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YKSINÄISYYS –
Mitä tälle asialle oikein pitäis tehdä?

• Loppuvuodesta 2019 käytiin epävirallista keskustelua siitä mitä 
yksinäisyydelle oikein pitäisi yhdessä tehdä. 

• Teemu Hälli kutsui alkuvuodesta 2020 työryhmän käynnistämään 
yksinäisyyden poistamistyötä Turussa.

• Turussa ei yhtään yksinäistä vuonna 2030 –työryhmässä mukana edustajia 
Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymästä, Turun kaupungilta ja järjestöistä

• Heti alkutaipaleella todettiin, että tarvitaan konkretiaa puheiden sijaan
• Ei vain yksilön, vaan koko yhteisön voimin yksinäisyyttä vastaan

-> Syntyi Tykkää turkulaisesta -kampanja



Tehdään yhdessä Turusta kaupunki, 
jossa jokainen kokee kuuluvansa joukkoon!



Kampanjalla halusimme

• Rohkaista turkulaisia toteuttamaan omassa arjessaan pieniä ja 
suurempia tekoja positiivisen vuorovaikutuksen ja yhteisöllisyyden 
lisäämiseksi. Jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua!

• Edistää eri toimijoiden välistä konkreettista yhteistyötä 
yksinäisyyden vähentämisessä.

• Kannustaa positiivisella viestinnällä kaikkia mukaan luomaan 
Turusta Suomen yhteisöllisin ja ystävällisin kaupunki.



Tartutaanpa toimeen:
Hankesuunnitelmia ja resursseja

Hankesuunnitelma
o Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymä ja Turun kaupunki mahdollistivat Tukenasi ry:lle 

koordinoinnin työpanoksen ja markkinointibudjetin.

Osallistujien konkreettisen työpanoksen merkitys on oleellinen
o Usean eri toimijan yhteistyöllä ESR-haku, joka ei tuottanut suoraa tulosta (palautteena 

hyvä hakemus, mutta juuri tämä rahoitus olisi vaatinut valtakunnallisen toiminnan)

o Tukenasi ry haki Varsinais-Suomen liitolta rahoitusta Yksinäisyydestä osallisuuteen -
hankkeelle, jonka osana Tt-kampanja on. 

o Mukaan otettiin koko Varsinais-Suomen alue, jossa tuetaan paikallisia toimijoita hyödyntämään 
Tykkää turkulaisesta –hankkeen hyviä kokemuksia alueella. Teemu toimii hankkeen 
ohjausryhmän puheenjohtajana ja Tukenasi ry:n järjestökoordinaattorilla päävastuu 
koordinoinnista.



Yhdessä tekeminen opettaa ja vaikuttaa

• Kumppanuus ja luottamus ovat oleellinen osa kokonaisuutta
• Kaikki osallistujat samanarvoisia
• Mukana olevien organisaatioiden osallistuminen myös rahan ohella.
• ”Tätä tehdään yhdessä” ajatus on kantavana voimana.

• Verkostojen suunnitelmallinen hyödyntäminen
• Koordinointia ja koutsaamista tarvitaan, vaikka tahto olisi kuinka 

hyvä.
• Tykkää turkulaisesta –toiminta on nyt mukana Turun kaupungin 

pormestariohjelmassa ja yhtenä osana kaupungin kärkihankkeita



Mitä meidän pitää huomioida jatkossa?

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän näkökulmasta:
• Hanketoimintojen liittäminen kiinteämmin seurakuntien perustoimintaan
• Hanke- ja verkostotyön osaamisen vahvistaminen
• Toiminnasta raportointi

Järjestötyön näkökulmasta:
• Kysymykset liittyvät ennen kaikkea toimintojen rahoitukseen ja erityisesti 

rahoitusten omavastuuosuuksiin
• Järjestöjen hankehakemusten valmistelun ja raportointiosaamisen 

hyödyntäminen 
• Tavoitteellisen työn ja sen arvioinnin osaamisen hyödyntäminen



Lopuksi myöhemmin tutustuttavaksi: 
esimerkkejä kampanjan toiminnasta

• Viestinnän toimenpiteet! Kuukausittaiset uutiskirjeet ja mediatiedotteet, somekanavat, lupauspostikortit, 
rintanapit ja muu jaettava materiaali ym. 

• Mukana olevat tuottavat monipuolisesti tilaisuuksia eri kohderyhmille kasvotusten ja etäyhteyksillä 
esimerkiksi 

• erilaisia ryhmiä, kohtaamispaikkatoimintaa ja keskustelutukea. Huom! Jo olemassa olevaa toimintaa tuodaan esille 
kampanjan kautta, jotta hyville toiminnoille saadaan niiden ansaitsemaa näkyvyyttä.

• konsertteja, yhteislaulutilaisuuksia, yhteiskävelyjä, ”etäkokkikoulu”, kävelyliftausta, puistopenkit tutustumiseen ja kuulumisten 
vaihtoon ym. 

• Myös yksittäiset ihmiset järjestäneet aktiivisesti toimintaa esim. taloyhtiön yhteiset ulkoilut ja vierailut palvelutaloissa 
(kampanja auttanut tarvittaessa löytämään esim. sopivan vierailukohteen)

• Webinaareja, työpajoja, luentotilaisuuksia, verkostoitumistilaisuuksia kaikille avoimina, tietylle 
kohderyhmälle tai ammattilaisille suunnattuina

• Kaupungin aluetyöfoorumit sekä yhteistyö Kiinteistöliiton kanssa: Tuetaan ja kannustetaan alueellisen 
toiminnan järjestämiseen. 

• Kuntavaaliehdokkaat haastettu antamaan omat lupauksena siitä, miten sitoutuvat vähentämään 
yksinäisyyttä jos tulevat valituiksi.

• Yhteistyötä mm. Vie seniori bussiin -kampanja, Pidä huolta -kampanja ja Nuorten tuen kesäinen 
somekampanja



Seuraa kampanjaa:
Instagram: @tykkaaturkulaisesta

Twitter: @TykkaaTKU
Facebook:@Tykkaaturkulaisesta

Liity postituslistalle (uutiskirje kuukauden 10. päivä):
tykkaaturkulaisesta.fi

Ota yhteyttä: 
info@tykkaaturkulaisesta.fi 


