
VÄHENNÄMME ERIARVOISUUTTA
tarjoamalla mahdollisuuden tutustua muihin asuin-
alueella asuviin ihmisiin ja verkostoitua heidän 
kanssaan. Ilmainen ruoka on merkittävä helpotus 
useille perheille. Toiminnan ”sivutuotteena” syntyy 
mahdollisuus ammatilliseen palveluohjaukseen
ja motivoivaan keskusteluun.

LISÄÄMME OSALLISUUTTA, sillä osallistujat 
saavat tuntea olevansa tärkeitä ja että heidän huoliaan 
kuunnellaan. Samalla he saavat tilaisuuden vaikuttaa 
oman asuinalueensa palveluihin. Vapaaehtoistyö tuo 
merkitystä sitä tekevien elämään. Vapaaehtoiset saavat 
tunteen siitä, että he ovat tärkeitä ja heitä tarvitaan.

Toiminnan 
ydinajatus

Meidät on yllättänyt lapsiperheiden 
taloudellinen ahdinko. Sekä yksinäisyys, jota 
on paljon niin lapsiperheiden kuin ikäihmisten 
parissa. Siitä on puhuttu viime aikoina paljon, 
mutta silti sen kohtaaminen aina yllättää.

Mokat, joista olemme oppineet eniten: Koska 
ruokailu on hyvin sensitiivinen kokemus ja
ruokaan liittyy paljon tunteita, ei ole yhden-
tekevää, mitä tarjotaan. Kaikilla mukana olevilla 
on tarve tulla kuulluksi ja nähdyksi, kyse voi olla 
pienestäkin asiasta.

Meistä tekee erityisen se, että toimintamme 
on helposti saavutettavaa, leimaamatonta ja 
inhimillistä.

Vaikuttavaksi työmme tekee se, että yhteen-
kuulumisen tunne saa ihmisen tuntemaan 
itsensä tärkeäksi ja toimimaan myös muissa 
asioissa. Epävarmuuden ja muutoksen 
sietämisen oppiminen tuo vahvuutta kohdata 
arkisia hankaluuksia.

Timanttisin  
havaintomme
Pienellä panostuksella 
saadaan merkittäviä 
tuloksia. Riittää, että joku 
kysyy, mitä kuuluu ja 
miten on viikko mennyt.

Tärkeintä on olla läsnä
ja kuunnella, niin vapaa-
ehtoisia kuin perheitäkin.

Tavoitteenamme on lisätä 
eri sukupolvien välistä 
kanssakäymistä sekä 

ylläpitää ikääntyneiden ja 
lapsiperheiden positiivista 

mielenterveyttä.
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LÄHELLÄ
Sukupolvet toistensa tukena

Tärkeimmät faktat
• Toimimme Espoossa ja Vantaalla 2018–2021.
• Näiden vuosien aikana tavoitamme 300 ihmistä.
• Hankkeessa on 3 työntekijää ja 20 vapaaehtoista.
• Vuosibudjettimme on 130 000 €.
• Kun hanke päättyy, olemme luoneet helposti saavu-

tettavan, taloudellisesti toteutettavan toimintamallin, 
jota voidaan monistaa minne vain, myös ulkomaille.

             ”Onko ihan
      totta, että voin saada
    oman varamummun? 
     Mä olen toivonut vara-
    mummua siitä asti kun
        muutimme Suomeen!”
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