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Toimarin ”toimarin” tuumailua   

 

 

Kaksikymmentäkolme vuotta sitten Toimintojentaloa perustettaessa asukasyhdistyksen hallituksen jäsenten 

mielessä pyöri monenlaisia ajatuksia. Intoa ja ideoita oli paljon ja usko tulevaisuuteen oli luja. Välillä kuitenkin 

mielessä häivähti epäilys, että mitä jos tämä onkin vain meidän mielestä hyvä juttu.  Mitä jos ei kukaan tule-

kaan talolle? Visio yhteisöllisestä talosta ja sen hyvää tekevästä voimasta oli kuitenkin niin kirkas, että siinä ei 

annettu hetkittäisille uhkakuville ajatusta suurempaa jalansijaa. Näin jälkeenpäin on helppo ajatella, että juuri 

noinhan tuleekin toimia. Täytyy luottaa tulevaisuuteen ja omaan tekemiseen. Niin se on. Aina se ei ole help-

poa, mutta toiveikkuuden ja luottamuksen avulla voimme ylläpitää olemassa olevaa hyvää sekä kehittää ja 

luoda uutta. 

 

Nämä asiat ovat olleet mielessäni monesti kuluneen toimintavuoden aikana. Vuosi oli hyvin poikkeuksellinen. 

Koronaviruksen eri variantit aiheuttivat maailmanlaajuisesti jatkuvaa aaltoliikettä vaikuttaen luonnollisesti 

myös meidän toimintaympäristöömme. Alati muuttuvat suositukset, rajoitukset ja määräykset sekä eri viran-

omaistahojen tiedotteiden seuraaminen aiheuttivat välillä harmaita hiuksia jo luonnollisestikin harmaata puk-

kaavaan päähäni.  Toiminnan sisältöjä muokkailtiin sen mukaisesti mikä kulloinkin oli mahdollista. Helpotusta 

toi hieman, että asioita oli harjoiteltu jo edellisenä vuonna ja asiakkaatkin ymmärsivät muuttuvien käytäntöjen 

johtuvan meistä riippumattomista syistä kaikkien parhaaksi. Myönteistä oli myös se, että pystyimme pitämään 

talon auki läpi vuoden. 

 

Tästä haluan osoittaa Erityiskiitoksen koko Toimintojentalon henkilökunnalle! Henkilökunta on toiminut 

ammattitaitoisesti ja toisiaan tsempaten. Kaiken myllerryksen keskellä on pidetty huolta peruspalveluista, 

kehitetty uutta sekä muistettu maustaa arkea huumorilla ja piristävillä poikkeamilla. Toimintojentalon toi-

mintaympäristö on erittäin hektinen ja täynnä muuttuvia tilanteita niin sanotussa normaalissa arjessa. Ko-

ronapandemian pitkittyessä hektisyys ja äkilliset muutokset ovat vain entisestään lisääntyneet. On tarvittu 

aivan valtavasti joustavuutta sekä muutoksen sietokykyä. Sitä on löytynyt. Jokainen päivä on kohdattu uu-

tena mahdollisuutena, luottaen tulevaisuuteen, aivan kuten 23 vuotta sitten. Toimarilainen työote kantaa 

edelleen! On tärkeää muistaa huolehtia myös omasta jaksamisesta, että jaksaa auttaa muita. Työhyvinvoin-

tia lisäävään toimintaan onkin syytä keskittyä tulevana toimintavuonna, sillä henkilöstö on toimivien palvelu-

jen tärkein voimavara.  

 

Elämä on parempaa yhdessä nautittuna – livenä tai etänä! 

-Kaija Kuusisto – 
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TOIMINTOJENTALOYHDISTYS RY 

    
Toimintojentaloyhdistys ry on perustettu 22.9.2011. Toiminnan tarkoituksena on ylläpitää, lisätä ja kehittää 

yhteisöllisyyttä, tasa-arvoa, osallisuutta ja hyvinvointia lähiympäristössä ja ympäröivässä maakunnassa sekä 

ennaltaehkäistä syrjäytymistä. Toiminnan organisointi ja tapahtumat järjestetään yhteistyössä Seinäjoen kau-

pungin kanssa.  

 

Toimintojentalo toimii ihmisten kohtaamispaikkana ja Seinäjoen kaupungin työhönvalmennuskeskuksena. Ta-

lolla on asiaton oleskelu sallittua ja tittelit jätetään narikkaan. Jokaisella on tasavertainen mahdollisuus osal-

listua erilaisiin aktiviteetteihin ja sosiaaliseen kanssakäymiseen. 

YHDISTYKSEN KOKOUKSET, JÄSENISTÖ JA HALLITUS 
 
Toimintojentaloyhdistys ry on jäsenenä seuraavissa yhdistyksissä: 

 Vanhus ja lähimmäispalvelun liitto ry (Valli)  
(SOSTE ry:n alajärjestö) 

 Seinäjoen seudun kehittämisyhdistys Liiveri ry 

 
Jäsenistö 

Jäsenmäärä pieneni henkilö- ja perhejäsenien osalta huomattavasti, yhteisöjäsenien määrä kasvoi hieman. 

Toimikauden lopussa yhdistyksessä oli  henkilöjäseniä  34  (-31) 

   perhejäseniä   5   (-2) 

   yhteisöjäseniä  3  (+2) 

Kokoukset 
Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin huhtikuussa. Hallitus kokoontui toimikauden aikana viisi 
kertaa, kokouskutsut lähetettiin sähköpostitse. 

Hallitus  

Hallitus toimii myös Toimintojentalon ohjausryhmänä. Kokouksiin kutsuttiin asiantuntijajäseniä hallituksen 

pyynnöstä.  

