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ALKUSANAT 
 

Vapaaehtoisten aktiivisuudessa Suomi on EU-maiden joukossa 
kärkipäässä. Vapaaehtoisuus on monelle henkilökohtainen 
kannanotto ja tapa toimia hyväksi koetun asian puolesta.  

Vapaaehtoistyötä tehdään mitä erilaisimmissa paikoissa, 
monenlaisten erilaisten ihmisten voimin ja parissa. Ihmisten halu 
auttaa on onneksi suuri ja turvallisimmin siihen voi osallistua 
organisoidun järjestötoiminnan kautta. Se on myös oiva tapa 
valmistautua omaan vanhenemiseen. 

Vapaaehtoistyö on parhaimmillaan sitä, että se antaa 
voimavaroja tekijälleen. On äärimmäisen tärkeää, että he saavat 
tehdä juuri sitä, mitä he itse haluavat ja, että he kokevat mukana 
olonsa kannustavaksi ja merkitykselliseksi. Järjestön hyvä maine 
ja toiminnan avoimuus auttavat toiminnan piiriin hakeutumista.  

Haasteitakin toki on, yhteistyötä tulisi vielä kehittää, jotta 
viranomaisten, yksityisen sektorin ja järjestöjen välisiä 
toimintatapoja saataisiin entistä joustavammiksi ja 
motivoivimmiksi. Luovuus, uudet näkökulmat ja toisin tekeminen 
ovat nykytilanteessa välttämättömiä. 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Asiakaskyselyyn tulleet vastaukset siitä mikä meissä kiinnostaa! 

  
Julkisen sektorin vastuuta ei tule kaataa kolmannen sektorin 
toimijalle, vaan vastuu on säilytettävä viranomaisella. Kolmannen 
sektorin toimijoiden resurssit on myös varmistettava. Ilman 
tarvittavia resursseja vapaaehtoistyön onnistunut järjestäminen ja 
vapaaehtoisista huolehtiminen ei ole mahdollista.  



4 
 

 
YLEISTÄ 
      
Talkoorenkaan tavoitteena on tukea ja edesauttaa avunsaajan 
hyvinvointia ja arjessa selviytymistä, samalla vapaaehtoinen 
parantaa avunsaajan elämänlaatua. Vapaaehtoistyöhön liittyy 
vuorovaikutusta, jossa on keskeistä molemminpuolinen 
kunnioitus. 
 
Järjestö on seurannut useita vuosia asioiden kehittymistä ja 
hankkinut kokemusta vapaaehtoistyön järjestämisestä ja sen 
kehittämisestä Keravalla.  
 
Talkoorenkaan 25 vuotista taivalta juhlittiin vuonna 2016. Lähde 
ry hallituksen puheenjohtaja Markku Holopainen avasi juhlan. 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
Toiminnassamme on mukana vielä muutamia niitä ns. 
ensimmäisiä vapaaehtoisia, jotka ovat aloittaneet samaan aikaan 
Talkoorenkaan vapaaehtoistoiminnan alkaessa.  
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Talkoorenkaan avunvälitys välittää koulutettuja vapaaehtoisia eri 
toimintoihin ja tehtäviin, niin koteihin kuin muihinkin 
auttamistehtäviin, kuten saattajiksi tutkimuksiin yms.  

Sairaalavapaaehtoiset toimivat terveyskeskuksen kolmella eri 
osastolla. Hopeahovin, Vomman, Kotimäen ja Esperin ystävät 
käyvät säännöllisesti palvelutaloissa.  

   Kirjastoystävät jatkoivat tiivistä yhteistyötä kirjaston 
henkilökunnan kanssa ja mahdollistavat kirjastopalveluiden käytön 
niin kotona oleville kuin laitoksissa asuville. Kirjasto oli myös 
mukana keskuksen tapahtumissa. 

 Varamummo- ja vaaritoiminta palvelee ja tukee lähialueiden 
lapsiperheitä tehden yhteistyötä MLL kanssa. Osa 
varaisovanhemmista oli mukana MLL perhekahviloissa. 

Hyvinvointiakatemian harrastus-, luento- ym. toiminta aktivoi 
kansalaisia ja tarjosi erilaisia koulutus- ja virkistysmuotoja. 
Luennot ja tilaisuudet olivat kaikille maksuttomia ja avoimia.  

