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Talvinen tervehdys IkäArvokas -hankkeesta
Syksy meni huomaamatta ohi ja olemme keskellä talven ja joulun odotusta. Hankkeen
ensimmäinen vuosi alkaa olla takana ja tässä vaiheessa on aika tarkastella ja arvioida
rakentavasti mennyttä vuotta. Hanke on edennyt projektisuunnitelman mukaan. Tämän
eteen on tehty paljon töitä, niin IkäArvokas tiimissä kuin pilottiseurakunnissa yhteistyökumppaneiden kesken. Uusia kumppaneita on löytynyt mukaan kehittämistyöhön
erilaisista järjestöistä, vapaaehtoisista ja kuntatoimijoista. Pilottiseurakunnista saadun
palautteen mukaan yhteistyön eri toimijoiden välillä koetaan tiivistyneen ja avoimuuden
lisääntyneen.
Tämän tiedotteen avulla pyrimme tiedottamaan hankkeen tapahtumista sekä kehittämistyön etenemisestä kaikkiin hankkeen seurakuntiin, verkostoihin, avaintoimijoille ja
yhteistyökumppaneille. Toivomme myös, että ehdit lukemaan tiedotteen, sillä se pitää
sisällään tuhdin tietopaketin IkäArvokas – hankkeen toiminnasta. Tämä tiedote sisältää
hankkeen tilannekatsauksen ja luotaa tulevaa.
Hankkeessa kehittämistyö on muotoutunut jo konkreettisiksi asiakokonaisuuksiksi, joita on lähdetty systemaattisesti viemään eteenpäin. Keskeiset yhteistyökumppanit ovat
löytyneet paikkakunnittain. Kehittämistyöryhmät ovat kokoontuneet syksyn aikana jokaisen seurakunnan alueella keskimäärin kaksi kertaa. Kehittämistyöryhmään osallistujien erilainen osaaminen on ollut monialaista ja tämänkin avulla etsivän ja osallistavan
vanhustyön kehittämistä on saatu vietyä huimia askeleita eteenpäin. Paikkakuntakohtaiset painopisteet ovat löytyneet ja kehittämistyöryhmän panos tähänkin on ollut merkittävää. Ikäihmisten ”äänen” esille saamiseen on panostettu yhdessä kehittämisessä ja
kehittämistyöryhmät ovat osaltaan tuoneet voimakkaasti myös ”kentän käytännön äänen” kuuluviin.
IkäArvokas – hankkeessa on tietoisesti yritetty siirtyä pois pelkästä hankekehittämisestä
kohti seurakunnissa perustyön osana tehtävää kehittämistyötä. Silloin kehittäminen tapahtuu siellä, missä tarve on havaittu eli paikallisissa toimintaympäristöissä. Tämänkaltaisessa kehittämisessä seurakuntien diakoniatyöntekijät, projektityöntekijät, ikäihmiset
ja muut hankkeeseen osallistuvat tahot ovat tasavertaisia ja aktiivisia toimijoita. Tavoitteet etsivälle ja osallistavalle vanhustyölle sekä vertaistoiminnalle on asetettu ja laadittu
yhteistyössä ja tämä osaltaan edesauttaa myös sitoutumista omalla toiminnalla edistämään kehittämistyötä.
Välitämme.
KIRKKOPALVELUT ry
Y-tunnus 0215281-7

Hietalahdenranta 13, PL 279, 00181 HELSINKI
p. 0207 54 2000, f. 0207 54 2102

etunimi.sukunimi@kirkkopalvelut.fi
www.kirkkopalvelut.fi
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Koulutukset
IkäArvokas – hankkeen yhtenä kehittämiskumppanina on Kansalaisareenan hallinnoima Avita kaveria – projekti. Projektin tarkoituksena on lisätä vertaistoimintaa sekä
yhteistyötä eri toimijoiden kesken. IkäArvokas – hankkeen pilottiseurakunnista hankkeeseen nimetyt vastuuhenkilöt käyvät koulutuksen, jonka sisältö on seuraava;
.
1. Vertaisohjaajien kouluttajakoulutus (3 päivän mittainen), antaa valmiudet
toimia vertaistoiminnan kouluttajana. Tässä koulutuksessa pureudutaan enemmän kouluttajana toimimiseen.
