydettiin 
kitarasoolo gaalan loppuhuipen-
nuksena olleeseen Ramses II:n Vil-
lieläin-kappaleeseen.

- Ne ovat sellaisia tilaustöitä, että 
jos joku pyytää soittamaan kitara-
soolon, niin kyllähän minä mielel-
läni semmoisen teen. Varsinkin jos 
joku nuorisomusiikin edustaja ky-
syy, että tuletko vetämään meidän-
kin kanssa, niin kyllähän se aina 
lämmittää mieltä.

Kyseisestä keikasta Costello ker-
too, että Urheilugaalan yleisö eli 
vahvasti bändin esityksessä muka-
na.

- Tuntui hauskalta esiintymisla-
valta käsin nähdä, kun eturivissä is-
tunut Tarja Halonenkin nautti täy-
sillä tunnelmasta ja napsi valokuvia 
bändistä.

Terveellisiin elämäntapoihin pa-
nostava ja aamuisilla avantouinneil-
la itseään karaiseva Costello sanoo-
kin iloitsevansa siitä, kun hän on 
koko uransa ajan saanut olla moni-
puolisesti musiikin kanssa tekemi-
sissä.

- Muutama musikaalikin on tul-
lut joskus tehtyä, myös 1980-luvul-
ta asti käytössä olleen Ilveksen maa-
lilaulun säveltäjänä kunnostautunut 
maestro toteaa.

Ikimuistoinen kiertue 
vanhusten palvelutaloissa

Vuoden tamperelaiseksikin vuon-
na 2019 äänestetty Costello tunne-
taan musiikkipiireissä siitä, että jos 
eteen tulee hiukankin mielenkiintoa 
herättävä projekti, positiivisen elä-
mänasenteen omaava mies on aina 
ensimmäisenä messissä.

- Periaatteeni on, että lähdetään 
tekemään vaan!

Ennakkoluulottomalla asenteella 
hän lähti kitaroineen mukaan myös 
viime syksynä kymmeneen vanhus-
ten palvelutaloon suuntautuneelle 
kiertueelle.

Yksi kiertueen keikkapaikoista 
oli Tampereen ydinkeskustassa si-
jaitseva TampereMission palveluta-
lo Koskikoti.

Costello jatkaa, että idea kiertu-
eesta tuli näyttelijä Karoliina Black-
burnilta, joka aiemminkin oli tehnyt 
kulttuurivierailuita vanhainkoteihin.

- Hän sitten kysyi minulta, että 
kiinnostaisiko minua lähtemään 
kiertueelle, jossa hän esittäisi runo-
ja ja minä soittaisin kappaleita nii-
den välissä. Sanoinkin siihen, että 
mikä ettei, mennään vaan! Oli mie-
lenkiintoista lähteä sellaiseen uu-
teen juttuun, millaista en ennen ol-
lut tehnyt.

Musisoinnillaan kuulijoihin läh-
temättömän vaikutuksen tehnyt vir-
tuoosi toteaa, että kyseessä oli to-
della mieleenpainuva projekti, jota 
oli hauska tehdä.

- Aluksi mietin, että pitäisikö 
vanhuksille soittaa Olavi Virtaa tai 

jotakin virsiä tai muuta vastaavaa. 
Mutta sitten totesin, että mitä reip-
paampaa musiikkia soitti, niin sitä 
enemmän rupesi kuulijoiden jalka 
vatkaamaan musiikin rytmissä. Sitä 
meininkiä oli oikein kiva katsella!

Itseoikeutetusti kiertueen ohjel-
mistoon kuuluivat Costellon itsensä 
säveltämät ja Popedan suurimmik-
si hiteiksi nousseet Pitkä kuuma kesä 
sekä Elisabeth Rehnistäkin kertova 
Kersantti Karoliina.

- Ihan fiiliksen mukaan vedin sit-
ten muitakin kappaleita, sekä omia-
ni että muiden. Mutta erityisesti Pit-
kä kuuma kesä kyllä näyttää todel-
lakin uppoavan vauvasta vaariin, 
kaikkea vanhusten hyväksi tehtävää 
työtä arvostava taiteilija toteaa.

Repullinen riparilauluja 
ja Costello-nimi 
kotiintuomisina Isosaaresta

Costello kertoo, että musiikin paris-
sa hän on toiminut keväästä 1970 

lähtien, kun hänen vanhempansa 
laittoivat hänet laulamaan juuri ky-
seisenä vuonna perustetun Poika-
kuoro Pirkanpoikien riveihin.

- Olin vielä 6-vuotias ja lauloim-
me myös latinankielisiä lauluja, 
vaikka en vielä osannut lukeakaan.

Costello muistelee, että ensim-
mäiset oppinsa kitaransoittoon hän 
sai seurakunnan järjestämiltä soitto-
tunneilta.

Rippikouluikään tultuaan nuo-
ren miehen soittotaidot olivat jo ke-
hittyneet melkoisesti, ja Isosaares-
sa järjestetylle kaksiviikkoiselle rip-
pikoululeirille hän tuli isänsä juuri 
ostama uudenkarhea kitara kaina-
lossaan.

- En kehdannut veljeni vanhaa 
Landolaa viedä sinne leirille, kun 
tiesin että siellä oli tyttöjäkin ja var-
maan myös ihan oikeita kitaristeja. 
Kun isäni näki nuoren pojan mur-
heen, hän sitten ehdotti, että eikö-
hän mennä sinne Isosaareen soi-
tinkaupan kautta, juurikin kyseisel-
lä rippileirillä Costello-kutsumani-
mensäkin saanut mies muistelee.

Sattuikin niin onnekkaasti, että 
leirin yhtenä johtajana toimi rokki-
pappina tunnettu Tarvo Laakso.

- Tarvohan oli siinä kohtaa elä-
mässä minulle vähän niin kuin ido-
li. Hänhän osasi kitarallaan vaikka 
mitä ja hänellä oli myös oma rok-
kibändi. Tarvon kanssa sitten opet-
telin sointuja ja niitä perinteisiä ri-
parilauluja.

Korona-aikana kollegoiden tiet 
kohtasivat uudelleen, kun Costellon 
oli määrä kitaroineen tehdä Mum-
mon Kammarista käsin suora musii-
killinen striimilähetys tamperelaisiin 
vanhainkoteihin.

- Tulivatkin yhtäkkiä nuo rippi-
kouluajan hienot muistot mieleen, 
ja ajattelin että minun on pakko 
pyytää myös Tarvo mukaan soitta-
maan. Hyvin ne kappaleet vielä löy-
tyivätkin lihasmuistista, kun Tarvon 
kanssa niitä soitimme, musiikillaan 
ja positiivisuudellaan ilon ja valon 
sanomaa ympärilleen levittävä kita-
ristilegenda sanoo.