Ikäihmisten ATK-kursseja räätälöidään tarpeen mukaan 
yhteistyössä Enter ry:n kanssa ja tukitiimin vapaaehtoiset 
antavat myös henkilökohtaista neuvontaa ja opastusta.   

Toimintaperiaatteitamme ovat mm. ihmiskeskeisyys ja 
inhimillisyys, autamme avun tarpeessa olevia lähimmäisiä ja 
samalla luomme aktiivisen osallistumisen kautta edellytyksiä eri-
ikäisille ja eri elämäntilanteissa oleville ihmisille mahdollisuuden 
saada uutta elämänsisältöä sekä ympärilleen sosiaalisen 
tukiverkoston. 
  
 
 
 

 
Pyrimme erityisesti heikoimmassa asemassa olevien ihmisten 
elämänlaadun parantamiseen. Suvaitsevaisuudella 
kunnioitamme toinen toistamme ja hyväksymme erilaisuuden 
sekä kohtelemme kaikkia tasapuolisesti ihonväristä, 
sukupuolesta, uskonnosta, sosiaalisesta asemasta tai kulttuurista 
riippumatta.  
 
Kysyimme asiakkailtamme, mitä mieltä he ovat meistä! 
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Kysely vapaaehtoisille mitä mieltä he ovat eri väittämistä! 

 
 
Hallitukselle sekä varsinaisille jäsenille tehdyn kyselyn mukaan! 

 

 

 

Kyselyissämme vastaajat olivat 100 % sitä mieltä, että 
Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskuksen toiminta tuo 
turvallisuutta sekä lisää yhteisöllisyyttä Keravalla.                

 

TOIMITILAMME 

Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskus toimii vuokralla Savion 
kirjapainon talossa, jo vuodesta 1996. Meillä on käytössä 560 
m2:n tilat.  
 
Tiloissamme toimii päivisin kahvila Kaisankammari, jossa 
kokoontuvat myös osa harrastus-ja vertais-tukiryhmistä ja 
luentosalimme ”Sininen Sali”, johon mahtuu noin sata henkeä. 
Siellä järjestämme myös musiikkikonsertit ym. kertaluonteiset 
tapahtumat.  
 

Yläkerrassa on työskentelytiloja mm. tietokonetöitä varten ja 
pienryhmähuoneita, kuten Kabinetti ja Pikku-sali erilaisten 
ryhmien kokoontumiseen. Yläkerrassa sijaitsevat myös 
toimistohuoneet. Olemme tarjonneet Sinisen Salin sekä Kahvila 
Kaisankammarin tyhjiä seiniä eri alan taiteilijoille ja 
harrastajille. Galleria Orlow onkin saanut laadukasta taidetta ja 
näyttelyitä kävijöiden iloksi.           
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TALKOORENKAAN TAVOITTEET    
Tavoitteeksi v. 2016 asetimme paikallisella tasolla löytää ja 
auttaa juuri niitä ikääntyneitä, yksinäisiä tai muutoin 
avuntarpeessa olevia, joita muutoin on vaikea tavoittaa. 
Paikalliset toimijat ovat parhaita löytämään kestäviä ratkaisuja 
näihin omassa elämänpiirissä oleviin haasteisiin.  
 
Ympäristöstä eristyksiin joutuminen, sosiaalisten suhteiden 
väheneminen ja aistien heikentyminen vaikuttavat virikkeiden 
vähenemiseen.  
 
Osallistuimme kohderyhmille järjestettyihin tapahtumiin 
esittelemällä toimintaamme tai olemalla mukana asiantuntijan 
roolissa. Tarjosimme yksinäisille vanhuksille yhteisen 
ohjelmallisen jouluaterian lahjoitusvaroin. Aterialle osallistui 60 
henkilöä. 

Kutsuimme heitä keskukseemme ja autoimme saattamalla 
heitä toiminnallisiin ja virikkeellisiin kahvihetkiin.  

Kokeilimme uusia toimintamuotoja ja kehitimme yhteistyössä 
asioita, jotka tähtäävät sekä yksilön omaan, että yhteiseen 
hyvinvointiin. Viriketoiminta ei siis ole ainoastaan ajankulua ja 
mukavaa puuhastelua, vaan se on asiakaslähtöistä tavoitteellista 
toimintaa. 
 