2. Jatkokoulutus/ täydennyskoulutus ”työnohjauksellinen työskentely” (2 päivän mittainen koulutus niille, jotka ovat jo käyneet vertaisohjaajien kouluttajakoulutuksen), antaa valmiudet toimia vertaistoiminnan ohjaajana.
Tässä vaiheessa kyseisen vertaisohjaajien kouluttajakoulutuksen on käynyt kolme diakoniatyöntekijää ja tammikuussa 2015 aloittavat loput pilottiseurakuntien vastuuhenkilöt kyseisen koulutuksen.
Yhdessä vertaisohjaajien kouluttajakoulutuksen käyneiden henkilöiden kanssa on suunniteltu ja toteutettu ensimmäinen vertaisohjaajien koulutus. Koulutus järjestettiin
Pieksämäelle ja siihen osallistui 10 henkilöä. Vertaisohjaajakoulutuksen runko on seuraava:
28.10.2014
 IkäArvokas hankkeen kuulumisia
 Tavoitteet ja pelisäännöt koulutukselle
 Vapaaehtoistoiminnan periaatteet ja motiivit
 Mitä on vertaisuus?
 Miten vertaisuus vaikuttaa?
 Palaute ja välitehtävä
3.11.2014
 Vertaisryhmä, ryhmäläisten roolit ja ryhmän toimintakaari
 Vertaisryhmätoiminnan periaatteet
 Vertaisryhmän ohjaamisen perusteet
 Vertaisryhmän turvallinen ilmapiiri
 Palaute ja välitehtävä
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4.12.2014
 Oma jaksaminen ja selviytymiskeinot
 Kriisitilanteet, toiminnan arviointi ja siitä oppiminen
 Tuokiokuvia vanhuuden sairauden tuomista haasteista ja rajoitteista
 Taustaorganisaation vastuu
 Palaute, todistukset ja katse tulevaan
Vertaisohjaajien koulutuksen käyneiltä saadun palautteen perusteella koulutuksen sisältöä muokataan vielä hieman. Vertaistoiminnan koulutuspaketti diakoniatyöhön on
valmiina syksyllä 2015. Vertaistoiminnan kehittämisessä huomioidaan tukirakenne taustaorganisaation ja vertaisten välillä. Tämä tarkoittaa käytännössä mm. seuraavia asioita;
 aito arvostus vertaistoimintaa kohtaan näkyy seurakuntien strategiassa
 diakoniatyöntekijöillä on yhteistä aikaa vertaistoimijoiden kanssa
 vertaistoimintaan on koulutus ja vertaistoiminnan ohjausta
 turvallisuudesta vastaa taustaorganisaatio
 yhteisöllisyys ja jatkuvuuden turvaaminen on erittäin tärkeää kun kyseessä on
omaan haluun perustuva vertaistoiminta
 vertaistoiminta antaa iloa ja ihmissuhteita, oman osaamisen hyödyntämistä, uuden oppimista ja yhteisöllisyyttä

Vertaistoiminnan koulutuksen päätteeksi
alkamassa todistusten jakaminen. Kuvassa ryhmän
mentorina toiminut Eija Myllymäki ja diakoniatyöntekijät Pia Hosio, Katariina Saks ja Mari Ylönen.
Kuva Anu Silvennoinen.

Vertaistoiminnan koulutuksessa opeteltiin myös
pyörätuolilla liikkuvan ikäihmisen avustamista.
Kuva Anu Silvennoinen
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Kuvassa ovat ensimmäiset vertaistoiminnan koulutuksen käyneet vapaaehtoiset ohjaajiensa kanssa. Kuva Anu
Silvennoinen.

Ystäväpiiri-koulutus
IkäArvokas- hanke tekee yhteistyötä myös Vanhustyön keskusliiton kanssa ja tarkoituksena on järjestää keväällä 2015 Ystäväpiiri-toiminnasta koulutus Etelä-Savon alueelle. Ystäväpiiri-koulutus antaa mainiot valmiudet ryhmänohjaamiseen ja sen kehittämiseen. Ystäväpiiri-toiminnalla on vahva tutkimus- ja kehittämistausta ja koulutuksesta
saatua osaamista hyödynnetään jo ympäri Suomea. Koulutus järjestetään Pieksämäellä.
