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Toiminnan tavoitteita olivat:

• edistää ikäihmisten terveyttä ja toimintakykyä

• edistää yhteisöllisyyden ja osallisuuden toteutumisen 
mahdollisuuksia

• kehittää uusia omaehtoisia ja aktivoivia toimintamalleja

• kehittää yhteistyötä laajan toimijaverkoston kanssa  

• tukea ikäihmisten turvallista kotona-asumista ja lähialueen 
toimintamahdollisuuksiin osallistumista

• tukea digiyhteiskunnan jäsenenä olemista 



Virkkua toimintaamme oli: 

• harrastus- ja vertaisryhmät 

• tapahtumat, retket

• koulutukset, asiantuntijavierailut

• kotikäynnit, ystävätoiminta

• matalan kynnyksen palveluohjaus

• arjen kotiapu 

• digineuvonta, somessa kohtaaminen

• säännölliset puhelut ikäihmisten kanssa, puheluringit



Mukana Elämänote-ohjelmassa

• STEA:n rahoittama ikäihmisten osallisuutta ja elämänhallintaa 
edistävä ohjelma vuosina 2018-2021

• 20 hanketta sekä Ikäinstituutin ja Vanhus- ja lähimmäispalvelun 
liitto VALLI ry:n yhteinen koordinaatiohanke

• viidestä eri puolilla Suomea asuvasta iäkkäästä koostuva 
Elämänote-raati toimi Elämänote-ohjelman tukena

• koordinaatiohanke rakensi hankkeiden keskinäistä yhteistyötä, 
edisti hyvien toimintamallien leviämistä, järjesti koulutuksia ja 
tuki hanketyöntekijöitä sekä viesti ohjelman teemoista ja 
hyvistä ratkaisuista

• ohjelmassa tehtiin arvioivaa tutkimusta ja toteutettiin 
laadullinen seurantatutkimus, jossa koulutettiin iäkkäitä 
tiedonkerääjiksi



Elämänotteen tuotoksia 

• seminaarit, verkostopäivät, Zumpit ja webinaarit

• Elämänote-ohjelmassa tehty osallisuustutkimus luotasi iäkkäiden 
vahvuuksia, arkea ja kotona asumisen edellytyksiä. 
Haastatteluaineiston keräsivät 26 iäkästä valmennettua 
kanssatutkijaa 14 eri paikkakunnalta 33 haastateltavan kanssa

• Elämänote-tarinat, jossa kuvattujen kohtaamisten avulla avattiin sitä 
päivittäistä työtä, jota eri aloja edustavat järjestöammattilaiset 
tekevät osana ohjelmaa ympäri Suomen 

• Elämänote-hankkeiden korona-ajan kertomukset

• Blogikirjoitukset ohjelman sivustolla

• Elämänote-kirja (painettu ja sähköinen versio)

• Innokylän sisällöt

• ohjelman tuotteet, kuten heijastimet, silikoniliinat yms.

• Ikäinstituutin ja Vallin materiaalit ja tuotteet



Ehtoovirkku tiedotti mm.

• ViaDia Joensuun kotisivut: Ehtoovirkun sivu

• Facebook: Ehtoovirkun sivu ja suljettu keskusteluryhmä, Pohjois-Karjalan 
seniorityöverkosto ja muut järjestötiedotuskanavat

• Instagram

• Twitter

• Jelli.fi

• Ehtoovirkun Sanomat –lehti

• painetut materiaalit, kuten mainokset, esitteet, käyntikortit

• uutiskirjeet, sähköpostit, puhelut, keskustelut

• yhteistyötahojen kanssa tiedotus monin tavoin (myös poikkeusaikana)

• ViaDian ja Vapaaseurakunnan monimuotoiset kanavat

• paikalliset mediat



Ehtoovirkun tuotoksia 

• Vuosikirjat 2018 ja 2019

• Ehtoovirkun Sanomat tiedotuslehti (painettu ja lukusaliversio)

• Ehtoovirkun esittelyvideo ja video vappukävelyltä

• Poikkeusajan kysely ikäihmisille: digiosallisuus, vaikutukset arkeen, 
voimavarat ja konkreettisen avun tarve

• Opinnäytetyöt: 

“Elä sie vuan kuavu” muistilista ikäihmisille kaatumisen
ehkäisemiseksi, Karelia AMK, 2020

Tutkimus Ikäihmisten kokemuksia sähköisistä 
yhteydenpitokanavista sosiaalisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin 
tukena, Karelia AMK, 2021

• Ehtoovirkku-logolla mm. kosketusnäyttökynät, led-valo
avaimenperät ja ostoskassit

• somesisällöt, tiedotustuotokset



Hankkeen tuloksia

• hankkeen aikana toimintaan osallistui toistasataa ikäihmistä ja lisäksi 
satunnaiset ryhmissä/tapahtumissa kävijät & muutoin tavatut henkilöt

• viikoittain kaksi säännöllistä ryhmää: Utran puukoululla Iloa ikäihmisille ja 
Rantakylässä ViaDia-keskuksella Rihiksen virkut 

• erilaiset muut ryhmät, kuten monitoimiryhmä, suljettu Minä-ryhmä 

• kotona asumista tuettiin monin keinoin, kuten kotikäynneillä, puheluilla, 
pienimuotoisella kotiavulla, matalan kynnyksen palveluohjauksella, 
digineuvonnalla, liikkumisen- ja teknologia-apuvälineistä kertomalla ja 
niiden käyttöä ohjaamalla, sekä hankkeen kokoamilla apuväline-kansioilla 

• retkille ja tapahtumiin luotiin hyvät käytännöt, mm. esteettömyys 
huomioiden

• poikkeusaikana koottiin kansiot, jotka sisälsivät monipuolista, 
palveluohjauksellista materiaalia puheluiden aikana käytettäväksi

• hankkeen aikana tehdyt toimintamallit esittelyssä seuraavana:









Yhteistyötahoille KIITOS!

Elämänoteverkoston yhteistyötahot
Joensuun kaupunki
Siun Sote
Utran asukasyhdistys
Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys
Pohjois-Karjalan Martat
Rantakylän seurakunta
Karelia AMK
Riveria
Joensuun seudun hengitysyhdistys
Pojois-Karjalan Muisti ry
Pohjois-Karjalan Seniorityönverkoston toimijat
Muut yhteistyötahomme

Ja tietenkin ViaDia Joensuu ry ja Vapaaseurakunta


