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TIIVISTELMÄ 
Birgen ruovttus – Pärjään kotona – hankkeen päämääränä oli Enontekiön ikäihmisten ja 
omaishoitajien hyvinvoinnin edistäminen lisäämällä sosiaalista tukea sekä vahvistamalla heidän 
arjessa selviytymisen voimavarojaan ja verkostoja. Tätä kautta pyrittiin edistämään ikäihmisten 
toimintakykyä ja kotona pärjäämistä, mikä osaltaan tukee syrjäseutujen elinvoimaisena säilymistä. 

Sosiaalisella vuorovaikutuksella on suuri merkitys ikäihmisten kokemalle vuorovaikutukselle. 
Laajan ja harvaan asutun seudun ikäihmiset ovat heikommassa asemassa, koska heillä ei ole 
riittäviä tukitoimia ja palveluja päivittäiseen selviytymiseen. Lisäksi saamelaisvanhukset tarvitsevat 
erityisiä tukitoimia kielensä ja kulttuurinsa huomioon ottamiseksi. Projekti jatkoi SámiSoster ry:n 
aiemman hankkeen aikana käynnistettyä järjestölähtöisen ikäihmisten auttamis- ja 
tukitoimintamenetelmien kehittämistä.  

Projektin tavoitteena oli kehittää monitoimijaperustaista auttamistoimintaa yhdessä kunnan 
vanhustenhuollon, seurakunnan ja muiden järjestötoimijoiden kanssa, vahvistaa ikäihmisten 
pärjäämisen edellytyksiä yhdessä heidän lähiverkostojensa kanssa sekä lisätä ikäihmisten 
osallisuutta oman elämän hallinnassa. Toisena tavoitteena oli kehittää yhteistyössä Enontekiön 
kunnan sosiaalitoimen kanssa saamelaislähtöistä auttamis- ja tukitoimintaa saamelaisvanhusten 
arjen tueksi. Kolmantena tavoitteena oli koordinoida ja kehittää toimintakentässä 
järjestötoimijoiden ja julkisten palvelujen tuottajien yhteistyötä ja lisätä suunnitelmallista toimintaa. 

Projektin toiminta koostui ikäihmisten monikulttuurisista vertaistapaamisista, retkistä ja leireistä 
sekä omaishoitajien vertaistapaamisista, virkistyspäivistä ja leireistä. Lisäksi projektissa kehitettiin 
asiamiestyyppistä kotikäyntitoimintaa ikäihmisten luokse sekä henkilökohtaisten 
pärjäämissuunnitelmien laatimista. Niiden tavoitteena oli koota yhteen, havainnollistaa ja selkeyttää 
kunkin ikäihmisen verkostoa sekä selvittää mahdollisia aukkopaikkoja. Lähtökohtana oli rakentaa 
toimintaa eri tahojen välisen yhteistyöverkoston varaan ja vahvistaa sitä. Yhteistoiminnan 
näkyvimpänä tuloksena saatiin paikallisten toimijoiden yhteistyön tuloksena käynnistettyä 
enontekiöläisten yhteinen kohtaamispaikka, Luovatupa, jonka tarkoituksena oli tarjota 
syrjäytymisvaarassa oleville ihmisille matalan kynnyksen paikka kohdata ihmisiä. 

Projektin tuloksena: 1) enontekiöläiset ikäihmiset aktivoituivat oikeasti sosiaalisen 
vuorovaikutuksen ylläpitämiseen, 2) monitoimijaperustainen verkostoyhteistyö saavutti näkyviä 
tuloksia ja 3) saamelaisten ikäihmisten palveluja kehitettiin saamelaisista lähtökohdista. Tärkeimpiä 
tuotoksia olivat: monikulttuurinen toimintamalli ikäihmisten vertaistukitoimintaan, 
monitoimijaperustainen omaishoitajien leiritoimintamalli ja ikäihmisille tarkoitetun Palveluoppaan 
tuottaminen.  

 Avainsanat: vanhustyö, ikäihmiset, omaishoitajat, saamelaiset, sosiaalinen vertaistukitoiminta, 
monitoimijaperustainen verkostoyhteistyö
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ČOAHKKAIGEASSU 
Birgen ruovttus – fidnu ulbmilin lei ovddidit Eanodaga vuorasolbmuid ja oapmahašdikšuid 
buresbirgejumi. Dát dahkkui nu ahte lasihuvvui sosiála doarjja ja nannejuvvojedje sin árgabeai 
ceavzima resurssat ja fierpmádagat. Ulbmilin lei buoridit  vuorasolbmuid doaibmannávccaid ja sin 
ruovttus birgema,  mii fas bealistis veahkeha bisuhit  doaresbeal guovlluid ealásin.  

Sosiála searvadallan mearkkaša olu dasa mo vuorasolbmot vásihit searvadallama.  Viiddis ja 
vuorjjes guovllu vuorasolbmuid dilli lea heajumus go sidjiide eai leat fállon doarvái 
doarjjadoaimmaid eaige bálvalusat árgabeai ceavzimii. Dasa lassin sámi vuorasolbmuid giela ja  
kultuvrra vuhtiiváldima dihte dárbbašuvvojit erenomáš doarjjadoaimmat.  Projevttain  jotkojuvvui 
SámiSoster:a ovddit projevtta áigge álggahuvvon searvevuđđosaš vuorasolbmuid veahkehan- ja 
doarjjadoaimmaid  ovddideapmi.  

Projevtta ulbmilin lei ovddidit veahkehandoaimma, mii vuođđuduvvá dasa ahte mielde leat máŋggat 
doaibmit nugo  gieldda boarrásiidfuolahus, searvegoddi ja eará searveaktiivvat. Ulbmilin lea maid  
nannet vuorasolbmuid birgema eavttuid ovttas sin lagašfierpmádagaiguin ja maiddái lasihit 
vuorasolbmuid oassálastima eallimaset hálddašeapmái. Nubbin ulbmilin lei ovddidit ovttas 
Eanodaga gieldda sosiáladoaimmain sámeboarrásiidda sápmelašvuhtii vuođđuduvvi veahkehan- ja 
doarjjadoaimmaid. Dát sin árgabeaivvi doarjuma dihte. Goalmmát ulbmilin lei koordineret ja 
ovddidit doaibmanrieggá searveaktiivvaid ja almmolaš bálvalusaid buvttadeaddjiid ovttasbarggu ja 
lasihit plánavuloš doaimma.  

Projevtta áigge  ledje vuorasolbmuid máŋggakultuvrralaš veardásašgávnnadeamit, vánddardeamit ja 
leairrat ja lassin oapmahašdikšuid deaivvadeamit, virkkosmahttinbeaivvit ja leairrat. Projevtta olis 
ovddideimmet maid áššeolmmoš ruovttusfitnandoaimma ja persovnnalaš ceavzinplánaid hápmema. 
Dáid ulbmilin lei čohkket oktii, áiccalmahttit ja cielggasmahttit iešguhtege vuorasolbmo 
fierpmádaga ja čielggadit vejolaš váilevuođaid das. Vuolggasadjin lei ordnet sierra beliid 
ovttasbargofierpmádaga vehkii vuođđuduvvi doaimma ja nannet dan. Báikki aktiivvalaš olbmuid 
ovttasbarggu  oinnoleamos boađusin šattai eanodatlaččaid oktasaš deaivvadanbáiki, Luovatupa.  
Dan  ulbmilin lei fállat olgguštuvvan áitaga vuloš olbmuide deaivvadanbáikki, gosa lea álki boahtit.   

Projevtta boađusin  1) Eanodaga vuorasolbmot álge viššaleabbot doalahit sosiála searvadallama,  2) 
juvssaimet oinnolaš bohtosiid máŋggaid doaibmiid  fierpmádatovttasbargguin,  3) sámi 
vuorasolbmuid bálvalusat ovdánedje sámi jurdaga  mielde. Dehálamos bohtosat ledje: 
vuorasolbmuid veardásašdoarjjadoibmii fidnejuvvui máŋggakultuvrralaš doaibmamálle, máŋggaid 
doaibmiid  oapmahašdikšuid leairadoaibmamálle ja vuorasolbmuide oaivvilduvvon 
bálvalanrávagihppaga ráhkadeapmi.  

Čoavddasánit: boarrásiidbargu, vuorasolbmot, oapmahašdikšárat, sápmelaččat, sosiála 
veardásašdoarjjadoaibma, máŋggaid doaibmiid fierpmádatovttasbargu  
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1. JOHDANTO 
 

BIRGEN RUOVTTUS – PÄRJÄÄN KOTONA – projektin tarve Enontekiöllä 

nousi esille SámiSoster ry:n vuosina 2003 – 2006 toteuttaman Virkus gilli – Vireä 

kylä – projektin tuloksissa. Erityisesti ikäihmisten ja omaishoitajien aktivointi 

sekä kotona asumisen turvaaminen nähtiin tärkeinä kehittämisen kohteina. 

Sosiaalisen kanssakäymisen lisääminen ja vapaaehtoisen, järjestölähtöisen 

kansalaistoiminnan vahvistaminen alueella nousivat esille monissa eri yhteyksissä. 

Virkus gilli – Vireä kylä oli ”Kylä Elämän Keskus” -hankkeen itsenäinen 

osaprojekti, joka toimi viidessä kylässä saamelaisalueella. Projektien yhteisenä 

tavoitteena oli turvata kylien hyvinvointipalveluja ja kehittää uusia vaihtoehtoja 

niiden toteuttamiseen. Virkus gilli – Vireä kylä -projektin aikana aloitetut 

ikäihmisten ohjatun kerhotoiminnan ja omaishoitajien vertaistukitoiminnan 

kokeilut osoittivat, että tämän tyyppiselle toiminnalle on paljon kysyntää 

syrjäseudulla.  Projektin kartoituksen mukaan ikäihmiset haluavat asua kotonaan 

mahdollisimman pitkään. Tämä on myös valtakunnallisten suositusten ja 

Enontekiön kunnan vanhustyön linjausten mukaista. Ikäihmisten omaehtoisuuden 

ja osallisuuden lisäämisen on todettu auttavan ja edistävän merkittävällä tavalla 

heidän kotona pärjäämistään. Samalla se lisää heidän kokemaansa hyvinvointia. 

Vastaavasti omaishoitajat kaipaavat vertaistukea ja omaa virkistystoimintaa 

arjessa jaksamiseen. (Magga & Palojärvi 2006)  

Tähän palvelukysyntään on erityisesti järjestöjen tuottamilla tukimuodoilla hyvät 

mahdollisuudet vastata. Järjestöjen asema hyvinvointipalvelujen tuottajana ja 

hyvinvoinnin edistäjänä korostuu etenkin Lapin syrjäseuduilla. Pienten, 

syrjäseutujen kuntien palvelutuotannon haasteet ovat suuret, kuntatalouden 

resurssit ovat suppeat ja kyky vastata väestön palvelutarpeeseen on rajallinen. 

Monien eri toimijoiden yhteistyö on koettu tärkeänä toimintamuotona pienen 
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väestöpohjan harvaanasutulla alueella. Eri toimijoiden voimavaroja yhdistämällä, 

uusilla innovaatioilla ja hyvällä koordinaatiolla on mahdollista hyödyntää 

mahdollisimman tehokkaasti eri toimijoiden osaaminen ja voimavarat sekä tuottaa 

kunnan ikäihmisille monipuolista palvelutarjontaa. (Kilpeläinen & Nikunlassi 

2006, Kilpeläinen & Pohjola 2007) 

Omana erityiskysymyksenään nousevat esiin saamelaisten ikäihmisten erityistuen 

tarpeet ja sopivien työmuotojen sekä toimintamallien kehittäminen osana 

saamelaisalueen kuntien palvelutarjontaa. SámiSoster ry on perustamisestaan asti 

aktiivisesti toiminut sekä tämän näkökulman esiin tuojana että saamenkielisen ja 

kulttuuriset erityispiirteet huomionottavien palvelujen kehittäjänä. Yhdistys on 

käynnistänyt projektiperustaisesti vammaisten ja vanhusten asiamiestoimintaa 

sekä järjestänyt kulttuuritapahtumia ja erilaista virkistystoimintaa ikäihmisille ja 

omaishoitajille. Yhdistys on toiminut luontevassa kanssakäymisessä mm. 

saamelaisalueen seurakuntien ja kuntien kanssa ja järjestänyt valtakunnan rajat 

ylittäviä tapahtumia saamelaisvanhuksille.  

Saamelaisten ikäihmisten kohdalla omakielisellä ja kulttuuriset erityispiirteet 

huomioon ottavalla palvelutarjonnalla on erityisen suuri merkitys. Ikäihmiset ovat 

kasvaneet ja eläneet elinpiirissä, jota määrittää saamen kieli sekä perinteiset arvot, 

normit ja tavat. Sen vuoksi niiden ylläpitämisellä on erityisen suuri merkitys 

heidän hyvinvoinnilleen, turvallisuuden tunteelleen ja elämän merkityksellisyyden 

kokemukselleen. Iän myötä osa saamelaisvanhuksista unohtaa myöhemmin 

oppimansa suomen kielen, eikä pysty sen vuoksi hyödyntämään suomenkielisiä 

palveluja. Lisäksi ikäihmiset ovat saamelaisen perinteisen tiedon ja taitojen 

säilymisen ja siirtämisen kannalta kulttuurin avainhenkilöitä, ja heidän 

yhteisöllisen aseman turvaamisella on siten laajempaa merkitystä koko 

saamelaisyhteisön hyvinvoinnille. 
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2. PROJEKTIN PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 
 

2.1. PÄÄMÄÄRÄ JA PERUSTELUT 
 

Birgen ruovttus – Pärjään kotona -projektin päämääränä oli Enontekiön ikäihmisten 

ja omaishoitajien hyvinvoinnin edistäminen lisäämällä sosiaalista tukea sekä 

vahvistamalla heidän arjessa selviytymisen voimavarojaan ja niitä tukevia verkostoja. 

Tätä kautta pyrittiin edistämään ikäihmisten kotona pärjäämistä ja samalla tukemaan 

syrjäseutujen asuttuna sekä elinvoimaisena säilymistä. 

Ennen kaikkea sosiaalisella vuorovaikutuksella on todettu olevan suuri merkitys 

ikäihmisten kokemalle hyvinvoinnille. Tutkimusten mukaan ikääntyvien ihmisten 

hyvinvointiin vaikuttavat mm. kanssakäyminen muiden ihmisten kanssa, 

harrastukset, ystävät ja läheiset sekä itsensä tarpeelliseksi kokeminen (Tilastokeskus 

2006).  

Laajan ja harvaan asutun kunnan ikäihmiset ovat heikommassa asemassa kuin ne 

ikäihmiset, joilla on saatavilla tukitoimia ja palveluja päivittäisen selviytymisensä 

tueksi. Syrjäseudulle ominaisen negatiivisen väestökehityksen seurauksena 

asuinsijoilleen jääneet ikäihmiset kokevat paljon yksinäisyyttä ja turvattomuutta. 

Virkus gilli – Vireä kylä -projektin aikana nousi esiin tarve lisätä ikäihmisten 

mahdollisuuksia sosiaaliseen kanssakäymiseen. Väestön vähetessä ja elintapojen 

muuttuessa kylästelyperinne on vähentynyt eivätkä ikäihmiset useinkaan pääse 

itsenäisesti liikkumaan paikasta toiseen. Ikäihmiset tarvitsevat ohjatun 

vertaistoiminnan ohella paikan, jossa jollakin on aikaa kuunnella heitä ja keskustella 

heidän kanssaan.  

Lisäksi ikäihmisten arjen selviytymisessä on monia pulmia. Palvelujen etääntymisen 

ja samanaikaisesti tapahtuneen julkisten liikenneyhteyksien vähenemisen tai 
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lakkautuksen seurauksena jokapäiväisten asioiden hoitamisesta on tullut entistä 

hankalampaa. Vastaavasti yhteiskunnan monimutkaistumisen myötä palvelutarjonnan 

hyödyntäminen edellyttää monia sellaisia erityistaitoja, joihin ikäihmisten valmiudet 

ja rohkeus eivät aina riitä. Monet ikäihmiset kokevat tarvitsevansa avustusta asioiden 

hoitamisessa ja yhteydenpidossa viranomaisiin.  

Syrjäseudun omaishoitajat pyrkivät hoitamaan läheisiään kotonaan mahdollisimman 

pitkään. Omaishoitajan työ on sitovaa ja usein raskasta, yksinäistä puurtamista. 