Teksti: Petri Vilkko

Keikat vanhusten palvelutaloihin 
toivat valoa syksyyn

Costellon kitara 
ei vaikene
Vesa-Pekka ”Costello” Hautamäki tunnetaan Popedan taiturimaisena ki-
taristina ja yhtyeen suurimpien hittien säveltäjänä. Syksyllä Popedan yli 45 
vuotta jatkunut aikakausi päättyy, kun yhtye hyvästelee uskolliset faninsa 
jäähyväiskonsertissaan Ratinassa. Elämänsä vedossa olevan Costellon kita-
ra ei onneksi ole vaikenemassa.    
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Oletko kiinnostunut toimimaan 
vapaaehtoisena ystävänä 

hoivakodissa asuvalle vanhukselle? 
Ota yhteyttä: 

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 
Miia Mustalahti 041-731 6909,  

miia.mustalahti@tamperemissio.fi 

    Tule mukaan toimintaan,   joka poistaa yksinäisyyttä!

l Ikäihmisten auttava puhelinpalvelu Aamukorva näki 
päivänvalon Tampereella vuonna 1987 osana Tampere-
Mission työtä. Palvelulle on ollut ikäihmisten keskuu-
dessa tarvetta ja se täytti vuoden 2022 lopulla jo 35 
vuotta. Aamukorvan toiminta laajeni Helsinkiin vuon-
na 2000, jossa siitä vastaa HelsinkiMissio. 

Aamukovassa puheluihin vastaavat Tampereel-
la vuoden jokaisena päivänä klo 6-9 tehtäväänsä kou-
lutetut vapaaehtoistyöntekijät. Palveluun voi soittaa ni-
mettömänä ja puhelut ovat luottamuksellisia. Aamukor-
van vapaaehtoiset vastaavat puhelimeen siis juuri silloin, 
kun moni ikäihminen tuntee itsensä kaikkein yksinäi-
simmäksi.

Näiden vuosien aikana Tampereen ja Helsingin va-
paaehtoiset ovat vastanneet yhteensä yli 200 000 puhe-
luun. Tällä hetkellä vastattuja puheluja vuositasolla on 
Tampereella 3200 ja Helsingissä 3700, yhteensä siis lä-
hes 7000 soittoa. 

- Soittoja tulee meille eri puolilta Suomea Lappia 
myöten, mutta pääosin tietenkin Pirkanmaan alueelta, 
kertoo Tampereen Aamukorvan koordinaattori Minna 
Putkisaari TampereMissiosta. 

- Isot ajankohtaiset yhteiskunnalliset asiat, kuten ko-
ronaepidemia tai sota Ukrainassa, lisäävät soittajien 
määrää. Ikäihmisillä on tarve purkaa mieltään näiden 
herättämistä huolista. Valitettavan monella ei ole lain-
kaan juttuseuraa, Putkisaari sanoo. 

Vapaaehtoisia päivystäjiä Tampereella on 40, Helsin-
gissä 60 henkilöä. Yhdellä vapaaehtoisella on päivys-
tysvuoro suunnilleen kuukauden välein. Digitekniikka 
mahdollistaa sen, että halutessaan päivystäjä voi tätä va-
paaehtoistehtävää hoitaa kotoaan käsin. Vapaaehtoiset 
päivystäjät tapaavat toisiaan erilaisen vapaamuotoisen 
virkistäytymisen ja kouluttautumisen merkeissä sään-
nöllisesti.

Teksti: Matti Helin

Tampereen kaupunki on palkinnut 
vuoden 2022 vapaaehtoisena Tampere-
Mission palvelevan puhelimen Aamu-
korvan päivystäjänä toimivan Tuomas 
Waldénin.

l Tunnustuksen myöntämisen peruste-
luissa todetaan, että Tuomas Waldén on 
toteuttanut koko koronapandemian ja 
epävakaan maailmantilanteen ajan ar-
vokasta, helposti saavutettavaa vapaa-
ehtoistoimintaa, jossa toteutuu kunta-
laisten turvallisen arjen, turvallisuuden 
tunteen ja mielen hyvinvoinnin edistä-
minen ja tukeminen sen sananmukai-
sessa merkityksessä.  

Palkittu valtiotieteiden maisteri ker-
too, että hänen kiinnostuksensa Aamu-
korvan vapaaehtoistehtävää kohtaan 
syttyi koronatalvena 2020, kun hän kai-
pasi mielekästä tekemistä opiskelujensa 
vastapainoksi.

- Ajattelin, että jotakin pitäisi päästä 
harrastamaan ja mieluusti jotain sellais-
ta, mikä liittyy opiskeluihini eli sosiaali-
tieteisiin, sosiaalityöhön ja sosiologiaan, 
Waldén sanoo.

Hän jatkaa, että vapaaehtoistyö pu-
helinpäivystäjän tehtävissä näytti sopi-
van erityisen hyvin korona-aikaan, kun 
ihmisiä ei muutoin ollut juuri mahdolli-
suus kohdata.  

- Ajattelinkin, että tästäpä voisin saa-
da mukavan harrastuksen itselleni, ja 
sellainenhan se on ollutkin, nyt jo kol-
misen vuotta tehtävässä viihtynyt Wal-
dén toteaa.

Yksinäiset kaipaavat 
keskustelijaa ja kuuntelijaa

Waldén kertoo, että ennen tehtävän 
aloittamista TampereMissio järjesti pe-
rehdyttämisjakson, jossa esiteltiin Aa-
mukorvan ideaa sekä korostettiin tehtä-
vään liittyvää ehdotonta anonyymiteet-
tiä ja vaitiolovelvollisuutta.

- Aamukorvassahan ei ole tarkoi-
tus ratkaista elämän suuria mysteerei-
tä, vaan lähinnä tarjota soittajille kes-
kustelevaa kannattelua aina kuhunkin 
päivään.

Palkittu vapaaehtoistoimija jatkaa, 

TampereMission Likellä-kerhot 
ovat vertaisohjautuvia lähellä ko-
tia sijaitsevia 60+ kansalaisten koh-
taamispaikkoja. Kerhotoiminnan ta-
voitteena on edistää osallisuutta, 
yhteisöllisyyttä ja vähentää yksinäi-
syydestä koituvia haittoja. 

l Teemme yhteistyötä monien eri 
toimijoiden ja hankkeiden kanssa 
yhteisen asian edistämiseksi. Lähi-
torit ovat tärkeitä yhteistyökumppa-
neita varsinkin siinä vaiheessa, kun 
kyseisen lähitorin alueella on useita 
Likellä-kerhoja. Tällöin voimme yh-
dessä pohtia miten kerhojen toimin-

taa ja vertaisvapaaehtoisten tukea 
voisimme parhaiten toteuttaa. 

Tyypillisesti asuintalojen kerhoti-
loissa kokoontuvia kerhoja ei ohja-
ta ylhäältä, vaan tekeminen kerhois-
sa lähtee aina kerholaisten omista 
kiinnostuksista, voimavaroista ja ky-
vyistä. Kerhot kokoontuvat yleen-
sä kerran viikossa noin kahden tun-
nin ajan. 

Kerhoissa osallistujat saavat tu-
kea toisiltaan. He voivat vaihtaa aja-
tuksiaan turvallisessa ja arvostavas-
sa ilmapiirissä. Kerhoihin ovat kaik-
ki tervetulleita juuri sellaisena kuin 
ovat. Kerhot ovat maksuttomia. 

Kerhoja on hyvin erilaisia. Ne 
voivat olla pelikerhoja, liikuntaker-
hoja, kävelykerhoja, tuolijumppa 
kerhoja, Kiakkomission peliporukoi-
ta miehille, maalauskerhoja, visailu-
kerhoja, keskustelukerhoja, digiker-
hoja, käsityökerhoja tai muita har-
raste- ja teemakerhoja.   

