
Vahvikelinjan hanke 2022–2024 

 

STEA:n 1.1.2022 alkanut kolmivuotinen hankerahoitus turvaa Vahvikelinjan 

ikääntyneille suunnatun puhelinpalvelun jatkuvuuden vuoden 2024 loppuun asti.  

 

Hankkeelle on määritelty kuusi tavoitetta: 

1. vapaaehtoisten rekrytoinnin ja verkkokoulutusten laajentaminen sekä 

vertaistoiminnan kehittäminen 

• Vapaaehtoisille tarjotaan erilaisia verkossa tapahtuvia lisäkoulutuksia 

ja webinaareja. Kuukausittaisia vertaistapaamisia verkossa vaihdellen 

joka toinen kerta ohjattuna ja joka toinen omatoimisena. Lisää 

valinnanvaraa ja mielekkyyttä vapaaehtoistoimintaan saadaan 

hankkeen aikana, kun vapaaehtoisilla on mahdollisuus lisätä 

osaamistaan päivystämällä ruotsiksi tai ohjaamalla ryhmäpuheluita.  

• Vapaaehtoistoiminnan merkitystä soittajille ja vapaaehtoisille 

syvennetään opinnäytetyön avulla. 

• Vapaaehtoisten dynaaminen rekrytointi monipuolisesti eri kanavia 

hyödyntäen. Perinteisten vapaaehtoisverkostojen ja lehtimainonnan 

lisäksi käytössä on mm. maksetut mainokset somessa, video 

https://www.youtube.com/watch?v=4twZoOPzhQ8 sekä painetut 

esitteet.  

 

2. päivystysten laajentaminen päivittäisiksi ja ruotsinkielinen päivystys 

• Vahvikelinjan puhelinpalvelu toimii viikon jokaisena päivänä 

vuoden 2023 loppuun mennessä.  

• Ruotsinkielinen palvelu aloitetaan tarveperusteisesti yhtenä 

päivänä viikossa syksyllä 2022. 

 

3. vapaaehtoisten ja soittojen määrän kasvattaminen 

• vapaaehtoisten määrän kasvattaminen, jolloin hankkeen loppuun 

mennessä on 80 vapaaehtoista 

• Tavoitteena on soittojen määrän kasvattaminen hankkeen aikana 

300 puheluun kk.  

https://www.youtube.com/watch?v=4twZoOPzhQ8


• Vapaaehtoisten päivystäjien määrä ja saapuvat puhelut kasvavat 

käsikädessä. Päivystäjiä on tarveperusteisesti 3–4 per päivystys. 

• Tavoitteena on hankkeen aikana tavoittaa soittajia 80 eri 

paikkakunnalta (suomessa 309 kuntaa)   

• Keinoina on tehdä tiivistä yhteistyötä kuntien eri 

vanhustyötoimijoiden kanssa ja tavoittaa mukaan myös uusia 

kuntia painopisteenä haja-asutusalueet esim. kotihoidon kanssa 

tehtävän yhteistyön avulla. Viestinnän eri kanavien kohdennus sen 

mukaan, tavoitellaanko ikääntyneitä, heidän läheisiään, 

vapaaehtoisia vai ammattilaisia. 

 

4. soittajien voimavarojen vahvistaminen ja osallisuuden ylläpitäminen sekä 

aktiivisuuteen motivoiminen 

• Asiakaslähtöiset keskustelut lisäävät kohtaamisen mahdollisuuksia 

ja vahvistavat soittajien voimavaroja ja positiivista osallisuutta 

sekä motivoivat arjen aktiivisuuden ylläpitoon. esim. ystävien 

tapaaminen, ulkoilu jne. 

• Soittajien kokemuksia ja toiveita seurataan puheluraporteista ja 

toimintaa kehitetään niiden perusteella.  

• Puheluraportin sisällönanalyysillä selvitetään, josta tarkastellaan 

puheluiden merkityksiä iäkkäille soittajille ja osallisuuden eri osa-

alueita. 

 

5. Vahvike-aineistopankin kehittäminen ja aineiston laajentaminen 

• Vahvike.fi- sivuston aineistopankkiin tulee Vahvikelinjalle kevään 

2022 aikana omat sivut, joissa kaikki puhelimeen soveltuva 

monipuolinen materiaali on puhelun aikana helposti käytettävissä.  

• Uutta materiaalia tuotetaan jatkuvasti mm. soittajilta ja 

vapaaehtoisilta saadun palautteen ja toiveen mukaisesti.  

 

6. ryhmäpuheluiden pilotointi 

• Syksyllä 2023 pilotoidaan ryhmäpuhelut (1krt vkossa neljän viikon 

ajan), joissa ohjaaja ja 4 osallistujaa voivat yhdessä keskustella 

tunnin verran ja tehdä aktiviteetteja samalla ajatuksella kuin 

kahdenkeskisissä puheluissakin. Aluksi ryhmiä on kaksi, mutta niitä 



lisätään hankkeen loppua kohti. Ryhmäpuhelut tukevat soittajien 

sosiaalista osallistumista, vuorovaikutusta ja vertaiskokemusten 

jakamista. Ryhmän päättyessä soittajilla mahdollisuus vaihtaa 

puhelinnumeroita ja jatkaa keskenään. 

• Osallistujien ja ohjaajien kokemuksia kartoitetaan kyselyillä. 

 

Vahvikelinjan hankkeen edistyminen 

Kevät 2022 

• Vahvikelinjan sivusto netissä julkaistaan kevätkesällä 2022 ja 

erityisesti puhelinohjaukseen soveltuvan materiaalin vieminen 

sivustolle alkaa heti sivuston julkaisun jälkeen. Sivuston käyttöopastus 

vapaaehtoisille toteutetaan lisäkoulutuksena. Ruotsinkielinen 

materiaali on valmiina lisättäväksi sivuille. 

• Vahvikelinjan video 

https://www.youtube.com/watch?v=4twZoOPzhQ8  

• painetut esitteet, joista toinen suunnattu iäkkäille ja toinen 

vapaaehtoisille 

• Vahvikelinjan puhelinpalvelusta on viestitty koko maan alueella, 

tarkoituksena tavoittaa kattavasti etenkin haja-asutusalueiden 

ikääntyneitä kohdentaen viestintää etenkin kuntien 

vanhustyöntekijöihin. Viestintää on suunnattu mm. asiakasohjaus, 

asukastalot, eläkeläis- ja veteraanijärjestöt, etsivä vanhustyö, VTKL:n 

yhteistyö- ja jäsenjärjestöt, kirjastot, kotihoito, 

omaishoitajakeskukset, palvelukeskukset, asukas- ja 

kotiseutuyhdistykset ja seurakunnat. 

• opinnäyte yhteistyö käynnistetty geronomi opiskelijoiden kanssa 

aiheena Vahvikelinjan merkitys ikääntyneille soittajille 

 

Syksy 2022 

• Tavoitteena vapaaehtoisten määrän lisääminen 50 henkilöön vuoden 

loppuun mennessä. 

• viidennen päivystyspäivän, torstain lisääminen loka-marraskuussa 

• ruotsinkielisen palvelun tarjoaminen 1x vko 

https://www.youtube.com/watch?v=4twZoOPzhQ8

