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matalan kynnyksen pop up -tapahtumia
osallistumisen paikkoja kaikille kansalaisille
ilon hetkiä ikäihmisille ja vapaaehtoisille
tuntemattomien kohtaamisia
ilman sitoutumista, yksi Välittämisen keikka
kerrallaan
kevyttä, helppoa, merkityksellistä
koordinoitua ja turvallista
välittämisen kansanliikkeen lähteillä



23 toimintapaikkakuntaa
yli 100 tapahtumaa
2000 vapaaehtoista
1200 ekakertalaista
5000 ikäihmistä

Lukuina



#ulkoillaan#ihansimona

hemmotteluhetket

pihatalkoot
eläinpäivät

yhteislaulut ja konsertit
senioridiskot
bingot
kässäkaverit

joulukorttikampanja

leivontatalkoot

luontoretket

Keikkoina

videoterveiset



lukuisia ohjeita
useita exell -taulukoita

kahdeksan työntekijää

vahvaa viestintää ja lehdistötiedotteita
somevaikuttajia

kymmeniä yhteistyökumppaneita

viisi viikkoa

arpajaiset

tekijänoikeuksien selvittelyä

runopankki
puhelinvaihde

Runo-luuri
 

maksullista mainontaa



1.Vapaaehtoinen 
ilmoittautuu
soittajaksi.

2. Vapaaehtoisen
tiedot

tallennetaan 
exell-taulukkoon.

3. Työntekijät 
haastattelevat 

vapaaehtoisiksi 
ilmoittautuneet

ja hänelle 
lähetetään ohje.

4. Vapaaehtoinen 
liitetään 

Runoluuri
WA-ryhmään.

5.Vapaaehtoinen 
varaa 

itselleen sopivan 
toiveen.

6.Rauhoitellaan
vapaaehtoisia,

että kaikille
riittää

puheluja.
7. Vapaaehtoiselle 

lähetetään 
tilaajan 

puhelinnumero
tekstiviestillä.

8. Vapaaehtoinen 
soittaa

puhelun sovitusti
ja raportoi

sen tekstiviestillä.
9. Vapaaehtoisen

ja puhelun vastaanottajan  
yhdistänyt  työntekijä

on vastuussa koko 
tilauksesta ja yllä-
pitää tiedostoja

sen etenemisestä.



1.Tilaaja 
soittaa 
puhelin-

vaihteeseen.

2. Työntekijät 
vastaavat 

puheluihin.

4. Tilaaja vahvistaa, 
että vastaanottaja

on tietoinen
puhelusta

ja antaa luvan
puhelinnumeron

käyttöön.

 

3. Tilaajalta selvitetään 
vastaanottajan tiedot, 

runon teema, 
toive puhelun ajankohdalle 
parin tunnin tarkkuudella.

 

5. Tiedot lisätään 
exell-taulukkoon 

ja toive julkaistaan 
Runoluuri 

WA-ryhmässä.

 
6. WA-ryhmässä

oleva
vapaaehtoinen
varaa itselleen

sopivan toiveen.
7. Vapaaehtoiselle 

lähetetään 
tilaajan 

puhelinnumero
tekstiviestillä.

8. Vapaaehtoinen 
kuittaa soittamansa
puhelun vastaamalla

tekstiviestiin ja raportoi 
vastaanottajalta

saamansa palautteen.
9. Puheluun 

vastannut  työntekijä
on vastuussa koko 
tilauksesta ja yllä-
pitää tiedostoja

sen etenemisestä.
 



Onnistumisia 

Haasteita

koordinointi

tiimityö

mallintaminen

vapaaehtoisten 
innostaminen

kotona asuvien
ikäihmisten tavoittaminen

intensiivisyys



"Tämä on hyvä palvelu. Maksaakohan tämä jotain?"

"Puhelun odottaminen oli jännittävää. Kun ei 
niitä yllätyksiä tässä iässä enää paljon ole."

"Tämä toi lohtua yksinäisen päivään ja oli kaunis."

"Olen ollut alamaissa ja yksinäinen. Tämä piristi niin, 
että taidan lähteä kävelylle!"

"Näin etukäteen unta tästä hetkestä. Runo oli ihana, 
aion etsiä sen itselleni!"

"Runosta en tykännyt yhtään, mutta olipas 
mukava jutella!"

"Olen toivonut näitä itselleni jo monta! Ovat niin kivoja."



"Liikutuimme molemmat. Tämä oli niin ihanaa!"

"Oli mukava päästä ilahduttamaan toisen arkea 
näin kummallisena aikana."

"Minullekin kokemus oli mukava ja runon avulla oli 
mutkatonta jutustella."

"Oli ihanaa soittaa tavallisena ihmisenä 
toiselle tavalliselle."

"Soitin hänelle vielä uudestaan ja lauloin hänelle 
kaksi säveltämääni runoa."

"Sain ylettömästi kiitoksia ja lausuntataitoani 
kehuttiin."

"Ystävyytemme alkoi tuosta puhelusta ja on jatkunut 
tähän päivään saakka."