Likellä-kerhoja on tällä hetkellä 
Tampereen eri kaupunginosissa yh-
teensä 28 ja lisäksi on kaksi digiyh-
teydellä kokoontuvaa kerhoa. 

Uusia kerhoja perustetaan toi-
veiden pohjalta eri kaupungin osiin. 
Viimeisimpiä ovat Peltolammilla 
Ruokomäenkatu 11, Kohmankaari 

Senioripysäkki - Tukea 60+ ikäisille

Tuloksellisesti yksinäisyyttä 
vastaan 35 vuotta
Tampereella syntynyt 
puhelinpalvelu auttanut 
jo yli 200 000 ikäihmistä

Aamukorva 03 213 3533 
(avoinna joka aamu klo 6–9)

Kysy lisää: Jos vapaaehtoisena toiminen 
Aamukorvassa kiinnostaa  Sinua, ota yhteyttä 

Minna Putkisaareen p. 040 759 9399
minna.putkisaari@tamperemissio.fi

l Senioripysäkki tukee 60+ ikäisten hyvinvointia ja mielen-
terveyttä ammattilaisten ohjaaman ryhmätoiminnan, yksilö- 
ja parikeskustelujen sekä Ikätuki -toiminnan avulla. Olet terve-
tullut keskustelemaan yksin tai kumppanin kanssa. 

Lähde mukaan Ikätukeen tukihenkilöksi ja kysy toi-
minnasta tarkemmin. Olisiko sinulla aikaa auttaa? Seniori-
pysäkillä on Ikätuki-toimintaa ja toivoisimme sinua vapaaeh-
toiseksi tukihenkilöksi yli 60-vuotiaalle ihmiselle elämänmuu-
tostilanteissa. Ikätuki-toiminnassa saat ammatillisesti ohja-
tun koulutuksen. Lisäksi tukihenkilönä sinulla on käytettävissä 
ammatillinen tuki koko toiminnan ajan. 
Tiedustelut 040 356 5079 Maarit Kurunmäki tai 
maarit.kurunmaki@tamperemissio.fi 

Kiinnostaisiko tulla kehittämään Senioripysäkin  
ryhmätoimintaa vapaaehtoisena? 
Tiedustelut: Marko 040 563 7200.

HUOM! SENIORIPYSÄKKI MUUTTAA Uusi osoite 3.4. alkaen Aleksanterinkatu 31 A 1, Tampere.  Puhelinnumerot ja sähköpostit pysyvät samoina.

l Irma Paulavuo oli äitinsä kans-
sa 1960-luvulla vierailemassa van-
hainkodissa isoäitinsä luona. Hänen 
huoneensa oli ankea ja karu, kak-
si sänkyä, joiden välissä pikku pöy-

Kaikki alkoi 
banaanista 
Irma Paulavuo ja Tiina Juutilai-
nen toimivat vapaaehtoisina ystä-
vinä Koskikodin ryhmäkotien van-
huksille. Vapaaehtoistoiminnassa 
he ovat kokeneet merkityksellisiä 
hetkiä, kun asukkaiden silmissä on 
syttynyt ilo ja onnistumisen riemu. 
Kaikille on tärkeää tulla kuulluiksi 
ja nähdyiksi. 

l Pirjo Saloranta (vas.), Pirkko Syysjoki ja Liisa Puhka tapasivat Likellä-konttorin sisäpihalla Rongankadulla.     
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enAamukorvan päivystäjä Tuomas Waldén 
Vuoden vapaaehtoinen Tampereella

Kerhoja nyt jo 30 eri puolilla kaupunkia

Likellä-kerhotoiminnasta
uusia tuttavuuksia ja 
mielekästä sisältöä elämään

tä. Äiti oli ostanut tuliaisiksi banaa-
nitertun, josta pikku-Irma tarjosi 
mummon vieruskaverille banaanin. 
Ikääntynyt rouva liikuttui kyyneliin 
ja kiitti Irmaa vuolaasti. 

Tuo hetki on jäänyt Irman mie-
leen ja sydämeen. Ymmärrys van-
huksen yksinäisyydestä jäi vaivaa-
maan, mutta nyt Irma on löytänyt 
keinon purkaa kokemustaan. Eläk-
keelle jäätyään hän alkoi käydä Kyt-
tälän lähitorin kuntosalilla, ja näki il-
moituksen vapaaehtoistyöstä Tam-
pereMissiossa. Miksipä ei, tuumi 
Irma ja otti yhteyttä Koskikodin va-
paaehtoiskoordinaattoriin. 

Irman kohteeksi valikoitui Vie-
nolan ryhmäkoti, jossa hän on käy-
nyt kerran viikossa puolitoista vuot-
ta muistisairaita asukkaita ilahdut-
tamassa. Irman vahvuutena on mu-
sikaalisuus, jota hän voi hyödyntää 

asukkaiden kanssa toimiessa. Myös 
sanaristikoiden täyttö, lehden luku, 
muistelu ja ulkoilu kuuluvat Irman 
työkalupakkiin. Irma kiittelee Vie-
nolan ystävällistä henkilökuntaa, 
joka arvostaa vapaaehtoisen työtä ja 
antaa siitä palautetta.

Koskikodissa on viisi ryhmäko-
tia, joista Väinölä on tullut viime 
kuukausina tutuksi Tiina Juutilaisel-
le. Hänelle vapaaehtoistyö on hy-
vää vastapainoa hektiselle työelä-
mälle. Tiinan tie kulki TampereMis-
sion järjestämästä Tullintorin va-
paaehtoistoiminnan esittelytapah-
tumasta Koskikotiin, jossa etenkin 
asukkaiden kanssa ulkoilu kiinnos-
ti häntä. Tiina pitää Väinölän ylei-
silmeestä ja hengestä. Persoonallis-
ten asukkaiden kohtaaminen ja tari-
nointi energisoi Tiinaa joka käynnil-
lä. Hänelle on myös tärkeää, että va-

paaehtoistyötä voi tehdä omilla eh-
doilla ja paineettomasti.

Maailma on muuttunut suures-
ti 1960-luvusta. Tänä päivänä ba-
naanin saaminen ei ehkä liikuttai-
si ikäihmistä yhtä lailla kuin Irman 
lapsuusmuistoissa. Koskikodissa 
asukkaat saavat sisustaa huoneen-
sa omilla huonekaluilla ja banaanin 
saa halutessaan keittiöstä. Mutta se, 
mikä ei ole muuttunut, on kohtaa-
misen ja toisen huomioimisen mer-
kitys. Vapaaehtoistyössä sekä Tiina 
että Irma saavat kokea merkityk-
sellisiä hetkiä, kun asukkaan silmis-
sä syttyy ilo ja onnistumisen riemu. 
Meille kaikille on tärkeää tulla kuul-
luiksi ja nähdyiksi. 

Teksti: 
Kati-Aurora Kuuskoski
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n että ensimmäiset puhelut Aamukor-
vaan tulevat heti linjojen avauduttua aa-
mukuudelta, ja puhelin soi kutsuvasti 
koko kolmen tunnin ajan aamuyhdek-
sään asti.

Suurta osaa varhaisaamun soittajista 
vaivaa yksinäisyys.

– Yön jälkeen se yksinäisyys on mo-
nella niin kouriintuntuvaa: taas yksin ja 
päivä edessä, eikä kotoa pääse minne-
kään. Monenkaan soittajan arkeen ei 
kauheasti muuta kuulu, kuin esimer-
kiksi kotipalvelun hoitajan seuraavan 
käynnin odottelua tai muuta vastaavaa.