Puheenjohtaja   Sirkka Penttilä 

Varapuheenjohtaja  Pasi Artikainen 

Varsinaiset jäsenet:  Raisa Mäkynen  

   Erkki Välimäki 

Varajäsenet   Pirkko Sahlberg 

   Anne Suvisalmi 

Asiantuntijajäsenet  Riitta Suojanen 

Anu Tikkala  

  Ilkka Rintala  

  Maarit Pitkäkangas 

Sihteeri   Kaija Kuusisto 

Kirjanpitäjä   Jussi Rahkola, Accountor  

Varsinainen tilintarkastaja   Sirpa Hemminki  

Varatilintarkastaja   Marjo Lähteenmaa 
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ARVOT 

 

 

”Toimarilaisuus” perustuu yhtenäiselle arvomaailmalle. Kun jokainen henkilökunnasta tietää toiminnan tar-

koituksen ja vision, oman perustehtävänsä ja vastuunsa, voidaan tittelit jättää narikkaan ja kohdata toinen 

ihminen aidosti ihmisenä. 
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HENKILÖKUNTA  

Henkilökunta kuuluu Seinäjoen kaupungin alaisuuteen. Yhdistys palkkasi henkilöitä äkillisiin sijaistarpeisiin.  

Toiminnanjohtaja  Kaija Kuusisto 
Valmennuspäällikkö  Sonja Meyer-Jokiranta 
Palveluvastaava  Birgit Kotilainen 
Ravitsemistyönjohtaja  Elisa Huttunen  
Kokki   Heli Saari (aloitti 1.2.2021)    
Kokki     Leena Pessinen 
Keittiöapulainen  Maila Myllyniemi (jäi eläkkeelle 1.11.2021) 
Laitoshuoltaja-leipuri  Marianne Hautamäki (3.5. alkaen) 
Työvalmentaja  Leena Rauhala 
Työvalmentaja 50%  Birgit Heikkilä  
Työvalmentaja   Elina Valtari-Hautamäki  
Työvalmentaja  Aapo Timonen  
Työvalmentaja  Johanna Rinta-Nikkola 
Toimistotyöntekijä 50%  Pia Hautala  
Toimistotyöntekijä (oppisopimus) Kati-Veera Keskinen (1.5.alkaen) 
Tukipalvelukoordinaattori  Marjaana Ahopelto 
Tukipalveluhenkilö  Marita Koski 
Tukipalveluhenkilö  Ari-Pekka Kupias  
Tukipalveluhenkilö  Riitta Riihimäki (24.5.- 2.8.2021) 
Tukipalveluhenkilö  Sari Kujala (23.9.alkaen) 
   

TOIMINTAVUODELLE ASETETUT TAVOITTEET 
 
Kaikessa toiminnassamme haluamme tehdä laadukasta ja vaikuttavaa toimintaa. Laadukas työhönvalmennus, 

henkilöstön työhyvinvointi sekä asiakastyytyväisyys ovat toimintamme kulmakiviä, joita ylläpitämällä ja kehit-

tämällä teemme työtä visiomme ”Kaikki osana yhteisöä” saavuttamiseksi.  

 

Koronavuosi rajoituksineen määritteli paljon tapahtumien ja palvelujen sisältöjä. Haasteista huolimatta suuri 

osa toimintavuodelle asetetuista tavoitteista eteni toivottuun suuntaan. Peruspalvelujen osalta tärkeää oli, 

että saimme turvattua palvelujen olemassaolon aina kun rajoitukset sen sallivat. Ikäihmisten palvelut juurtui-

vat ja kehittyivät. Toimivi-tukipalvelun asiakasmäärä kasvoi, samalla myös tukipalvelun henkilöstöresurssit li-

sääntyivät. Kotokammari-yhteisötoiminta vakiintui ja asukkaiden osallistuminen palveun kehittämiseen kas-

voi. Heinäkuun aukiolon myötä saimme tärkeää kokemusta ja tietoa tulevien vuosien kesätoiminnan linjauk-

seen.  Yhdistyksen jäsenmäärän kasvattaminen ei toteutunut tavoitteiden mukaisesti, vaan tulos oli päinvas-

tainen. Jäsenhankintaan onkin syytä kiinnittää huomiota tulevana ja tulevina vuosina.  

 

Henkilöstön työhyvinvoinnin osalta kuluva vuosi oli haasteellinen. Jatkuvat muutokset ja rajoitukset toivat 

haasteita työn suunnittelulle ja toteutukselle sekä työhyvinvoinnille. Muutoksen sietokyky lisääntyi entises-

tään, mutta ymmärrettävää on myös jatkuvan muutoksen tuomat väsymyksen tunteet.  Kesäajan aukiolo en-

nakkovalmisteluineen teetätti paljon työtä. Työajan ulkopuolella tapahtuvaa työhyvinvointia ylläpitävää toi-

mintaa ei juurikaan pystytty järjestämään. Henkilöstömitoitus noudatti tavoitteiden asettelua, keittiöön rek-

rytoitiin uusi kokki helmikuussa.  Sähköinen varauskalenteri ja virtuaalialustat ovat muodostuneet työtä hel-

pottaviksi työkaluiksi. Toimintavuodelle asetetut toteutumattomat tavoitteet kulkevat mukanamme seuraa-

ville toimintavuosille. 
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PALVELUT

LOUNAS-
KAHVILA

TYÖHÖN-
VALMENNUS

TOIMIVI-
TUKIPALVELU

KOTO-
KAMMARI-
YHTEISÖ-
TOIMINTA

PALVELU

NEUVONTA

DIGIAPU
TARVIKE-

VUOKRAUS

VIRIKE-
TOIMINTA

TAPAHTUMA-
ALUSTA

TILA-
VUOKRAUS

KIRPPU-

TORI

 
PALVELUT  
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimintojentalon palvelut 

 

Lounaskahvila tarjoaa mahdollisuuden yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemuksiin kaikille. Toimarilainen toi-

mintatapa yhdistää asiakkaat ja työntekijät yhdeksi isoksi yhteisöksi. Henkilökunnan ja asiakkaiden yhteinen 

ruokailu ja kahvittelu luovat kuin luonnostaan omalta osaltaan pohjan tasavertaiseen, aitoon ja kunnioittavaan 

kohtaamiseen. Sosiaalinen kanssakäyminen on suurelle osalle asiakkaistamme se tärkein syy tulla talolle. Yh-

teisen pöydän ääressä, herkullisen ja terveellisen ruoan äärellä, on myös helppo tutustua uusiin ihmisiin ja 

vahvistaa olemassa-olevia yhteyksiä. Kuluneen vuoden aikana tutustuminen uusiin ihmisiin on tosin ollut han-

kalampaa turvavälien ja kokoontumisrajoitusten vuoksi. Lounaskahvila oli kuitenkin avoinna koko vuoden, laa-

jentuen kesänajaksi myös ulkoterassille. 