Kaikki kotonaan läheisiään hoitavat ihmiset eivät miellä itseään omaishoitajiksi, 

eivätkä pääse osallisiksi lakisääteisistä palveluista. Suurimpina ongelmina ovat 

omaishoitajien fyysisen ja psyykkisen jaksamisen ohella sosiaalisten suhteiden 

vähyys. Hoitaja on sidottu ympäri vuorokauden hoitotyöhön, eikä useinkaan voi tai 

jaksa osallistua ulkopuoliseen toimintaan. Vertaistukea ja sosiaalista kanssakäymistä 

lisäämällä voidaan edesauttaa merkittävällä tavalla omaishoitajien jaksamista.  

Kunnan eri osissa, pitkienkin etäisyyksien päässä asuvat ikäihmiset eivät ole tasa-

arvoisessa asemassa palvelujen saatavuuden suhteen. Palvelutarjonta on keskittynyt 

pitkälti Hetan kuntakeskukseen. Yhtenä projektin tärkeänä tavoitteena olikin pyrkiä 

vähentämään tätä eriarvoisuutta ja huomioimaan erityisesti sivukylillä asuvien 

ikäihmisten ja omaishoitajien tarpeet sekä järjestämään mahdollisuuksien mukaan 

toimintaa myös sivukylille. 

Erityishuomion kohteena projektissa olivat saamelaisten ikäihmisten ja 

omaishoitajien tarpeet, koska ne eivät tule riittävästi huomioiduiksi muiden 

toimijoiden toimintamuodoissa. Saamelaiskulttuurille on ollut ominaista vahva 

yhteisöllisyys ja sukulaisten suuri merkitys. Ihmisten identiteetti, hyvinvointi ja 

toimeentulo ovat muotoutuneet perinteisesti paikkaan ja (suku)yhteisöön kuulumisen 

kautta. Kielellä ja kulttuurisilla arvoilla, normeilla sekä tavoilla on ollut keskeinen 

merkitys identiteetin ja hyvinvoinnin rakentumisessa. Lisäksi perinteiset elinkeinot ja 

niiden kautta jäsentyvä vuoden kierto ovat muodostaneet yksilön sekä yhteisön arjen 

toimintojen perustan. Elintapojen ja yleisten yhteiskunnallisten muutosten myötä 
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yhteisöllisyyden puitteet ja toimintaedellytykset ovat osin murentuneet. Kuitenkin 

saamelaisalueella saamen kielen ja kulttuuristen käytäntöjen asema on vielä säilynyt 

etenkin saamelaisten ikäihmisten elämän peruslähtökohtana. 

Saamelaisalueen kunnissa ja paikallisyhteisöissä saamen kielen ja kulttuurin asema 

vähemmistökielenä ja -kulttuurina eivät kuitenkaan ole olleet itsestään selviä. Etnisiä 

suhteita ovat kärjistäneet viime vuosikymmeninä saamelaisten asemaan ja oikeuksiin 

alkuperäiskansana sekä maankäyttöoikeuksiin kohdistuvat kiistat. Tämän 

lähtökohtatilanteen vuoksi paikallistason monikulttuurista kanssakäymistä edistävät 

toimet edesauttavat merkittävällä tavalla yhteisöllistä hyvinvointia. 

 

2.2. VANHUSTYÖN TAVOITEOHJELMAT  
 

Ikäihmisten palveluiden laatusuositusten (2008) mukaan kotona asumista tukevia 

palveluja tulee lisätä ja pitkäaikaisen laitoshoidon osuutta vähentää. Ikäihmisten arjen 

kannalta kotiin tai lähietäisyydeltä kotoa saatavat palvelut ovat keskeisiä. Vastaavasti 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi on etsittävä uusia toimintatapoja ja 

toimittava tavoitteellisesti yhteistyössä julkisen, kolmannen ja yksityisen sektorin eri 

toimijoiden kesken. 

 

Laatusuositusten mukaan ikäihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja 

kuntoutukseen kannattaa panostaa, koska hyvinvointi ja terveys vaikuttavat 

ratkaisevammin sosiaali- ja terveyspalvelujen tarpeeseen sekä palvelujen 

kustannuksiin ja rahoituksen kestävyyteen kuin ikääntyneiden määrän lisääntyminen 

sinänsä. Ikääntyneiden hyvinvoinnin ja terveyden koheneminen tukee itsenäistä 

suoriutumista, kotona asumista ja mahdollisuuksia toimia aktiivisena 

yhteisön ja yhteiskunnan jäsenenä. Ennalta ehkäisyn, riskien hallinnan ja varhaisen 

puuttumisen vaikuttavuudesta on olemassa tutkimusnäyttöä. (Ikäihmisten palveluiden 

laatusuositus 2008) 
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Keskeisiä ihmisarvoisen vanhuuden turvaavia eettisiä periaatteita ovat 

laatusuositusten mukaan: itsemääräämisoikeus, voimavaralähtöisyys, 

oikeudenmukaisuus, osallisuus, yksilöllisyys ja turvallisuus. Lisäksi laatusuositus 

nostaa osallisuuden keskeiseksi asiaksi asiakkaiden palveluiden kehittämisessä. Eri 

palveluissa on turvattava asiakkaiden mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palvelujen 

laadun kehittämiseen. (Ikäihmisten palveluiden laatusuositus 2008) 

 

Laatusuosituksen mukaan jokaisessa kunnassa tulee olla ikääntymispoliittinen 

strategia. Strategian vision ja linjausten tarkoituksena on ohjata seniori- ja 

vanhustyön kehittämistä. Enontekiön kunnan vanhustenhuollon toimintaohjelman 

(2004–2006) linjausten mukaisina tavoitteina on, että enontekiöläiset säilyttävät 

ikääntyneinäkin toimintakykynsä ja osallistuvat aktiivisesti kylänsä sekä yhteisönsä 

elämään. Vapaaehtoisella läheis- ja naapuriavulla sekä –tuella todetaan olevan 

merkittävä rooli tässä. Suunnitelmassa suositetaan, että yhdistykset huomioisivat 

ikäihmisten toimintakyvyn ylläpidon ja edistämisen toiminnassaan, ja että ikääntyvät 

huomioidaan vapaa-aikatoiminnoissa järjestämällä sekä tukemalla heidän harrastus- 

ja toimintamahdollisuuksiaan.  Vuosien 2006–2010 Ikäihmisten hyvinvointi ja 

palvelut -suunnitelmassa korostetaan erityisesti muistihäiriöiden ja masennuksen 

ennalta ehkäisyä Enontekiön vanhustyön haasteena.  

 

Saamelaiskäräjien sosiaali- ja terveysalan kehittämisohjelman (2008 - 2011) 

mukaisina tavoitteina ovat, että saamelaisten saavat sosiaali- ja terveyspalvelut 

saamenkielisinä ja palvelut on tuotettu saamelaisista lähtökohdista. Ohjelmassa 

todetaan, etteivät saamelaiset vanhukset ole valtaväestön vanhuksiin verrattuna 

yhdenvertaisessa asemassa. Saamelaisvanhuksilla on vain vähäisissä määrin käyttää 

äidinkieltään palvelujärjestelmässä. Vanhusten palvelujen kehittämisessä tulisi 

turvata omakielisten palvelujen saatavuuden ohella myös ikäihmisten mahdollisuus 

elää mahdollisimman pitkään omassa kieli- ja kulttuuriympäristössään. 
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Saamelaisen sosiaalipalvelujen kehittämisyksikköhankkeen kehittämispäivillä 

(vuosina 2007–2009) yhdessä laatiman mallinnuksen mukaan saamelaiserityinen 

palvelu vanhustyössä rakentuu: 1) luottamuksellisen suhteen rakentamisen, 2) 

kiireettömän yhdessäolon, keskustelun ja kuuntelun sekä 3) yhdessä tekemisen 

varaan. On tärkeätä, että saamelainen ikäihminen kohdataan hänen omalla 

äidinkielellään ja kulttuuriset kommunikaatiotavat huomioon ottaen. Tämä pätee 

vuorovaikutussuhteen rakentamisen, tilannekartoituksen, toimintamuotoihin. 

(Vesterinen 2009) 

SámiSoster ry:n toimintasuunnitelman (2010–2013) mukaisesti yhdistys edistää 

saamelaisille tarjottujen, saamenkielisten palveluiden laadun, vaikuttavuuden ja 

saatavuuden parantamista sekä toteuttaa kehittämistoimintaa siten, että saamelaisten 

osallisuus lisääntyy ja syrjäytyminen vähenee. Yhtenä painopistealueena on 

ikäihmisten aseman, toimintakyvyn ja hyvän hoidon edistäminen. Vanhustyö on ollut 

SámiSoster ry:n toiminnassa mukana jo järjestön toiminnan alusta lähtien. 

SámiSoster ry:n historian ensimmäinen projekti Áššeolmmái – Asiamiestoiminta, 

vuosina 1999–2006, oli suunnattu niin vanhuksille, vammaisille kuin muillekin 

erityisryhmille. Enontekiöllä aloitettiin saamenkielisten vanhusten tukitoiminta eli 

Veahkki-toiminta Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamana projektina vuosina 

2000–2002. Nykyisin SámiSoster tuottaa sitä ostopalvelusopimuksella Enontekiön 

kunnalle.  

SámiSoster ry:n eri projekteissa on pyritty kehittämään järjestölähtöistä vanhustyötä, 

huomioiden saamelaiserityisyys ja saamelaisalueen erityisyys toimintaympäristönä. 

Sosiaalisen kanssakäymisen lisääminen, monikulttuurisuus, ikäihmisten aktivointi, 

vuorovaikutuksellisuus sekä eri toimijoiden yhteinen toiminta on luonnollista ja 

suunnitelmallista kaikessa vanhustyössä mitä on tehty. (Palojärvi & Labba 2010) 
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2.3. KOHDERYHMÄ   
   

• Enontekiöläiset ikääntyvät ja ikääntyneet ihmiset sekä erityisesti kunnan 
saamelaiset ikäihmiset 

  
• omaishoitajat Enontekiöllä ja saamelaisalueella  

• vanhustyön ja omaishoitajien parissa tehtävän työn toimijat kunnan 

alueella mm. järjestöjen työntekijät 

• osaltaan myös kunnan vanhustyön henkilöstö ja vanhustenhuollon 

palvelujärjestelmä 
 

 

2.4. PROJEKTIN TAVOITTEET 
 

Projektin päämäärään pyrittiin kolmen osatavoitteen kautta: 1) kehittämällä 

monitoimijaperustaista auttamistoimintaa ikäihmisten ja omaishoitajien tueksi 

Enontekiöllä 2) kehittämällä saamelaiserityisiä toimintamuotoja kotona asuvien 

ikäihmisten tueksi ja 3) koordinoimalla ja kehittämällä toimijoiden verkostoja ja 

yhteistoimintaa ikäihmisten ja omaishoitajien tueksi. 

 

Tavoite 1. 

Kehitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ikäihmisten ja 
ikääntyvien ihmisten sekä omaishoitajien arjen voimavaraksi 
järjestölähtöistä auttamistoimintaa, jolla voidaan edistää kunnan eri 
osissa asuvien ihmisten hyvinvointia ja kotona asumista.  

 Kehitetään ja mallinnetaan yhdessä kunnan vanhustenhuollon kanssa 
vanhusten arjen voimavaraksi pärjäämissuunnitelmia ja niiden 
toteuttamissuunnitelmia yhdessä vanhusten, heidän lähiyhteisönsä ja eri 
auttamistahojen kanssa. Toiminnassa vahvistetaan ikääntyneiden ihmisten 
osallisuutta oman elämänsä hallinnassa. Vanhusten parissa tehtävä asiakastyö 
toteutetaan tiiviisti Enontekiön kunnan vanhustenhuollon kanssa, jolloin 
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yksilöllisessä pärjäämissuunnitelmassa koordinoidaan sekä SámiSoster ry:n 
että muiden toimijoiden vastuualueet ja yhdessä laaditaan toteuttamiskelpoinen 
ja realistinen kotona asumista tukeva toteuttamissuunnitelma. Kehitetään 
toimivaa tiedonkulkua eri toimijoiden välille mm. teknologiaa hyödyntäen.  
 

 Järjestölähtöisellä toiminnalla vaikutetaan myönteisten asenteiden syntymiseen 
teemalla ” Naapurissa on vanhus – käväise kattomassa”.  Hyödynnetään Virkus 
gilli – Vireä kylä -projektissa saatuja kehittämisideoita. 

 
 Projektin aikana kehitetään edelleen SámiSoster ry:n Virkus gilli – Vireä kylä - 
projektissa aloitettuja omaishoitajien vertaistukiryhmiä yhteistyössä muiden 
toimijoiden kanssa, joiden yhteydessä aktivoidaan omaishoitajia kouluttamalla 
ja järjestämällä teemapäiviä. Tukiryhmiä pyritään saamaan joka puolelle laajaa 
kuntaa. Yhteistyökumppanina mm. Länsi-Pohjan Omaiset ja Läheiset ry:n 
Power -projekti, Enontekiön kunta ja seurakunta 
 

 Yhteistoiminnassa Luoteis-Lapin kuntien vanhustyön projektin ja muiden 
toimijoiden kanssa osallistutaan teknologisten sovellusten hyödyntämiseen 
tiedonkulun parantamisessa eri toimijoiden välillä esim. sähköinen viestivihko, 
kokeillaan toimintaa muutamien asiakkaiden kohdalla, jotka asuvat eri puolilla 
kuntaa.  
 

 Saamelaisalueen omaishoitajia aktivoidaan osallistumaan SámiSoster ry:n 
Anna ja Arvo – projektin järjestämille alueellisen saamenkielisen 
omaishoitajien virkistys/koulutusleireille vuosina 2007–2008  ja Birgen 
ruovttus – Pärjään kotona -projektin projektityötekijä osallistuu ko. leireille 
yhtenä ohjaajana 

 

Tavoite 2 

Kehitetään yhteistyössä Enontekiön kunnan saamelaisen kehittäjä-
sosiaalityöntekijän, saamelaisvanhusten Veahkki-toiminnan ja 
Saamelaisen sosiaalityön kehittämisyksikkö -hankkeen kanssa 
saamelaisvanhusten arjen tueksi toimintaa, joka pohjautuu 
saamelaisten perinteiseen tietämykseen ja perinteisiin taitoihin 
ikäihmisten arkielämän hallinnassa ja eri sukupolvien kohtaamisessa. 

 

 Projektissa kehitetään yhdessä toimimista ja harrastuspiirejä ikäihmisille 
tukemaan ja edistämään sosiaalista hyvinvointia, ja ylläpitämään arjen 
toimintakykyä. 
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 Huomioimalla toiminnassa saamenkielen- ja kulttuuriperinnön siirtymisen 
lapsille ja nuorille voidaan järjestää ikäihmisille areenoita, joissa he voivat 
tuntea itsensä tarpeellisiksi mm. opastamalla ja kertomalla kulttuuriin kuuluvaa 
perinnettä uusille sukupolville omien kokemustensa pohjalta. 

 

 Kehitetään ikäihmisten välistä sosiaalista kanssakäymistä myös raja-alue 
yhteistyönä SámiSoster ry:n Virkus gilli – Vireä kylä -projektissa saatujen 
kokemusten perusteella Enontekiön ja Norjan Kautokeinon sekä Ruotsin 
Karesuandon välillä. Tässä toiminnossa voidaan kehittää erityisesti 
saamelaisten ikäihmisten omakielistä sosiaalista kanssakäymistä koska raja-
alueella saamenkieli on yhteinen kieli ja sukulaisia sekä läheisiä asuu 
kummallakin puolella rajaa. Samalla voidaan etsiä ja kehittää uusia 
yhteistoiminta-alueita raja-alueilla.  

 

 SámiSoster ry:n ”Duostta geavahit dihtora ja čále sámegillii” -hankkeessa 
opastetaan ikäihmisiä käyttämään tietokonetta ja hyödyntämään internetiä, 
joten hanke tukee osaltaan vanhusten kotona asumista. Ko. toimintaa 
hyödynnetään vanhusten kotona asumisen tukemisessa. 

 

 

Tavoite 3 

Koordinoidaan ja kehitetään toimintakentässä sekä järjestöjen että 
muiden toimijoiden yhteistyötä ja kehitetään siitä suunnitelmallista 
toimintaa sekä eri järjestöjen välillä että julkisen (kunta, 
kuntayhtymä ja seurakunta) toiminnan välille. 

 

 Koordinoidaan Enontekiön alueella toimivien eri järjestöjen välistä toimintaa, 
mm. keräämällä tiedot eri järjestöjen toiminnasta, järjestämällä eri projektien 
projektityöntekijöiden kokoontumisia ja järjestämällä järjestötoreja ja info- 
tilaisuuksia, joissa mm. tiedotetaan kuntalaisille ko. toiminnoista. 
Koordinoimisella vältytään sekä päällekkäiseltä toiminnalta että irralliselta 
yksintyöskentelyltä 

 

 Kehitetään konkreettista toimijaverkostoa ja aitoa kumppanuutta kunnan, 
seurakunnan ja eri järjestöjen välille. Verkostokokoontumisissa sovitaan 
vastuut ja tehtävät. 
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 Eri toimijoiden välille luodaan teknologiaa hyödyntäen säännöllistä tietojen 
vaihtoa sekä järjestetään ajoittain konkreettisia kokoontumisia.      