Yhtenä tai kahtena aamuna kuukau-
dessa päivystysvuorossa oleva Waldén 
toteaa, että vuoroihin sisältyy aina pie-
ni jännitysmomentti siitä, että millaisia 
soittoja aamuun mahtuu.

Palkittu vapaaehtoinen jatkaa, että 
soittajat ovat kiitollisia siitä, että he voi-
vat heti aamutuimaan jutella toisen ih-
misen kanssa, jakaa mahdollisia huo-
liaan sekä saada empatiaa ja ymmärrys-
tä elämäntilanteeseensa.

- Vaikka jokin elämän iso ongelma ei 
siinä puhelun aikana ratkeaisikaan, niin 
soittajat voivat saada ainakin jonkinlais-
ta hopeareunusta siihen päiväänsä. Pu-
heluiden yhteydessä moni oivaltaa, että 
elämässä voi olla paljon muitakin juttu-
ja, joista on aihetta olla kiitollinen.

Nimeäminen vuoden 
vapaaehtoiseksi yllätti  

Waldén sanoo yllättyneensä täydellises-
ti, kun hän sai tietää häneen kohdistu-
neesta valinnasta vuoden vapaaehtoi-
seksi Tampereella.

Mies kertoo jopa hiukan häkelty-
neensäkin nimityksestä, koska hänen 
omasta mielestään hänen vapaaehtoi-
suutensa on kaiken kaikkiaan tuntunut 
varsin pienimuotoiselta.

- Mutta tietenkin olen hyvin kii-
tollinen siitä, että minua on tämmöi-
sen huomion kohteeksi ehdotettu, Aa-
mukorvan päivystysvuoroista arvokas-
ta elämänviisautta myös itselleen saa-
va ja palkitsevaa harrastusta myös muil-
le suositteleva Waldén päättää.

Petri Vilkko

l Vuoden vapaaehtoiseksi valittu Tampere-
Mission Aamukorvan päivystäjä Tuomas Waldén 
iloitsee siitä, että aamuiset  päivystysvuorot on 
mahdollista tehdä myös kotoa käsin.

Kyttälä
Ajattelijoiden klubi 
-filosofiakerho, Likellä-konttori, 
Rongankatu 6, liiketila 2 
keskiviikko klo 14 – 16 (kerran 
kuussa, seuraava 8.3.)

Multisilta
Multitupa, Multisillankatu 5 
tiistai klo 10–12 (7.3.23 alkaen)

Peltolammi
Ruokomäenkatu 11, 
kerhohuone maanantai 
klo 14–16

Pyynikki 
Peurankallionk. 9, kerhohuone 
torstai klo 13–15 
(ei kk ensimmäinen torstai) 

Tesoma
Kohmankaari 9, pihatalo 
keskiviikko klo 13–15
Kohmankaari 9, pihatalo torstai 
klo 10–11 (tuolijumppa)

Kaikki Likellä-kerhot: 
tamperemissio.fi/
likella-kerhot
Lämpimästi tervetuloa mukaan 
Likellä-toimintaan!

Uusia 
Likellä-kerhoja

l Senioripysäkin 
kulttuuricocktail & Tampere 
tutuksi -ryhmä. Kiinnostaako 
kulttuuritapahtumat ja ennen 
näkemättömät kohteet Tampereella, 
mutta yksin ei tule lähdettyä? 
Sukella senioripysäkkiläisten 
kanssa Tampereen monipuoliseen 
ja kiehtovaan kulttuuritarjontaan! 
Ryhmä alkaa 1.3.2023 ja kokoontuu 
(12 krt.) keskiviikkoisin klo 13-15. 
Osallistumiskulut ryhmäläiset 
maksavat itse. 
Ilmoittautumiset ryhmään 24.02.2023 
mennessä Leenalle p. 041 731 9711 
tai Tuulalle p. 040 563 7100.

l Tiistaitohinat. Kaikille avoin 
toiminnallinen kahvila joka tiistai klo 
13-14:30. Ei ilmoittautumista. 
Tiedustelut p. 040 563 7200 tai  
marko.ajanki@tamperemissio.fi 

l Torstaipysäkki. Tule kahville 
torstaisin klo14–16. Pysäkillä 
keskustellaan mieltä painavasta asioista 
ja saadaan tietoa. 
Kysy lisää Riitalta p. 040 763 6627 tai 
Maaritilta p. 040 365 5079.

l Torstaitäpinät Multisillassa. 
Kaikille avoin toiminnallinen kahvila 
Multisillassa 9.3. alkaen joka torstai 

klo 13:30-15. Ei ilmoittautumista. 
Multitupa, os. Multisillankatu 5.  
Tiedustelut p. 040 563 7200 tai 
marko.ajanki@tamperemissio.fi 

Lisätietoja Senioripysäkin 
palveluista: p. 040 632 7455 tai 
senioripysakki@tamperemissio.fi. 

31.3. asti Näsilinnankatu 48 
D-rappu, 4. krs, Tampere, 3.4. alkaen 
Aleksanterinkatu 31 A 1, Tampere.  

Palvelut ovat luottamuksellisia ja 
maksuttomia. 

Kevään ryhmätoimintaa Senioripysäkillä: 

9 pihatalo ja Rongankatu 6:ssa ko-
koontuva Ajattelijoiden klubi.

Kaikkiin kerhoihin ovat aina 
myös uudet kerholaiset tervetullei-
ta.

Vertaisvapaaehtoiset kullan 
arvoisia

Jokaisessa Likellä-kerhossa yksi tai 
useampia henkilöitä, jotka muita 
enemmän käyttävät aikaansa ker-
holaisten kokoontumisen mahdol-
listajina. He avaavat ovia, keittele-
vät kahvia sekä suunnittelevat ja to-
teuttavat kerholaisten toiveista nou-
sevaa mielekästä toimintaa yhdessä 
heidän kanssaan. Kutsumme heitä 
vertaisvapaaehtoisiksi. 

Vertaisvapaaehtoisten roo-
li Likellä-kerhojen toiminnassa on 
oleellisen tärkeä. Ilman heitä ker-
hot eivät pyörisi näin laaja-alaises-
ti ympäri Tamperetta eri kaupungi-
nosissa. 

Vertaisvapaaehtoiset kertovat 
itse saavansa toiminnasta paljon hy-
viä asioita omaan elämäänsä. Ker-
hopäivät tuovat vaihtelua, uusia ys-
täviä, antoisia keskusteluita ja mu-
kavaa yhteistä tekemistä. Kerhotoi-
minnan kautta muodostuneet ys-
tävyyssuhteet kantavat usein myös 
muille elämän alueille.

Vertaisvapaaehtoisia on tällä het-
kellä 30, uusien kerhojen myötä 
joukko kasvaa. Vertaisohjaajat saa-
vat perehdytyksen tehtäväänsä, tu-
kea yksilöllisesti ja yhdessä sekä 
tarvittavaa koulutusta ja virkistys-
tä. Virkistyspäivät ovat suuntautu-
neet usein Vähäsillan leirikeskuksen 
vehreisiin maisemiin. Säännöllisissä 
tapaamisissa jaamme kokemuksia, 
ideoita ja tiedotuksia. 

