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Ikääntymisen lukuja Rautjärvellä 65-74v. 75v. +

Vuonna 2018

Naiset 314 350

Miehet 366 205

Yhteensä 680 (20,4 %) 555 (16,6%)

à Molemmat ikäryhmät  37 % koko Rautjärven väestöstä

Vuonna 2030

Naiset 260 377

Miehet 277 327

Yhteensä 537 (19,1 %) 704 (25,1%)

àMolemmat ikäryhmät  44,2 % koko Rautjärven väestöstä

Yksin asuvat 2018

Naiset 108 206

Miehet 105 63

Yhteensä 213 269

• Etelä-Karjalassa yli 75-vuotiaista yksinäiseksi itsensä tuntee melko usein tai jatkuvasti 9,6 % ikäryhmästä. 
• Yli 75-vuotiaista osallistuu aktiivisesti jonkin kerhon, järjestön, yhdistyksen, harrastusryhmän tai hengellisen tai 

henkisen yhteisön toimintaan 24 %. 
• 65 vuotta täyttäneistä 15,5 % suuria vaikeuksia 500 metrin matkan kävelemisessä

Lähde: Tilastokeskus, THL, Sotkanet



Helmi-hankkeen toteutus
• Toteutusaika: 1.5.2019-30.4.2021
• Rahoitus: Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto 

(maaseuturahoitus)
• Hallinnoija: Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy 

Socom
• Toiminta-alue: Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maaseutumaiset 

kunnat
• Kohderyhmä: maaseudulla asuvat ikääntyvät ihmiset, 

vapaaehtoistyötä tekevät henkilöt ja kolmannen sektorin toimijat



Hankkeen tavoitteet

Tavoittaa maaseudulla asuvia yksinäisyyttä ja 
turvattomuutta kokevien ikäihmisiä

Ohjata yksinäisyyttä kokevia ikäihmisiä heitä 
kiinnostavien toimintojen ja harrastusten pariin 

Vahvistaa yhteistyötä ikäihmisten itsensä, heidän läheistensä, 
yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin toimijoiden, seurakunnan 
ja kaikkien ikäihmisten parissa työskentelevien välillä

1. 

2. 

3. 



Mitä tehdään? Yhteistyötä yksinäisyyttä ja turvattomuutta kokevien 
ikäihmisten tavoittamiseksi.

Otetaan käyttöön soveltuvia etsivän vanhustyön menetelmiä ja 
toimintamalleja.

Kootaan ikäihmisille suunnatut toiminnot ja kohtaamispaikat  ja 
kehitetään uutta toiveiden ja tarpeiden pohjalta.

Tiedotetaan toiminnasta ja kohtaamispaikoista ja ohjataan
niiden pariin.

Järjestetään vapaaehtoistoiminnasta valmennusta

Sovitaan tavat tehdä yhteistyötä ikäihmisten itsensä, heidän läheisten, 
Eksoten, kunnan, seurakunnan, järjestöjen ja yritysten välillä 
ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseksi



Esimerkkejä etsivän ja 
osallistavan vanhustyön 

menetelmistä ja 
toimintamalleista



Maaseutukylien 
kohtaamispaikkatoiminta
• Taustalla Rovaniemen Neuvokas ja Peräpohjolan Leaderin rahoittama 

Elävät kylät –hanke

• Yhteistyö kunnan, seurakunnan ja järjestöjen kanssa
• Vapaaehtoisista huolehtiminen

https://www.lapinkeino.fi/2019/04/08/muurolassa-
laulettaisiin-vaikka-aina/

https://www.lapinkeino.fi/2019/04/08/muurolassa-laulettaisiin-vaikka-aina/


Esimerkkejä ystäväpalveluista

• Ystävätoiminta
• Kulttuuri/kirjastokaveri
• Liikunta/ulkoiluystävä

• Kahdenkeskinen vuorovaikutus ja 
toiminta

• Tutkimusten mukaan lieventää 
yksinäisyyttä parhaiten silloin, kun 
sen kautta avautuu mahdollisuutta 
laajempaan osallisuuteen 
ympäröivissä yhteisöissä 

©maaseutuverkosto, Contum Oy



• Hoksauta minut –kortti
• Ovensuukyselyt
• Kotikäynnit
• Diakonityö

Menetelmiä etsivään työhön

)



Kyläilyn vireyttäminen, 
yhteisöllisyyden vahvistaminen

• Hyvää mieltä kyläilemällä –kampanja
• Vapaaehtoiset kyläläiset vierailevat 

yksinäisten ikäihmisten luona
• Koordinaattori jakaa kyläilypaikat 

(Aijoos –toiminta Etelä-Pohjanmaa)