 

 
 
 
Osallistuimme aktiivisesti alan messuille ja tapahtumiin, kuten 
Vapaaehtoisena oppimassa-messut, Vapaaehtoisten päivän 
tapahtumaan yms. Ne ovat tärkeä väylä tavoittaa uusia ihmisiä  
ja levittää tietoa vapaaehtoisuudesta.  
 

 
 
Olimme mukana myös eri toimijoiden kanssa kertaluonteisissa, 
pop up-tyyppisissä vapaaehtoistempauksissa, esim. 
palvelukodeissa. 
 
Tavoitteena oli rekrytoida ja kouluttaa 10–15 uutta 
vapaaehtoista ystävätoimintaan. Vuonna 2016 oli hyvä vuosi 
monella tapaa ja uusia vapaaehtoisia koulutettiin yhteensä 
huikeat 36, jotka kaikki toimivat alusta alkaen hyvin aktiivisesti. 
Sairaalavapaaehtoisia koulutettiin 12 henkilöä. 
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Saimme luotua 12 sivuisen oppaan sairaalavapaaehtoisille, sekä 
sairaalavapaaehtoisten ja terveyskeskuksen välille yhteiset 
kirjalliset toimintasäännöt ja esitteet.  

                    

  

 
AVUNVÄLITYSKESKUS 
 
Auttaminen, tukeminen ja arjessa mukana olo ovat Talkoorenkaan 
tärkeimpiä tehtäviä. Vapaaehtoisemme koostuvat hyvin monesta 
ja erilaisesta toimijasta. Se tekeekin heistä erityisen vahvan ja 
tehokkaan joukon, jossa jokainen on yhtä arvokas ja tärkeä.    
Yhteistä heille on välittäminen ja auttamisen halu. Se miten kukin 
toimii ollessaan vapaaehtoisen roolissa, poikkeaa luultavasti 
hyvinkin paljon muiden käyttämistä tavoista. 
 
Avunvälitys toimii linkkinä avuntarvitsijan ja tukihenkilön välillä. 
Avuntarvitsija ottaa yhteyttä avunvälitykseen, joka etsii 
asiakkaalle tukihenkilön. Kun kontakti on syntynyt, tukihenkilö ja 
asiakas toimivat yhdessä haluamallaan tavalla.  
 
Kaikki avunpyynnöt koordinoidaan avunvälityksen kautta. 
Avunvälityskeskus toimii tiiviissä yhteistyössä kaupungin 
kotipalvelun kanssa. 
 
Talkoorenkaan vapaaehtoisia auttajia kävi myös Palvelukoti 
Helmi-Orvokissa, Esperin, Vomman, Hopeahovin ja Kotimäen 
palvelukeskuksissa ystävinä mm. lukemassa sanomalehtiä, 
laulattamassa ja ulkoiluttamassa vanhuksia. Vapaaehtoisille 
auttajille tarjottiin säännöllisesti työnohjausta.   
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Avunvälityskeskuksen rekisterissä oli vuoden lopussa aktiivisia 
vapaaehtoisia noin 200, joista miesten osuus oli noin 20 %. 
Yhteensä kaikki vapaaehtoiset tekivät noin 11 000 työtuntia.  
 

 

 
Alla tilastoa vapaaehtoisten ikäjakaumasta! 
 

          

 

”… Vapaaehtoistyö on parhaimmillaan sitä, että se antaa 
voimavaroja tekijälleen. Se on eräs tapa pitää yllä myös omaa 
terveyttä, se on myös kanava valmistautua omaan 
vanhenemiseen…” 
          toiminnanjohtaja Tarja Orlow 
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           Tilastoa vapaaehtoisten työelämän statuksesta! 

 

Vapaaehtoisille järjestetyt koulutukset  
 
Vapaaehtoistyön peruskoulutukseen osallistui vuonna 2016 
yhteensä 36 henkilöä. Koulutus kesti neljä iltapäivää ja se 
järjestetään yhteistyössä eri tahojen kanssa. 
 
 
 
 
 

 Sairaalavapaaehtoiset ja 
saattohoitajat  
 
 
Sairaalavapaaehtoisina toimi vuoden 2016 aikana yhteensä 24 
henkilöä Keravan terveyskeskuksen vuodeosastoilla 1 ja 2 sekä 
hoivakoti Helmiinassa. Seitsemän sairaalavapaaehtoista tekivät 
myös kuolevan saattohoitoa 2016 yht. 800 tuntia. Saattohoidolla 
tarkoitetaan hoitoa, jossa kuolemaa lähestyvälle potilaalle 
pyritään takaamaan mahdollisimman arvokas, aktiivinen ja 
oireeton loppuelämä. 
 