Jokainen uusi vertaisvapaaehtoi-
nen saa myös aina kirjallisen Likel-
lä -vapaaehtoisen oppaan, josta he 
saavat lisää syventävää tietoa Likel-
lä-kerhotoiminnan lähtökohdista, 
periaatteista ja tavoitteista. Oppaas-
sa on myös vertaisohjaajalle vinkke-
jä ja tietoa ryhmädynamiikasta.

Myös kerhojen ulkopuolelta tu-
levat vapaaehtoiset ovat tervetul-
leita ohjaajiksi kerhoihin. Samoin 
kertaluonteiset vapaaehtoiset, jot-
ka tuovat omaa osaamistaan kerho-
laisten iloksi ja hyödyksi. He voivat 
olla esimerkiksi soittajia, laulattajia, 

kädentaitojen osaajia tai digiosaa-
jia…toivelista on pitkä. Myös asian-
tuntijavierailut ikäihmisiä koskevis-
sa asioissa ovat toivottuja.

TampereMissio tukee kerhojen 
toimintaa hankkimalla kerhotarvik-
keita tarpeiden ja toiveiden pohjal-
ta, kuten erilaisia pelejä, pienkun-
toiluvälineitä ja monia askartelu- ja 
harrastustarvikkeita sekä kahvitar-
vikkeita.

Kiinnostuitko Likellä-kerhosta? 
Voisitko sinä olla uusi vapaaehtoi-
nen vai haluaisitko Likellä-kerhon 
lähelle kotiasi? Ota rohkeasti yh-
teyttä! 

Pirjo Saloranta 

Kirjoittaja on TampereMission  
Likellä-toiminnan koordinaattori

Lisätiedot:
• Pirjo Saloranta 
p. 040 655 5511
pirjo.saloranta@
tamperemissio.fi

• tamperemissio.fi/
likella-kerhot

mailto:miia.mustalahti@tamperemissio.fi
mailto:minna.putkisaari@tamperemissio.fi
mailto:maarit.kurunmaki@tamperemissio.fi
mailto:marko.ajanki@tamperemissio.fi
mailto:marko.ajanki@tamperemissio.fi
mailto:senioripysakki@tamperemissio.fi
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TampereMission järjestöjohtaja ja yhteisöval-
mentaja Matti Helinin tuore kirja Yhteisöval-
mennus – työkaluja yhteisönrakentajalle on 
merkittävä työkirja kaikille niille, jotka eri ym-
päristöissä haluavat aktiivisesti olla luomassa 
uutta yhteisöllisyyttä. 

l On tärkeää huomata ja oppia, että yhteisö-
jä voi ja kannattaa rakentaa. Tällöin itse asiassa 
vahvistetaan ihmisten toimijuutta ja osallisuutta 
hyödyntäen heidän omia vahvuuksiaan yhteisön 
eduksi. Pelkkä tila ei luo yhteisöä, tarvitaan toi-
mintaa. Ammattilaisten rooli ei tällöin ole tehdä 
puolesta, vaan kanssa ja rinnalla.

Kuten Aristoteles jo aikanaan kirjoitti: ”On-
nellinen elämä toteutuu silloin, kun ihminen saa 
käyttää kykyjään ja taitojaan sen yhteisön hy-

väksi, johon hän kuuluu. Kukaan kansalainen 
ei kuulu pelkästään itselleen, vaan häntä voi-
daan kannustaa edistämään yhteistä hyvinvoin-
tia.” Tämä ajatus on hyvin ajankohtainen vielä 
2020-luvulla.

Yhteisörakentamisen taitoja voi käyttää hy-
vin moninaisissa ympäristöissä. Itse olen saanut 
olla mukana valmentamassa yhteisöjä ja ammat-
tilaisia lähiöissä, sosiaalityössä, diakoniatyössä, 
yrityselämässä ja urheilussa. 

Kaikissa niissä on tärkeää huomata omat ja 
muiden mukana olevien vahvuudet ja kyvyk-
kyydet, arvot ja elämänhistoria sekä pyrkiä saa-
maan aikaan yhteinen tilannekuva nykyhetkestä. 
Näiden pohjalta on mahdollisia luoda yhteinen 
näky, jota kaikki ovat olleet mukana luomassa, ja 
jonka toteuttamisessa kaikki voivat käyttää osaa-

mistaan. Tällöin jokainen osallistuja tulee näky-
väksi osaksi ryhmää ja kokee olevansa tärkeä, ar-
vokas ja rakas. Tapahtuu voimaantumista.

Suosittelen tämän kirjan hankkimista ja sen 
avulla yhteisöjen rakentamisen ja vahvistamisen 
aloittamista.

Antti Parviainen

Kirjoittaja on yhteisövalmentaja, joka toimi pitkään 
Suomen jääpallomaajoukkueen päävalmentajana.

Yhteisövalmennus-kirjaa on saatavissa Ellibs
 E-kirjakaupasta (Ellibs.com/fi). 

Kirjan tuotto käytetään kokonaisuudessaan 
TampereMission toiminnan hyväksi.

Yhä useammat yritykset haluavat 
toimia vastuullisesti ja ovat mukana 
tukemassa TampereMission työtä 
heikommassa asemassa olevien ih-
misten auttamisessa ja yksinäisyy-
den lievittämisessä Tampereella ja 
koko Pirkanmaalla.

l Yksi TampereMission toiminnan 
pitkäaikaisista yhteistyökumppa-
neista on Tampereen suurin vuok-
ranantaja VTS-kodit, joka tarjoaa 
turvalliset ja viihtyisät asumisen 
puitteet noin 17.000:lle eri elämän-
tilanteessa olevalle tamperelaiselle.

VTS-Kotien asiakkuusjohta-
ja Kristian Unkuri kertoo, että hil-
jattain 50 vuotta täyttäneelle sääti-
ölle on alusta lähtien ollut tärkeää 
se, että VTS-kodit ei tarjoa asukkail-
leen pelkästään kattoa pään päälle, 
vaan tavoitteena on luoda ihmisten 
muodostamia asuinyhteisöjä, jotka 
ovat asukkaille hyvän elämän alus-
toja.  

- Asukkailla on esimerkiksi mah-
dollisuus osallistua asukastoimin-
taan ja olla mukana edistämässä 
viihtyisän asuinympäristön rakentu-
mista. VTS-kodit tarjoaa lisäksi per-
heille ja muille asukkailleen erilaisia 
tapahtumia, kuten esimerkiksi pe-
rinteisen Särkänniemi-päivän, kym-
menisen vuotta VTS-kotien palve-
luksessa eri tehtävissä toiminut asi-
akkuusjohtaja toteaa.

Unkuri kertoo, että useimmissa 
VTS-kotien kohteissa on erilaisia 
yhteiskäyttötiloja, joissa asukkail-
la on mahdollisuus yhteisöllisyyttä 
edistäviin arjen kohtaamisiin toisten 
asukkaiden kanssa.

- Onpa se sitten asukastila, pe-
sutupa, grillikatos tai pihakeinu, 
VTS-kodit vuokranantajana pyrkii 
tarjoamaan asukkailleen monipuoli-
sesti paikkoja, joissa toivon mukaan 
tapahtuu mahdollisimman paljon 
positiivisia kohtaamisia asukkaiden 
kesken.