 
 Yhteistyössä kunnan, kuntayhtymän ja eri järjestöjen kanssa työstetään 
Enontekiön vanhuksille sekä ikääntyville ihmisille palveluopasta, jota myös 
päivitetään projektin aikana.  

 
 SámiSoster ry:n, Enontekiön kunnan, Enontekiön seurakunnan ja muiden 
kunnan alueella toimivien järjestöjen yhteisen ”Toimintatupa” – projektin 
toiminnan jatkaminen ja kehittäminen koko kunnan yhteiseksi kohtauspaikaksi 
sekä sosiaalisen kanssakäymisen olohuoneeksi 

 

 

3. PROJEKTIN JÄRJESTÄYTYMINEN 
 

Birgen ruovttus – Pärjään kotona -projekti oli nelivuotinen (2006 – 2009) ja se 

toteutettiin Raha-automaattiyhdistyksen tuella. Projektiin palkattiin kokoaikainen 

projektisihteeri, Leena Palojärvi. Lisäksi vuodesta 2008 lähtien projektin varoin 

maksettiin työvoimahallinnon palkkatuella ja Enontekiön kunnan kuntaosuudella 

palkatun, yhteisellä toimintatuvalla eli Luovatuvalla työskentelevän, 

projektityöntekijän omavastuuosuus.  

 

Projektille oli tarkoitus nimetä ohjausryhmä, mutta lukuisten vaiheiden jälkeen 

toimivaa kokoonpanoa ei onnistuttu saamaan. Sen sijaan pienimuotoisempi 

projektitiimi vastasi projektin ohjauksesta. Projektitiimiin kuuluivat projektisihteerin 

ohella SámiSoster ry:n toiminnanjohtaja ja Enontekiön kunnan sosiaalitoimen 

osastopäällikkö Annikki Kallioniemi sekä saamenkielinen kehittäjä-sosiaalityöntekijä 

Anne-Maria Näkkäläjärvi. Lisäksi projektisihteeri hyödynsi paikallisten toimijoiden 

asiantuntemusta pitämällä yllä suoria henkilökontakteja. Tällainen joustavampi, 

asiaperustainen ohjaustapa sekä suorat kontaktit asiantuntijoihin on todettu 

SámiSoster ry:n aiemmissa hankkeissa toimivaksi menettelytavaksi. Se on 

mahdollista pienten yksiköiden ja matalan hierarkian alueella toimittaessa. 
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SámiSoster ry:n hallituksen nimeämänä vastuuhenkilönä, yhdistyksen 

toiminnanjohtaja Ristenrauna Magga toimi projektisihteerin esimiehenä ja 

projektitiimin jäsenenä. SámiSoster ry:n toimistosihteeri vastasi projektin 

kirjanpidosta ja taloustoteutuman raportoinnista. Yhdistyksen hallitus hyväksyi 

projektin toimintasuunnitelman ja seurasi budjetin toteutumista neljännesvuosittain. 

Projektin toteutumisesta raportoitiin RAY:lle sekä neljännesvuosittaisten 

osaraporttien että vuosiraporttien muodossa. 
 

 

4. TOIMINTAYMPÄRISTÖN ERITYISPIIRTEET 
 

4.1.  SAAMELAISALUE 
 

Saamelaisalueeseen kuuluvat Enontekiön, Utsjoen, ja Inarin kunnat sekä Sodankylän 

kunnan pohjoisosa, nk. Lapin paliskunnan alue. Maantieteellisten ja ilmastollisten 

olosuhteiden, pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen lisäksi saamelaisalueen 

erityispiirteenä on myös monikulttuurisuus ja -kielisyys. Keskeisimmät peruspalvelut 

kyläkauppa ja kyläkoulu pääsääntöisesti puuttuvat pienimmistä elävistä kylistä, 

vaikka niitä on jo pitkään pidetty eräänlaisina kylien elinkelpoisuuden symboleina. 

Palveluiden saavutettavuus on ongelmallista, koska etäisyydet ovat pitkiä.  

Saamelaisten kotiseutualueelle on tunnusomaista hidas taloudellinen kasvu, 

muuttotappio ja korkea työttömyys. Työikäinen väestö muuttaa työn tai koulutuksen 

perässä pois saamelaisalueelta ja erityisen huolestuttavaa on, että saamelaisten määrä 

saamelaisten kotiseutualueella on vähentynyt poismuuton johdosta vuosien 1995 ja 

2003 välillä 10 % mikä on enemmän kuin väestön väheneminen yleensä samalta 

alueelta (7-8 %). 
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Syrjäkylien tyhjeneminen palveluista ja työikäisestä väestöstä asettavat pohjoisen 

kunnat uusien haasteiden eteen. Vanhukset jäävät kylille ja haluavat edelleen asua 

kotona. Vanhainkodit ovat kuntakeskuksissa, ja jo nyt täynnä. Omaishoitajat ovat 

yksi keino auttaa vanhuksia asumaan kodeissaan niin kauan kuin omaishoitajia 

löytyy. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että omaishoitajien jaksamisesta, riittävästä 

tuesta, ohjauksesta ja koulutuksesta sekä vapaiden järjestämisestä huolehditaan 

asianmukaisesti. 

 

4.2.   ENONTEKIÖ 
 

Enontekiö on Suomen Käsivarren alueen kunta, jonka rajanaapureina ovat Ruotsi ja 

Norja. Enontekiö on pinta-alaltaan 8 464 km². Etäisyydet kunnan sisällä ovat 

pisimmillään n. 300 km Kilpisjärveltä Nunnaseen ja Ylikyröön. Projektin 

lähtötilanteen mukaan (2006) kunnan asukasluku oli 2024 henkilöä (31.12.2003), ja 

heistä saamelaisia n. 19 %. Kunnan väestöstä yli 65–vuotiaita oli 15,6 %. 

Työttömyysaste maaliskuussa 2005 oli 23,5 %. 

Enontekiön hallinnollinen keskus on Hetan kirkonkylä. Siellä sijaitsevat 

kunnanvirastot, vanhainkoti, saamenkielinen ja suomenkielinen 

ryhmäperhepäiväkoti, työvoimatoimisto, apteekki, kirkkoherranvirasto, pankit ja 

kaupat. Verotoimisto, Kihlakunnan nimismiehen toimisto, ja KELA:n toimistot ovat 

naapurikunnassa Muoniossa. KELA:lla ja Käsivarren kihlakunnan nimismiehen 

toimistoilla on kerran viikossa palvelupäivä Hetassa.  

Terveydenhuolto hoidetaan Muonion-Enontekiön kansanterveystyön kuntayhtymän 

kautta. Enontekiöllä on terveysasema, joka on auki arkisin klo 8-16. Terveysasemalla 

on 2 lääkäriä, 2 hammaslääkäriä, laboratorio, äitiys- ja lastenneuvolapalvelut, ja 

fysioterapiapalvelut. Kuntayhtymän vuodeosasto ja röntgen ovat Muoniossa, samoin 

lääkärin ilta- ja viikonloppupäivystykset. Karesuvannossa on terveystalo, jossa 

työskentelee yksi terveydenhoitaja ja kotisairaanhoitaja. Lääkäri käy Karesuvannossa 
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ja Kilpisjärvellä tarpeen mukaan. Työterveyshuolto toimii kuntayhtymän kautta, ja 

työterveyshoitaja käy Enontekiöllä tarvittaessa.  

Hetassa on 20-paikkainen vanhainkoti, Luppokoti, ja sen yhteydessä vanhusten 

vuokra-asuntoja. Vammaisten toimintapiste Hyrylässä työskentelee kaksi ohjaajaa. 

Asumispalvelusäätiö ASPA on aloittanut palveluasumisyksikön palvelut Hetassa 

kesällä 2006. Yksityistä palveluntuotantoa fysioterapeutin palveluja lukuun ottamatta 

ei kunnassa ole. Eri järjestöillä toimii Enontekiön kunnan alueella sosiaalialan 

kehittämisprojekteja mm. päihdetyötä, lapsiperheiden varhaisvaiheen tukea sekä 

omaishoitajien asemaa turvaavia projekteja.  

Saamenkielisiä palveluja sosiaali- ja terveydenhuollossa on lasten päivähoidossa. 

Hetassa toimivassa saamenkielisessä ryhmäperhepäiväkoti Miessissä on kaksi 

työntekijää, ja Karesuvannossa on yksi saamenkielinen perhepäivähoitaja. 

Enontekiön kunta on palkannut Saamelaiskäräjien kautta kanavoituvan 

erityismäärärahan turvin yhden työntekijän saamenkielisin väestön omakieliseksi 

kotipalvelutyöntekijäksi, nk. Veahkki-työntekijä. 

Enontekiön kunnan sosiaalitoimesta vastaa seitsemänjäseninen sosiaalilautakunta. 

Esittelijänä toimii kunnan sosiaalisihteeri. Asiakas- ja perhekohtaista työtä tekevät 

sosiaalisihteeri ja vanhustyönjohtaja, ja v. 2005 aikana työnsä aloittanut 

saamenkielinen kehittäjä-sosiaalityöntekijä. Muonion-Enontekiön kansanterveystyön 

kuntayhtymän hallinnosta vastaa yhtymävaltuusto ja – hallitus. 

Ikäihmiset asuvat Enontekiöllä pääasiassa pienissä sivukylissä, Nunnasesta 

Sonkamuotkaan ja Maunuun, joista matkaa kirkonkylään kertyy 18 – 70 kilometriin. 

Enontekiön kunnan alueella oli hankkeen alkaessa neljä päivittäistavarakauppaa: 

Peltovuomassa, Vuontisjärvellä, Hetassa ja Kilpisjärvellä. Nyt kaksi niistä on 

lakkautettu. Kilpisjärveltä Hettaan on matkaa 180 kilometriä, eikä tällä välillä ole 

Suomen puolella yhtään kauppaa, pankkia eikä postia. Ruotsin Karesuandossa on 

kaksi päivittäistavarakauppaa.  
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Julkinen liikenne toimii kunnan sisällä kohtalaisesti. Nunnasesta ja Karesuvannosta 

pääsee Hettaan kouluautojen mukana arkipäivisin, mutta joutuu käyttämään matkaan 

koko päivän. Muualta kunnasta pääsee kerran viikossa palveluliikenteen mukana, 

mutta tämä palvelukokeilu päättyy vuoden 2006 lopussa. Julkista liikennettä 

Enontekiön kunnan ulkopuolelle on kaksi kertaa päivässä kulkeva linja-autoliikenne. 

 

 

 
 

Kuva 1. Enontekiön kylät (lähde: Enontekiön kunta) 

 

 

5. PROJEKTIN TOTEUTUS 
 

Birgen ruovttus – Pärjään kotona -projekti käynnistyi huhtikuussa 2006. Toiminnan 

nopeaa käynnistämistä helpotti merkittävällä tavalla se, että projekti pääsi alkamaan 

välittömästi SámiSoster ry:n aiemmin toteuttaman, Virkus Gilli – Vireä kylä - 

projektin päättyessä, ja jatkoi siinä kokeiltujen, hyväksi havaittujen työmuotojen 

kehittämistä. Projektisihteerillä oli käytössä valmiit paikallisverkostot ja 
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vahvuutenaan hyvä paikallistuntemus sekä tarvittava osaaminen. Toimintamuotoja 

päästiin kokeilemaan ja kehittämään heti. 

 

5.1. IKÄIHMISTEN MONIKULTTUURISEN SOSIAALISEN 

KANSSAKÄYMISEN LISÄÄMINEN 
 

Ikäihmisten sosiaalisen vuorovaikutuksen lisäämiseksi päätettiin jatkaa ja kehittää 

aiemmin toteutetun Virkus gilli – Vireä kylä -projektin hyväksi havaitsemia, ohjattuja 

vertaistapaamisia. Toiminnan perusidea rakentuu siihen, että ikäihmiset tarvitsevat 

yhteisiä kokoontumisia, joihin he voivat osallistua kykyjensä ja voimiensa mukaan. 

Tämän on todettu jäsentävän yksin asuvien ikäihmisten arkea ja tuovan kaivattua 

lisäsisältöä heidän elämäänsä. 

 

Vertaistapaamiset  

Vertaistapaamisten luonne muotoiltiin paikallisen elämänmuodon ja kulttuuristen 

tapojen sekä kommunikaatiokäytäntöjen mukaiseksi. Tapaamiset olivat pääosin 

vapaamuotoisia tilaisuuksia, joissa oli lämminhenkinen tunnelma. Tavoitteena oli, 

että ikäihmiset pääsevät kahvistelun lomassa jutustelemaan, ja että heitä kuunnellaan 

riittävästi. Moni heistä asuu yksin, eikä heillä ole päivittäistä juttuseuraa. Ikäihmiset 

ovat usein tyytyväisiä saamansa kotipalvelun, terveydenhuollon, tai sosiaalihuollon 

palveluihin, mutta henkilöstöllä ei ole riittävästi aikaa tiukkojen aikataulujensa 

puitteissa keskustella ja kuunnella heitä. Vastaavasti lähisukulaiset voivat asua 

kaukana, eikä kulkeminen naapureihin tai erilaisiin tapahtumiin onnistu kovin 

helposti. Birgen ruovttus - projektissa järjestetyt vertaistapaamiset toimivat 

eräänlaisena kylästelykulttuurin jatkeena, ja vahvistivat ikäihmisten yhteisöllisyyden 

tunnetta ja kuuluvuutta. 
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Vapaan sosiaalisen kanssakäymisen lomassa järjestettiin jokaisen kokoontumisen 

yhteydessä jotain pientä psyykkistä tai fyysistä vireyttä lisäävää toimintaa. 

Liikuntatuokiot, virsilaulu ja tietokilpailut osoittautuivat erityisen suosituiksi. 

Jumppahetket koettiin tärkeiksi, koska kaikki eivät enää liiku kotona ollessaan yhtä 

paljoa kuin ennen. Jumppatuokion on todettu edistävän merkittävällä tavalla 

ikäihmisten kunnon ylläpitämistä sekä koordinaation ja tasapainon hallintaa. 

Periaatteena tapaamisissa oli, että jokainen saattoi osallistua liikuntaan voimiensa 

mukaan. Pieni aivojumppa tietokilpailujen, arvoitusten ja päättelyjen muodossa 

edesauttaa puolestaan ikäihmisten henkisen vireyden ylläpitoa ja takaa onnistumisen 

kokemuksia muistisairauksista kärsiville. Tietokilpailuissa aiheina olivat niin 

maailmanlaajuiset asiat, kuin paikallistuntemus. Paikallista historiaa käytiin läpi 

vapaamuotoisissa keskusteluissa ja muisteluissa, joita käytiin joka kerta kun 

kokoonnuttiin yhteen.   Tietokilpailujen ja visailujen pohjana käytettiin myös erilaista 

valmista materiaalia, jota saatiin esimerkiksi Vanhustyön Keskusliitosta ja muista 

projekteista.  

Yhteinen kahvihetki oli myös yksi tärkeä osa kerhoja ja kokoontumisia. Paikallisessa 

kulttuurissa vieraanvaraisuus on kunnia-asia, ja yleensä vieraille tarjotaan aina kahvit, 

joskus jopa kokonainen ateria. Kahvistelun lomassa on luontevaa keskustella ja 

vaihtaa kuulumisia vähän oudompienkin ihmisten kanssa. 

Yhteiset laulutuokiot olivat tärkeä osa tapaamisia. Virsien ja hengellisten laulujen 

laulaminen on tärkeä osa paikallisten ikäihmisten jokapäiväistä elämää ja 

arvomaailmaa. Vertaistapaamisista ei kuitenkaan toivottu tulevan suoranaista 

Raamattu-piiriä. SámiSoster ry:n, Kirkon saamelaistyön ja Enontekiön seurakunnan 

toteuttaman Anna ja Arvo -hankkeen toiminnan aikana järjestettiin lisäksi yhteisiä, 

kaksikielisiä virsilaulutilaisuuksia. Näihin tilaisuuksiin kokoonnuttiin Hetassa 

Luovatuvalla ja Karesuvannossa kappelissa, mutta myös muissa kylissä 

kokoonnuttiin tavallisten ihmisten kodeissa. Virsilaulutilaisuuksissa oli mukana niin 

ikäihmisiä kuin myös koululaisia. Virsilaulutilaisuuksia oli vetämässä saamelaisten 
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pappi Inarista. Tarkoituksena oli laulaa vanhoja, tuttuja virsiä, kuin myös opetella 

uudempia ja oudompia virsiä. 