• Kyläilyhaaste/kyläluuta
• Koordinaattori hankkii haastepaketin 

(kahvit ja vieraskirja), laittaa haasteen liikkeelle
ja ottaa haasteen vastaan haasteajan päätyttyä

• Kyläilyn tapahduttava esim. 2 vk haasteen vastaanottamisesta
(Isoäidin aikaan –hanke Kannonkosken ja Kivijärven kunnissa)



Puhelinystävä ja soittorinkitoiminta
• Hetki puhelulle –palvelu

• Vapaaehtoistoimintaa, jossa vapaaehtoinen soittaja soittaa 
säännöllisesti ystäväpuhelun 

• Kartoitetaan kiinnostuneet ikäihmiset ja koordinaattori kokoaa 
soittajista ja asiakkaista parit

(Haloo Päijät-Häme hanke)

• Puhelinrinkitoiminta
• Puhelinrinkiohjaajat vetävät 
• Puhelut toteutetaan 

matkapuhelimien 
neuvottelupuhelutoiminnolla

• Mahdollistaa osallistumisen 
pitkienkin välimatkojen päästä



Muita hyviä käytäntöjä
• Alueellinen toimintakalenteri ohjausvälineenä

• Toiminnot kootaan yhteiseen alueelliseen toimintakalenteriin, joka 
toimii helppokäyttöisenä ja selkeänä ohjausvälineenä ehkäisevien 
toimintojen pariin.

• Painettu ja sähköinen (esim. hyvinvointiasemat, kaupat, apteekit, 
palveluohjausta työssään tekevät ammattilaiset, kylätalot yms.)

• Vapaaehtoistoiminnan vastuuhenkilöiden yhdyshenkilöverkosto 
kunnassa
• Säännölliset tapaamiset
• Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen
• Yhteiset koulutukset



Yhteystiedot:
Heini Maijanen
Projektipäällikkö, YTM
Puh. 050 595 4246
heini.maijanen@socom.fi
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom
Kauppakatu 32, 2 krs., 53100 Lappeenranta
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Kuljetus- ja kimppakyytikokeilut

• Kyläkyydit 
• kutsuohjattu kyytipalvelu, jossa yhdistetään 

eri asiakkaiden tilaamia matkoja samoille 
reiteille

• Kyläläisten kimppakyytiringit
• Koulukuljetusten hyödyntäminen

13.8.201
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Footer

mailto:heini.maijanen@socom.fi


Vapaaehtoistoiminta ja Arjen olohuoneet

• Vapaaehtois- ja järjestövetoinen toiminta Arjen olohuone käynnistyy Iso apu – palvelukeskuksissa 
• Arjen olohuone toimii yhteistyössä kunnan, Eksoten ja alueellisten toimijaverkostojen (mm. Sampo, 

yhdistykset, srk, vapaaehtoiset) kanssa. Toimintatuokioihin ovat kaikki tervetulleita. Toimintaa 
koordinoidaan Iso apu -palvelukeskuksesta käsin. 

• Muut Arjen olohuoneet Lappeenrannassa
• Arjen olohuone  Savonkatu, lähiö, kerran viikossa
• Arjen olohuone Sampo, koululla, kerran viikossa

• Muissa kunnissa
• Simpele / Rautjärvi, Toimentupa, Viipurinkatu 6, joka 2. maanantai, klo 13-14.30
• Ruokolahti / Iltatähti, Nällisuontie 5D, joka toinen maanantai, klo 13-14.30

• Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori Riia Karels, p. 040 1390366, riia.karels@eksote.fi
• Arjen olohuone konseptin  sekä vapaaehtoistoiminnan kehittäminen koko Eksoten alueella
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Yhteinen keskustelu

1. Mitä toimintaa ja kokoontumisen 
paikkoja Rautjärveltä löytyy? Mitä uutta 
toimintaa kaivattaisiin?

2. Keitä toimii jo ikäihmisten parissa ja 
keitä toivottaisiin mukaan? 

3. Minkälaista yhteistyötä jo tehdään?
4. Mitä voitaisiin kokeilla  Rautjärvellä 

ikäihmisten hyväksi?



Yhteystiedot:
Heini Maijanen
Projektipäällikkö
Puh. 050 595 4246
heini.maijanen@socom.fi
Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus 
Oy Socom
Kauppakatu 32, 2 krs., 53100 Lappeenranta
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