Koulutus on maksuton vapaaehtoistyöntekijöille, työssä käyville koulutuksen kustannukset ovat 100 € / hlö, sisältäen kahden kouluttajan panoksen viitenä koulutuspäivänä, koulutuspäivien aamukahvin, lounaan ja iltapäiväkahvin sekä koulutuspäivien materiaalit ja kouluttajien sekä Ystäväpiiri-toiminnan alueohjaajan vahvan tuen ryhmänohjaamiselle. Erityisesti koulutuksessa paneudutaan iäkkäiden ihmisten yksinäisyyden lievittämiseen, mikä onkin yksi tämän hetken haasteista yhteiskunnassamme. Koulutuksen
jälkeen osallistujilla on entistä vahvempi ryhmänohjausosaaminen. Kouluttajat ovat sitoutuneet toteuttamaan koulutuspäivät seuraavasti: 2. - 3.2, 23.2, 13.4. ja 18.5.2014.
Mikäli Ystäväpiiri-koulutus kiinnostaa niin, ota pikaisesti yhteyttä
minna.partanen@vtkl tai puh. 044 764 8481
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Etsivän ja osallistavan vanhustyön työvälineiden kehittäminen
1. Yhteydenottokortti
Yhteydenottokorttia on jaettu kehittämistyöryhmän jäsenten kanssa paikkakuntakohtaisesti erilaisissa arkisissa toimintaympäristöissä. ”Hoksauta minut” kampanjalla etenevä
toiminta käynnistyi toukokuun alussa ja toimintaa seurataan aktiivisesti ja arviointi
kampanjasta tapahtuu keväällä 2015. Jokaisessa pilottiseurakunnissa on lähtenyt liikkeelle n. 1500 yhteydenottokorttia. Kortteja on palautunut lähes 80 kappaletta yhteensä,
joka on moninkertainen määrä siihen nähden, mitä hankkeen alussa uskalsimme edes
odottaa. Yhteydenotot tilastoidaan ja niistä saatua tietoa hyödynnetään kehittämisessä,
valmennuksen suunnittelussa, alkukartoitusraportissa ja oikeiden arkisten toimintaympäristöjen löytämisessä. Yhteydenottokorttien avulla on löydetty juuri niitä yksinäisiä tai
syrjäytymisvaarassa olevia ikäihmisiä, jotka eivät tällä hetkellä ole minkään palveluiden
piirissä. Usea seurakunta on ottamassa yhteydenottokorttia vakituisesti käyttöön yhdeksi etsivän vanhustyön työvälineeksi. Yhteydenottokorttien myötä on yhteistyötä tiivistetty usealla alueella myös kotihoidon kanssa. Yhteydenottokortteja on viety hehkokäyntien yhteydessä ikäihmisille. Varkaudessa erityisesti palveluohjausyksikkö Pasuuna
on ottanut yhteydenottokortit käyttöön ja yhteistyö diakoniatyön kanssa on tiivistynyt.
2. Puhelinpalvelut
Kuulolla puhelin toiminta käynnistyi Mikkelin Tuomiokirkko seurakunnan alueella
huhtikuussa 2014. Kuulolla puhelimeen pystyi soittamaan arkisin klo. 7.00–9.00 välillä,
kun yksinäisyys ahdisti, sairaus painoi mieltä, läheisen kuoleman jälkeen tarvitsi tukea,
huolet aiheuttivat unettomuutta, oli turvattomuutta tai kaltoinkohtelua. Puheluita tuli
kuitenkin vähän vajaan vuoden aikana ja useat soittajat olivat jo joidenkin palveluiden
piirissä, joten tämä toiminta päätettiin lopettaa kokeilun jälkeen.
Soittorinki – mallia pilotoidaan Pöytyän seurakunnassa. Se on käynnistynyt lokakuussa 2014. Soittorinkiin osallistui 10 soittajaa koostuen vapaaehtoisista ja diakoniatyöntekijöistä. Soittokohteena olivat kaikki 75- 85 -vuotiaat ikäihmiset ja pariskunnat.
Tavoitteena oli kartoittaa ikäihmisten tilannetta ja arjessa selviytymistä. Soittokohteita
oli kaikkiaan 595 eli lähes 600. Heistä neljäsosalla eli n. 200 ei tavoitettu puhelimitse tai
ei löytynyt puhelinkontaktia. Soitettiin 400.lle vanhukselle ja pariskunnalle. Heistä n. 40
(37) toivoi kotikäyntiä. Kotikäynnit vanhuksien luokse ovat jo aloitettu.