Vertaistapaamisten ohjelmistossa huomioitiin myös erilaisia teemoja mm. vanhanajan 

ompeluseurat, joulukauden avajaiset, liikenneturva. Kevätkauden päättäjäisiä 

juhlittiin ulkona, jos säät sallivat. Lähiympäristössä on useita helppopääsyisiä 

retkeilypaikkoja, joihin kokoonnuttiin kahvistelemaan ja paistamaan lättyjä, 

makkaraa ym. Samalla tarkkailtiin kevään merkkejä luonnossa. Kevätkauden 2009 

päättäjäisiä vietettiin Käkkälön kodalla, ja siihen osallistui runsaasti ikäihmistä 

Peltovuoman, Nunnasen, Vuontisjärven ja Hetan kylistä. Syyskauden päättäjäisiä 

vietettiin joulukahvien merkeissä viikolla 50. Lisäksi oli seurakunnan järjestämä 

joulujuhla, joka oli suunnattu kaikille seurakuntalaisille, mutta käytännössä 

ruokailuun osallistui vain ikäihmisiä ja vanhuksia. Projektisihteeri oli mukana 

jouluruokailussa auttamassa tarjoilussa. 

 

Teematapahtumat 

Viikkotapaamisten ohella järjestettiin suurempia teematapahtumia, jotka olivat 

avoimia kaikille. Valtakunnallisella vanhustenviikolla järjestetyt tilaisuudet olivat 

yksi tärkeä keino sekä koota ikäihmisiä yhdelle koolle, että herättää kunnan muiden 

toimijoiden kiinnostus ikäihmisten asemaan ja tarpeisiin. Birgen ruovttus – projekti 

järjesti Enontekiöllä tapahtuman ” Vanhus marginaalissa”, yhteistyössä seurakunnan 

diakoniatyön kanssa 11.10.2007. 

Lokakuussa 2008, valtakunnallisella vanhusten viikolla Birgen ruovttus -projekti 

järjesti Hetassa SámiSoster ry:n 10-vuotistaipaleen kunniaksi tapahtuman, johon 

kutsuttiin enontekiöläisiä ikäihmisiä. Tapahtumaan järjestettiin kuljetus, ja paikalle 

saatiinkin n. 45 ikäihmistä ympäri Enontekiön laajaa kuntaa. Tapahtuma oli 

järjestetty ikäihmisten ehdoilla, pääpaino tapahtumassa ei ollut pitkillä juhlapuheilla, 

vaan ihmisten seurustelulla keskenään. 
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Lokakuussa 2009, valtakunnallisella vanhusten viikolla Birgen ruovttus -projekti 

järjesti erilaisia tapahtumia eri puolilla Enontekiötä, mm. ikäihmisten kerhon 

Peltovuomassa, jonka yhteydessä huomioitiin erityisesti viikon teema ”Kuntoutus 

kunniaan” sekä vanhusten ulkoilupäivän Karesuvannossa, jossa ulkoiltiin 

ampumaradan grillikodalle nokipannukahville. Ulkoilupäivän järjestämiseen 

osallistui myös Enontekiön kunnan kotipalveluhenkilöstöä Karesuvannosta, sekä 

muita SámiSoster ry:n projektityöntekijöitä. Varsinainen vanhustenviikon juhla 

järjestettiin 10.10.2009 perinteisesti Hetassa seurakuntakodilla, ja tähän juhlaan oli 

myös kuljetus järjestetty eri puolilta kuntaa. Mukana oli sekä saamelaisia että 

suomalaisia, niin kotona asuvia ikäihmisiä kuin vanhainkodin asukkaitakin. 

 

Retkitoiminta 

Viikkotapaamisten ohella järjestettiin sosiaalista kanssakäymistä ja henkistä vireyttä 

edistävää retkitoimintaa. Retkien järjestämisessä tehtiin yhteistyötä SámiSoster ry:n 

vuosittaisen ikäihmisten tapahtuman ja Enontekiön seurakunnan kanssa. SámiSoster 

ry on järjestänyt ikäihmisten retkitapahtumia jo vuodesta 1999 lähtien eri rahoituksen 

turvin. Retket suuntautuivat lähialuille, osin niihin sisältyi osallistumista erilaisiin 

tapahtumiin.  

Etenkin päiväretket saavuttivat ikäihmisten keskuudessa suuren suosion. 

Kilpisjärvelle suuntautuneella retkellä tutustuttiin mm. Kilpisjärven luontotupaan, ja 

ruokailtiin Ravintola Haltinmaan runsaasta lounaspöydästä. Hyväkuntoisimmat 

ikäihmiset kävelivät pienen luontopolun Kilpisjärven maastossa. Retki ulotettiin 

myös Jäämeren rannalle, Norjan Skibotteniin, missä maisemien ihailun ohella oli 

mahdollisuus käydä kaupoissa. Retkikohde oli monessa mielessä kulttuurisesti tärkeä. 

Skibotten on ollut perinteinen markkinapaikka, jonne enontekiöläiset ovat jutanneet 

myymään tai hankkimaan tarvikkeita. Osalle saamelaisvanhuksista seutu on ollut 
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myös perinteistä kesälaidunaluetta, jossa he eivät ole päässeet käymään pitkiin 

aikoihin.  

Joka neljäs vuosi järjestetään saamelaisten ekumeeniset kirkkopäivät vuorollaan 

itse kussakin pohjoismaassa. Kesäkuussa 2009 järjestettiin Inarissa, ja tapahtuma 

kokosi ihmisiä ympäri koko laajan Saamenmaan Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja 

Venäjältä. SámiSoster - yhdistys toimi aktiivisesti päivien 

toteuttamisorganisaatiossa yhteistyössä eri tahojen kanssa. Yhdistys järjesti 

Saamelaiskäräjien kulttuurilautakunnan ja Kirkkopalvelujen avustuksilla eri 

puolilla saamelaisaluetta asuville ihmisille osallistumismahdollisuuden 

kirkkopäiville. Birgen ruovttus – projekti osallistui retken järjestämiseen 

tarjoamalla projektisihteerin työpanoksen. Kirkkopäivillä oli monipuolinen ja 

tasokas ohjelma sekä paljon oheistapahtumia mm. Terveys vai pelastus – 

seminaari.  Tapahtumaan osallistui kaiken kaikkiaan 600 - 700 henkilöä. 

 

Kulttuuriset erityiskysymykset 

Saamelaiskulttuuriset erityispiirteet otettiin myös huomioon vertaistapaamisten 

ohjelmatarjonnassa. Elokuussa 2006 SámiSoster ry järjesti ikäihmisten ja 

lapsiperheiden tapahtuman Sodankylän Vuotsossa. Monipuoliseen ohjelmaan sisältyi 

myös osallistuminen Vuotsossa pidetyille Lapin markkinoille. Birgen ruovttus – 

Pärjään kotona – projektin projektisihteeri koordinoi Enontekiön alueelta lähtijöiden 

matkustamisen ja osallistui tapahtumaan avustajana/valvojana muiden SámiSoster 

ry:n työntekijöiden kanssa. Tapahtumaan osallistui ikäihmisiä ja perheitä kaikkialta 

saamelaisalueelta, yhteensä n. 90 henkeä. Vuoden 2008 kevätkauden päättäjäiset 

vietettiin yhdessä SámiSoster ry:n Ovttastallan – Yhdessäolo -projektin kanssa. 

Ovttastallan – Yhdessäolo -projekti oli saamelaisten lapsiperheiden kulttuurisen tuen 

hanke, jonka yhtenä tavoitteena oli saamelaislasten ja ikäihmisten verkostojen 

vahvistaminen sekä yhteisten viriketilaisuuksien järjestäminen kulttuuristen taitojen 

ja tietojen siirtymiseksi yli sukupolvien. 
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Monikulttuurisuus kehittyi luontevana osana keskinäistä vuorovaikutusta ja 

molemminpuolisen luottamuksen lisääntymistä. Vertaistapaamiset tarjosivat 

oivallisen tilaisuuden ihmisten väliselle kanssakäymiselle riippumatta heidän suku-, 

kielellisestä tai etnisestä taustastaan. Tapaamiset olivat joustavasti kaksikielisiä, ja 

kukin asiakas pyrittiin huomioimaan omalla äidinkielellään. Virsiä kukin saattoi 

laulaa suomeksi tai saameksi sen mukaan kuin itse halusi. Esimerkkinä hiljaisesta 

asenteen muuttumisesta voidaan pitää sitä, että ajanoloon monet suomenkielisetkin 

saattoivat luontevasti veisata saamenkielisiä virsiä, vaikka he aiemmin olivat 

vastustaneet tai vähätelleet saamen kielen tarvetta. Juuri kirkollisessa kontekstissa 

etniset vastakkainasettelut ovat olleet jyrkkiä, ja sen vuoksi tätä voidaan pitää 

merkittävänä saavutuksena. 

 

Yhteistyökumppanit 

Luontevina yhteistyökumppaneina vertaistapaamisten ja retkien järjestämisessä 

toimivat Enontekiön seurakunta ja Enontekiön kunnan sosiaalitoimi sekä SámiSoster 

ry:n muut hankkeet. Seurakunta osallistui viikko- ja teematapaamisten järjestelyyn 

tuottamalla hengellistä ohjelmaa sekä tarjoamalla tiloja projektin käyttöön. Kunnan 

sosiaali- ja terveystoimen työntekijät kävivät vuorollaan pitämässä erilaisia 

tietoiskuja ikäihmisten asemaan liittyvistä tärkeistä asioista, kuten kotipalvelut, 

kuntoutus, terveydenhuollon erityiskysymykset, jne. Enontekiön kunnan koulutoimi 

tarjosi tiloja vertaistapaamisten järjestämiseen Peltovuoman koululla. 

Kirkkopalvelut myönsi syksyllä 2006 SámiSoster ry:lle kirkon yhteisvastuukeräyksen 

kotimaankohteen avustusvaroja valtakunnallisen Anna & Arvo – hankkeen 

toteuttamiseen saamelaisalueella. Tavoitteena oli ikäihmisten syrjäytymisen 

ehkäiseminen. Toimintamuotoina SámiSoster ry:n osahankkeeseen oli suunniteltu 

mm. eri ikäryhmien yhteisiä tapaamisia ja leirejä sekä omaishoitajien leirien 

järjestäminen saamelaisalueella. Birgen ruovttus -projektin projektisihteeri toimii 
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tämän hankkeen koordinointiryhmässä yhtenä jäsenenä. Birgen ruovttus -projekti 

järjesti Anna ja Arvo -hankkeen kanssa yhteistoiminnassa omaishoitajien 

leiritoimintaa sekä Enontekiön alueella ikäihmisten yhteistapaamisia. Projektien 

voimavaroja yhdistämällä saatiin hyödynnettyä synergiaetua ja suppeat voimavarat 

mahdollisimman hyvin käyttöön. Birgen ruovttus -hanke vastasi projektisihteerin 

työpanoksesta ja sisällöstä, leirien muut kustannukset korvattiin Anna & Arvo - 

hankkeesta. Yhteistyökumppaneina leiritoiminnassa toimivat myös Lapin 

Rovastikunta ja Inarin kunta. 

 

Toiminnan laajuus 

Vertaistapaamisia järjestettiin pääsääntöisesti kerran viikossa. Toiminta käynnistyi 

aluksi Hetassa. Hetassa ei tuolloin ollut käynnissä mitään ikäihmisille suunnattua 

vertaistapaamis- tai kerhotoimintaa. Seurakunta oli aiemmin järjestänyt 

Keskiviikkokerhoa mutta sen toiminta oli lakannut. Birgen ruovttus – Pärjään kotona 

-projektin vertaistapaamisten paikkana oli aluksi seurakuntasali, mutta pitopaikaksi 

vakiintui vuonna 2007 perustetun Luovatuvan kyläolohuone.  

Helmikuussa 2007 kysynnän kasvaessa toimintaa laajennettiin Karesuvantoon, jossa 

kokoontumispaikkana oli seurakunnan kappeli. Pitkien etäisyyksien vuoksi 

Karesuvannon ikäihmiset eivät päässeet osallistumaan Hetan vertaistapaamisiin. 

Kolmanneksi kohteeksi muodostui Peltovuoma. Siellä oli ollut KOTO -projektin 

järjestämää ikäihmisten kerhotoiminta. Projekti kuitenkin loppui vuonna 2008, eikä 

vertaistoiminnalle ollut enää vetäjää. Toiminta ei pysynyt yllä omaehtoisesti, ja 

Birgen ruovttus – Pärjään kotona -projekti siirtyi jatkamaan myös tätä 

vertaistapaamistoimintaa. 
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Osallistujamäärät 

Osallistujamäärät projektin järjestämiin tilaisuuksiin ovat olleet paikkakunnan 

kokoon ja väkilukuun nähden korkeita. Huonot joukkoliikenneyhteydet ym. 

kulkemismahdollisuudet rajoittavat selvästi osallistujien määrää.  Esimerkiksi 

vanhusten viikolla pidettyihin erillisiin tapahtumiin järjestettiin erityinen kuljetus, ja 

se lisäsi selvästi osallistujien määrää. 

Vertaistapaamisten osanottajamäärä kasvoi vuosi vuodelta. Kävijämäärät vakiintuivat 

projektin kuluessa 4 – 13 ikäihmiseen/tilaisuus.  Projektin alussa kävijöitä oli vain 1-

3 ikäihmistä /tilaisuus. Mukana oli sekä saamelaisia että suomalaisia ikäihmisiä.  

Lisäksi erillisiin tapahtumiin Enontekiöllä sekä muualla saamelaisalueella osallistui 

runsaasti ikäihmisiä: 

o vanhusten viikon juhla: v. 2008 osallistujia 45, 

v. 2009 osallistujia 49  

o kevätkauden päättäjäiset: v. 2009 osallistujia 27 

o päiväretkiä yhdessä eri toimijoiden kanssa: syyskuussa 

2009 ilmoittautuneita 64, mukaan linja-autoon mahtui vain 

50  

o retkiä koko saamelaisalueen ihmisille eri kohteisiin: mm. 

pohjoismaiset saamelaiset kirkkopäivät Inarissa kesäkuussa 

2009, osallistujia n. 700- 1000 / Enontekiöltä mukana 19, 

muualta saamelaisalueelta SámiSoster ry:n kautta 

osallistujia n. 80  
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5.2. ASIAMIESTYYPPINEN KOTIKÄYNTITOIMINTA IKÄIHMISTEN 

LUONA 
 

Projektin asiamiestyyppinen toiminta lähti käyntiin kohderyhmän omasta aloitteesta 

syksyllä 2007. Erilaiset ongelmatilanteet ikäihmisten kotona ja osaltaan myös 

yksinäisyys, pitkät välimatkat ja liikkumisen vaikeus johtivat siihen, että ikäihmisiltä 

tuli pyyntöjä tehdä myös kotikäyntejä. 

Asiakkaat ottivat oma-aloitteisesti yhteyttä projektisihteeriin tarvitessaan tukea 

erilaisten käytännön asioiden hoitamisessa. Useimmiten asiat koskivat yhteydenottoja 

viranomaisiin. Kyseeseen tulivat lähinnä sosiaali- ja terveydenhuollot palvelut sekä 

KELA:n palveluihin liittyvät kysymykset, kuten kuntoutus ja matkakorvaukset.  

Asiakkaat kokivat omien sanojensa mukaan helpommaksi yhteydenoton järjestön 

edustajaan kuin suoraan asianomaiseen viranomaiseen. Taustalla on ikäihmisten 

tottumattomuus asioida palvelujärjestelmässä. Heiltä puuttui tietoja 

palvelujärjestelmän toimivuudesta ja siitä kehen viranomaiseen tulisi kulloinkin ottaa 

yhteyttä sekä usein myös tarvittavaa rohkeutta. Esim. kynnys sosiaalipalvelujen 

pyytämiseen on perinteisesti ollut korkea alueella, jossa ihmiset ovat tottuneet 

pärjäämään mahdollisimman pitkään omin avuin tai sukulaisten tuen turvin. 