Vuodeosastojen pyynnöstä kahdeksan sairaalavapaaehtoista teki 
myös potilaan saattamisia erikoissairaanhoidon tutkimuksiin 
Peijakseen, HUSin klinikoille jne. Tutkimuksiin saattamistunteja 
he tekivät yhteensä 324. Sairaalavapaaehtoisten tekemä 
yhteistuntimäärä oli 3306 tuntia.  
 
He tekivät myös muuta ystäväpalvelu- ja vapaaehtoistyötä yli 800 
tuntia, kaiken kaikkiaan yhteensä 3859 tuntia. Osastoilta tulleet 
pyynnöt, kuten syöttöavuksi, sairaalavapaaehtoisia pyydettiin 
kaksi kertaa. Ensimmäisellä kerralla viisi ja toisella kerralla kolme 
sairaalavapaaehtoista pääsi syöttöavuksi osastoille lyhyellä 
varoitusajalla. Sairaalavapaaehtoisten yhteyshenkilönä toimi Pirjo 
Malkki. 
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Kirjavaessuiset sairaalavapaaehtoiset olivat läsnä potilaiden 
arjessa seurustellen, syöttäen, lukien, laulaen, askarrellen ja 
hartaushetkissä avustaen. Sen lisäksi sairaalavapaaehtoiset 
järjestivät potilaille kevät-, joulu-, kesä-ja syysjuhlat. Kesäjuhlassa 
oli läsnä yli 80 henkeä ja syksyllä noin 50. Esiintymässä 2016 
kävivät Taidepäiväkoti Konstin lapset sekä Kervuset ja UkuLissut 
Tänäkin vuonna sairaalavapaaehtoiset veivät osastoilla jaettaviksi 
Talkoorenkaan keräämät joululahjat. 
 

             

 
 
 
2016 aikana Terveyskeskus yhdessä Talkoorenkaan kanssa järjesti 
kaksi sairaalavapaaehtoiskurssia. Osanottajia näillä kursseilla oli 
yhteensä 12. Kurssien jälkeen perehdyttämisestä osastoilla 
toimimiseen vastasivat Talkoorenkaan sairaalavapaaehtoiset. 
 
Alla sairaalavapaaehtoisten vastauksia väittämiin! 
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Terveyskeskuksen osastonhoitajien koollekutsumina järjestettiin 
vapaaehtoisten ja henkilökunnan tapaamisia noin kerran kuussa, 
pois lukien kesäkuukaudet. Halukkaille tarjottiin myös yhdeksän 
kertaa mahdollisuus osallistua sairaalavapaaehtoisten 
työnohjaukseen. Työnohjaajana toimi Eero Annala. 
      

Varamummo – ja vaaritoiminta 
Toiminnan tavoitteena on toimia siltana eri sukupolvien välillä, 
siirtää kulttuuriperintöä ja tukea lapsiperheitä arjessa. Ajatuksena 
on tarjota perheille mahdollisuus kohdata iäkkäämpiä ihmisiä, jos 
omia isovanhempia ei ole tai he asuvat kaukana. 

Perheet ja vapaaehtoiset tapaavat aluksi Talkoorenkaan 
kabinetissa ja pikkusalissa ”vaarin ja mummon satutunnilla - 
"Sylkyssä” kerran kuukaudessa. Jos yhteinen sävel löytyy ja perhe 
saa oman varamummon tai -vaarin, sovitaan tapaamiset vapaasti 
keskenään. Talkoorenkaan varamummoja ja- vaareja käy 
säännöllisesti MLL:n perhekahviloissa ja vertaistapahtumissa, sekä 
lähikouluilla. 

Kirjastoystävät  
Vuonna 2016 kirjastoystäviä oli 38 henkilöä. He veivät 
kirjastoaineistoa (kirjoja ja äänikirjoja) kotiin usealle sellaiselle 
keravalaiselle, joka ei itse päässyt käymään kirjastossa. 
Kirjastoystävät kävivät myös hoitolaitoksien asukkaiden ja 
terveyskeskuksen potilaiden luona viemässä kirjoja luettavaksi. 
He lukivat kirjoja tai lyhyempiä tekstejä ja lausuivat runoja sekä 
palvelukotien asukkaille että kotona asuville vanhuksille. 
 