Likellä-kerhot edistävät 
asukkaiden yhteisöllisyyttä

Asiakkuusjohtaja Unkuri kertoo, 
että VTS-kotien yhteistyö Tampe-

Yhdessä hyvä elämä

reMission kanssa alkoi noin kym-
menen vuotta sitten, kun Tampe-
reMissio käynnisti korttelikerhotoi-
minnan Tampereella Multisillan ja 
Peltolammin alueilla.

Eripituisten hankkeiden puitteis-
sa toteutettu kerhotoiminta on vih-
doin saanut vakinaisemman toimin-
tamuodon Likellä-kerhojen mer-
keissä.

Ideana on alusta lähtien ollut se, 
että VTS-kodit tarjoaa veloitukset-
ta kerhojen käyttöön asuntokohtei-
den kokoontumistiloja. Vastaavas-
ti VTS-kotien asukkaille avautuu 
mahdollisuus osallistua kerhoihin ja 
samalla tutustua lähemmin muihin 
alueen asukkaisiin yhteisten kiin-
nostuksen kohteiden parissa.

TampereMission yritysyhteis-
työtä koordinoiva varainhankinnan 
asiantuntija Anuliisa Holappa ker-
too, että tällä hetkellä TampereMis-
sion organisoimaa Likellä-kerhotoi-
mintaa on tarjolla reilussa kymme-
nessä VTS-kotien asuntokohteessa.

- Myös uusia kerhoja eri puolille 
kaupunkia on suunnitteilla, Holap-
pa tietää.

Lähinnä 60+ -ikäisille tarkoitet-
tujen kerhojen pyörittämisestä vas-
taavat vertaisvapaaehtoiset. Kun-
kin kerhokokoontumisen sisällös-
tä ja ohjelmasta päättävät kerholai-
set itse.

- Tyypillisesti tärkeä osa kerho-
jen kokoontumisia on vapaamuo-
toinen jutustelu kahvinjuonnin lo-
massa, Holappa jatkaa.

Kerhoissa tehdään lisäksi esimer-
kiksi käsitöitä, kisaillaan tietovisassa 
tai pelataan lautapelejä. Tarjolla on 
myös liikunnallisia kerhoja, joissa 
esimerkiksi lenkkeillään porukalla.

Kerhojen yhteyshenkilönä ja 
koordinaattorina TampereMissios-
sa toimii Pirjo Saloranta.

VTS-kotien asiakkuusjohtaja 
Unkurin mukaan TampereMission 
hankkeet ovat tuoneet paljon väriä 
ja elämää kyseisille asuinalueille. In-
nokkaimpien tiedetään osallistuvan 
useampienkin kerhojen toimintaan.

- Kerhot ovat olleet tähän asti 
erittäin tervetulleita, ja on hyvä, että 
kerhotoiminta on vielä entisestään 
laajenemassa, Unkuri kiittelee.

VTS-kodit tarjoavat asukkaille toimintaa
ja yhteisöllisyyttä TampereMission kanssa

l Aloitin syyskuussa työt Matkal-
la-toiminnan valmentajana. Toimin-
tamme perusajatuksena on tarjota 
tukea mielenterveyden palveluihin 
jonottaville 16–29-vuotiaille nuorille 
ja nuorille aikuisille. Työmme nuor-
ten parissa voi olla lähes mitä tahan-
sa konkreettisesta tuesta ja avusta 
asioiden hoitamisessa juttuseuraan 
kahvikupin äärellä.

Tiesin jo aiemmin, että mielen-
terveyspalvelut Tampereella ovat 
pahasti ruuhkaantuneet. Työ on 
konkretisoinut karullakin tavalla 
palveluihin jonotuksen todellisuutta.

Nuorisovastaanoton matalan 
kynnyksen mielenterveyspalvelun 
jonotusaika on ollut syksyn aikana 
1-4 kuukautta. Matalan kynnyksen 
palveluksi tämäkin jonotusaika on 
pitkä. Monet nuoret kokevat sellai-
sia mielenterveyden haasteita, jotka 
vaativat erikoissairaanhoidon palve-
luita. Tällaisissa tilanteissa mielen-
terveyden haasteet voivat vaikeuttaa 
merkittävästi arjessa selviämistä, esi-
merkiksi estää kokonaan koulu- ja 
työelämään osallistumisen. Pahim-
millaan nuoren on vaikeaa päästä 
poistumaan kotoaan ollenkaan, jol-
loin syrjäytymisen riski kasvaa. 

Huolestuttavaa tilanteessa on se, 
että jono erikoissairaanhoidon mie-

Yhdestoista lounas  
ilmainen TampereMission 
ravintoloissa
TampereMission lounasravintolat Selma ja Peurankello ottivat 
1.2.2023 lähtien käyttöön lounaspassin. Passiin saa leiman, kun 
ostat ravintolasta normaalihintaisen lounaan arkena tai lauantaina. 
Kymmenen kerätyn leiman jälkeen yhdestoista lounas on ilmainen.  

Lounaspasseja saa ravintoloiden kassoilta. Tarjous on 
voimassa 31.5.2023 asti.

l Valoisa ja viihtyisä Ravintola Selma sijaitsee Tampereen 
ydinkeskustassa osoitteessa Tuomiokirkonkatu 22. Selmassa lounaan 
hinta on 10,30 €. Lounasta tarjoillaan arkisin klo 11-14 ja lauantaisin 
klo 11-13.30.

l Kodikas, esteetön ja viihtyisä Ravintola Peurankello löytyy 
Pyynikiltä osoitteesta Peurankallionkatu 10. Peurankellossa lounaan 
hinta on 9,80 €. Lounasta tarjoillaan arkisin klo 11-14 ja lauantaisin 
klo 11-13.

Ravintoloiden lounaslistat löytyvät osoitteesta tamperemissio.fi .

Tampereen Amurissa Peurankallion senioritalossa sijaitsevassa Ravintola Peurankellossa on tarjolla päivittäin aamupalaa, lounasta, kahvia ja leivonnaisia. 
Meiltä voitte tilata ruokatarjoilut, kakut ja kahvipöydän antimet tilaisuuksiinne. Kaikki tarjottavat valmistetaan huolella omassa keittiössä. 

Peurankaliolla on varattavissa kotoisa ja rento juhlatila Peurasali moneen käyttöön. Henkilömäärä maksimissaan 50.

TERVETULOA RAVINTOLA PEURANKELLOON

Peurankallionkatu 10, 33230 Tampere 
TILAUKSET JA VARAUKSET 

p. 040 830 9330, peurankello.keittio@tampermissio.fi

AAMUPALA klo 8–10
 LOUNAS ma–pe klo 11–14, la klo 11–13 ja su klo 11–14

 KAHVIO myyntiä klo 8–10 ja klo 11–14.30

l ALPAKAT PETÄJÄKODILLA
Ihana Suttura ja muut alpakkakaverit vierailivat Petäjäkodin vanhuksia ta-
paamassa Härmälässä. Alpakat liikkuivat sisätiloissa tyylikkäästi ohjaajiensa 
johdolla, ja niitä sai ruokkia ja silittää. Kerrosta ne vaihtoivat hissillä. Suttu-
ra-alpakka on kotikaupungissaan Akaassa tunnettu myös kesäteatterin näyt-
telijänä.

Nuorilla pitkä taival mielenterveyspalveluissa

Tarvitaan hoitoa 
- ei heitteillejättöä

lenterveyden palveluihin nuorten 
osalta on syksyn aikana ollut noin 
6–12 kuukautta. Monet tapaamam-
me nuoret ovat kertoneet, ettei heil-
lä ole jonotusaikana ollut minkään-
laista tukea. 