Kirpputorilla on mahdollisuus kierrättää tavaroiden lisäksi myös ajatuksia. Siellä hyvä kiertää monessa muo-

dossa. Kirpputori oli suljettuna heinäkuun. 

Yleisötapahtumia järjestettiin vuoden aikana kokoontumisrajoitusten vuoksi minimaalisesti. Ryhmät kokoon-

tuivat silloin kun se oli sallittua, mutta kokoontumisrajoitukset olivat voimassa suurimman osan vuotta.   

Vuokratilat olivat käytössä rajoitusten sallimissa puitteissa.  

 
TAPAHTUMAT LOUNASTAJAT 

 
Tapah-
tumat 

Tapahtuma-
kävijät 

Asiakas- 
käynnit 

Lounastajien  
määrä 

keskiarvo/ 
aukiolokk 

ka / pv vaihteluväli 
/pv 

v. 2019  1 071 20 045 114 845 32 506 2 928 142 79 - 340 

v. 2020  810 9 161 55 361 20 219 2 695 125 68 - 243 

v. 2021  904 10 907 51 207 26 590 2 216 103 71- 177 
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Vuonna 2021 kokoontuneet ryhmät, tapahtumat, vierailut, yhteistyötahot: 
 

 Säännöllisesti toistuvat Yksittäiset tapahtumat 

Kädentaidot Hyvän Olon kerho 
Mummoklubi 
Silmukat käyttöön 
Piristystä päivään-ryhmä 
Villit Virkkaajat 
Kahvipussiaskartelua 

 

Musiikki Lasten laulu- ja leikkihetket 
Lauluryhmä Nostalgia / Kansalaisopisto 
Yhteislaulua 

Seinäjoen harmonikkakerhon esiintyminen 
Kauneimmat joululaulut suihkulähteellä 
Pohjanmaan kvintetin esiintyminen 

Liikunta Tuolijumppa /Kansalaisopisto 
Jooga 
Köpöttelyryhmä 
Kuntosalijumppa 
KKI sähly 

 

Muu toiminta Ammattilaiset tavattavissa x1/kk; Kou-
lutusvalmentaja, 
Asumisneuvoja, Omaisneuvoja 
Englannin ryhmä /Kansalaisopisto 
One Way Mission 
Ristikkonurkkaus 
Talousneuvola 
Tietokonekerho 
Tuikku työryhmä 
Bingo 
Aikuisten peli-ilta 
Rentonuoppari 

Yrtti-ilta 
Satutuokio 
Tyttöjen klubi 
Kuntavaalit 
Perhepäivähoitajien lasten valokuvaus 

Infot Moni-info 
 

Retket Laavuretki Halliskan laavulle 

Vertaistuki- 
ryhmät  

Ensisynnyttäjien vertaistukiryhmä- Ensari 
Irti huumeista 

Stipendit Toimintojentaloyhdistys ry:n stipendi 
Kunnon Kasperilainen palkinnot 
 

Koulutukset Ratkaisukeskeinen valmennus  
Eduhousen verkkokoulutus demo-esittely 
Saavutettava sosiaalinen media 
Seinäjoen kaupungin sisäisiä koulutuksia 
 

Vierailijat Kainaston NS  
 

Muuta Kuukauden välein vaihtuva taidenäyttely 
Yksityistilaisuudet iltaisin ja viikonloppuisin 
Kukkamekkopäivä 
Teemapukeutumisen perjantait: Lakki-lokakuu, Raita-pallo-ruutu marraskuu, tonttu-joulukuu 
Kääk-iik-pöö-viikko  
Kehittämisiltapäivä 
Työturvallisuusryhmä 
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 TOIMIVI – TUKIPALVELU  
 
Toimivi-tukipalvelu (Toimarilta mielenvirkeyttä arkeen) on matalankynnyksen tukimuoto. Palvelun  
tavoitteena on ikäihmisten sosiaalisen hyvinvoinnin lisääminen sekä toimintakyvyn ylläpitäminen ja 
tukeminen. Palvelu kohdennetaan ensisijaisesti yli 65-vuotiaille kotona asuville henkilöille sekä omaishoitajille 
tilapäiseen apuun. Tukipalvelu on maksutonta, ei hoidollista palvelua. Toimintaa ohjaavana ajatuksena on 
kiireetön kohtaaminen ja yhdessä tekeminen. Palvelun sisältö määräytyy asiakkaan tarpeiden ja toiveiden 
mukaan. Se voi olla keskustelua, ulkoilua, asiointiapua tai jotain muuta virikkeellistä toimintaa. Asiakkaat 
ohjautuvat pääsääntoisesti palveluun Seinäjoen kaupungin Ikäkeskuksen kautta. Asiakas itse tai lähiomainen 
voi myös ottaa suoraan yhteyttä.  
 
Asiakkaiden yleisimmät tarpeet toimintavuonna olivat 

1. Ulkoilu, lenkkeily 
2. Yksinäisyyden lieventäminen 
3. Kauppa-apu 
4. Omaishoitajien tilapäisapu 
5. Saattoapu terveydenhuoltopalveluihin 
6. Asiointiapu kuntosalille, apteekkiin, jalkahoitajalle jne.  

 
 
Toimivi-tukipalvelun toimisto sijaitsee Kotokammarissa, Kotie 26:ssa. Tukipalvelu täydentyi neljännellä 
työntekijällä syksyn aikana. 
 

 

KOTOKAMMARI 
 

Sevas Kodit Oy:n seniorikohteessa, Kototie 26, on yhteinen kokoontumistila –Kotokammari. Tila on remontoitu 

v. 2020 tätä käyttötarkoitusta varten vanhaan kiinteistöön yhdistämällä kaksi huoneistoa toisiinsa. Myös rap-

pujen yhdyskäytävät tehtiin esteettömiksi ja avoimiksi, että asukkaat pääsevät tilaan sisäkautta. Talo sijaitsee 

n. 500 m päässä Toimintojentalosta. Kotokammarissa talon asukkailla on mahdollisuus nauttia kotiruokaloun-

asta yhteisen pöydän äärellä sekä osallistua päivittäiseen viriketoimintaan. Tila on avoinna arkisin klo 10-14.  