IkäArvokas puhelin toimii Turku Katariinan seurakunnassa. Sinne voi soittaa tiistaisin
ja perjantaisin klo. 9.00–10.00 välillä. Salon IkäArvokas puhelinaika on keskiviikkoisin
klo 9-10 Salo-Uskelassa ja kaikkina päivinä Kiskossa ja Muurlassa sekä Perttelissä.
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3. Korttelikerhot matalan kynnyksen periaatteella
Korttelikerho toiminnan kehittämisessä perustana on yhteisöllisyys ja osallisuuden lisääminen. Kehittäminen on käynnistynyt tila- ja tarvekartoituksella alueittain (ja tilakartoituksella). Sen jälkeen on koottu kerhoon osallistujat yhteen ja kyselty heidän tarpeitaan ja toiveitaan kerhojen toiminnan sisällöiksi. Jos ikäihmisten on ollut vaikea liikkua,
niin heiltä on kotona käyty kysymässä tarpeet ja erityiset toiveet. Ikäihmiset itse siis märittävät toiminnan sisällön. Tarvekartoituksen pohjalta on suunniteltu erityyppistä toimintaa esim: kerhotoimintaa kylätaloissa, palvelupäivät, virkistyspäivät, olohuonekerhot
ja taloyhtiön yhteisissä tiloissa tapahtuva kerhotoiminta.
Korttelikerhot kokoontuvat tarpeen mukaan joko kerran viikossa, kaksi kertaa kuukaudessa tai kerran kuukaudessa. Korttelikerhoja on pyritty käynnistämään kylätalojen yhteydessä, aluille jossa asuu paljon ikäihmisiä, taajaman ulkopuolella ja kaupunkialueilla.
Korttelikerhoissa yksi vastuutaho on diakoniatyö. Ryhmänohjaajina ja aktiivisesti toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvat vertaisohjaajat yhdessä ikäihmisten
kanssa. Toimintaa toteutetaan yhdessä alueen yrittäjien, järjestöjen ja vapaaehtoisten
kanssa. IkäArvokas hankkeen aikana on perustettu kuusi erilaista kortteli- ja kylätalokerhoa ja on pidetty useita sisällöltään erilaisia palvelupäiviä ja leiripäiviä. Näistä palvelupäivistä ja leiripäivistä on koottu ansiokkaasti hankkeen sivuille kuvauksia ja niitä
kannattaa lukemassa osoitteessa www.tyynela.fi/ika-arvokas

Toiminnan suunnittelua Paltasen kylätalolla syksyllä 2014. Kuvassa pohditaan ”Arvokkaan vanhuuden avaimia”
Kuva Anu Silvennoinen.
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Lähde löytöretkelle – tule mukaan vertaistoimintaan
IkäArvokas – hankkeessa käynnistyy syksyllä 2014 ”Lähde löytöretkelle kampanja”,
jossa on tavoitteena kehittää vertaistoimintaa diakoniatyössä. Vertaistoiminta on yksi
vapaaehtoistoiminnan erityismuoto, joka edellyttää samankaltaista elämäntilannetta tai
esimerkiksi kokemusta samasta sairaudesta. Lähde löytöretkelle kampanja jatkuu keväälle 2015. Kampanjan päätteeksi valmistuu seurakuntiin vertaistoiminnan koulutuspaketti yhdessä hankkeen pilottiseurakuntien kanssa.
Kampanja on lähtenyt liikkeelle kouluttamalla ensin diakoniatyöntekijöitä vertaistoiminnan ohjaajiksi. Tämän jälkeen alkaa vapaaehtoisten kouluttaminen vertaistoimintaan. ”Lähde löytöretkelle kampanjan” avulla pyritään löytämään vapaaehtoisia, jotka
haluaisivat olla mukana vertaistoiminnassa. Tarkoituksena on myös lisätä tietoisuutta
vertaistoiminnasta, sen merkityksistä ja erilaisista mahdollisuuksista. Kampanjan myötä
yritetään saada ihmisiä pohtimaan mitä annettavaa heillä itsellään mahdollisesti olisi,
voisinko auttaa muita ja mitä saisin itselleni vertaisena toimimisesta. IkäArvokas –
hankkeessa vertaistoimintaa kehitetään monimuotoisesti ikäihmisten olemassa olevista
tarpeista lähtien. Kehittämisessä lähtökohtana on voimavaralähtöisyys.