 

Toiminta perustuu Talkoorenkaan ja kirjaston hyvään ja 
aktiiviseen yhteistyöhön. Kirjasto osallistuu vapaaehtoisten 
koulutukseen kertomalla kirjaston palveluista ja 
kirjastoystävätoiminnasta.  

Talkoorenkaan kirjastoystävät ja kirjasto järjestävät säännöllisiä 
tapaamisia yhteistyön kehittämiseksi. 
Kehitysvammaistyö  
Sukkadiskot jatkuivat vuonna 2016 Keski-Uudenmaan alueen 
kehitysvammaisille. Diskot järjestettiin yhteistyössä Keski-
Uudenmaan Kehitysvammaiset ry:n kanssa vähintään kerran 
kuussa. Emäntinä toimivat Talkoorenkaan vapaaehtoiset. 

 

Vapaaehtoisten 
voimaantumistoiminta 
Talkoorenkaan perinteisiin kuuluu muistaa ja antaa tunnustusta 
Talkoorenkaassa toimiville vapaaehtoisille.  

Näissä yhteisissä juhlissa yhtenä ohjelmanumerona ovat 
vapaaehtoisille jaettavat tunnustukset. Rusutjärven kevätpäivillä 
muistetaan ja palkitaan mm. yli 5 v., yli 10 v.,15 v. sekä yli 20 v. 
toiminnassa olleita ansioituneita vapaaehtoisia. 



13 
 

 
Kiitokseksi työpanoksesta ja mukana olosta pyrimme kiittämään 
ja muistamaan heitä sekä järjestämään heille erilaisia yhteisiä 
retkiä ja virkistystilaisuuksia, mahdollistaen näin myös aikaa 
yhdessäoloon muiden vapaaehtoisten kanssa. 

 
ELÄMÄNKAARITYÖ, 
SUKUPOLVIEN JA 

KULTTUURIEN 
KOHTAAMINEN 
Kaisankammari  
Kahvila Kaisankammari toimii päivittäin kohtaamispaikkana ja 
infopisteenä. Sieltä löytyvät mm. yhteistyökumppaneiden 
tiedotusmateriaali sekä omat tiedotteemme. Tavoitteena on 
luoda ja ylläpitää sosiaalista tukiverkkoa sekä helpottaa tiedon 
saantia eri palveluntuottajilta. 

Vapaaehtoiset ja monet yhteistyökumppanit pitivät erilaisia 
tapaamisiaan ja kokouksiaan Kaisankammarin tiloissa. Osa 
opinto-ja harrastustoiminnasta tapahtuu kahvilassa, kuten 
esim. Neulekahvila ja keskusteluryhmät. Keski-Uudenmaan 
Muistiyhdistys ry järjesti säännöllisesti Muistikahvilatoimintaa 
asiakkailleen tiloissamme. 

Monikulttuurisuus- ja 
kansainvälisyystyö 
Tavoitteena on tukea maahanmuuttajien kotoutumista, edistää 
eritaustaisten ihmisten toisiinsa tutustumista järjestämällä 
heille yhteisiä tilaisuuksia sekä esitellä eri kulttuureja. 
Tarjoamme myös työharjoittelu- ja työkokeilupaikkoja. 
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Ranskan, suomen, viron ja venäjän kielikerhot jatkoivat 
entiseen tapaan kokoontumalla kerran viikossa 
keskustelemaan. Yhteistyössä Järvenpään Setlementti    
Louhelan kanssa jatkamme intensiivi- suomen kielen opetuksen 
järjestämistä maahanmuuttajille. 

                           

KOKONAISVALTAINEN 
HYVINVOINTITYÖ  

    

Edistämme oikeutta kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, olemalla 
mukana arjessa, auttamalla ja tukemalla, tarjoamalla 
ennaltaehkäisevää toimintaa, sekä kehittämällä ja kokeilemalla 
erilaisia uusia toiminta malleja. Haluamme lisätä yhteisöllisyyttä ja 
kehitämme omaa toimintaamme jatkuvasti sitä tukemaan.  

 

   
 
 
Avoimella vuorovaikutuksella ja yhteistyöllä pyrimme luomaan 
viihtyisät, myönteiset edellytykset työskentelylle ja tarjoamaan 
jokaiselle mahdollisuuden kehittymiseen ja kasvuun antamalla 
vastuuta ja valtuuttamalla.  