 

Kotokammari aloitti toimntansa syyskuussa 2020. Toiminta-ajatus perustuu yhteisöllisyyden lisäämiseen sekä 

ikäihmisten itsenäisen ja turvallisen asumisen tukemiseen. Tämä mahdollistuu omaan asuinpiiriin tuotujen  

ruoka- ja viriketoimintapalvelujen myötä. Toimivi-tukipalvelun henkilökunta vastaa Kotokammarin 

yhteisötoiminnasta. Kotiruokalounas valmistetaan Toimintojentalon keittiössä ja kuljetetaan Kotokammarille. 

 

Sekä lounasruokailuun että viriketoimintaan osallistuminen on omaehtoista. Talon asukkaista yli puolet käytti 

palvelua joko säännöllisesti tai satunnaisesti. Lounas valmistetaan Toimintojentalon keittiöllä ja kuljetetaan 

Kotokammarille. Lounaan voi nauttia joko yhteisen pöydän äärellä tai noutaa kotiinsa.  Päivittäinen osallistu-

jamäärä vaihteli 5-13 välillä. Kotokammarin asukkaiden päällimmäinen kokemus ensimmäisen toimintavuo-

den jälkeen oli, että toimintaan osallistujien oma hyvinvointi, turvallisuuden tunne ja yhteisöllisyys ovat lisään-

tyneet merkittävästi. Tällaisen asumismuodon hyödyt ovat kantautuneet myös alueen ikäihmisten keskuu-

dessa ja kasvattaneet kysyntää talon asukkaaksi pääsyyn. Koronan vaikutukset heijastuivat luonnollisesti myös 

Kotokammarin toimintaan. Asukkaiden päällimmäinen kokemus oli kuitenkin tyytyväisyys ja kiitollisuus. He 

kokevat olevansa etuoikeutettuja asuessaan juuri tässä talossa ja saadessaan olla osana Kotokammaria. 
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Kotikäynnit
137 kpl

11 %

Digiavussa
1029 kpl

78 %

Puhelimitse
149 kpl

11 %

Kotikäynnit 10,42% Digiavussa Puhelimitse

DIGIAPU
KÄYNNIT
YHTEENSÄ
1315 KPL

Toimivi-tukipalvelun ja Kotokammarin tunnuslukuja 
 

 TOIMIVI-TUKIPALVELU KOTOKAMMARI 

Työntekijät 3 htv  
(Täydentyi syksyllä 1:llä) 

1 htv  
(määräaikaisessa työsuhteessa) 

Asiakkuudet (uudet sopimukset v. 2021) 74 (23) 18  

Asiakaskäynnit 665  

Ryhmätapahtumat 99 Viriketuokio arkipäivisin 

 

 
DIGIAPU – KERTYMÄ 1-12/2021 

 
Digiavun tapahtumat painottuivat vuonna 2021 lähinnä paikan päällä tehtäviin avustuksiin, koska kotikäynnit 

olivat tauolla koronatilanteen vuoksi. Tämän vuoksi myös puhelimitse olevia työtapahtumia oli verrattain pal-

jon.  

 

Pääpainona paikan päällä tehtävissä työtapahtumissa olivat älypuhelimet sekä kannettavat tietokoneet. 

Näissä päivitykset, sovellusongelmat ja sähköpostin ongelmatilanteet olivat yleisiä. Kotikäynnillä korostuivat 

tulostimet, televisiot ja pöytätietokoneet eli laitteet, joita ei helposti saa kuljetettua. Myös erilaisia nettiin 

liittyviä ongelmia tuli vastaan (modeemit, mokkulat, tukiasemat). Tulokset kertovat, että toiminnalle on tar-

vetta.  
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TYÖHÖNVALMENNUS 2021 

 
Työhönvalmennuskeskus 

Seinäjoen kaupungin työhönvalmennuskeskus Toimintojentalo tarjoaa Seinäjoen alueen työtä vailla oleville 

työnhakijoille, töihin pyrkiville ja opiskelijoille työelämäpaikkoja ja työelämäosallisuutta edistäviä palveluja. 

Toimintojentalon työhönvalmennukseen osallistuminen ei edellytä osallistujilta aikaisempaa työkokemusta tai 

koulutusta.  

 

Missio ja Visio 

Toimintojentalon työhönvalmennuskeskuksen toiminnan keskiössä ovat Toimintojentalon arvot: asiakasläh-

töisyys, inhimillisyys, yhteisöllisyys, oikeudenmukaisuus ja tasa-arvoisuus. Työhönvalmennuksen missio on tar-

jota vaikuttavaa valmennusta asiakkaillemme ja visiona on olla Seinäjoen kaupungin alueen yksilöllisin ja yh-

teisöllisin työhönvalmennuskeskus vuonna 2025.  

 

Ydintoiminnot  

Toimintojentalon työhönvalmennuksessa yhdistyvät asiakkaan palvelutarve ja työympäristön toiminta. Työ-

hönvalmennuksen ydintoimintoja ovat yksilö- ja työvalmennus. Yksilövalmennukseen sisältyy sisäinen ja ul-

koinen moniammatillinen ja –alainen verkostotyö ja yhteisövalmennus. Työvalmennusta toteutetaan työtoi-

minnan keinoin. Perehdytys ja työnopastus ovat tärkeitä kokonaisuuksia työtoiminnan onnistumiselle.  

 

Kuva 1. Työhönvalmennuksen ydintoiminnot 

 
 

Työhönvalmennuksen toimialat ovat lounaskahvila- ja kierrätystori, kiinteistöhuolto mikä sisältää kunnossa- 

ja puhtaanapidon, keittiö, Kotokammarin yhteisöavustaminen ja Digiapu. 
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Kuva 2. Työhönvalmennuksen toimialat. 