Kampanjan mainoskuvan on piirtänyt kuvittaja Henri Kähkönen. Hän on tehnyt töitä
pääasiassa kristillisille lehdille ja järjestöille. Lisäksi Henri on tehnyt mm. lehtikuvituksia, julisteita sekä kirjojen ja esitteiden kansia. Hengellisten kuvien tekeminen on hänelle
kutsumustyötä. Ennen kuvittajaksi ryhtymistä Henri Kähkönen on toiminut kuvataiteilijana ja tehnyt enimmäkseen taidegrafiikkaa. Hän on opiskellut kuvataidetta ja pääaineena on maalaus.
Kuvitus ja Salon seurakunnan diakoniatyöntekijä Kaija Virtasen kirjoittama runo ”Lähde löytöretkelle” tukevat toisiaan. Henrin sanoin ”Runossa ja kuvissa on yhteistä löytöretkelle lähteminen. Runossa puhutaan vertauskuvin, mitä löytöretkellä löytää ja kuvasta saa mielikuvia näistä asioista. Löytöretkellä olevat ihmiset etsivät voimavaroja kartan
avulla. Pienet kuvat kertovat toiminnan muodoista. Yhteinen toiminta auttaa solmimaan uusia sosiaalisia suhteita, löytämään mielekästä tekemistä jopa uusia harrasteita ja
tunnistamaan näiden kautta omia voimavaroja. Hahmojen pirteät, iloiset ilmeet kuvaavat tällaista voimaantumista. Kuvitustyyli sopii mielestäni runon tunnelmaan”. Lähde
löytöretkelle kuvitus ja runo löytyvät hankkeen nettisivuilta. Mikäli vertaistoiminta kiinnostaa, niin ota yhteyttä IkäArvokas – hankkeen projektityöntekijöihin.
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Selvitykset ja kartoitukset
Alkukartoituksen työstäminen on käynnistynyt diakoniatyöntekijöille tehdyllä kyselyllä.
Etsivän vanhustyön kautta löydetyt ikäihmiset haastatellaan alkuvuodesta 2015. Alkukartoituksessa saatuja tuloksia ja tietoa hyödynnetään kehittämistyössä ja toiminnan
suunnittelussa ja toteutuksessa sekä vertaistoiminnan koulutuspaketin tekemisessä. Alkukartoitus valmistuu keväällä 2015.
IkäArvokas hankkeen työmuotoihin kuuluu etsivän ja osallistavan vanhustyön menetelmien kokeileminen. Kaikista näistä kokeiluista tehdään pilotointisuunnitelmat ja kokeiluista kirjataan pilotointiraportit. Hyväksi arvioidut käytännöt kirjataan Innokylän
alustalle ja toiminta mallinnetaan. Näin hyvät käytännöt ovat levitettävissä ja sovellettavissa valtakunnallisesti.
Tiedottaminen
Tiedottaminen IkäArvokas –hankkeessa tapahtuu viestintäsuunnitelman mukaan.
Huomioittehan, että IkäArvokas – hankkeen nettisivujen osoite on muuttunut. uusi
osoite on www.tyynela.fi/ika-arvokas Näille sivuille pyrimme päivittämään viikoittain
tietoja hankkeen tapahtumista ja toiminnoista. Laitamme hankkeen sivuille myös mielenkiintoisia linkkejä etsivästä ja osallistavasta vanhustyöstä ja materiaaleista, joita
olemme käyttäneet hyödyksemme kehittämistyössä. Näitä kannattaa käydä ehdottomasti lueskelemassa. Myös pilottiseurakuntien omat sivut toimivat tiedotuskanavina.
Ajankohtaista ja tulevia tapahtumia
21.4.2015 on IkäArvokas – hankkeen väliseminaari Etelä-Savon alueella, Varkaudessa
Warkaus – salissa. Pääpuhujaksi on lupautunut Vappu Taipale. Varatkaapa tuo päivä jo
valmiiksi kalentereihinne.
2-3.2.2015 Alkaa Ystäväpiiri-koulutus Pieksämäellä
Kerhot, matalan kynnyksen periaatteella;
Anttolan kyytikerho kokoontuu joka toinen torstai klo. 13–15 Seurakuntatalolla Mikkelintie 31
Arvonkellarissa ikäihmiset kokoontuvat maanantaisin klo. 10–12 paikkana on Ollikkalan koulu, Härmeenojankatu 9 Salossa
Haapakosken kylätalokerho aloittaa toimintansa 13.1.2015 ja kokoontumiset ovat kerran kuussa
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Kontiopuiston korttelikerho kokoontuu tiistaisin klo. 13 alkaen. Paikkana on Seutuopiston käsityöluokka Pieksämäellä
Kyllikinkadun korttelikerhossa tavataan parillisen viikon maanantaina klo. 13 alkaen.