Toimintamme on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumatonta 
vapaata kansalaistoimintaa ja toimimme tiiviissä yhteistyössä 
kaupungin, työvoimatoimistojen, eri järjestöjen sekä Keravan 
seurakunnan kanssa. 
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Keravan Musiikkiopiston maksuttomia oppilaskonsertteja  
pidetään säännöllisesti Sinisessä Salissa, näin tarjotaan 
esiintymiskokemusta kaiken ikäisille musiikin harrastajille ja 
elämyksiä yleisölle.      

        

HYVINVOINTIAKATEMIA 
 

Hyvinvointiakatemia vastaa Vapaaehtoisen hyvinvointityön 
keskuksessa järjestettävästä koulutuksista, luennoista ja 
tilaisuuksista. Sen tavoitteena on tukea ihmisten henkistä 
kasvua, antaa vinkkejä mielekkään elämän taitojen hankkimiseen 
sekä lisätä ihmisten yleistietoutta sekä jakaa tietoa 
vapaaehtoisesta hyvinvointityöstä.   

 

 

 

 

 

Hyvinvointiakatemian ilmainen koulutus tarjoaa kaikille 
keravalaisille ja myös ympäristökuntien asukkaille 
mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen.  

Vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneet ihmiset tarvitsevat tietoa 
toimintamahdollisuuksistaan samoin kuin väylän uuden 
oppimiseen ja uusien ideoiden tuottamiseen. 
Hyvinvointiakatemia antaa myös vapaaehtoisille vertaisryhmän, 
jossa voi tavata toisia samasta asiasta kiinnostuneita.                              

Vuonna 2016 jatkoimme kaikille avoimia keskustelutilaisuuksia. 
HALOO KERAVA kahvilaillat ovatkin keränneet Sinisen Salin 
ääriään myöten täyteen ja lisänneet paikallisten omaehtoista 
osallistumista ja vaikuttamista.  

Opinto- ja harrastuspiirit 

Vapaaehtoisen hyvinvointityön keskuksessa kokoontui 
säännöllisesti erilaisia opinto- ja harrastuspiirejä. Vapaaehtoiset 
vetäjät ovat monien eri osaamisalueiden ammattilaisia tai 
harrastajia. Harrastustoimintaan ja tilaisuuksiin osallistuminen 
on maksutonta. Kävijöitä ryhmissä on keskimäärin 8-30. 

Liikuntaryhmät, kuten jooga, luovan tanssin ryhmä, 
terveysliikunta sekä jumpat jatkoivat toimintaansa kokoontuen 
kerran tai kaksi kertaa viikossa. 

 



16 
 

 
 

Kuvataidekerho, kädentaitoryhmät, keskustelu- ja 
vertaistukiryhmät, viisastenkerho sekä useat kieliryhmät 
kokoontuivat yläkerran tiloissa. Lauluryhmä on saavuttanut 
oman kävijäkuntansa ja esiintynytkin yhteisissä tilaisuuksissa.           

Kaisankammarissa kokoontui viikoittain mm. luova keskustelu-
piiri, neulekahvila sekä Helmikerho, jonka tarkoituksena on luoda 
ja ylläpitää sosiaalista tukiverkkoa. Tavoitteena on edistää 
sosiaalista kanssakäymistä, etsiä toimivia ystävyyssuhteita 
käymällä erilaisissa kulttuuritilaisuuksissa kuten teatterissa, 
taidenäyttelyissä, elokuvissa, oopperassa, konserteissa jne. 

Kirjallisuuskerhon lukupiiri kokoontui Kaisankammarissa kerran 
kuukaudessa. Osallistujat lukevat jokaista tapaamista varten 
yhdessä sovitun kirjan, jonka pohjalta keskustellaan kahvikupin 
ääressä.                                                                                                                                                                                                             

 
Osa Nostalgia-projektin aikana syntyneistä ryhmistä jatkoi 
kokoontumisiaan edelleenkin kerran viikossa Kabinetissa toimien 
näin vertaistukiryhmänä. 
                                                                                                  
Maanantai-seura on avoin tilaisuus, joka kokoontui lähes joka 
maanantai pohtimaan ajankohtaisia aiheita, elämän 
monimuotoisuutta ja siihen liittyviä kysymyksiä. Luennoitsijat 
ovat alansa ammattilaisia tai harrastajia. Näihin tilaisuuksiin 
osallistuu keskimäärin 30–100 henkilöä. 