 
Operaatioiden vuosi 

Työhönvalmennuksen toimintavuosi sisälsi edelliseen vuoteen nähden myös muuttuvia tilanteita ja muutos-

tarpeita. Operaatioiden vuodeksi nimitetty työhönvalmennuksen vuosi sisälsi erityisen paljon nopeita suunni-

telmia ja toimenpiteitä erityisesti työtoiminnassa. Erityisesti kesän aukiolo edellytti huolellista valmistelutyötä 

koko työhönvalmennuksen valmennustiimiltä ja koko talon henkilökunnalta. Valmistelutyö työhönvalmennuk-

sessa käynnistyi helmikuussa ja toiminnan arki palautui vasta syyskuussa kesälomien jälkeen.  

Huolellinen valmistelutyö mahdollisti kesän toimintakuukausien onnistumisen, vaikka henkilöstöresurssien 

osalta ei ollut särkymävaraa. Tarpeellinen valmistelutyöhön keskittyminen siirsi muita yhteisiä kehittämisen 

kohteita kuten opastusmallin ja palautekäytäntöjen kehittämisen seuraavalle vuodelle. Se vaikutti myös sii-

hen, ettei esimerkiksi henkilökunta voinut osallistua sisäisiin tai ulkoisiin koulutuksiin. Vaikutukset osin ulot-

tuivat myös yksilövalmennusten suunnitteluun ja toteutukseen työvalmentajien saatavuuden näkökulmasta. 

 

Työhönvalmennuksen työvalmentajien toimialojen vastuualueita selkeytettiin vastaamaan paremmin yksilö- 

ja työvalmennuksen tarpeita. Asiakasohjaus oli keskeisin haaste kesän toiminnan suunnittelussa ja toteutuk-

sessa. On huomioitava, että työhönvalmennusprosessi tulee aina perustua asiakkaiden palvelutarpeisiin ja hei-

dän tulevaisuuden suunnitelmiin. Asiakkaiden palvelutarpeet ovat moninaisia ja työ- ja toimintakyvyssä muu-

tokset voivat olla myös nopeita ja siten myös aina ohjausta ja tukea edellyttäviä mikä tulee erityisesti huomi-

oida yksilö- ja työvalmennuksen yhteen sovittamisessa. 

 

Painopistealueet  

Työhönvalmennuskeskuksen toimintasuunnitelma 2021 painotti seuraavia toiminnan painopistealueita: 1) 

vaikuttava työelämäosallisuutta edistävä työhönvalmennus 2) työhönvalmennuksen kumppanuus 3) työhön-

valmennuksen näkyvyys ja tunnettavuus ja 4) työhönvalmennus on osa Toimintojentalon työ- ja toimintakult-

tuuria. Painopistealuista on erikseen tarkennetut tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit.  

Liite Toimintasuunnitelma työhönvalmennus 2021 

 

Edellä mainituista tavoitteista saavutettiin osa ja osa tavoitteista siirtyivät seuraavalle vuodelle. Vaikka osa 

toimenpiteistä siirtyy ensi vuodelle, Toimintojentalolle uutta etävalmennusta toteutettiin onnistuneesti.  

Myös määrällisiä tavoitteita ylitettiin esimerkiksi sopimusten määrissä ja palkkatuetussa työssä. Työhönval-

mennuksessa yhteistyökumppanuutta tulee lisätä ja vahvistaa. Työhönvalmennuksen sujuvan arjen toteutta-



 TOIMINTAKERTOMUS 2021 
 

12 
 

minen on edellyttänyt katseiden kohdistamista toiminnan sisäisiin asioihin. Toisaalta sujuva yhteistyö lähettä-

vien tahojen kanssa lisäsi asiakasohjausta ja vahvisti asiakkaiden tavoitteellisia valmennusprosesseja. Myös 

muiden yhteistyötahojen kanssa toteutuneet tutustumiskäynnit ja palveluiden esittelyt lisäsivät asiakasoh-

jausta ja työhönvalmennuksen tunnettavuutta. 

 

Työhönvalmennuksen omien toimialojen kehittämisteemoja olivat valmennusprosessin alkuvaiheen vahvista-

minen ja työvalmennuksen uudistuvat käytännöt.  Valmennusprosessin alkuvaiheen vahvistaminen on tarkoit-

tanut valmennuksen aloituksen ja työhön perehdyttämisen ja työnopastuksen, niiden toteutuksen ja arvioin-

nin suunnittelua. Myös toimialojen omia työ- ja turvaohjeita on uudistettu ja päivitetty. Sen lisäksi työhönval-

mennus lisäsi ulkoista viestintää. Esimerkiksi EPARI julkaisi 15.12.2021 työhönvalmennuksesta kertovan kirjoi-

tuksen. Yhteisövalmennuksessa toteutettiin erilaisia teemapäiviä ja –viikkoja yhdessä työhönvalmennuksen 

osallistujien kanssa yhteisövalmennuksen näkökulmasta. 

Liite ”Elämä on aina vähän parempaa yhdessä nautittuna” EPARI 15.12.2021 

 

MiniDigi VOIMAVALMENNUS 

Pandemiatilanteessa työhönvalmennus kokeili kuntouttavan työtoiminnan osallistujille etänä toteuttavaa Mi-

niDigi Voimavalmennusta. Tavoitteena oli tarjota kuntouttavan työtoiminnan osallistujille valmennusta myös 

poikkeusaikana. Valmennus toteutettiin TEAMSina. Kaikille työhönvalmennukseen osallistuville järjestettiin 

TEAMSkoulutusta. Voimavalmennuksen aiheet olivat vuorovaikuttelu ja voimapaikka. Osallistujien palauttei-

den mukaan työskentelyä pidettiin toimivana ja sen toivottiin jatkuvan kahden tapaamiskerran jälkeen. Pan-

demiasta johtuvien rajoitusten purkaantuessa kokeilu päätettiin.  

