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Ikämieshanke Ikaros
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yhteisökehittäjä Katja Hämäläinen-Puhakka



Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry 
toiminnan painopisteet:

1. Osallisuus

• ihmisten äänen kuunteleminen ja välittäminen eri tasoille

• osallistumisen ja vaikutusmahdollisuuksien parantaminen

2. Järjestöt

• toimintaedellytysten ja järjestöjen kansalaistoiminnan edistäminen

• työllistämisen, viestinnän, monikulttuurisuuden tukeminen

• järjestöjen ja julkisen sektorin yhteistyön edistäminen

3. Yhteiskuntapolitiikka

• alueelliseen sosiaali- ja terveyspolitiikkaan vaikuttaminen

• muihin yhteiskuntapolitiikan lohkoihin vaikuttaminen

• alueellisen ja valtakunnallisen vuoropuhelu

Työntekijöitä n. 35 henkilöä, Yhdistyksen toimipiste: Rantakatu 23 A  Joensuu



Strategia 2015-2020

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry 

Ihmisen asialla

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry on

vakaa ja kuuluva maakunnallinen vaikuttaja, 

kehittäjä ja yhdistäjä, jolla on syvät juuret ja rohkea 

katse.

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus,

kansalaisten äänen kuuluminen ja 

järjestötoiminnan elinvoimaisuus 

ovat meille tärkeitä
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Ihmisen asialla
https://www.youtube.com/watch?v=_aAfxjwOpsU

Yhdistyksen esittelyvideolla esiintyy 
Ikaroksen Velmuissa mukana ollut Hannu.

https://www.youtube.com/watch?v=_aAfxjwOpsU
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Velmut tekivät paljon retkiä mm. eri tapahtumiin. Kuvassa Velmujen ja Kansalaistalon 
Kulman kundien osallistujia ampumahiihdon mm-cupin kisoissa Kontiolahdella.
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Ikaros – Ikämiesten arjen osallisuus 
2017-2019, STM/Terveyden edistämisen määräraha

Tavoitteena kokonaisvaltaisen tuen rakentaminen ikämiehen arkeen

➢ Etsivä työ: jalkautuminen ikämiesten arkiympäristöön 

➢ Yksilötyö: keskusteluapu, matalan kynnyksen palveluohjaus, 
asiointiapu, kotikäynnit 

➢ Ryhmätoiminta (matalan kynnyksen palveluohjauksen näkökulma): 
Rantakylän Velmut, KiihtelysVelmut ja Kaltimon Velmut / Eno. Toimintaa 
myös ryhmäpäivien ulkopuolella (retket, tapahtumat ym.)

➢ Verkostoyhteistyö ja vaikuttaminen: erilaiset työryhmät, palaverit, 
seminaarit ja asiakasraati

➢ VertaisVelmut: työntekijän parina jalkautuessa, kotikäynneillä, 
palavereissa ja työryhmissä, uusien ryhmien perustamisessa
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Velmut vierailivat ikäihmisten tapahtumassa Joensuun Areenalla.
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Soile Nyman & Katja Hämäläinen-Puhakka 2017

Etsivä työ Ikaroksessa

Ikämies
Kokemuksellinen 

yksinäisyys tai sen riski

Jalkautuminen
• Kadut
• kaupat, kuppilat ym
• Kohtaamispaikat
• Terveysasemat
• hoitokodin ruokalat

Yhteydenotot
• itse, omainen, tuttava, yht. 

työverkosto
• tärkein henkilökohtainen kontakti 

ja puskaradio

PALVELUOHJAUKSELLINEN TYÖOTE
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Velmut osallistuivat myös monenlaiseen vapaaehtoistoimintaan. 
Esimerkiksi Enossa Velmut olivat mukana EU-ruokakassien pakkaamisessa.
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Velmut-ryhmätoiminta

• Toiminnallisuutta:
liikunta, talkoot, tietovisa, ruoanlaitto ym.

• Vierailijoita ja vierailuja alueen muihin toimipaikkoihin

• Matalan kynnyksen 
palveluohjausta

• Kotikäyntien ja yksilötapaamisten 
sopimista

• Ryhmäpäivien ulkopuolisten 
menojen suunnittelua

Ryhmän ulkopuolella: sovitut kotikäynnit, 
VertaisVelmut, verkosto- ja vaikuttamistyö

”Toiminnan kaava 
on, ettei sitä ole”

Soile Nyman & Katja Hämäläinen-Puhakka 2017

• Ihmisyys 
ensisijaista 

• Ei sitoutumista
• Vapaaehtoisuus
• maksuttomuus

Alkuvalmistelut 
kauppa ym.