Vuosittain tilastoimme Hyvinvointiakatemian luennoilla sekä 
harrastustoiminnassa kävijöitä ja osallistujia. Vuonna 2016 
kävijöitä oli noin 9000. Näistä, ei ohjatuissa toiminnoissa kävijöitä 
oli noin 3000 henkilöä. 

 
VAPAAEHTOISEN 
HYVINVOINTITYÖN KESKUKSEN 
MUU TOIMINTA 
Yhteistyö  
Merkittävimpiin julkisyhteisöihin luettavat kumppanimme  
ovat Keravan kaupunki, Keravan kirjasto, Keravan seurakunta ja 
alueen työvoimatoimistot.  
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Alla yhteistyökumppaneiden vastauksia yhteistyöstä! 

             
          

 
 

 
Paikallisjärjestöjen, kuten keravalaisten eläkeläisjärjestöjen,  
MLL, SPR, Keski-Uudenmaan muistiyhdistys kanssa jatketaan hyvin 
alkanutta yhteistyötä mm. perinteisen Vanhusten viikon 
järjestelyt. Vanhusneuvosto, Kotihoito, Eläkeläisjärjestöt, 
Viertolan palvelutalo, SRK ja Talkoorengas kokoontuvat 
säännöllisesti syksyisin ja keväisin Talkoorenkaan järjestämiin 
yhteisiin palavereihin.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yhteiskunta tarvitsee eri järjestöjen asiantuntemusta tuekseen, 
samoin useat järjestöt ovat riippuvaisia yhteistyöstä muiden 
toimijoiden kanssa. 
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Opiskelijayhteistyö ja 
työllistäminen 

 

Eri oppilaitoksissa opiskeleville, kuten Sosiaalialan opistoille ja 
ammattikorkeakouluille tarjottiin työharjoittelupaikkoja sekä 
mahdollisuuksia päättötyön tekemiseen.  

Talkoorengas toimi myös työllistäjänä ja työelämänvalmentajana. 
Pitkäaikaistyöttömille ja kuntoutuksen tarpeessa oleville tarjottiin 
tukityöpaikkoja, sekä työharjoittelupaikkoja opiskelijoille. 
Yhteistyö työvoimatoimistojen, oppilaitosten ja Keravan 
kaupungin kanssa oli kiinteää.   
 

 
TALKOORENGAS 
JULKISUUDESSA 
 

Toimintamme näkyminen tiedotusvälineissä on tärkeää työmme 
tunnetuksi tekemiseksi sekä asenteisiin vaikuttamiseksi.   

Positiivinen näkyvyys on tärkeä väylä saada uusia vapaaehtoisia 
samoin toiminnan tukijoita mukaan toimintaan.  

Tavoitteenamme olikin tehdä vapaaehtoistyötä tunnetuksi ja 
saada sille kuuluva arvostus. Talkoorenkaan näkyvyys mediassa, 
kiinnostaa ja tarjoammekin heille aiheita sekä omia artikkeleita 
julkaistavaksi. 

Talkoorenkaan sairaalavapaaehtoiset saivat Keravan kaupungilta 
pysäköintiin oikeuttavan luvan terveyskeskuksen alueella.  
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TIEDOTUS 
 

Talkoorenkaan kotisivut ovat www.talkoorengas.fi. Näiltä 
yhdistyksen ylläpitämiltä sivuilta löytyy kattava tietopaketti 
toiminnoistamme sekä tapahtumakalenteri, josta löytyy 
keskuksen toiminta kokonaisuudessaan. Talkoorenkaan oma 
tiedotuslehti ilmestyi elokuussa ja sitä jaetaan esim. kirjastoon, 
terveyskeskukseen yms. muutoin sitä saa keskuksestamme. 
Lehden painatuskulut pyritään kattamaan ilmoitustuotoilla. 
Lehtitoimikunta koostuu vapaaehtoisista innokkaista tekijöistä.  
 
Olemme olleet myös vilkkaasti mukana sosiaalisessa mediassa, 
kuten Facebookissa. Sen hyödyntäminen tiedottamisessa ja uusien 
kontaktien löytämisessä on helppoa ja tehokasta.  
 
Alla asiakkaille suunnatun kyselyn tulos! 