 

Valmennuksen voimavarat 

Työhönvalmennuksessa henkilöstön voimavarat, osaaminen, työhyvinvointi ja työssä onnistumisen mahdolli-

suudet ovat vaikuttavan valmennuksen kulmakiviä. Työhönvalmennuksessa on määritelty sijaisvastuut ja teh-

tävät sekä yhteiset käytänteet. Valmennustiimin työskentelyssä hyödynnetään tiimin moniammatillista osaa-

mista ja monipuolista tiimityöskentelyä eri painopistein. Työhönvalmennuksessa on koko valmennustiimin 

kanssa sovittu yhteisestä toiminnasta ja periaatteista. Työhönvalmennus tiivisti asennoitumistaan ja työotet-

taan kolmen kuvaavan sanan kautta: valoa, voimaa ja viritystä. Valo merkitsee toiveikkuutta, voima vahvuuksia 

ja viritys jatkuvaa muutosta.  

 

Kuva 3. Valmennustiimin logo. Logon suunnittelu EV-H.
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Työhönvalmennuksen vuosi 2021 voisi tiivistää lukuisten operaatioiden vuodeksi. Se on ollut käytännössä 

työtoiminnan jatkuvaa sopeuttamista vallitseviin olosuhteisiin ja rajoituksiin. Työhönvalmennuksessa 

olemme halunneet nähdä muutokset mahdollisuuksina. Keskittymällä voimavaroihin ja edistymisen askelei-

siin olemme pystyneet vahvistamaan työhönvalmennuksen kokonaisuutta. Olemme ideoineet ja kokeilleet 

uusia toimintatapoja samalla oppien myös vastoinkäymisistä. Iloitsemme työhönvalmennuksen edistymi-

sestä ja tulevista mahdollisuuksista alati muuttuvassa toimintaympäristössä. 

 

Työhönvalmennuksen kertymät 2021 

Työhönvalmennuksen toiminta oli pandemian myötä vielä poikkeuksellinen, mutta edellisvuoden kokemukset 

muutoksista toi vuodelle 2021 myös varmuutta toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Seuraavat taulukot 

selventävät työhönvalmennuskeskuksen toimintaa lukujen kautta. 

 

Työelämäjaksot 

Vuoden 2021 kaikkien sopimusmuotojen yhteenlaskettu määrä oli 114. Se on 30 sopimusta enemmän kuin 

vuonna 2020. Vuoden 2021 toimintasuunnitelmassa tavoitteeksi asetettiin 75 sopimusta. Työelämäjaksojen 

sopimuksiin liittyvä tavoite ylitettiin. Kertymässä on huomioitava, että jos yhdellä henkilöllä on sama sopimus-

muoto ja niitä on ollut useampi, se on laskettu yhdeksi sopimuskokonaisuudeksi. Vastaavasti jos henkilöllä 

vaihtuu sopimusmuoto, tällöin se on uusi sopimus uusilla tavoitteilla. Tässä laskelmassa on huomioitu koko 

vuoden alkaneet, päättyneet ja meneillään olevat sopimukset ajalta 1.1 -31.12.2021. 

 

Työelämäjaksoista suurin osa oli kuntouttavan työtoiminnan sopimuksia (35%) ja työkokeilusopimusten määrä 

pysyi edelliseen vuoteen nähden yhdellä erolla samana (30 sopimusta). Määräaikaisten työsuhteiden (palkka-

tuettu työ) määrä lisääntyi selkeästi velvoitetyöllistymisen vaikutuksesta. Määräaikaisia palkkatuettuja työ-

suhteita oli kuluneen vuoden aikana yhteensä 24 (21%). Palkkatuetussa työssä korostui erityisesti osatyöky-

kyisyys. Työhönvalmennuksessa osatyökykyisyys edellyttää huolellista työn suunnittelua ja erilaisia yksilöityjä 

järjestelyitä. Palkkatuettua työtä toteutetaan kaikilla Toimintojentalon toimialoilla: lounaskahvila ja kirpputori, 

kiinteistöhuolto, kotokammari, toimisto ja keittiö. Myös työssäoppimisjaksojen ja koulutussopimusten (12%) 

määrä lisääntyi selvästi edellisvuoteen nähden. Muita työelämäjaksoja kuten avotyötoimintaa, työelämään 

tutustumisjaksoja ja oppisopimuskoulutuksia toteutettiin asiakaslähtöisesti. 

 

Taulukko 1. Vuoden 2021 aikana tehdyt sopimusmuodot yhteensä lukumäärä ja prosentti 
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Työelämäjaksojen päättyminen 

Vuonna 2021 työhönvalmennuksen sopimuksia päättyi yhteensä 93. Työelämäjaksojen päättyminen voi tar-

koittaa esimerkiksi työllistymistä, uusien palveluiden aloittamista, takaisin lähettäville tahoille ohjautumista 

muihin jatkopolkuihin, opiskelujen alkamista tai niiden jatkamista sekä muita elämäntilanteiden ja voimava-

rojen muutoksia. Työelämäjakson päättymisen jälkeen moni osallistuja työllistyi (15%) määräaikaisiin työsuh-

teisiin palkkatuettuun työhön, myös erilaisten kuntouttavien ja työllistymistä tukevien toimien jälkeen. Osal-

listujia työllistyi myös avoimille työmarkkinoille (4%) ja osalla jatkui työnhaku (9%). Työelämäjakson päättymi-

sen jälkeen moni osallistuja jatkoi opintojaan (15%) tai aloitti tutkintotavoitteisen opiskelun ja oppisopimus-

koulutuksessa (7%).  

 

Päättyneistä työelämäjaksoista työhönvalmennuksen osallistujista siirtyi takaisin lähettävälle taholle jatkopo-

lutukseen (15%). Työelämäjaksoja keskeytyi myös (15%) elämäntilanteiden ja työ- ja toimintakyvyn muutosti-

lanteissa. Muita tapahtumia työelämäjaksojen jälkeen olivat eläkeselvittelyjen käynnistyminen, eläköitymi-

nen, kuntoutustarpeiden selvittäminen, muihin palveluihin siirtyminen sekä kuntouttavan työtoiminnan ja 

työkokeilun aloittaminen muualla kuin Toimintojentalolla.  
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49; 43 %

65; 57 %

Mies Nainen

Taulukko 2. Työhönvalmennuksen siirtymät päättyneiden työelämäjaksojen jälkeen vuonna 2021 

 
 

Asiakkuudet  

Miesten osuus oli vuonna 2021 pienessä nousussa edellisvuoteen 2020 nähden. Tänä vuonna miesten osuus 

oli 43 prosenttia. Maahanmuuttajien osuus on laskenut yhdeksän (9) prosenttia edellisen vuoden 2020 luke-

masta (24%). Tämä selittyy siten, että vuonna 2021 ei ole toteutettu maahanmuuttajien työhönvalmennus-

ryhmää. Työhönvalmennukseen osallistujien iän keskiarvo oli noin 40 vuotta. Työhönvalmennukseen osallis-

tujien ikärakenne muodostui seuraavasti: alle 30-vuotiaita oli 36%, 30-50-vuotaita oli 34% ja yli 50-vuotiaita 

osallistujia oli 30%. 