Valtaosa asiamiespalvelun asiakkaista oli saamenkielisiä. Saamenkieliset ikäihmiset 

kokivat, etteivät voineet riittävästi hoitaa asioitaan, koska viranhaltijoissa ei ole 

riittävästi saamenkielentaitoisia. Olemassa oleva opastusmateriaali on 

suomenkielistä, eivätkä he voineet hyödyntää sitä. Monen saamelaisvanhuksen 

kohdalla kielitaitokysymykset asettavatkin vakavia haasteita palvelujen 

saatavuudelle. Iäkkäät saamelaiset ihmiset ovat usein eläneet valtaosin 

saamenkielisissä yhteisöissä. Osa heistä on kotoisin Norjan tai Ruotsin puolelta. He 

ovat voineet kyllä oppia elämänsä aikana jonkin verran suomen kieltä, mutta 

kielitaito on ollut suppea. Virallisten asioiden hoidon edellyttämää sanasto ja 

menettelytavat ovat heille outoja. Moni on jäänyt yksin puolison ja lähisukulaisten 
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kuoltua kun lapsetkin ovat muuttaneet pois kotiseudultaan. Iän myötä opittu kielitaito 

unohtuu usein kun taas äidinkieli säilyy tai vahvistuu. Erityisesti muistisairaiden 

kohdalla tämä on varteen otettava seikka.  

Asiamiespalvelu toimi palveluohjaustyyppisesti. Projektisihteeri teki kotikäyntejä, ja 

neuvoi sekä opasti tarvittaessa myös puhelimitse kehen asiakkaan tulisi ottaa 

yhteyttä, tai välitti asiakkaan pyynnöstä suoria yhteydenottoja viranomaisiin päin. 

Usein asiakkaan tilanne oli saattanut olla jo pitkään huono, avun tarve oli ilmeinen, 

mutta hän ei ollut syystä tai toisesta ottanut tai voinut ottaa yhteyttä esim. 

sosiaalitoimistoon. 

Tähän tarpeeseen vastaamiseksi projektisihteeri käynnisti myös Enontekiön kunnassa 

olevan Palveluoppaan päivittämisen. Palveluopas oli tuotettu vuonna 2007, ja se 

sisälsi vanhentunutta tietoa. Tietojen päivittäminen oli luonteva osa 

yhteistyöverkostojen luomista. Tuloksena syntyi ikäihmisten käyttöön soveltuva 

kirjallinen palveluopas, jonka sisältöä kuvaillaan tarkemmin luvussa 7.3. 

 

5.3. OMAISHOITAJIEN VERTAISTAPAAMISET JA LEIRITOIMINTA 
 

Omaishoitajien aktivoimiseksi Birgen ruovttus – projekti järjesti Hetassa kerran 

kuussa yhteistyössä Länsi-Pohjan Omaishoitajat ja Läheiset ry:n, RAY rahoitteisen 

Power – projektin sekä Enontekiön kunnan sosiaalitoimen kanssa omaishoitajille 

vertaistapaamisia. Näiden tapaamisten tarkoituksena oli saada omaishoitajille 

hengähdystauko arjen puurtamiseen, vaikkakin vain kerran kuussa. Vertaistapaamiset 

järjestettiin Hetassa ASPA-talon yhteistilassa tai Luovatuvalla.  

 

Yhteistyö Power-projektin kanssa oli aika ajoin haastavaa erilaisesta 

toimintakulttuurista johtuen, mutta joitakin onnistumisen paikkojakin oli. Kesäkuussa 

2007 järjestettiin yhteinen virkistysiltapäivä Enontekiön, Muonion, Kittilän ja 

Kolarin omaishoitajille Enontekiön Sotkajärven lintutornilla. Toukokuussa 2008 
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järjestettiin omaishoitajien virkistysiltapäivä Tunturi-Lapin luonto- ja kulttuurikeskus 

Skierrissä. Syyskuussa 2009 oli omaishoitajien virkistyspäivä Hetassa, johon 

osallistui omaishoitajia niin Enontekiöltä, Muoniosta, Kolarista kuin Kittilästäkin. 

Vertaistapaamisten järjestäminen osoittautui kaiken kaikkiaan varsin hankalaksi 

omaishoitajien passiivisuuden vuoksi. Tapaamiset eivät joka kerta onnistuneet 

osanottajapulan vuoksi. Toiminnan yhteyteen suunniteltiin myös ”parkkia” 

hoidettaville, että mahdollisimman moni omaishoitaja pääsisi mukaan 

vertaistoimintaan, mutta sekään ei lisännyt osallistujien määrää.  Passiivisuus johtuu 

pitkälti vaikeasta tilanteesta hoidettavien kotona, koska monella omaishoitajalla 

hoidettava on yksinkertaisesti niin huonossa kunnossa, ettei häntä voi jättää yksin 

edes muutamaksi tunniksi, eikä toisaalta viedä kirkonkylällekään hoitoon 

vertaisryhmään osallistumisen ajaksi, koska välimatkat ovat niin pitkiä.  

Vertaistapaamisten ohella päätettiin kokeilla omaishoitajien leiritoimintaa, jolloin 

hoitajat pääsisivät irrottautumaan useammaksi päiväksi. SámiSoster ry on järjestänyt 

omaishoitajille leirejä jo ennen Birgen Ruovttus – projektia, vuosina 2000–2003, mm. 

Vanhustyön keskusliiton La Carita -säätiön tunnustuspalkinnon tuella.   

SámiSoster ry:llä oli hyviä kokemuksia aiemmin järjestetystä omaishoitajien 

leiritoiminnasta. Leiritoimintaa päätettiinkin kokeilla yhteistoiminnassa alueen 

muiden toimijoiden kesken. Lapin rovastikunta järjesti omaishoitajille perinteisen 

virkistysmatkan ja -leirin Kuusamon tropiikkiin 7.- 9.11.2006 yhteistyössä 

Kirkkopalveluiden Anna ja Arvo -hankkeen kanssa. Birgen ruovttus – Pärjään kotona 

-projektin projektisihteeri toimi leirin yhtenä ohjaajana. Leirille osallistui 

saamelaisalueen omaishoitajia yhteensä yli kymmenen henkilöä. Toinen 

omaishoitajien leiri järjestettiin Kiilopäällä, Tievatuvalla 6.-8.5.2008 Leirille 

osallistui yhteensä 18 omaishoitajaa ympäri saamelaisaluetta. Toukokuusta 2009 

siirtynyt omaishoitajien virkistysleiri järjestettiin 28.–30. 9.2009 myös Kiilopäällä, 

Tievatuvalla. Päärahoittajana oli Anna ja Arvo- hanke sekä yhteistyökumppanina 
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Inarin seurakunta. Birgen ruovttus – Pärjään kotona -projektin projektisihteeri toimi 

yhtenä ohjaajana myös näillä leireillä. 

Leirien päätarkoitus oli omaishoitajien virkistyminen ja voimaantuminen, mutta 

ohjelmatarjonnassa pyrittiin samalla myös tarjoamaan tietoa omaishoitajien asemaan 

ja työhön liittyvistä kysymyksistä. Monet omaishoitajat kokivat itsensä hyvin 

uupuneiksi, ja yksistään riittävä lepo ilman jatkuvaa varuillaoloa oli heidän 

mielestään ensiarvoisen tärkeätä. Lisäksi vertaisryhmän keskustelut auttoivat 

kokemusten ja elämätilanteen jäsentämistä.  

Leirimuotoinen toiminta onnistui tavoittamaan paremmin kohderyhmän ja sen tarpeet 

kuin kuukausittaiset kokoontumiset. Etenkin muistisairaiden kohdalla väliaikaisten 

hoitojärjestelyjen laatiminen vaatii isoja järjestelyjä. Sijaishoitaja tai 

hoitopaikkajärjestelyt on helpompi toteuttaa useamman vuorokauden ajanjaksolle 

kuin yhdeksi päiväksi tai pariksi tunniksi.  

 

5.4. LUOVATUPA – KUNTALAISTEN YHTEINEN OLOHUONE 
 

Luovatupa aloitti toimintansa kuntalaisten yhteisenä toimintatupana Hetassa 

kesäkuun 2006 alussa. Birgen ruovttus – projektin projektisihteeri osallistui 

aktiivisesti alusta lähtien toiminnan suunnitteluun, koordinointiin ja ohjausryhmän 

toimintaan. Paikan tarkoituksena on kiinnittää huomioita syrjäytymisvaarassa oleviin 

ihmisiin, ja tarjota enontekiöläisille nk. matalan kynnyksen paikka kohdata muita 

ihmisiä. 

Entisen ala-asteen tiloihin saatiin eri toimijoiden välisen yhteistyön tuloksena muun 

muassa lähetyskirpputori, tilat yksityisten kirpputoritoiminnalle, tilat vaihtuville 

taidenäyttelyille, tilat eri järjestöjen kokoontumisille ja tapahtumille sekä 

kyläolohuone. Kyläolohuonetta käytetään erilaisten kerhojen ja vertaistapaamisten 

kokoontumistiloina, ja siellä voi myös odottaa kyytiä tai nauttia vaikka kupillisen 
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kahvia mukavassa seurassa. Luovatuvalla oli kaksi kokoaikaista työntekijää, jotka 

toimivat myös sosiaalisena korvana sinne tuleville asiakkaille. 

Toiminta pääsi käyntiin, kun Enontekiön seurakunta sai Kirkkohallitukselta 

määrärahan syrjäytymisen ehkäisyyn. Toiminta käynnistyi aluksi seurakunnan ja 

Enontekiön kunnan sekä SámiSoster ry:n, Mannerheimin lastensuojeluliiton (MLL) 

Enontekiön osaston ja SPR:n Enontekiön osaston kesken yhteisvoimin. Enontekiön 

kunnan ja seurakunnan työllistämistuella palkkaamat työntekijät jatkoivat heinäkuun 

2007 loppuun saakka. Enontekiön kunta kuitenkin vetäytyi toiminnasta vedoten 

varojen puutteeseen. Enontekiön seurakunta, SámiSoster ry ja MLL Enontekiön 

osasto tekivät uuden sopimuksen Luovatuvan käytöstä jossa em. toimijat maksoivat 

yhdessä Luovatuvan käyttökustannukset. Enontekiön seurakunta palkkasi 

työllistämistuen avulla Luovatuvalle yhden työntekijän, joka vastasi paikan 

käytännön toiminnasta.  Lisäksi 18.8.2008 lähtien saatiin palkattua toinen työntekijä, 

kun Birgen ruovttus -projektin varoin maksettiin työvoimahallinnon palkkatuella ja 

Enontekiön kunnan kuntaosuudella palkatun projektityöntekijän omavastuuosuus.  

Toiminta jatkuu nykysopimuksella ainakin syyskuun 2011 loppuun saakka. 

 

Luovatuvan toiminnan kehittämiseen ja ylläpitämiseen valittiin ohjausryhmä, jonka 

puheenjohtajana Birgen ruovttus - projektin projektisihteeri toimi. Ohjausryhmä 

kokoontui neljä – viisi kertaa vuodessa ja aina tarvittaessa. Sen tehtävänä oli mm. 

päättää Luovatuvan toimintaperiaatteista, tehdä toimintasuunnitelmaa, olla 

työntekijöiden tukena ja kehittää toimintaa. 

Toiminta oli lähtötilanteesta asti monitoimijaperustaista. Edellä mainittujen 

toimijoiden ohella SPR:n ystäväpalvelu järjesti maksullista ompelupalvelutoimintaa 

ja MLL järjesti perhekahvilatoimintaa. SámiSoster ry:n Birgen ruovttus – projekti ja 

Ovttastallan – Yhdessäolo -projekti käyttivät tiloja erilaisten vertaistukiryhmien 

kokoontumisten järjestämiseen. Lisäksi tiloja käyttivät kokoontumiseen säännöllisesti 

mm. AA-ryhmä ja kansalaisopisto. 
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Lisäksi Enontekiön kunnan sosiaalitoimi sijoitti Luovatuvalle kuntouttavassa 

työtoiminnassa ja työharjoittelussa olevia henkilöitä. Tarvittavat sopimukset tehtiin 

Enontekiön seurakunnan kanssa. Aloitusneuvotteluissa sovittiin Luovatuvan 

vastaavan työntekijän, työharjoittelijan ja kunnan kesken työharjoitteluun tai 

kuntouttavaan työtoimintaan liittyvät seikat. Kunnassa on vain vähän sopivia 

kuntouttavaan työtoimintaan soveltuvia paikkoja, ja Luovatuvan merkitys ja 

tarjoamat mahdollisuudet ovat tässä suhteessa olleet tärkeät. 

Luovatuvalla ja piha-alueella järjestettiin myös erilaisia teematapahtumia ja 

tempauksia, kuten esim. syysmarkkinat. Markkinoilla paikalliset ihmiset ja 

yhdistykset voivat myydä matkailijoille ja paikkakuntalaisille kotiin viemiseksi 

marjoja, käsitöitä ja muita tuotteita. Myyntipaikka maksoi 5 € paikkakuntalaisilta ja 

muilta ei-ammattimaisilta myyjiltä. Ammatinharjoittajille myyntipaikka maksoi 20 €.  

Lisäksi eri toimijat järjestivät tapahtumia. MLL:n Enontekiön osasto järjesti 

perinteisen ”Ruska” -tempauksen 12.9.2009.  

Luovatuvalla aloitettiin kävijäseuranta v. 2009 tammikuussa.  Tulosten mukaan 

käyntimäärät olivat jatkuvassa kasvussa: tammikuussa käyntejä oli 330, helmikuussa 

772 ja maaliskuussa 1341. Maaliskuun käynneistä 53 oli perhekahvilakäyntejä, 30 

ikäihmisten kerhossa käyntejä ja 29 AA-ryhmässä käyntejä. Kirpputorikäyntejä oli 

yhteensä 1229. Kaiken kaikkiaan kävijäseuranta osoitti huimia lukuja. Tammikuun 

15. päivän ja joulukuun 18.päivän välisenä aikana Luovatuvalla oli yli 10 000 

käyntikertaa. Enontekiön kokoisessa kunnassa, missä väkiluku on noin 1900 henkilöä 

ja kuntakeskuksen väkiluku n. 650, käyttöastetta voidaan pitää hyvänä. Luovatupa on 

selvästi osoittanut paikkansa enontekiöläisten matalan kynnyksen 

kohtaamispaikkana.  

Vuonna 2009 toteutetussa asiakaskyselyssä tiedusteltiin asiakkaiden näkemyksiä 

toiminnan tarpeellisuudesta ja kehittämistarpeista. Se suoritettiin Luovatuvalla 
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paperisella lomakkeella, jonka jokainen sai täyttää nimettömänä.  Asiakaskyselyyn 

vastasi 69 henkilöä. Asiakaskyselyn mukaan ompelupalvelua piti tarpeellisena lähes 

80 % vastanneista, kohtaamispaikkana Luovatupa oli tärkeä 65 % vastanneista, myös 

ikäihmisten kerhoa, perhekahvilaa, AA-kerhoa sekä yksityisten kirpputoria piti 

tärkeänä n. 60 % vastanneista. Kokousten pitopaikkana piti Luovatupaa tärkeänä vain 

25 % vastanneista. Yleensä vastaajat olivat hyvin tyytyväisiä Luovatuvan toimintaan. 

Toimintaideoina oli toivottu mm. yhteislauluhetkiä, teemapäiviä ja askartelua.  
 

5.5. VERKOSTOITUMINEN PAIKALLISTEN VANHUSTYÖN 

TOIMIJOIDEN KANSSA 
 

Projektin yhdeksi tavoitteeksi kirjattu yhteistyö ja verkostoituminen eri toimijoiden 

välillä koettiin tärkeäksi, ja sen ylläpitoon sekä kehittämiseen panostettiin projektissa 

runsaasti. Verkostoyhteistyön merkitys julkisen ja järjestöjen välillä on ensiarvoisen 

tärkeää, kun toimijoita on vähän, kohderyhmät hajallaan, ja resurssit ovat rajallisia.  

Projektin monitoimijaperustainen sidosryhmäkartta on kuvattu Kuviossa 1.  
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ENONTEKIÖLÄISET 
IKÄIHMISET  

ENONTEKIÖN 
SEURAKUNTA

ENONTEKIÖN 
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vanhustyön tiimi, 
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LUOVA 
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RY 

Power-projekti 

Poske:LUOVAKE 

SAAMELAISALUEEN 
OMAISHOITAJAT 

 

 

Kuvio 1. Birgen ruovttus -projektin sidosryhmäkartta 
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Elokuussa 2006 SámiSoster ry järjesti yhteistyössä RAY:n kanssa ”Hyvinvointia 

Enontekiölle” – seminaarin. Seminaarissa pohdittiin kuntien ja järjestöjen sekä 

järjestöjen välistä yhteistyötä, toimintamahdollisuuksia sekä RAY:n tulevia 

linjauksia. Seminaarin jälkeen kunnan ja järjestöjen edustajat sopivat, että Birgen 

ruovttus – projektin projektisihteeri toimii käynnissä olevien projektien välisen 

yhteistyöverkoston koordinaattorina paikkakunnalla. 