 

 
 
Kausitiedote Talkoorenkaassa / Hyvinvointiakatemiassa toimiville 
vapaaehtoisille sekä yhteistyökumppaneille postitetaan kaksi 
kertaa vuodessa (kevään ja syksyn alussa).  
 
Kaikista tapahtumista tiedotetaan lisäksi Vapaaehtoisen 
hyvinvointityön keskuksen yleisillä ilmoitustauluilla. Ilmoitukset 
keskuksen ohjelmasta jaetaan viikoittain esim. Keravan 
työvoimatoimiston, sosiaalitoimiston, kirjaston, sekä Viertolan 
päiväkeskuksen ilmoitustauluille.                 
 

HALLINTO                                               
 
Talkoorenkaan toiminnan tukemiseksi perustettiin yhdistys, 
LÄHDE ry 12.4.1994. Yhdistys merkittiin yhdistysrekisteriin 
14.8.1995. Se toimii henkilöjäsenyyden pohjalta. Yhdistyksen 
päätöksentekoelimiä ovat vuosikokoukset ja hallitus.  
 

HALLITUS 
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu sääntöjen mukaan 
puheenjohtajan lisäksi vähintään neljä jäsentä. Sääntöjen mukaan 
hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi (2) vuotta. Yhdistyksen 
kokous valitsee hallituksen jäsenet. Yhdistyksen hallitus toimii 
vapaaehtoisuuden pohjalta ilman kokouspalkkioita. Hallituksen 
kokoonpano vuoden 2016 alussa oli seuraava: Markku 
Holopainen, puheenjohtaja, Oili Räsänen, sihteeri, Jorma Kauko 
varapuheenjohtaja, jäsen, Raili Löytty, jäsen ja Tarja Tuomi, jäsen. 
Esittelijänä toimi Tarja Orlow, toiminnanjohtaja. Hallitus kokoontui 
vuoden aikana kolme (3) kerta
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VUOSIKOKOUS JA JÄSENISTÖ 
 

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 11.5.2016 Kokous 
vahvisti vuoden 2015 vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen sekä 
syyskokous 9.11.2016 hyväksyi toimintasuunnitelman ja budjetin 
vuodelle 2017.  Yhdistyksessä oli vuoden lopussa 31 jäsentä, 
henkilötukijoita 93. Aktiivisia vapaaehtoisia oli yli 200.  

Alla tilastoa hallitukselta ja varsinaisilta jäseniltä! 

 

OHJAUSRYHMÄN KOKOUKSET 
Ohjausryhmä kokoontui pääsääntöisesti noin kerran kuussa. Vuoden 
aikana kokoontumisia oli yhteensä kuusi kertaa. Ohjausryhmän 
kokouksiin ovat tervetulleet kaikki toiminnassa mukana olevat.  

 

 
RAHOITUS 
 
Talkoorenkaan toimintaa on tähän asti rahoitettu pääsääntöisesti 
Raha-automaattiyhdistyksen toiminta-avustuksella. Toiminta ja 
investoinnit rahoitettiin yritystukijoiden lahjoitusten lisäksi 
yhteisöavustuksilla seuraavasti: RAY myönsi toiminta-avustusta      
108 000 euroa, josta maksettiin mm. tilojen vuokrat ja palkat.   

Keravan seurakunta avusti toimintaa 2 000 eurolla. Keravan kaupunki 
avusti toimintaa 17 000 eurolla. Lähde ry kerää varoja järjestämällä 
pääasiassa kertaluonteisia tapahtumia, kuten vappumunkkien 
myyntiä, arpajaisia ja myyjäisiä. 

Tapahtumien, konserttien sekä luentojen kahvitukset ovat myös 
varainhankintaa. Kaikki varainhankintaan osallistuneet ovat tehneet 
tuotteet ilmaiseksi, tehden näin hyväntekeväisyyttä omalta osaltaan. 
Myynti hoituu tempauksissa vapaaehtoisten voimin. Tuotteita varten 
ei ole myymälää.  
 

HENKILÖSTÖ 
  
Yhdistyksen palveluksessa työskenteli yksi vakinainen kokoaikainen ja 
yksi määräaikainen osa-aikainen työntekijä.  
 
Työllistämistuella oli vuoden 2016 aikana palkattuina keskimäärin   
4 henkilöä. Työharjoittelussa ja kuntouttavassa toiminnassa oli  
vuoden aikana 4 henkilöä. 

 


