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Hallinnoija: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus

Rahoittaja: STEA, yksinäisyyden vähentämisen teemarahoitus

Toiminta-alue: 14 kuntaa Keski-Suomessa

Kohderyhmät: Yksinäisyyden riskiryhmään kuuluvat

Yksinäisyyden syiden ja osallisuuden esteiden selvittäminen sekä osallisuutta

edistävien toimintamallien löytäminen

Henkilöstöresurssi: 2 työntekijää, lisäksi hankkeen toiminnassa on ollut

mukana n. 10 harjoittelijaa

Yhdessä ei olla yksin -hyvinvointiyhteistyöhanke 2017-2019



"Tämä on tehtävä, josta
emme selviydy yksin."

Niinpä toimenpiteet
rakennettiin yhteistyöllä

joko tietyn kohderyhmän tai
alueen tarpeet huomioiden.

 



tehtiin selvityksiä yksinäisyyden ja turvattomuuden kokemuksista sekä

kohtaamispaikkatoiminnan merkityksestä

koottiin verkostoja pohtimaan alueen tai kohderyhmän yksinäisyyden syitä

sekä luomaan yhteisiä ratkaisuja yksinäisyyden vähentämiseksi

kohdattiin eri ikäisiä yksinäisiä ja ohjattiin heitä mahdollisuuksien mukaan eri

palveluiden pariin

perustettiin ryhmiä sekä fyysisesti että verkossa, kohderyhminä mm. paljon

pelaavat, omaishoitajat, mielenterveyskuntoutujat ja maahanmuuttajat

Järjestettiin itse sekä osallistuttiin muiden järjestämiin tilaisuuksiin

yksinäisyyden ja osallisuuden teemoilla

Yhdessä ei olla yksin -hankkeen aikana
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Jokaisen yksinäisen tarina on ainutlaatuinen yhdistelmä yksinäisyyden

taustatekijöitä. Niitä voidaan hahmotella em. neljän ulottuvuuden kautta ja

etsiä näin yksilöllisiä ratkaisuja tilanteeseen.

Kokonaisvaltainen työ yksinäisyyden vähentämiseksi ja ennalta ehkäisemiseksi

edellyttää toimia kaikilla tasoilla. 

Kuten kaikessa hyvinvointityössä, myös yksinäisyyden vähentämisessä tulisi

kiinnittää huomiota ennalta ehkäiseviin toimiin. 

Pienikin toimenpide yksinäisyyden vähentämiseksi on arvokas ja toteuttamisen

arvoinen. Kokeiluihin on tartuttava rohkeasti ja epäonnistumisia pelkäämättä.

Hankeen keskeisiä havaintoja olivat



Verkkoryhmät voivat olla ratkaisu erilaisiin osallistumisen esteisiin

kulkemisen haasteet

sosiaalisen toimintakyvyn rajoitteet

fyysisen toimintakyvyn rajoitteet

taloudelliset haasteet

Verkkoryhmät ovat yksi tapa tarjota palvelua eri kohderyhmille

saavutettavuus

resurssitehokkuus

kustannustehokkuus

 

Verkkopohjaiset ratkaisut yksinäisen tukena





Toteutus keväällä 2018

Ryhmässä mukana n. 15 osallistujaa eri puolilta Keski-Suomea

Osallistujat iältään 18-30 -vuotiaita

Osallistujat työttömiä, työssä käyviä, opiskelijoita tai sairaslomalla olevia

Viikoittaiset keskustelut kahden kuukauden ajan

Mukana eri teemojen asiantuntijavieraita (mm. lempipelit, stiimaus,

pelisuunnittelu, kilpapelaaminen, sosiaaliset suhteet)

Mahdollisuus osallistua puhe- ja tekstikanavalla tai pelkästään

kuuntelemalla muiden keskustelua

verkkoryhmä paljon pelaaville nuorille aikuisille





Toteutus keväällä 2019 yhteistyössä Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin

kanssa

Ryhmässä aktiivisesti mukana n. 12 omaishoitajaa eri puolilta Keski-Suomea

Osallistujat iältään 30-75 -vuotiaita, toimivat joko lapsensa, puolisonsa tai

vanhempansa hoitajana

Viikoittaiset keskustelut n. kahden kuukauden ajan

Mukana eri teemojen asiantuntijavieraita (mm. tuet ja etuudet, suun

terveys, lääkitys, omaishoitajuuden ja työn yhdistäminen, muistisairaudet)

Mahdollisuus osallistua puhe- ja tekstikanavalla tai pelkästään

kuuntelemalla muiden keskustelua

 

Verkkoryhmä omaishoitajille



Sovelluksessa toimitaan nimimerkillä, mikä mahdollistaa anonymiteetin

Maksuton ja helppokäyttöinen

Ei vaadi sovelluksen lataamista koneelle tai puhelimelle

Vertaistuen ja tiedon jakaminen

Toimiva puheyhteys usean osallistujan välillä

Yksityisviestien lähettäminen osallistujien välillä

Liitteiden jakaminen 

Omaishoitajien ryhmän keskustelut taltioitiin joten keskustelut oli

mahdollista katsoa myös jälkikäteen 

 

Discord-alustan etuja ja käyttömahdollisuuksia







Messut 2018: painopisteenä eri ikäiset miehet

Messut 2019: painopisteenä monikulttuurisuus ja maahanmuuttajataustaiset

laukaalaiset

Messut 2020: painopistealueena lapset ja nuoret

Vapaaehtoistoiminta Laukaa -Facebook-ryhmä

sitoutunut, säännöllisesti kokoontuva toimijajoukko

Vapaaehtoismessut osana kunnan hyvinvointisuunnitelmaa

suunnitteilla yhteinen vapaaehtoistoiminnan koulutuskalenteri syksylle 2020

suunnitteilla oma vapaaehtoistoimintaa käsittelevä välilehti kunnan kotisivuilla

suunnitteilla vapaaehtoistoiminnan ja järjestötyön valinnaiskurssi lukiolaisille

Vapaaehtoistoiminnan näkyväksi tekeminen Laukaassa



Yksinäisyyden vähentäminen osaksi kuntien ja maakuntien hyvinvointityötä

 Yksinäisyyden puheeksi ottaminen asiakastyössä

 Yhteisöllisen toimintakulttuurin rakentaminen

 Monitoimijaisella yhteistyöllä rakennetut paikalliset ratkaisut

 Digitaalisten alustojen hyödyntäminen

 Kohtaamispaikkatoiminnan kehittäminen ja kytkeminen osaksi sote-keskuksia

 Kohtaamistaitojen vahvistaminen ja matalan kynnyksen toimintakulttuurin

edistäminen

 Vapaaehtoistoiminnan paikallistason koordinaatio

 Yhteisösosiaalityön käytänteiden luominen ja vakiinnuttaminen 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Hankkeen suositukset yksinäisyyden vähentämisen työhön



"Pienikin toimenpide yksinäisyyden
vähentämiseksi on arvokas ja

toteuttamisen arvoinen. 
Kokeiluihin on tartuttava rohkeasti ja

epäonnistumisia pelkäämättä."



Kiitos!