Birgen ruovttus -projektin projektisihteeri toimi kokoonkutsujana Enontekiöllä 

toimivien eri projektien projektityöntekijöiden verkostotapaamisiin. Enontekiöllä 

toimivien projektien työntekijät kokoontuivat muutaman kerran vuodessa yhteiseen 

vertaistapaamiseen. Projektityöntekijöiden vertaistapaamisissa oli paikalla yhteensä 

kuuden eri projektin työntekijöitä. Kukin projektityöntekijä esitteli toimintatapojaan 

ja ajankohtaisia tapahtumia. Tilaisuus toimi sekä tiedonvälityskanavana että 

yhteistyön käynnistäjänä. 

Projektisihteeri osallistui Enontekiöllä vuodesta 2008 toimineen vanhustyöntiimin 

toimintaan. Vanhustyön tiimi vastaa eri toimijoiden verkostoyhteistyöstä, ja siihen 

voivat osallistua niin järjestöjen työntekijät, kunnan sosiaalitoimen työntekijät kuin 

kansanterveystyön kuntayhtymän eli perusterveydenhuollon työntekijät. Tiimissä 

käsitellään yleisiä, vanhusväestöä ja ikäihmisiä koskevia ajankohtaisia asioita. Tiimin 

kokouksissa päivitetään eri toimijoiden järjestämät tapahtumat ja tempaukset, mitä on 

tulossa, ja mitä voidaan yhdessä järjestää ja toteuttaa. Keskusteluyhteys eri 

toimijoiden välillä säilyy, ja päällekkäiseltä toiminnalta vältytään.  

Projektisihteeri osallistui lisäksi Enontekiön kunnan järjestämään Vanhusfoorumiin, 

jonka tarkoituksena oli koota vanhustyössä toimivat saman pöydän äärelle 

keskustelemaan ajankohtaisista asioista. Vanhusfoorumiin kuuluvat kunnan 

kotipalvelu, kotisairaanhoito, vanhainkodin henkilöstöä, vanhustyönjohtaja ja 
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projektit, jotka toimivat vanhusten parissa. Tapaamisissa päivitetään tulevat 

tapahtumat ja näin saadaan myös tietoa kulkemaan toimijoiden joukossa.  

 

SámiSoster ry oli kutsuttu yhdeksi yhteistyökumppaniksi Pohjois-Suomen 

sosiaalialan osaamiskeskuksen (Posken) vetämään Lapin seniori- ja vanhustyön 

kehittämisyksikkö – hankkeeseen, joka toimii Luoteis-Lapin kunnissa (LUOVAKE) 

vuosina 2006–2009. Hankkeen tarkoituksena oli Tunturi-Lapin alueella 

suunnitelmallinen, voimavaroista lähtevä moniammatillisia työskentelytapoja 

hyödyntävä vanhustyö, sekä seudullisista yhteisistä toimintatavoista sopiminen ja 

palvelujen yhteinen toteuttaminen. Enontekiön kunnan erityiskohdealueena oli 

kehittää kotipalvelua. Birgen ruovttus -projektin projektisihteeri osallistui hankkeen 

toimintaan yhtenä tiimin jäsenenä, osallistuen sekä Enontekiön kehittämistiimin 

toimintaan että koko hankkeen kehittämispäiviin. Enontekiön tiimiin kuului lisäksi 

kotipalveluhenkilöstöä, kotisairaanhoidon henkilöstöä ja kunnan vanhustyönjohtaja.  

Luoteis-Lapin seudullinen ikäihmisten palvelurakenteen ja –prosessien 

kehittämisyksikkö (LUOVAKE) -hanke järjesti mm. Levillä 31.8.–1.9.2006 

”Ikäihmisen kotona asumisen mahdollisuudet” -seminaarin, johon osallistui 

vanhustyöntoimijoita ympäri Lapin lääniä. Suuri yhteistyön tulos olivat myös vuonna 

2008 syys – lokakuussa kehittämisyksikkö -hankkeen, Enontekiön kunnan 

sosiaalitoimen ja Birgen ruovttus -hankkeen kanssa yhdessä toteuttamat ikäihmisten 

keskustelutilaisuudet Peltovuomassa, Hetassa ja Karesuvannossa. Tilaisuudet 

kokosivat n. 30 ikäihmistä joka tilaisuuteen. Näiden tilaisuuksien muistiot on 

luovutettu eteenpäin aina Enontekiön kunnanvaltuustolla saakka, jatkokehittämistä 

varten. Kehittämisyksikkö-hankkeen toiminta jatkui v. 2009 puolelle. (Kairala 2009) 

LUOVAKE Kehittämisyksikkö -hankkeen kanssa yhteistyössä aloitettiin myös 

Enontekiön kunnan ikäihmisille suunnatun palveluoppaan päivittäminen. 

Konkreettisesta päivitystyöstä vastasi Birgen ruovttus -projektin projektisihteeri. 



39 
 

Palveluoppaan ensimmäinen päivitetty versio saatiin jakoon lokakuun 15. päivänä 

2008. Palveluopasta on päivitetty siitä lähtien 1-3 kertaa vuodessa. 

Osaamisen vahvistamiseksi ja asiantuntijaverkostojen laajentamiseksi Birgen 

ruovttus -projektin projektisihteeri osallistui myös seuraaviin valtakunnallisiin ja 

alueellisiin seminaareihin ja kehittämistilaisuuksiin sekä SámiSoster ry:n 

koulutukseen ja kehittämisen tukirakennetoimintaan:  

– Stakesin järjestämillä ”Henkilökohtaisen avun päivillä” Helsingissä 5.-6.9.2006 

käsiteltiin mm. ikäihmisten ja vammaisten avun tarpeen kartoitusta ja 

järjestämismahdollisuuksia. 

– Lapin sosiaali- ja terveysturvan syyspäivät pidettiin Pelkosenniemen Pyhätunturilla 

14.–15.9.2006 ja sinne osallistuivat kaikki SámiSoster ry:n projektityöntekijät. 

– Lapin lääninhallitus ja Nuorten Ystävät ry:n yhteistyöhanke kutsui kaikki Lapin 

läänin alueella toimivat ikäihmisten projektit yhteiseen verkostokokoontumiseen 

Rovaniemelle 3.11.2006. Paikalla oli 18 eri hanketta, ja nämä kokoontumiset 

jatkuivat v. 2007 puolella. Näistä tapaamisista eri projektien työntekijät saivat 

vertaistukea ja eväitä omaan työhönsä. 

– Lapin läänin alueella toimivien ikäihmisten projektien työntekijät jatkoivat 

yhteistyötä ja kokoontuivat Enontekiöllä 14.–15.6.2007. Tämän tapaamisen 

tavoitteena oli yhteistyön lisääminen, virkistäytyminen, ja vertaistapaaminen yleensä. 

Ohjelmassa oli mm. tutustuminen Enontekiön kunnan palveluihin ja vanhustyöhön, 

käynti Tunturi-Lapin luonto- ja kulttuurikeskuksessa, sekä iltaohjelmaa Jyppyrän 

näköalapaikalla. Tämän tapaamisen järjestämisvastuu oli suurilta osin Birgen 

ruovttus -projektilla. 

Yhteistyötä tehtiin myös SámiSoster ry:n muiden projektien, Ovttastallan – 

Yhdessäolo ja Dearvasit eallin – Terveempi elämä – projektien kanssa, kuten 
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aiemmin on kuvattu. Myös SPR kutsui SámiSoster ry:n Birgen ruovttus -projektin 

edustajan EHYT- projektin ohjausryhmään Enontekiöllä.  

Lapin liikkuva muistineuvola – hankkeen kanssa järjestettiin muistipäiviä 28.8.2008 

ja 17.3.2009 Hetassa, Luovatuvalla. Lapin dementiayhdistys teki päivien aikana 

muistitestejä yksittäisille asiakkaille, ja iltapäivällä oli kaikille avoin luento- ja 

keskustelutilaisuus.   

Saamelaisten ikäihmisten kielelliset ja kulttuuriset erityispiirteet huomioivien 

tukimuotojen kehittäminen oli yksi Birgen ruovttus -projektin erityistavoitteista. Sen 

toteuttamiseksi harjoitettiin yhteistoimintaa Enontekiön kunnassa saamelaisvanhusten 

tueksi käynnistetyn Veahkki – auttamistoiminnan, saamelaisen kehittäjä-

sosiaalityötekijän, Posken Saamelaisyksikön hallinnoiman Saamelaisen sosiaalityön 

kehittämisyksikkö -hankkeen sekä SámiSoster ry:n toiminnanjohtaja Ristenrauna 

Maggan kanssa. Tavoitteena oli kartoittaa saamelaisvanhusten tuen tarvetta sekä 

pohtia kehitettävää toimintaa, joka pohjautuisi saamelaisten perinteiseen 

tietämykseen ja perinteisiin taitoihin ikäihmisten arkielämän hallinnassa ja eri 

sukupolvien kohtaamisessa.  

Yhteistyö muodostui tiiviimmäksi saamelaisvanhuksille suunnatun Veahkki -

auttamistoimintakokeilun kanssa. Kehittämisyhteistyötä tehtiin runsaasti mm. eri 

tapahtumien, tilaisuuksien, retkien järjestämisessä. Veahkki -työntekijät toivat 

asiakkaita vertaistapaamisiin, sekä informoivat tahollaan ikäihmisiä ja omaishoitajia 

projektin järjestämistä tapahtumista ja tilaisuuksista. 

 

5.6. PÄRJÄÄMISSUUNNITELMAT 
 

Marraskuussa 2008 aloitettiin pärjäämissuunnitelmien tekeminen ikäihmisille. 

Tarkoituksena oli kartoittaa ja vahvistaa kotona pärjäämisen edellytyksiä esim. 

sairauden, tapaturman tms. elämäntilanteen muutoksen jälkeen. Ideana oli koota 
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suunnitelmaan ikäihmisten omat voimavarat, lähiympäristön voimavarat ja 

auttamismahdollisuudet, julkisen sektorin voimavarat, kolmannen sektorin 

voimavarat ja auttamismahdollisuudet ikäihmisten kotona pärjäämisen tukemiseksi. 

Pärjäämissuunnitelman tavoitteena on koota yhteen, havainnollistaa, ja selkiyttää 

kunkin ikäihmisen verkostoa ja selvittää sen mahdollisia aukkopaikkoja. 

Pärjäämissuunnitelman on tarkoitus olla konkreettinen työkalu, jonka avulla 

koordinoidaan palvelutarpeet, eri toimijat ja kunkin toimijan vastuualueet sekä 

yhteistyöalueet. Lähiverkoston tarve korostuu etenkin syrjäseudulla asuvien 

ikäihmisten elämässä, sillä palvelujärjestelmän monimutkaisuuden ja sirpaleisuuden 

ohella pitkät välimatkat ja huonot liikenneyhteydet vaikeuttavat palvelujen 

saatavuutta. Jos ikäihmisellä ei ole läheisverkostoa, hänen kotona pärjäämisensä on 

usein vaikeaa ja kotona asumisen tukeminen näissä olosuhteissa on erityisen 

haasteellista. 

Projektin aikana työstettiin kotona pärjäämisen tueksi perusrunkoa, jonka 

muodostavat asiakkaan omat voimavarat ja läheisverkosto. Perusrunko täydentyy 

saatavilla olevilla yleisillä ja julkisilla palveluilla sekä järjestöjen 

auttamistoiminnalla.   

 

Pärjäämissuunnitelma voidaan havainnollistaa seuraavan kaavakuvan avulla (Kuvio 

2), jossa sisimpänä on asiakas omine voimavaroineen ja kotineen, keskellä 

henkilökohtainen lähiverkosto ja uloimpana paikallinen ja lähialueiden 

palveluverkosto. Pärjäämissuunnitelman tavoitteena oli, että projektityöntekijä 

yhdessä kunnan saamenkielisen kehittäjä-sosiaalityöntekijän kanssa laativat yhdessä 

asiakkaan ja hänen omaistensa tms. kanssa yksityiskohtaisen tilannekartoituksen 

näistä eri ulottuvuuksista. Lähtökohtana on ikäihminen itse ja hänen kotinsa sekä 

omat tarpeensa ja voimavaransa. Kartoituksen avulla selvitetään yksityiskohtaisesti 

kodin olosuhteet sekä sisällä, pihalla että lähiympäristössä. Siihen liittyen selvitetään 

mm. esteettömyys, turvallisuus, valaistus, tarvittavat apuvälineet jne. 
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Seuraavana renkaana on lähiverkosto. Tarkoituksena on kartoittaa ikäihmisen 

sosiaalinen verkosto: omaiset, sukulaiset, muut läheiset, naapurit, ystävät, 

poronhoitoyhteisö, käsityöyhteisö, harrastuspiirit, kyläyhteisö, jne. Toisin sanoen 

hahmotetaan koko se laaja yhteisö, jossa hän tapaa ihmisiä ja johon kokee 

kuuluvansa. Osallisuuden kokemuksen ohella on tarpeen selvittää missä määrin 

lähiverkosto pystyy tukemaan ikäihmisen eri konkreettisten tarpeiden tyydytystä. 

Kyse voi olla pienimuotoisesta avusta, asioinnista, kaupassa käynnistä tms. asioista 

tai lähiverkoston panostuksesta asiakkaan kuntoutukseen hänen arkiympäristössään.  

 

Uloimmalla renkaalla sijaitsevat julkiset palvelut ja niiden saatavuus: kauppa, 

liikenne, posti, pankki /maksuautomaatti, kirjasto, puhelin, netti, apteekki, 

terveyskeskus, kunnan virasto, sosiaalipalvelut, kirkon palvelut, ym. tukipalvelut. 

Olennaista on selvittää palvelujen saatavuuden ohella myös etäisyydet ja 

kulkuyhteydet ikäihmisen kodista sekä esteettömyysnäkökulma. Esim. pankkien 

asiakaspalvelupisteet ovat muuttuneet automaatti- tai internet-välitteisiksi. Ikäihmiset 

eivät kuitenkaan osaa usein hyödyntää näitä palveluja ilman ulkopuolista apua. 

Etenkin sivukylissä asuvien ikäihmisten kohdalla lähiverkostolla on keskeinen rooli 

palvelujen saavutettavuuden ja verkoston toimivuuden tukemisessa sekä 

paikkaamisessa. Tämä tulisi ottaa paremmin huomioon, kun laaditaan asiakkaalle 

hoito- ja palvelusuunnitelmaa. 

 

Pärjäämissuunnitelmien työstäminen osoittautui vaikeaksi ja odotettua työläämmäksi. 

Työ on hidasta, koska se edellyttää monialaisia neuvotteluja ja järjestelyjä eri 

palveluntuottajien kesken. Suunnitelman laatimisprosessia onkin tarpeen kehittää 

jatkossa edelleen. Sen verran voi kuitenkin sanoa jo nyt, että läheisverkoston ja 

yleensä sosiaalisen verkoston toimivuudella ja yleisten palvelujen saatavuudella on 

suuri merkitys ikäihmisen kotona pärjäämisessä. Laajassa kunnassa sosiaali- ja 

terveyspalvelujen mahdollisuudet päivittäisessä auttamisessa ovat rajalliset, ja ne on 

tarpeen koordinoida hyvin yhteen läheisverkoston toimien kanssa. 
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PALVELUT: KAUPPA, LIIKENNE, POSTI, PANKKI/ MAKSUAUTOMAATTI 
PUHELIN, NETTI, APTEEKKI, KIRJASTO, TERVEYSKESKUS, KUNNAN 
VIRASTO  
SOSPALVELUT, KIRKON PALVELUT, JÄRJESTÖT ym. TUKIPALVELUT 
 

 

  LÄHIVERKOSTO: OMAISET, SUKULAISET, 
YSTÄVÄT; NAAPURIT, PORONHOITOYHTEISÖ 
KYLÄYHTEISÖ; HARRASTUSPIIRI, ym.  