Jos ihminen jätettäisiin voimak-
kaan fyysisen kivun kanssa ilman 
apua puoleksi vuodeksi tai vuodek-
si sitä pidettäisiin selkeästi heitteil-
lejättönä. Nuoret kuitenkin jäte-
tään kohtuuttoman henkisen kivun 
kanssa pärjäämään tällaiseksi ajaksi, 
monesti vielä yksin.

Oma lukunsa nuorten hoitopo-
lussa on psykoterapiaan pääsemi-
nen. Nuorilta tulee toistuvasti vies-
tiä siitä, miten hankalaa terapiaan 
on päästä: ”Nuoren on helpompi 
saada huumeita kuin terapiaa”. Kun 
nuori on vihdoin päässyt lääkäriin 
ja ollut mielenterveyshoidon paris-
sa kolme kuukautta hän voi saada 
lähetteen Kelan kuntoutuspsykote-
rapiaan. Tällöin alkaa terapeutin et-
sintä. 

Eräs nuori laittoi sähköpostitse 
noin 160 psykoterapeutille tieduste-
lua mahdollisuudesta päästä asiak-
kaaksi. Näistä vain neljällä olisi ol-
lut vapaita aloituspaikkoja seuraa-
van muutaman kuukauden aikana. 

Meillä on paljon upeita, ainutlaa-

tuisia ja lahjakkaita nuoria ja nuo-
ria aikuisia, jotka eivät hoidon puut-
teen vuoksi pääse elämään täysipai-
noisesti omaa arvokasta arkeaan ja 
toteuttamaan unelmiaan. Tämä tar-
koittaa myös sitä, ettei nuori pääse 
osallistumaan koulu- ja työelämään 
tai tarjoamaan omaa osaamistaan ja 
lahjojaan yhteisen hyvän edistämi-
seen. 

Onko meillä yhteiskuntana va-
raa inhimillisestä tai taloudellisesta-
kaan näkökulmasta siihen, että mie-
lenterveyspalveluiden aliresursoin-
tia jatketaan entiseen malliin? Onko 
meillä varaa olla huomioimatta sitä 
mitä nuorille kuuluu? 

On hyvä muistaa, että mielen-
terveyspalveluiden nykyinen kriisi 
on syntynyt tehtyjen valintojen seu-
rauksena. Millaisia valintoja teem-
me jatkossa?

Sirkku Rämö

Kirjoittaja on nuorten 
Matkalla-toiminnan valmentaja

l PS. Jos sinä haluat tehdä jotain 
asian eteen, niin ole läsnä elämässä-
si oleville nuorille: kysy mitä kuuluu 
ja kuuntele avoimella asenteella ja ar-
vostaen.

l TampereMission varainhankinnan asiantuntija Anuliisa Holappa ja VTS-Kotien asiakkuusjohtaja Kristian Unkuri.

l Nuorten Matkalla-toiminnan valmentaja Sirkku Rämö.

Hän toteaa, että kerhot tarjoavat 
myös asuntokohteiden uusille asuk-
kaille luontevan tavan tulla matalal-
la kynnyksellä mukaan yhteisöön.

Holappa komppaa yhteistyö-
kumppaniaan ja toteaa, että kerhot 

Onko meillä
 varaa olla 

huomioimatta
 sitä mitä nuorille 

kuuluu? 

ovat osoittautuneetkin varsinkin uu-
sille tulokkaille hyvinkin merkityk-
sellisiksi.

- Hiljattain yksikin toiselta paik-
kakunnalta Tampereelle muuttanut 
rouva kertoi, että Likellä-kerhoon 

tullessaan hän oli saman tien koke-
nut yhteenkuuluvuuden tunteen ja 
löysi heti oman paikkansa yhteisös-
sä sitä kautta, Holappa iloitsee.

Teksti ja kuva: Petri Vilkko

mailto:peurankello.keittio@tampermissio.fi
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l TampereMission Rongankodin vapaa-aikatoiminnan koordinaattori Terhi Metso-Louhivuori ohjaa asukkaiden ryhmiä ja opastaa kulttuuri-
retkillä, mutta myös perehdyttää uudet vapaaehtoiset tehtäviinsä.

Kuvat: Sannamari Ratilainen
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TampereMissio oli jo tuttu aiem-
min vapaaehtoisena toimineel-
le Terhi Metso-Louhivuorelle, 
kun hän viime kesänä aloitti uu-
den työn kehitysvammaispalvelu-
ja tuottavan Rongankodin yksiköi-
den vapaa-ajan toimintojen koordi-
noijana. Nyt hän muun muassa oh-
jaa ryhmiä ja kulttuuriretkiä, mut-
ta myös perehdyttää Rongankodin 
uusia vapaaehtoisia tehtäviinsä.

l Vapaaehtoistoiminnan kautta 
TampereMissiolle päätynyt moni-
osaaja on ehtinyt tehdä paljon. Va-
paaehtoisena kokemusta kertyi eri-
laisten kerhojen vetämisestä sekä 
ikätukitoiminnasta. Päivätöitä Ter-
hi teki silloin varhaiskasvatuksen ja 
esiopetuksen parissa.

Suunta pysyi myöhemmin sa-
mana, vaikka ala hieman vaihtui. 
TampereMissio tarjosi Terhille lähi-
hoitajan oppisopimuspaikkaa, jos-
sa hän tutustui ensimmäistä kertaa 
vammaistyöhön. Valmistuttuaan 
hän sai paikan vapaa-ajan ohjaaja-
na kehitysvammaispalveluja tuotta-
valla Rongankodilla.

Terhin uraa on aina ohjannut 
kiinnostus hyvinvointia ja ihmisten 
parissa toimimista kohtaan. Muun 
muassa hyvinvointivalmentajan ja 
Mindfulness-ohjaajan pätevyydet 
omaava Terhi saa käyttää osaamis-

taan luovasti uudessa työssään. Nyt 
hän vetää ryhmiä sekä kehittää toi-
mintaa asukkaiden ja yksiköiden 
toiveiden mukaisesti.

Rongankodin yksiköitä on ym-
päri Tamperetta, joten työkin on 
liikkuvaista. Terhi kulkee usein 
Amurissa sijaitsevan Peurankallion 
Helmen sekä Koivistonkylän Mir-
kun välillä – siellä, missä tarvitaan. 
Työnkuva muuttuu ja kehittyy tar-
peen mukaan.

Rongankoti toiminut jo yli 
50 vuotta

Perinteikäs Rongankoti on toimi-
nut Tampereella pitkään, ja on ra-
kentanut kehitysvammaisten pal-
veluita jo yli 50 vuotta. Ronganko-
din yksiköissä tarjotaan asumispal-
veluita, päivä- ja työtoimintaa sekä 
vapaa-ajan toimintoja. Ronganko-
ti järjestää erilaisia harrasteryhmiä, 
matkoja, retkiä ja leiriä, juhlia sekä 
kulttuurivierailuja. Viriketoimin-
taa on paljon, joten muut työnteki-
jät sekä vapaaehtoiset hoitavat osan 
toiminnan ohjauksesta.