Toiminnan sisältöä ryhmässä
”Hallittu kaaos”Toiminnan periaatteita
• Vapaata jutustelua
• Tulevien ryhmäkertojen 

suunnittelua

Ennen ryhmää:

• Osallistujien ehdoilla
• Ei perinteistä ohjausta
• Ei kirjaamista

• Henkilökohtaisuus ja ajan antaminen
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Velmujen kanssa käytiin paljon luonnossa eri kohteissa, myös esimerkiksi
toiminnassa mukana olevien Velmujen kotipaikoilla, mökeillä ja kotiseutukohteissa.
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Velmut-ryhmätoiminta oli monille ikämiehille viikon kohokohta. Ryhmässä oli 
monenlaista Velmujen itsensä suunnittelemaa ohjelmaa ja vapaata jutustelua.
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Järjestölähtöiselle matalan kynnyksen 

työlle ominaista
➢Mahdollisuus vastata nopeasti ihmisten arjen tarpeisiin, ei turhaa 

byrokratiaa

➢Kohtaaminen arkiympäristössä helpompaa kuin virastossa

➢Toiminnan sisältö rakennettu osallistujista, ei järjestelmästä käsin

➢Työntekijällä ei valmista  työnkuvaa, muotoutuu tarpeen mukaan

➢Työote: jalkautuva ja etsivä, palveluohjauksen näkökulma myös 
ryhmissä 

➢ Ihmisten kohtaaminen, osallisuus ja henkilökohtaisuus 

➢Ajan antaminen, kiireettömyys, voidaan tarvittaessa hoitaa monta 
asiaa kerralla

➢Palveluohjaus ja toiminta on prosessi

➢Kokonaisvaltainen näkemys, ei yhden sektorin kautta

➢Tiivis yhteys muihin alan toimijoihin
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Velmut pääsivät tutustumaan robotteihin, virtuaalilaseihin ja tarjolla oli myös digitukea 
esimerkiksi älypuhelimen käyttöön. Suuri osa Ikaroksen Velmuista on digitaalisen 

maailman ulkopuolella ja tarvitsevat tukea mm. digitaaliseen asiointiin.
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IKAROS-hankkeen työn tekemisen edellytyksiä

Työn tekemisen puitteet
• Taustalla pitkäjänteinen jalkautuva, matalankynnyksen työ
• Kehittämishenkinen ja monitoimijainen työyhteisö
• Yhteisökehittäjän työnkuvan vapaus: muotoutuu tarpeesta käsin, luottamus 

työntekijää kohtaan

Hankkeen toimintatavat
• Työn ytimenä jalkautuva työote ja palveluohjauksellinen näkökulma
• Ihmisten kohtaaminen, henkilökohtaisuus, tasapuolisuuteen pyrkiminen
• Ajan antaminen, kiireettömyys
• Arjen tarpeisiin vastaaminen
• Kokonaisvaltainen näkemys, ei yhden sektorin kautta
• Uskallus riittävän väljään kalenteriin: mahdollisuus reagoida nopeasti ihmisten 

tarpeisiin
• Työntekijän persoonalla paljon vaikutusta
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Velmujen muodostama oma lauluryhmä keikkaili ahkerasti eri tapahtumissa. 
Lauluryhmä sanoitti ja sävelsi oman laulun, joka äänitettiin levylle.
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Velmut levyllä
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Soile Nyman & Katja Hämäläinen-Puhakka 2017

Esiin tulleita haasteita

Etuisuuksien hakeminen/
palveluihin pääsy

Haasteet digitaidoissa

Koettu yksinäisyys

Tarpeettomuuden 
kokemus

Mielenterveyden haasteet

Fyysiseen ja 
psyykkiseen 
toimintakykyyn 
liittyvät 
haasteet

Päihteet

Peliongelmat

Henkilökohtaisen talouden haasteet

Velat ja velkaantuminen

▪ Haasteiden limittäisyys
▪ Kasautuminen
▪ Elämäntilanteet eivät mahdu muotteihin
▪ Perinteinen palvelujärjestelmä ei tavoita
▪ Palveluita saa, mutta ei tule autetuksi

Ikääntyminen,
leskeytyminen,
ei elämänkumppania,
haasteet 
läheissuhteissa,
omaishoitajuus