IKÄIHMINEN JA KOTI  
- IKÄIHMISEN OMAT 
VOIMA-VARAT JA 
ELÄMÄNTILANNE 
- KODIN OLOSUHTEET: 
SISÄLLÄ/PIHALLA/LÄHIYM
-PÄRISTÖSSÄ 
>ESTEETTÖMYYS, 

 

 

 

Kuvio 2. Ikäihmisten pärjäämissuunnitelman runko  
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6. TULOKSET 

6.1. PROJEKTIN ODOTETUT TULOKSET 
 

Projektisuunnitelman mukaiset odotetut tulokset olivat seuraavat: 

• Saamelaisten ikäihmisten palvelut ovat kehittyneet sisällöllisesti saamelaisten 
oman kulttuurin pohjalta, sosiaalinen kanssakäyminen saamelaisyhteisössä on 
tiivistynyt   

• Enontekiön kunnan ikäihmisillä on saatavilla tuen muotoja, jotka edistävät 
arjen toimivuutta ja kotona pärjäämistä ja ikäihmiset osallistuvat aktiivisemmin 
yhteiseen toimintaan 

• Kunnassa on laadittu yksilöllisiä pärjäämissuunnitelmia ja toteuttamiseen ja 
ylläpitämiseen on luotu verkosto, johon ovat sitoutuneet mm. kuntalaiset, 
ikäihmisten läheiset, kunnan päättäjät ja viranomaiset ja muut alueen toimijat 

• Enontekiöllä on käynnistynyt eri toimijoiden yhteistyönä vanhusten harrastus- 
ja kerhotoiminta muuallakin kuin kirkonkylässä 

• Omaishoitajien vertaistukitoiminta sekä omaishoitajien virkistys/koulutusleirit 
ovat käynnistyneet saamelaisalueella 

• Eri toimijoiden välille on syntynyt toimiva verkosto, jossa on mukana niin 
julkisen puolen palveluverkostot mm. kunnan, seurakunnan ja ASPAN 
verkostot kuin eri järjestöjen verkostot. Teknologian sovellutuksia on otettu 
käyttöön toimivan yhteydenpidon helpottamiseksi 

• raja-alueyhteistyönä on käynnistynyt ikäihmisten sosiaalista kanssakäymistä 
edistävää toimintaa sekä Suomen ja Ruotsin että Suomen ja Norjan raja-
alueella 

• Enontekiön kunnan vanhuksille on tehty palveluopas, josta löytyvät tiedot 
kunnan ja kuntayhtymän alueella toimivista julkisista ja yksityisistä 
palveluntuottajista ja toimijoista  

 

6.2. SAAVUTETUT TULOKSET 
 

Birgen ruovttus – Pärjään kotona -projektissa lähdettiin rohkeasti toteuttamaan ja 

kehittämään aiempien projektien aikana hyväksi koettuja toimintoja ikäihmisten 

sosiaalisen kanssakäymisen vahvistamiseksi ja omaishoitajien jaksamisen tueksi. 

Toiminta koostui ikäihmisten vertaistapaamisista, retkistä ja leireistä sekä 

omaishoitajien vertaistapaamisesta, virkistyspäivistä ja -leireistä. Lähtökohtaisena 
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ideana oli rakentaa toiminta eri toimijatahojen välisen yhteistyöverkoston varaan ja 

vahvistaa sitä.  

Projekti saavutti hyvin sille asetetut tavoitteet ja joiltakin osin jopa ylitti odotukset. 

Pääasiallisina tuloksina voidaan pitää sitä, että: 1) Enontekiön ikäihmiset 

aktivoituivat oikeasti sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen, 2) 

monitoimijapohjainen verkostoyhteistyö saavutti näkyviä tuloksia, 3) saamelaisten 

ikäihmisten palveluja kehitettiin saamelaisista lähtökohdista ja 4) monikulttuurinen 

toimintamalli ikäihmisten vertaistoimintaan syntyi.  

Toisaalta kehittämistarpeita oli niin paljon, että karsintaa oli pakko tehdä projektin 

kuluessa. Kaikkiin ongelmakohtiin ei voida resurssipulan vuoksi puuttua yhden 

hankkeen aikana. Toimintoja priorisoimalla saatiin aikaan näkyviä tuloksia. 

 

6.2.1. IKÄIHMISET OIKEASTI AKTIVOITUNEET 
 

Uusimpien suositusten mukaan ikäihmisten kotona pärjäämisen vahvistamiseen 

tarvitaan mm. toimintaa, joka tukee ja mahdollisesti lisää vanhusten sosiaalista 

aktiivisuutta. Tällä on todettu olevan suuri merkitys heidän hyvinvoinnilleen ja 

omatoimisuuden sekä toimintakyvyn ylläpysymiselle. 

Koska vertaistapaamisten toimintamuoto oli uusi Enontekiöllä, oli ikäihmisten 

mukaan saaminen todellinen haaste. Ajatus siitä, että pitäisi lähetä kerhoon tai 

muuhun vastaavaan, tuntui vielä vieraalta enontekiöläisten ihmisten kulttuurissa. 

Tämän päivän ikääntyneet ihmiset ovat sukupolvea, joka on tottunut siiten, että 

toiminnan ja osallistumisen pitää olla jotain tarpeellista tekemistä. Monen ikäihmisen 

mielestä kerhoon lähteminen oli turhaa, ja koettiin myös, että ei ole aikaa lähteä.  

Projektin tehtävänä olikin nostaa esille aktiivisen osallistumisen tärkeys ja 

tarpeellisuus vanhuksen vireyden ylläpitämisessä ja hyvinvoinnin edistämisessä. 

Vanhusten ja ikäihmisten aktivoiminen ja liikkeelle saaminen oli iso urakka, ja vaati 



46 
 

pitkää totuttelua sekä siirtymäaikaa. Alkuvaiheessa, ennen Luovatuvan perustamista, 

kerhot kokoontuivat Hetassa seurakuntakodilla. Sekin saattoi olla yksi syy siihen, että 

kynnys kerhoon lähtemiseen oli korkea, koska se yhdistettiin kirkolliseen toimintaan. 

Vaikka hengellisyys on tärkeä osa kerhon tarjontaa, on tärkeätä, ettei se määritä 

puitteita liikaa. 

 Alkuvaikeuksien jälkeen kerhotoiminta löysi paikkansa ja aikansa enontekiöläisten 

ikäihmisten arkipäivässä. Uusista toimintamuodoista myös liikunta hyväksyttiin 

vähitellen osaksi kerhon toimintaa. Varsinkin Peltovuoman kerhossa liikunnasta on 

tullut erittäin haluttu ohjelmanumero. Myös kunnan sosiaali- ja terveydenhuolto on 

esittänyt tyytyväisyytensä siitä, että kerhotoiminta on lisännyt merkittävällä tavalla 

ikäihmisten toimintakykyä. 

Kerhotoimintaa on järjestetty Hetan kuntakeskuksen ohella myös Peltovuoman ja 

Karesuvannon kylissä, mikä on tärkeätä pitkien etäisyyksien kunnassa. On tärkeätä, 

että palvelutuotannossa pyritään huomioimaan tasapuolisesti myös sivukylien 

asukkaiden tarpeet. Kulkemisen vaikeus muodostui kuitenkin yhdeksi suurimmaksi 

esteeksi ikäihmisten osallistumiselle säännölliseen vertaistoimintaan. Sellaisiin 

erillistapahtumiin, joihin järjestettiin kuljetus, osallistui moninkertainen määrä 

ikäihmisiä. Runsaat osanottajamäärät sekä viikkotapaamisissa että erillistilaisuuksissa 

kertovat osaltaan siitä, että toiminta on onnistunut tavoittamaan suuren joukon 

kunnan ikäihmisistä ja ollut merkittävää. 

 

6.2.2. YHTEISTYÖ ERI TOIMIJOIDEN KESKEN TUOTTAA NÄKYVÄÄ 

TULOSTA 
 

Järjestöjen mukaan tulo ikäihmisten ja vanhusväestön sosiaalisen kanssakäymisen 

tukevaan toimintaan on otettu saamelaisalueen kunnissa ilolla vastaan. 

Saamelaiserityisyyden, yhteisöllisyyden ja monikulttuurisen toiminnan tunteminen ja 

näiden erityispiirteiden hyödyntäminen on ensiarvoisen tärkeää tehtäessä vanhustyötä 
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saamelaisalueella. Projektin kokemukset osoittivat, että järjestötoimijat otettiin myös 

kentällä hyvin vastaan. Monet ikäihmiset kokivat, että heidän oli helpompi asioida 

järjestön edustajan kanssa kuin viranomaisten kanssa. 

Saamelaisalueella, missä kuntien voimavarat ovat niukat, on tärkeätä kehittää 

monitoimijapohjaisia, verkostomaisia toimintatapoja kuntalaisten palvelujen 

turvaamiseksi. Kolmannen sektorin rooli sellaisten palvelujen tuottajana, jotka eivät 

kuulu kunnan lakisääteisen toiminnan piiriin täydentää merkittävällä tavalla 

ikäihmisille suunnattua palvelutarjontaa ja mahdollistaa heidän kotona pärjäämistään 

ja kokemaansa hyvinvointia. 

Birgen ruovttus -hanke toimi koordinaattorina vanhusten hyvinvointia tukevan 

toiminnan verkostossa. Yhteistoiminta kunnan sosiaali- ja terveystoimen, 

seurakunnan ja eri järjestöjen kanssa tarjoaa projektin kokemuksen mukaan hyvät 

mahdollisuudet toteuttaa palvelutarjontaa yhdistämällä eri toimijoiden niukkoja 

resursseja. Se on mahdollista pienten yksiköiden ja matalan hierarkian yksiköissä, 

mutta edellyttää toiminnalta hyvää koordinaattoria, joka tuntee hyvin paikalliset 

olosuhteet ja toimintakulttuurit.  

Monitoimijaperustaisesti järjestetyt tapahtumat, retket ja leirit ikäihmisten ja 

omaishoitajien tueksi sekä Luovatupa – yhteistyöprojekti ovat hyviä osoituksia 

toimivasta yhteistyöstä alueella, jossa on vähän toimijoita. Yhdistämällä voimia ja 

suppeita resursseja on saatu jatkuvaa toimintaa aikaan. Luova-tuvasta on 

muodostunut erittäin tärkeä kuntalaisten kohtaamispaikka, jonne on ollut helppo 

poiketa. Lisäksi se on tarjonnut tilat järjestöjen toiminnalle sekä erilaisille 

tapahtumille, mikä on osaltaan elävöittänyt tärkeällä tavalla kuntalaisten vapaa-

ajanviettomahdollisuuksia, tukenut osallisuutta ja ehkäissyt syrjäytymistä. 
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6.2.3. SAAMELAISTEN IKÄIHMISTEN TUKEMINEN 
 

Projektin yhtenä tärkeänä tavoitteena oli kehittää saamelaisvanhusten arjen tueksi 

saamenkielistä toimintaa, joka pohjautuu saamelaiskulttuuriin, arvoihin, tapoihin, 

perinteiseen tietämykseen ja taitoihin. Projektin järjestämissä vertaistapaamisissa ja – 

ryhmätoiminnassa otettiin huomioon saamen kieli ja kulttuuri monin eri tavoin. 

Tapaamisten luonne, sisältö ja kommunikaatiokulttuuri rakennettiin saamelaisen 

arvomaailman, normien ja tapojen mukaisiksi. Projekti koordinoi ja järjesti 

Enontekiön saamelaisvanhusten osallistumista SámiSoster ry:n järjestämiin 

tapahtumiin eri puolilla Saamelaisaluetta sekä vastasi projektiyhteistyöstä SámiSoster 

ry:n muiden projektien kanssa.  

SámiSoster ry:n aiemmissa projekteissa saatujen kokemusten mukaan saamelaiset 

vanhukset tarvitsevat erityistä tukea monien arkipäivän asioiden hoitamiseen 

kielitaito-ongelmien vuoksi, mutta myös sen vuoksi, että heillä on korkea kynnys 

pyytää apua suoraan palvelua järjestävältä viranomaiselta. Monet vanhustenhuollon 

piiriin kuuluvat ja apua tarvitsevat henkilöt turvautuvat mieluummin projektien 

tarjoamaan apuun. 

Projektin asiamiestyyppinen toiminta käynnistyi kohderyhmän omasta aloitteesta ja 

painottui nimenomaan saamelaisasiakkaisiin. Erilaiset arjen ongelmatilanteet 

ikäihmisten kotona, yksinäisyys, pitkät välimatkat ja liikkumisen vaikeudet 

muodostivat suuria ongelmia monien ikäihmisten arjessa selviytymiselle. Useimmiten 

pulmat koskivat yhteydenottoja viranomaisiin, kuten sosiaali- ja terveydenhuollon 

palveluihin sekä KELA:n palveluihin liittyviä kysymyksiä.  Asiamiespalvelu tarjosi 

ikäihmisten kaipaamaa tukea ja tietoa palvelujärjestelmässä asioimiseen. Projektin 

kokemusten mukaan tämäntyyppiselle järjestölähtöiselle toiminnalle on tarvetta, ja 

sitä tulisi kehittää jatkossa. 

Lisäksi projekti osallistui saamelaiserityisten ikäihmisten auttamismenetelmien 

kehittämiseen yhteistyössä Enontekiön kunnan Veahkki -kotipalvelutoiminnan ja 
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saamenkielisen kehittäjä-sosiaalityöntekijän kanssa. Saamelaisten ikäihmisten 

erityisasemaa ja – tarpeita tehtiin myös näkyväksi ja käsiteltiin Enontekiön kunnan 

vanhustiimissä ja Luoteis-Lapin seniori- ja vanhustyön – hankkeessa (LUOVAKE) 

sekä projektin järjestämissä julkisissa tilaisuuksissa vanhusviikolla. 

 

6.2.4. MONIKULTTUURISUUS LUONTEVANA OSANA 

VERTAISRYHMÄTOIMINTAA 
 

Koska Enontekiön väestöpohja on pieni, ei nähty tarkoituksenmukaisena luoda 

kokonaan erillisiä tapahtumia saamelaisille ikäihmisille. Projektin toimintatavoilla 

pyrittiinkin luomaan pohjaa myös monikulttuuriselle toiminnalle, jossa paikkakunnan 

eri kulttuurit voivat elää luontevasti rinnakkain toistensa erityispiirteet huomioiden ja 

hyväksyen. 

Projektin tärkeä tulos olikin luontevan monikulttuurisen toimintatavan syntyminen 

ikäihmisten vertaistoimintaan. Kuten luvussa 2.1. on todettu, ovat etniset suhteet 

olleet monesta eri syytä johtuen pitkään jännitteisiä Enontekiöllä, eikä 

molemminpuolinen vuorovaikutus eri väestöryhmien kesken ole aina ollut 

ongelmatonta. Yhteisöllisyyden ja osallisuuden lisäämiseksi nähtiin tärkeäksi 

rohkaista ikäihmisiä monikulttuuriseen kanssakäymiseen, mikä merkittävällä tavalla 

lisää kaikkien hyvinvointia koko paikallisyhteisössä. 

Ikäihmisten vertaisryhmätapaamisia lähdettiin rakentamaan luontevan 

monikulttuurisuuden pohjalta. Toimintatapa rakentui alusta alkaen kaksikieliseksi ja 

osanottajien kulttuurisen taustan ja elämänpiirin kokonaisvaltaisesti huomioivaksi. 

Alun hiljaisen vastustuksen ja ennakkoasenteiden ei annettu häiritä toimintaa, vaan se 

jatkui luontevana, jokaisen yksilön erityislaatuisuuden hyväksyvänä ja 

kunnioittavana. Käytettäessä eri kieliä varmistettiin aina, että kaikki osanottajat 

ymmärsivät mitä kulloinkin puhuttiin, eikä kukaan kokenut joutuvansa ulkopuolelle. 

Näin saatiin vähitellen voitettua kielikysymyksiin usein liittyvät vastakkainasettelut. 



50 
 

Tapahtumiin osallistuvat ikäihmiset alkoivat vähitellen suhtautua yhä 

luottavaisemmin monikulttuurisuuteen ja nähdä kulttuuriset erityispiirteet rikkautena. 

Tämä on merkittävä saavutus, sillä etniset paikallistason vastakkainasettelut ovat 

pitkään leimanneet yhteisöllistä elämää Enontekiöllä ja muualla saamelaisalueella.  

Onnistumisen taustalla voidaan nähdä useita tekijöitä, kuten esim. se, että 

projektisihteeri on itse kaksikielinen ja paikkakuntalainen sekä tuntee sitä kautta 

hyvin paikalliset ihmiset ja heidän taustansa. Ryhmätapaamisissa voitiin siten 

luontevasti puhutella kutakin ikäihmistä hänen omalla äidinkielellään ja keskustella 

hänen elämänpiirinsä kannalta tärkeistä asioista. Myös muissa SámiSoster ry:n 

tapahtumissa ja toiminnoissa saamen sekä suomenkielen käyttö on luonnollista ja 

sujuvaa. Yhdistys on toimintatavoillaan profiloitunut monikulttuuriseksi ja 

suvaitsevaksi, vaikka sen päätehtävänä onkin edistää saamelaisten asemaa ja 

palvelutarjontaa. Yhdistyksen toiminnot ovat perinteisesti olleet avoimia kaikille ja 

projektien kautta on pyritty edistämään samalla myös paikallista palvelutarjontaa 

laajemminkin. 

