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tarpeet ja tavoitteet 
Ennen Voimaa Vanhuuteen -hankkeen toiminnan alkamista 
SPR:n Reisjärven osasto ja Reisjärven seurakunnan diakoniatoimi 
lähtivät tekemään yhteistyötä ystäväntoiminnan suhteen. Silloin 
vs. diakonimme oli Merja Koskela. Ulkoiluystäväksi iäkkäälle 
-kouluttajakoulutuksen myötä kuntaan saatiin oma kouluttaja, 
Satu-Kaarina Romppainen. Saimme 20 innokasta osallistujaa 
SPR:n silloisen koulutusmoduuliin mukaan koulutukseen seura-
kuntatalolle.  Yhteistyössä uuden kouluttajan, Reisjärven SPR:n 
ja seurakunnan kanssa koulutettiin kaikkiaan 12 vapaaehtoista 
ulkoiluystäviksi.

toteutus
Järjestimme ulkoiluystävien kanssa Reisjärven terveyskeskuksen 
vieressä olevassa Kotopuistossa kesän kynnyksellä ulkoilutilai-
suuden, kesäkauden avauksen, joka oli suunnattu liikkumisessa 
avustettaville ihmisille. Väkeä oli runsaasti paikalla. 

Keväällä 2012 aloitimme Honkalinnassa sekä kotihoidon kanssa 
yhteistyön ja aloimme tarjota ulkoilu- ja ystäväntoiminnan henki-
löitä niitä tarvitseville.  Parhaiten toiminta lähti käyntiin Honkalin-
nassa sekä Palvelukoti Mansikassa, jossa ystävät vierailivat sään-
nöllisesti.

Pidimme muutamia kokoontumisia ystävien kanssa 2012 sekä 
2013.  Diakoni Anniina Lintilä hoiti yhteydet koulutuksen käyneiden 
ystävien ja kotona asuvien ystäviä tarvitsevien välillä. Meiltä on 
pyydetty ystäviä ja melko hyvin olemme pystyneet vastaamaan 
tarpeeseen. ”Ystävysten” yhdistämistä on tehty seurakunnan viran-
haltijan toimesta, on koettu tärkeäksi, että ensitapaamisella ja 
tutustuttaessa on mukana ollut joku ulkopuolinen, jolla on paikal-
listuntemusta.

Keväällä 2013 järjestimme toimintakeskus Violassa ystävänpäi-
vätempauksen, jonka suuntasimme erityisesti kehitysvammaisille 
ja mielenterveyskuntoutujille, paikalla oli myös laitoksessa asuvia 
muistisairaita. Paikalle tuli hienosti väkeä, lähes 40 henkilöä ja 

tunnelma oli korkealla. Ystävät aloittivat myös laulattamiset Honka-
linnassa sekä Mansikassa suhteellisen säännöllisesti. Näitä tilai-
suuksia on myös jatkettu. 

Keväällä 2013 pidettiin uusille ystäville Ulkoiluystäväksi iäkkäälle 
-koulutus ja heitä tuli mukaan viisi henkilöä.

tuloksia
Ystävien jatkokoulutuksia on järjestetty säännöllisesti. Osa ystävis-
tämme osallistui SPR:n henkisen tuen kurssille 2013. Pidimme myös 
2013 keväällä ensiapuharjoituksen ystävien ja ensiapuryhmäläisten 
kanssa. Hätäensiavun ohjaajina toimivat ensiapuryhmän vastaavat. 
Mukana oli kymmenkunta innokasta ystävää ja Ea-ryhmäläistä.

Tällä hetkellä ystäväntoiminta on koordinoitu diakonin kautta ja 
ystävät toimivat sekä laitospaikoissa että kotona. SPR:n sosiaaliyh-
teishenkilönä on Satu-Kaarina Romppainen. 

Kuntamme on mukana valtakunnallisessa Voimaa vanhuuteen - iäkkäiden terveysliikuntaohjelmassa (2010-2014). Ohjelman päämääränä on edistää kotona asuvien, toimintakyvyl-
tään heikentyneiden ikäihmisten (75+) itsenäistä selviytymistä ja elämänlaatua liikuntaneuvonnan, ohjatun lihasvoima- ja tasapainoharjoittelun sekä arkiliikuntamahdollisuuksien ja 
ulkoilun avulla. Ohjelmaa koordinoi Ikäinstituutti Raha-automaattiyhdistyksen, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön tuella. www.voimaavanhuuteen.fi
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