 

Taulukot 3 ja 4. Työhönvalmennuksen asiakkuudet sukupuolen ja maahanmuuttajastatuksen näkökulmasta. 
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Taulukko 5. Työhönvalmennuksen asiakkaiden ikäjakauma 

 
 

Asiakasohjaus työhönvalmennukseen 

Suurin osa työhönvalmennukseen ohjautuvista asiakkaista ohjautui TYP:stä (34%) ja kuntakokeilusta (28%).  

Kolmanneksi eniten asiakkaista ohjautui TE-palveluista (19%) ja neljänneksi eniten oppilaitoksista (14%). Ai-

kaisempaan vuoteen nähden asiakasohjausten virhemerkinnät vähenivät selvästi. Asiakasohjauksia tuli myös 

hankkeista ja vammaispalvelusta. 

 

Taulukko 6. Asiakasohjaus vuonna 2021 
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Työhönvalmennuksen palautteet 

Toimintojentalon työhönvalmennuksen toimivuutta seurataan ja arvioidaan erilaisen palautteiden kautta. Eri-

tyisesti välitöntä palautetta pyydetään ja sitä hyödynnetään toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Työ-

hönvalmennuksen palautekäytäntöjä tulevaisuudessa uudistetaan. Seuraavassa on nostettu esille työhönval-

mennuksen liittyviä palautteita. Esimerkiksi työhönvalmennuksen Minigallupissa työhönvalmennuksen toi-

minta sai keskiarvoksi 8,75 (1-10). Alla on muutamia nostoja työhönvalmennuksen osallistujien kokemuksista 

vuonna 2021: 

 

Työhönvalmennukseen osallistuminen 

”Tänne on helppo tulla ja jokainen otetaan vastaan omana itsenään.” 

”Täällä on helppo olla elämäntilanteesta riippumatta. Apua saa aina.” 

”Jos on arjessa tylsää, eikä päivissä rytmiä, et opiskele tai käy töissä, kannattaa harkita Toimarin työhönval-

mennusta. Siellä saa työskennellä kivojen ihmisten kanssa ja saat valmiuksia myös työelämään.” 

”Suosittelisin sillä että apua ja tukea saa niin paljon, kun sitä vaan tarvii. Ja mielekästä tekemistä jne.” 

”Valmennus on hyvä, niille jotka etsivät paikkaansa. Elämässä ollut haasteita. Heille tuettu opastaminen tär-

keää.” 

 

Työhönvalmennuksen onnistuminen 

”Olen saanut apua ja ohjeistusta niin työ- kuin vapaa-ajan asioihin.” 

”Perehdytys ja ohjeistus perusteellista.” 

”Valmentajien lämminhenkisyys, työyhteisö, ymmärrys.” 

”Aikataulutus eli suunnilleen sama tulo- kuin lähtöaika. Onnistumisen elämyksiä saanut nauttia joka päivä ja 

vaihtelevalla menestyksellä kohti seuraavia haasteita. 

”Hyvät ja selkeät ohjeet. Miellyttävä ilmapiiri ja aktiiviset ihmiset.” 

”Hyvät työvalmentajat. Kemiat kohtaa. Pystyy puhumaan mistä vain.”  

”Täällä on niin monenlaista toimintaa, että aluksi oli hankalaa. Työhön perehdytyksen aikaan olotila oli pitkään 

kuin ”Haminan kaupungin liikenteessä”. (Nykyään täällä on hiljaisempaa). Toimintojentalon jälkeen muut toi-

mintaympäristöt ovat tavallaan jo helppoja.” 

”Saan Toimintojentalolla monesti sitä tarvittavaa ohjausta eteenpäin, sekä neuvoja, kun jotain unohtuu tai ei 

muista, miten asiat tehdään oikein.” 

 

Työhönvalmennuksen tärkeät pointit 

”Kahden keskiset keskustelut ovat tärkeitä.” 

”Enemmän henkilökohtaista valmennusta.” 

”Yhteisymmärrystä ja olemme kuin ”hiomattomia timantteja” säihkyvine särmineen ja mielipiteineen.” 

”Tärkeintä on se, että minua kuunnellaan ja tulen kuulluksi.” 

”Enemmän työtehtäviä, jotta päivän saisi kulumaan nopeammin.” 

”Tärkeintä on se, että saa tarvitsemaansa apua ja neuvoja.” 

”En ole osannut haaveilla, että jotakin pitäisi olla enemmän. Siis näin on ollut hyvä.” 

”Opastusta työhön ja yleensä ohjeistusta kuinka elää arkisessa elämässä.” 

 

Työhönvalmennuksen perehdytys ja työnopastus 

”Sain riittävän perehdytyksen ja aina oli joku jolta kysyä, jos oli epävarma.” 

”Hyvin perusteellista.” 

”Voisi olla syventävämpää.” 

”Aika vähäistä.” 

”Kaikki ok ja pidot senku paranoo. Asiansa tuntevaa ja osaavaa sakkia.” 

”Selkeä ja kattava setti.” 
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”Työhön perehdyttämiseen on riittävästi aikaa. Suuria ongelmatilanteita työssä ei ole tullut. Se on hyvä, että 

paikalla on aina vähintään yksi työvalmentaja.” 

 

Yhteistyö työvalmentajien kanssa 

”Aina on päässyt keskustelemaan tarvittaessa ja jokainen ongelmakohta on otettu käsittelyyn. 

”Hyvin on toteutunut, tosin työvalmentaja ollut kovin kiireinen viime aikoina, mutta lähes aina on aikaa puhua, 

ellei ole palaveria tms.” 