 

7. TUOTOKSET 
 

Birgen ruovttus – projektin pääasialliset tuotokset tarjoavat välineitä ja menetelmiä 

järjestöpohjaiseen tukitoimintaan ikäihmisten kotona pärjäämisen tukemiseksi ja 

osallisuuden vahvistamiseksi. Toimintamuodot on kehitetty erityisesti syrjäseutujen 

harvaanasuttujen alueiden olosuhteita silmällä pitäen. Ne rakentuvat paikallisten 

toimintakulttuurien pohjalle ja pyrkivät huomioimaan saamelaisasiakkaiden 

kielelliset sekä kulttuuriset erityistarpeet. Projektin toimintatapa on ollut kaiken 

kaikkiaan monikulttuurinen ja monitoimijaperustainen, joissa julkisen ja järjestötason 

toimijoiden rajallisia voimavaroja on pyritty yhdistämään. 
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7.1. IKÄIHMISTEN MONIKULTTUURISEN SOSIAALISEN 

KANSSAKÄYMISEN – TOIMINTAMALLI 
 

Projektin tärkein tuotos on monikulttuurisen sosiaalisen kanssakäymisen 

toimintamalli ikäihmisten sosiaalisen kanssakäymisen lisäämiseen ja osallisuuden 

vahvistamiseen.  

Toimintamallin yksityiskohtainen kuvaus on esitetty luvuissa 5.1. ja 6.2. 

 

7.2. OMAISHOITAJIEN LEIRITOIMINTA – TOIMINTAMALLI 
 

Omaishoitajien jaksamisen tueksi kehitettiin erityistä paikalliset olosuhteet huomioon 

ottavaa tukitoimintaa. Toimivimmaksi vertaistuen toimintatavaksi osoittautui 

leiritoiminta. 

Toimintamallin yksityiskohtainen kuvaus on esitetty luvussa 5.3. 

 

7.3. PALVELUOPAS 
 

Birgen ruovttus – projekti päivitti Enontekiön kunnan ikäihmisille tarkoitetun 

palveluoppaan. Palveluoppaan ideana on, että ikäihminen löytää kaikki tarvitsemansa 

tiedot eri palveluista samasta kirjasesta. Koska paikkakunnan ikäihmiset eivät käytä 

internetiä kovinkaan yleisesti, oli tarkoituksenmukaista julkaista kirjanen painetussa 

muodossa.  

Asiamiespalvelussa saadun kokemuksen mukaan ikäihmisillä on suuria vaikeuksia 

hahmottaa monimutkaisen palveluverkoston toimintaa ja löytää tarvitsemiensa 

palvelujen tuottajia. Palveluoppaaseen on koottu julkiset, yksityiset, kolmannen 
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sektorin tarjoamat palvelut sekä niiden tarjoajien yhteystiedot. Tavoitteena on että 

ikäihmiset voivat helpommin hoitaa omatoimisesti asioitaan. Palveluopas kattaa koko 

kunnan alueen. Siinä on selitetty tarkasti, ilman kapulakieltä mm. kotipalvelu, 

erilaiset tukitoimet ateriapalvelusta kuljetuspalveluihin, ASPA:n ja Luppokodin 

asumispalveluihin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Oppaasta saa myös 

tietoa erilaisten tukien ja avustusten hakuajoista ja – paikoista, KELA:n 

kuntoutuksista ja matkakorvauksista, seurakunnan toiminnoista ja 

oikeusapupalveluista. 

Palveluoppaan ensimmäinen päivitetty versio saatiin jakoon 15.10.2008. Opasta on 

jaettu Enontekiön kunnanvirastossa, Hetan ja Karesuvannon terveysasemilla ja 

kotipalvelun työntekijöiden toimesta. Lisäksi opasta on jaettu ikäihmisten 

vertaistapaamisissa ja sitä on voinut tulostaa internetistä, Enontekiön kunnan 

kotisivuilta.  

Palveluopas on saanut hyvän vastaanoton sekä ikäihmisten että vanhustyötä tekevien 

viranomaisten taholta. Sitä on tarkoitus päivittää 2-3 kertaa vuodessa, aina tarpeen 

mukaan. Ikäihmisillä on mahdollisuus vaikuttaa sen sisältöön. Se on jatkossa 

tarkoitus kääntää myös pohjoissaamen kielelle. 

 

8. TIEDOTUS 
 

Projektista ja sen tapahtumista tiedotettiin monipuolisesti paikallisissa ja alueellisissa 

tiedotusvälineissä. Vertaisryhmän tapaamisista ilmoitettiin säännöllisesti Enontekiön 

sanomien Muistilappu-palstalla. Enontekiön sanomat on kaikkiin kotitalouksiin 

jaettava ilmaislehti ja sen levikki on laaja. Lisäksi projektin tapahtumia koskevia 

artikkeleita julkaistiin lehdessä vuosina 2006–2009 yhteensä yli 10 kappaletta. 

Kopioita lehtileikkeistä löytyy raportin liitteistä.  
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Lisäksi ajankohtaisista asioista ja tapahtumista tiedotettiin YLE/NRK/SVT Sámi 

Radion ja YLE Lapin Radion välityksellä. YLE/NRK/SVT Sámi Radio on 

saamenkielinen viestintäkanava ja se kattaa Pohjoismaiden saamelaisalueet. 

Projektin tavoitteista ja tärkeimmistä tuloksista tiedotettiin myös projektisihteerin 

koordinoimissa monitoimijaperustaisissa verkostoissa sekä järjestämissä julkisissa 

tilaisuuksissa. Lisäksi projektin tuloksista on kirjoitettu artikkeli (Palojärvi & Labba 

2010), joka on julkaistu SámiSoster ry:n ja Posken Lapin sekä Saamelaisyksiköiden 

järjestämän kehittämiskoulutuksen tuottamassa raportissa (Magga & Guttorm 2010). 

 

9. ARVIOINTI 
 

Projektin arviointi on toteutettu konsultatiivisen itsearvioinnin menetelmällä. 

Projektin alussa laaditun täsmennetyn arviointisuunnitelman mukaisesti arvioinnin 

pohjaksi laadittiin SWOT- analyysi, jossa arvioitiin projektin toteutumisen kannalta 

keskeisten asiakasprosessien, verkostojen syntymisen ja toimivuuden, projektin 

hallinnon ja tiedotuksen sekä työkäytäntöjen vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet 

ja uhat. Nämä arvioitiin erikseen myös saamelaisten omakielisen tukitoiminnan 

toteutumismahdollisuuksien kannalta. Projektin edetessä seurataan ja verrataan 

toteutumista ja analysoidaan eri osien (varsinkin vahvuuksien ja mahdollisuuksien) 

määrällistä ja laadullista toteutumista.  

Arviointikriteereiksi määriteltiin: 

 toimijaverkoston laajuutta ja toimivuutta toimintaan osallistujien 
määrillä ja yhteistoiminnan keinoilla 

 ikäihmisten pärjäämissuunnitelmien toimivuutta ja toteutumista 
järjestötoimijoiden ja ikäihmisten kotona asumisen näkökulmasta  

 sosiaalista kanssakäymistä ja hyvinvointia tukevien toiminen syntymistä/ 
kysyntää 

 prosessia / muuttuiko työskentelytapa ikäihmisten hyvinvointia ja arkea 
tukemisessa toiminnassa ja syntyikö uusia toimintatapoja ja toimijoita  

 teknologian käyttöä 
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 projektin hallinnan onnistumista 
 julkisen ja järjestöjen yhteistyön onnistumista ja vaikuttavuutta 

 

Arviointia varten kerättävä dokumenttiaineisto koostuu seuraavista: 

 projektisihteerin päiväkirjat ja muistiot 
 asiakaskysely 
 raportit 
 asiakasmäärien seuranta, eri tapahtumien asiakasmäärät 
 toimintatapojen kehittymisen kuvaukset 
 sidosryhmien palautteet 
 asiakaspalautteet 

 
 

Projektissa onnistuttiin luomaan ja ylläpitämään järjestöjen ja julkisen tahon 

toimijoista koostuvaa toimijaverkostoa, jossa tehdään ansiokkaasti yhteistyötä vaikka 

toimintakulttuuri onkin erilainen eri toimijoilla. Tämä on onnistunut, koska jo 

hanketta edeltävässä Virkus gilli – Vireä kylä -projektissa syntyi laaja 

toimijaverkosto ja verkostotoiminnan malli. Birgen ruovttus – projekti on jatkanut 

koordinaatiovastuun kantamista verkostosta ja sen edelleen kehittämistä. Projektin 

aikana julkisen ja järjestöjen yhteistyö on vakiintunut sekä kehittynyt edelleen 

samoin kuin järjestöjen välinen yhteistyö ikäihmisten ja omaishoitajien aseman 

turvaamisessa. Erityisesti on syytä mainita yhteistyön kehittyminen kirkon 

saamelaistyön kanssa. Yhteistyö SámiSoster ry:n Anna ja Arvo – hankkeen kanssa oli 

laajaa ja toimivaa. Osa yhdessä Anna & Arvo -hankkeen aikana kehitetystä 

toiminnasta jää pysyväksi toiminnaksi seurakuntien diakoniatyöhön. Osa 

toimintamuodoista on vielä pohdinnan alla, ja niiden jatkuvuuden turvaajaksi etsitään 

koko ajan sopivia tahoja. Myös syrjäytymisen ehkäisemiseksi käynnistetyn matalan 

kynnyksen kohtaamispaikan, Luovatuvan, menestyksellinen asema ja toiminta on 

hyvä esimerkki kolmannen sektorin ja viranomaistahojen yhteistyön kantavuudesta ja 

toiminnan jatkuvuudesta. 

Vanhusten kotona pärjäämiseen tarvitaan toimintaa, joka tukee ja lisää vanhusten 

sosiaalista aktiivisuutta. Ryhmämuotoinen toiminta on tunnustettu, hyvä tapa 
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aktivoida ikäihmisiä, ja osaltaan se myös lisää toimintakykyä. Vanhusväestön 

kannalta sosiaalisen kanssakäymisen edistämiseksi kehitetyt toimintamallit on 

hyväksytty vanhusten keskuudessa ja toimintaan osallistutaan, joskin aktivointityötä 

tarvitaan vielä paljon. Projektin kokemukset osoittavat, ettei ryhmätoiminta 

kuitenkaan toimi omaehtoisesti, vaan se edellyttää jatkossakin koordinoijaa ja 

kokoonkutsujaa. Syrjäkyliltä kulkuyhteydet ovat heikot, ja sillä on osaltaan 

vaikutusta ihmisten osallistumisaktiivisuuteen. Vastaavasti omaishoitajien 

aktivoiminen on tärkeää koko yhteisön kannalta, ja heidän jaksamistaan tärkeässä 

työssä olisi tuettava kaikin keinoin.   

Eri projektien työntekijöiden verkostokokoontumiset on koettu Enontekiöllä 

tarpeellisiksi. Usein kehittämishankkeissa projektityöntekijä on ainoa työntekijä 

järjestössä ja on yksin ongelmiensa kanssa. Joukolla asioita mietittäessä löydetään 

uusia innovaatioita ja ideoita. Ja ennen kaikkea ollaan tietoisia siitä, mitä muut 

tekevät ja sitä kautta rakentuu hyvä yhteistyö. Verkostokokoontumiset ja työajan 

käyttö erilaisten hankkeiden tiimityöskentelyyn edesauttoivat merkittävästi 

verkostoitumista. Kun on mukana monessa verkostossa ja pysyy ajanhermolla, 

saadaan yhteistyöllä jotakin merkittävää oikeasti aikaiseksi. 

Kaiken kaikkiaan Birgen ruovttus – projektin toiminta jatkui aktiivisena ja projekti 

löysi paikkansa toimintakentässä, ja mikä hienointa, paikkakunnan ihmiset löysivät 

projektin. Projektin toiminnan kautta nostettiin näkyvästi esille vanhusten tarpeita ja 

toiveita, ja tätä kautta osaltaan luotiin vanhusmyönteistä ilmapiiriä Enontekiön 

kunnan alueelle ja asukkaisiin.  

Viimeinen toimintavuosi osoitti, että enontekiöläisessä toimintaympäristössä 

monikulttuurinen ryhmätoiminta ikäihmisten ja vanhusten arjessa voi toimia ja 

toimii. Verkostomainen yhteistyö eri toimijoiden välillä on hyvä tapa tehdä töitä 

yhteisen päämäärän toteuttamiseksi. Saamelaiserityisyys ei ole monikulttuurisuuden 

vastakohta, vaan niitä voidaan toteuttaa samassa toiminnassa. Juuri tämän tyyppisen 
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toiminannan järjestämisessä Birgen ruovttus – Pärjään kotona – projektissa on 

mielestämme onnistuttu. 

 

10. POHDINTA: OIVALLUKSET JA KEHITTÄMISTARPEET 
 

Projektin aikana syntyi useita oivalluksia ja näkemyksiä keskeisistä 

kehittämistarpeista koskien ikäihmisten ja omaishoitajien vertaistukitoimintaa 

syrjäseutualueilla. Ensinnäkin monitoimijaperustainen, monikulttuurinen toiminta 

osoittautui toimivaksi ratkaisuksi. Samalla osoittautui kuitenkin, ettei 

vertaisryhmätoiminta toimi omaehtoisesti, vaan se edellyttää jatkossakin koordinoijaa 

ja kokoonkutsujaa. 

Toiseksi omaishoitajien jaksaminen on haaste kaikille alueen toimijoille, niin 

julkiselle sektorille kuin järjestöille. Vertaistuen järjestäminen omaishoitajille on 

tärkeää. Kerran kuussa järjestettävät tapaamiset ovat periaatteessa arvokas 

hengähdystauko kotona läheisiään hoitavalle. Ihmisten aktivoiminen ja kotoa 

irrottautuminen voi kuitenkin olla odotettua vaikeampaa. Leirimuotoinen toiminta 

osoittautui omaishoitajien tilanteen kannalta sopivammaksi tukimuodoksi, kuin 

kuukausitapaamiset. Jatkossa on tarpeen kehittää omaishoitajille suunnattua 

räätälöityä tukitoimintaa, joka vastaa heidän tarpeitaan ja mahdollisuuksiaan.  

Kolmanneksi ikäihmisten kotona pärjäämisen tukena hänen lähiverkostonsa ovat 

usein merkittävässä asemassa. Julkiset palvelut ovat rajalliset ja usein riittämättömät 

turvaamaan kotona asuvan ikäihmisen palvelutarpeita varsinkin tapaturmien, 

sairauksien tms. elämätilanteen muutosten yhteydessä. Lähiverkoston tuen turvin 

kotona selviytymisen mahdollisuudet säilyvät mahdollisimman pitkään ja vähentävät 

osaltaan laitospalveluiden tarvetta. Tämä ei onnistu kuitenkaan ilman systemaattista 

suunnittelua, jossa kartoitetaan palvelutarpeet, voimavarat ja mahdollisuudet. 
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Hankkeen puitteissa käynnistyi pärjäämissuunnitelmien laadinta ikäihmisten kotona 

pärjäämisen tueksi. Tavoitteena oli kartoittaa ikäihmisten voimavaroja ja tarpeita, 

lähiverkostoa ja palvelujärjestelmän toimivuutta sekä paikata pahimpia aukkoja. 

Suunnitelmien laadinta osoittautui odotettua monimutkaisemmaksi. Toimivia 

suunnitelmia saatiin laadittua muutamalle saamelaiselle ikäihmiselle, ja heidän 

kohdallaan niillä oli suuriarvoinen merkitys. Toimintamuodon käyttöön ottaminen ja 

yhdistäminen osaksi kuntien vanhustyön hoito- ja palvelusuunnitelmia vaatii 

kuitenkin lisää kehittämistyötä. Projektin laatima pärjäämissuunnitelman runko ja 

kokemukset laadittujen suunnitelmien toimivuudesta antavat pohjaa suunnitella ja 

kehittää toimintaa edelleen.  

Neljäs ja viimeinen havainto liittyy rajat ylittävän yhteistyön kehittämiseen. Sen 

tiimoilta projektissa järjestettiin mahdollisuus osallistua mm. koko kalottialueen 

yhteisille Saamelaisille kirkkopäiville ja järjestettiin virkistysmatkoja lähialueille. 

Vertaistapaamisten järjestäminen rajaseutualueiden ikäihmisten kesken osoittautui 

kuitenkin hankalaksi. Eri maiden vanhustenpalveluiden erilaisista 

toimintakulttuureista johtuen yhteisiä tapaamisia ei onnistuttu järjestämään. 

SámiSoster ry:llä on kuitenkin aiempaa kokemusta sellaisten tapahtumien 

järjestämisestä vuodelta 2005. Saamelaiset ikäihmiset tapasivat toisiaan yli 

valtakunnan rajojen, ja kokemukset olivat erittäin myönteisiä. Jatkossa olisikin 

tarpeen purkaa esteitä tämäntyyppisen toiminnan vahvistamiseksi. 
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