Ajokortin menetys, 
kulkemisen haasteet
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Velmut kävivät auttamassa apua tarvitsevia. 
Monenlaisia talkoita on takana, tässä iloiset halkotalkoot.
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Palautetta ja onnistumisia
Sosiaaliset suhteet ja yksinäisyyden väheneminen
• Yhdessäolo

• ”hyvä kun pääsee kotoa möllöttämästä pois”

• ”on saanut yksinäiset mörrikät liikkeelle”

• ”se kun nähdään, niin tulee katututtavaksi ja voi moikata”

• yksinäisyyden väheneminen

• ”täällä saa olla oma itsensä, kukaan ei kiinnitä siihen huomiota,   
kukaan ei osoittele sormella”

Osallisuus/osallistuminen
• pyydetään mukaan, saa luottamusta ja vastuuta

• ”saadaan itse suunnitella ja sanoa mielipide”

• ”erilainen tekeminen: retket, lauluporukka ym.”

• samalla kun osallistuu, oppii toisilta

• ei ole liian sitovaa
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Palautetta ja onnistumisia

Vaikutuksia arkeen
• Viikkorytmi

• viikon terapiahetki, voimaannuttaa ja kuntouttaa henkisesti

• ”vaikuttaa varmaan palvelujen tarvetta vähentävästi”

• elämänlaatu parantunut

• ”kun saa vastuuta ja luotetaan, itsetunto nousee”

• tullut uskoa elämään positiivisten kokemusten kautta

Työmuoto
• henkilökohtainen viestittely ja kyyti tärkeää

• ”hyvä, että on valmius tulla käymään kotona”

• työntekijällä ei ole kiirettä kotikäynnillä

• ”saa myös tietoa ja apua palveluihin”
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Palautetta yhteistyöverkostolta ja ohjausryhmältä
• Ikaros on täydentänyt ja tukenut muita ikäihmisten palveluja: tuonut 

osallisuutta, vertaistukea, tietoisuutta käytännön asioista ja apua tarvitsevista 

ihmisistä

• Ammatillinen vertaistuki (yhteisökehittäjä – muut työntekijät)

• Kohderyhmän tavoittamiseen on löytynyt selkeitä keinoja

• Erityistä on ollut kokonaisvaltaisuus: ryhmätoiminnan lisäksi olennaista 

yksilöllinen palveluohjaus, joka viedään loppuun asti niin pitkälle kuin näillä 

resursseilla pystytään viemään: ihminen ei jää yksin asiansa kanssa

• Hankkeessa on saatu kokemuksia siitä, että kyllä tavoitetaan ikämiehiä, kyllä 

saadaan liikkeelle, mutta se vaatii erityistä lähestymistapaa ja aikaa 

jalkautumiseen, kontaktointiin, kohtaamiseen, kuljettamiseen ja ryhmien 

järjestämiseen

• ”Se tavoittaminen on iso kysymys. Ikaros on näyttänyt, että kun ne kotoa 

hakee, niin lähteehän ne, tulevat tietoiseksi.”

• ”Tieto on lisääntynyt Ikaroksen kautta huimasti, sellainen musta aukko on 

kohdallani täyttynyt. On vahvistanut sitä yksilöntarpeesta lähtevän toiminnan 

tärkeyttä.”



www.pksotu.fi

”All you need is love” – ja välillä vähän lepoa!
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Opinnäytetyöt ja gradut
Eskelinen Timi 2018:

Ongelmallinen digitaalinen osallisuus: ikämiesten kokemuksia 
digitalisaatiosta. Pro gradu -tutkielma, Itä-Suomen yliopisto, 
yhteiskuntatieteiden laitos.

Haakana Marko 2019:

Kokemuksellisen yksinäisyyden ehkäisy järjestölähtöisesti yli 65-
vuotiailla (tulossa). Opinnäytetyö, Karelia YAMK, sosiaalialan koulutus. 
(Valmistuu 2019)

Piiponniemi Hanna ja Rissanen Minna 2019:

Ikämiehiin kohdistuva etsivä vanhustyö Pohjois-Karjalassa –
Ammattilaisten näkemyksiä ja kokemuksia. Opinnäytetyö, Karelia AMK, 
sosiaalialan koulutus. (Valmistuu 11/2019)

http://urn.fi/urn:nbn:fi:uef-20180623


Velmut mediassa
Ikäystävällinen kunta. Katja Hämäläinen-Puhakka ja Jorma Kinnunen, Karjalainen, kolumni, tulossa
Yksinäisyys on varsinkin miehillä turmioksi 1 2 3, Karjalainen 25.10.2019
Velmut Karjalaisen etusivulla, Karjalainen 31.8.2019
Ilosaarirock on iätön riemu, Karjalainen 21.7.
Turvaksi ja iloksi, Pogostan sanomat 9.5.2019
Pullaa, kahvia ja sympatiaa, Pielisjokiseutu 14.3.
Ikämiehen viikon kohokohta, Karjalainen 9.3.2019
Ikääntyneitä miehiä etsitään torilta ja huoltoasemilta pois yksinäisyydestä: ”Tosi moni kokee, ettei 
heitä tarvita mihinkään” Yle uutiset 23.8.2018
Velmuilulla vaihtelua ikämiesten arkeen, Karjalan Heili 21.5.2018
Vapaaehtoista velmuilua, etusivu, Pielisjokiseutu 17.5.2018
Suurin osa kaipasi seuraa Karjalainen 28.3.2018
Miehiä etsitään vaikka kapakoista Pielisjokiseutu 22.2.2018
Velmut löysivät toisensa, Pogostan Sanomat 18.1.2018
Sosiaaliturvayhdistys osallistaa iäkkäitä miehiä Karjalainen 11.5.2017
Ikaros kokoaa ikämiehiä yhteen – ”Meitä peräkammaripoikia on vaikka kuinka.” Soile Nyman, 
ISOblogi 28.6.2017
Ilosaarirock tukee etsivää vanhustyötä. Joensuun Popmuusikoiden uutisointi eri medioissa 6/2019
Velmut radiossa: YLE Pohjois-Karjala ja YLE Radio Suomi 15.8.2019
Velmut TV:ssä: YLE TV 1 15.8.2019

https://www.pksotu.fi/pksotu/wp-content/uploads/2019/10/Ikaros25.10._1.jpg
https://www.pksotu.fi/pksotu/wp-content/uploads/2019/10/Ikaros25.10._2.jpg
https://www.pksotu.fi/pksotu/wp-content/uploads/2019/10/Ikaros25.10._3.jpg
https://www.pksotu.fi/pksotu/wp-content/uploads/2019/10/velmut_Karjalaisenetusivu_31.8.2019.jpg
https://www.pksotu.fi/pksotu/wp-content/uploads/2019/11/Ilosaarirock-on-iätön-riemu.pdf
https://www.pksotu.fi/pksotu/wp-content/uploads/2019/11/Turvaksi-ja-iloksi_Pogostan-sanomat-9.5.2019.jpg
https://www.pksotu.fi/pksotu/wp-content/uploads/2019/03/Ikaros_Pielisjokiseutu14.3.2019.jpg
https://www.pksotu.fi/pksotu/wp-content/uploads/2019/03/Ikämiehenviikonkohokohta_Karjalainen9.3.2019.jpg
https://yle.fi/uutiset/3-10364857
http://www.heili.fi/uutiset/item/5402-velmuilulla-vaihtelua-ikamiesten-arkeen
https://www.pksotu.fi/pksotu/wp-content/uploads/2018/05/Ikaros-Piekkari17.5.2018-e1527496024498.jpg
https://www.pksotu.fi/pksotu/wp-content/uploads/2018/05/Ikaros_Piekkari_Etusivu17.5.2018-e1527496094115.jpg
https://www.pksotu.fi/pksotu/wp-content/uploads/2018/04/Suurin-osa-kaipasi-seuraa_Karjalainen28.3.2018.jpg
https://www.pksotu.fi/pksotu/wp-content/uploads/2018/02/Ikaros18.1.jpg
https://www.pksotu.fi/pksotu/wp-content/uploads/2018/02/Pielisjokiseutu_Ikaros_22.2.2018.jpg
http://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/maakunta/item/142019-sosiaaliturvayhdistys-osallistaa-iakkaita-miehia
http://isonetti.blogspot.fi/2017/06/ikaros-kokoaa-ikamiehia-yhteen-meita.html


Ehdolla 
vuoden 

yksinäisyyttä 
vähentäväksi 
teoksi 2019 

Pohjois-
Karjalassa



Joensuun Popmuusikoiden vuoden 
2019 hyväntekeväisyyskohde



Ikäihmisten palveluoppaat

https://www.pksotu.fi/ikaros-hanke/
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Kiitos kaikille mukana olleille Velmuille 

ja yhteistyötahoille☺!