”On auttanut tulevaisuudensuunnitelmien hahmottelussa.” 

”Ne ovat toteutuneet sujuvasti. Työvalmentaja selittää minulle tärkeät toiminnat ja asiat, mitä täytyy tietää, 

kun on työskentelemässä määräaikaisessa työajassa.” 

”Aina kun on tarvetta niin saa apua ja tukea. Yksilövalmennus on ainakin omalta osalta toteutunut hyvin.” 

 

Työhönvalmennus kokemuksena ja yhteisön toiminta 

”Työntekijät otetaan huomioon sopimuksesta riippumatta ja kuunnellaan aina. Kehitysideat otettu hyvin vas-

taan.” 

”Mukavaa työntekoa rennolla otteella. Koen oloni tervetulleeksi.” 

”Todellakin kokemuksellinen, antoisa, vaihtelevalla menestyksellä. Opillinen reissu kohti tulevaisuutta ja mo-

nipuolinen seikkailu. Haasteellinenkin omalla tavallaan ja miksaus eriluontoisia ihmisiä.” 

”Koen viihtyväni, täällä on mielestäni todella hyvä ilmapiiri  Valmentajat ovat mukavia ja avuliaita. Minut 

otettiin hyvin vastaan. Työskentely on ollut mukavaa, vaikkakin välillä vähäistä.” 

”Ihan parasta.” 

”Aika lailla hyvin kevyt tahtisia työpäiviä. Enemmänkin saisi olla tekemistä.” 

”Kokemukseni täällä Toimintojentalolla on, että on riittävä tuki ja ohjaus annettu, kun on ollut tarvetta työn 

aikana. Lisäksi on hyvä työskennellä.” 

”Korona vienyt yhteisen toiminnan. Teemaperjantait yes.” 

”On ollut mukava osallistua toimintaan. Työyhteisö on hyvä. Kiva touhuta eri ihmisten kanssa.” 

”Monipuolisesti ollut tekemistä.” 

”Työntekijöiden kanssa yhteistyö sujuu paremmin, nopeammin ja luotettavammin sekä iloisella mielellä välillä 

jutellen, kun samalla tekee töitä.” 

”Vaihtelevalla menestyksellä ja aina oppii uutta. Kaikki olemme yksilöllisiä, omine persooninemme.” 

”Jonkin verran olen oppinut uusia asioita omaan ammattiin liittyen; sellaista, jotka eivät liity ainoastaan tähän 

ympäristöön.” 
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TALOUS  

 
Yhdistys on yleishyödyllinen yhdistys, joka harjoittaa yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa osana valta-

kunnallista järjestörakennetta (SOSTE ry ja Vanhus- ja lähimmäistyönliitto Valli ry). Yhdistyksellä on myöntei-

nen verohuojennuspäätös vuosille 2017-2021 koskien kirpputoritoimintaa sekä kaluston vuokrausta. Lounas-

kahvilatoimintaa koskeva verohuojennuspäätös oli kielteinen. 

 

Työhönvalmennuskeskuksen ja asukkaiden kohtaamispaikan toiminnan sekä palveluiden ylläpitämiseksi Toi-

mintojentalossa ylläpidettiin lounaskahvila-, kirpputori- sekä tilojen ja kaluston vuokraustoimintaa. Toiminnan 

tuotot käytettiin lounaskahvilan raaka-aineisiin ja tarvikkeisiin, asiakastapahtumien järjestämisiin, äkillisiin si-

jaistarpeisiin, remontointiin sekä muihin toimintaan liittyviin kustannuksiin.  

 

Toimintojentalo oli avoinna koko vuoden. Lounaskahvilan asiakaspaikkojen sallitut määrät vaihtelivat 50-75 % 

välillä. Täysimääräisinä asiakaspaikat eivät olleet lainkaan. Yhdistys ei hakenut tukea valtionkonttorilta, koska 

liikevaihdon alenema ei ollut vaadittua 30%.  

 

Kotokammarin ruokakuljetuksia varten yhdistyksellä on leasing-auto Seinäjoen kaupungilta, jonka kuluihin 

Sevaskodit oy osallistuu kuukausittaisella toiminta-avustuksella. Avustus kattaa puolet auton kuluista.  

 

Yhdistyksen jakamat palkinnot: 

 Kunnon Kasperilainen palkinto luovutettiin toukokuussa kolmelle (3) alueen neljäs luokkalaiselle. 

 Toimintojentaloyhdistyksen Yhteisöllisyys- stipendi luovutettiin Raija Rannalle. 

Kuvassa vastuujako Seinäjoen kaupungin ja Toimintojentaloyhdistys ry:n kesken.  
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MARKKINOINTI  

 
Ulkoinen tiedottaminen 
 
Kuukausimainos ilmestyi Eparissa joka kuukauden viimeisenä keskiviikkona. Lisäksi tapahtumamainokset oli-

vat kotisivuilla, facebookissa, instagramissa sekä jaettavassa paperiversiossa. Viikoittain ilmoitimme tapahtu-

mistamme myös Ilkka-Pohjalaisen, Eparin ja Seinäjoen Sanomien tapahtumapalstoilla. Muuta lehtimainontaa 

käytettiin tarpeen mukaan. Myös perinteinen puskaradio on tärkeä mainoskanavamme.  

 

Sisäinen tiedottaminen 

 

Sisäinen tiedottaminen, mm. hallituksen kokouskutsut on hoidettu sähköpostitse.  

 

YHTEISTYÖKUMPPANIT 
 
Yhteistyömuodot toiminnassamme ovat moninaiset.  Tärkeitä yhteistyökumppaneita olivat Seinäjoen 

kaupungin eri toimialat, Seinäjoen kaupungin työllisyyspalvelut, kuntakokeiluhanke, Sedu, SeAMK, Ammat 

tiopisto Luovi, Sevas Kodit Oy, Kansalaisopisto, Kasperi-Kivistö seura ry, Seinäjoen seurakunta, Seinäjoen alu 

een mielenterveysyhdistys ry (Samy), Seinäjoen sydänyhdistys ry, Rikosseuraamuslaitos sekä lukuisa määrä 

muita tärkeitä yhteistyötahoja. 
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