”Ronkkulaisuus” on yhteisölli-
syyttä, mutta asiakaslähtöisesti: se 
on asenne ja tapa tehdä työtä. Ar-
vot näkyvät arjessa, kuten kohtaa-
minen ja kiireettömyys.

Kehitysvammaisten biljardin vuosit-
taiset SM-kisat pelattiin Tampereel-
la perjantaina 27. tammikuuta. 
Tavallisesti Helsingissä järjestetyt 
kisat saatiin pitkän odotuksen jäl-
keen toteutumaan Tampereella. 
Lajina oli 8-pallo. Valtakunnalliset 
kisat keräsivät paikalle osallistujia 
eri puolilta Suomea.

l Tampereen Galaxie Centerissä 
oli jännittynyt tunnelma jo aamus-
ta, kun kilpailijoita alkoi tulla paikal-
le. TampereMission järjestöjohtajan 
avattua tapahtuman, pelaajat aloitti-
vat kisaamisen. Tätä varten on har-
joiteltu koko syksy tavoitteellisesti.

Monen tunnin kisaamisen jäl-
keen sarjojen voittajat ovat selvillä. 
Miesten sarjan voitto meni Helsin-

kiin ja sen otti Tomas Hietanen. Sen 
sijaan naisten mestaruus jäi Tampe-
reelle Julia Fonsénin napattua par-
haan pelaajan palkinnon.

Suomen Biljardiliitto lahjoitti sar-
jojen voittajille uudenkarheat biljar-
dimailat, joita kehtaa esitellä. Päivää 
jatkettiin iltajuhlassa viereisessä Set-
lementti Tampereen kohtaamispaik-
ka Olkkarissa.

Biljardikisojen järjestäminen 
sujui yhteistyössä

Helsingissä perinteikkäät kisat on 
järjestetty jo vuodesta 2017. Tampe-
reelle kisoja kaavailtiin koronavuo-
sien hiljaiselon jälkeen järjestettä-
väksi, sillä alueella on paljon aktiivi-
sia harrastajia. 

Kisat toteutti TampereMissio yh-
teistyössä Suomen Biljardiliiton, pa-
raolympiakomitean alaisen Spe-
cial Olympics Finlandin sekä Tam-
pereen Setlementti ry:n kanssa. Pir-
kanmaalaisille biljardin harrastajille 
tuttu Galaxie Center tarjosi tilat ja 
pelipöydät ilmaiseksi. K-Supermar-
ket Hämeenkatu tarjosi pelaajille ki-
saeväät.

”Kisoja kaavailtiin aluksi kaksi-
päiväisiksi, mutta uuden edessä ki-
sat oli pakko järjestää tänä vuonna 
lyhyempänä. Apua ja lahjoituksia 
olemme saaneet paljon” kiittelee ki-
soja järjestämässä ollut Jan Piilman 
TampereMission Iltalinjalla-toimin-
nasta. 

Teksti: Emma Sireeni

Tanhua, luontoa 
ja elämyksiä
Rongankodissa

”Tärkeintä on vuoropuhelu asuk-
kaiden kanssa. Lähtökohtana on ih-
misten omien kiinnostuksen koh-
teiden nostaminen keskiöön: men-
nään sinne, mihin asukkaat itse ha-
luavat, oli se sitten museo, konsertti 
tai retki” summaa Terhi. ”Olemme 
rinnalla kulkijoita, auttamassa ja oh-
jaamassa, jos tarvitsee apua. Kysym-
me, mitä sinä haluaisit tehdä?”

Terhi Metso-Luohivuori vastaa 
kulttuuriretkien suunnittelusta ja to-
teuttamisesta. Tarkoituksena on tar-
jota asukkaille paljon heitä kiinnos-
tavaa toimintaa kodin ulkopuolella. 
Luonto ja retket ovat Terhille sekä 
monelle asukkaalle tärkeitä ja Ron-
gankoti on saanut jopa LuontoHoi-
va –laatumerkin toiminnan luonto-

perustaisuudesta. Virikeohjaajana 
Terhi käy avustamassa viikoittaisis-
sa kerhoissa ja vetää itse asukkaille 
ryhmiä.

Tervetuloa vapaaehtoiseksi!

”Rongankodissa vapaaehtoiset 
määrittelevät itse paljon toiminnan 
sisältöjä. Meillä toimii tällä hetkellä 
muun muassa vapaaehtoisten pyö-
rittämä taidekerho ja tanhuryhmä. 

OLETKO KIINNOSTUNUT VAPAAEHTOISTOIMINNASTA RONGANKODILLA?
Ota yhteyttä:  Terhi Metso-Louhivuori • p. 0400 634 123

•  terhi.metso-louhivuori@tamperemissio.fi 

l Naisten sarjan mestari 
Julia Fonsén Tampereelta.

l Miesten sarjan mestari 
Tomas Hietanen Helsingistä.

Koulutamme ja tuemme vapaaeh-
toisia. Erityisiä pääsyvaatimuksia ei 
ole. Riittää, että on ennakkoluulo-
ton ihminen.” 

Uusia vapaaehtoisia mahtuu aina 
toimintoihin mukaan. ”Ronganko-
din toimintaan osallistuminen tar-
joaa merkityksellisyyttä: auttami-
nen tuo vilpitöntä iloa ja uusia ko-
kemuksia!”, Terhi summaa.

Teksti: Emma Sireeni

Kehitysvammaisten biljardin 
SM-kisat Tampereella

l Tampereen Messu- ja urheilukeskuksessa 3.-5.2.2023 järjestettyjen 
Asta-messujen yhteydessä toteutettiin tänäkin vuonna perinteinen hy-
väntekeväisyyshuutokauppa, joka keräsi runsaasti uteliasta yleisöä sekä 
kiitettävästi myös huutajia.

Huudettavien tuotteiden lahjoittajina oli huikeat 22 yritystä. Lah-
joittajien joukossa olivat myös tamperelaiset jääkiekon liigaseurat Ilves 
ja Tappara. Ilves lahjoitti huutokauppaan Kultakypärää kyseisenä ajan-
kohtana kantaneen maalitykki Joona Ikosen mailan ja Tappara puolus-
taja Veli-Matti Vittasmäen pelipaidan nimikirjoituksella varustettuna. 
Ikosen mailan hinta kohosi 300 euroon ja Vittasmäen pelipaidasta pu-
litettiin peräti 400 euroa.

Kaikkiaan huutokauppa tuotti hyväntekeväisyyteen 5 380 euroa, 
mikä summa ohjataan lyhentämättömänä psykiatrian hoitojonossa ole-
vien tamperelaisten nuorten arjen tukeen TampereMission ja Diakonis-
salaitoksen Matkalla-toiminnan kautta. 

Innostavana ja sanavalmiina meklarina huutokaupassa hääri Tampe-
reen kaupungin tapahtumajohtaja Perttu Pesä. Huutokaupan toteutuk-
sesta vastasi tänäkin vuonna Puusuutarit ry, joka koostuu Tampereen 
ammattikorkeakoulun rakennustekniikan kolmannen ja neljännen vuo-
sikurssin opiskelijoista. 

l Huutokauppapäällikkö Oskari Kuosmasen (vas.) ojentamaa shekkiä vastaanottaa 
TampereMission järjestöjohtaja Matti Helin. TampereMissio kiittää!

Huutokauppa tuotti upeat 
5 380 euroa tärkeään kohteeseen

mailto:terhi.metso-louhivuori@tamperemissio.fi