Kyllikinkatu 6 kerhohuone Varkaudessa
Paltasen kylätalokerho kokoontuu kerran kuukaudessa tiistaisin klo. 10–14 Paltasen
pysäkki, Syrjätie 2 Pieksämäki
Rantakylän korttelikerho on aloittanut toimintansa joulukuussa 2014 olohuonekerhotyyppisellä toiminnalla. Tavoitteena on kokoontua joka kolmas viikko vuorotellen eri
ikäihmisten kodeissa
Suokun korttelikerho aloitti toiminnan loppuvuodesta 2014, kerholaiset kokoontuvat
kerran kuukaudessa
22–24.5.2015 ovat Kirkkopäivät Kouvolassa
Olemme jakamassa iloa, jonka 101-vuotias sotaveteraani Hannes Hynönen koki
6.12.2014 Suomen itsenäisyyspäivän juhlissa. Omalla luonnollisella olemuksellaan hän
hurmasi Suomalaiset. Hannes Hynönen on osallistunut myös IkäArvokas – hankkeen
Eila & Eino valokuvanäyttelyyn. Valokuvanäyttelyn kuvia voi käydä katsomassa IkäArvokas – hankkeen nettisivuilta.

10 (11)

Nyt alkaa olla aika hengähtää hetkinen ja nauttia vuoden aikana tehdyn työn tuloksista.
Loppuvuodesta voimme sytyttää kynttilöitä valaisemaan pimeneviä iltoja, nauttia glögin, pipareiden ja laatikoiden tuoksuista. Ottaa itselle aikaa ja käydä samalla mennyttä
vuotta läpi. Olla iloisia niistä merkityksellisestä hetkistä työssämme, jonka vuoksi
teemme sydämellämme tätä työtä. Hyvä on käydä läpi myös niitä hetkiä, jotka eivät ole
menneet suunnitelmien mukaan ja pohtia sitäkin mitä olisimme voineet tehdä toisin.
IkäArvokas hankkeen aikana on saavutettu useita yksinäisiä ja syrjäytymisvaarassa olevia ikäihmisiä. Toivottavasti pystymme lisäämään hiljalleen sisältöä, ystävyyssuhteita ja
arvokkaan vanhuuden elementtejä heidän elämäänsä. IkäArvokas – hankkeen kehittämistyöryhmissä ja erilaisissa ikäihmisten kerhoissa on pohdittu ”Arvokkaan vanhuuden
avaimia” ja niistä on kirjattu huoneentauluja. Nämä taulut ovat esillä Varkaudessa pidettävässä väliseminaarissa. Jokainen meistä voisi pohtia osaltaan, olisiko olemassa jotain mitä voisin tänä vuonna vielä tehdä jonkun ikäihmisen hyväksi…

Kuva Anu Silvennoinen
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Kiitämme lämpimästi kaikkia yhteistyökumppaneitamme, kehittämistyöryhmien jäseniä,
vapaaehtoisia, ikäihmisiä, järjestöjen edustajia, asiantuntijoita ja kyläpäälliköitä joiden
kanssa olemme saaneet viedä tätä IkäArvokas – hanketta eteenpäin. Yhteistyössä
olemme saaneet paljon aikaan. Erityisesti haluamme vielä kiittää pilottiseurakuntien
hankkeeseen nimettyjä vastuuhenkilöitä hankkeeseen sitoutumisesta, ajan ja osaamisen
jakamisesta ja erittäin antoisasta yhteistyöstä.
Rauhallista joulun odotusta, toivottelevat Anu Silvennoinen, Eija Myllymäki ja Mervi
Kanniainen

Jos teillä on kysyttävää IkäArvokas – hankkeeseen liittyen, älkää epäröikö ottaa
yhteyttä,
Projektikoordinaattori
anu.silvennoinen@kirkkopalvelut.fi 040 179 7948
Projektityöntekijä (Mikkeli, Pieksämäki ja Varkaus)
eija.myllymaki@kirkkopalvelut.fi 040 554 2506
Projektityöntekijä (Salo, Turku ja Pöytyä)
mervi.kanniainen@kirkkopalvelut.fi 040 554 2397

