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Vanhustyön ammattilainen! 

KERRO SINUN #onnihetki 
 

Vanhusten viikkoa juhlitaan 4.-11.10.2020 teemalla Onni on vanheta. Me 

Vetovoimainen vanhustyö hankkeessa tahtoisimme kuulla ja nähdä Sinun onnen 

hetkistä työssäsi vanhusten parissa. 

 

Haastamme Sinut mukaan maanlaajuiseen 

kampanjaan. Tehdään yhdessä Pohjois-Savo 

näkyväksi ja tuodaan voitto kotiin! 

 

Kuvaa työsi onnenhetkiä ja käytä julkaisuissa 

tunnisteita: #onnihetki, #vetovoimaa ja #vetovoimainenvanhustyo. 

 

NÄIN OLET MUKANA, KUN PALKITSEMME OSALLISTUJIA! 

KAMPANJAN TAVOITTEENA 

 Saada vanhustyötä tekevien ja alalle opiskelevien ääni kuuluviin 

 Viestiä positiivisesti vanhustyöstä ja sen tuomista iloista 

 Kertoa positiivista tarinaa vanhustyön aidosta, elämänmakuisesta arjesta 

KANAVAT 

 Voit itse valita viestintäkanavat, nämä esimerkiksi sopivat hyvin 

o Instagram 

o Facebook 

o YouTube 

 

o Twitter 

o TikTok 

o Snapchat 

 Viestiesi sisältö voi olla: 

o kuvia, videoita ja kirjoituksia somen eri kanavissa 

o blogi- tai vlogipostaus blogiimme ja YouTube -kanavallemme 

o livestream someen on loistavaa, vielä parempi jos tallenne on 

ladattavissa nettisivuillemme / YouTube-kanavallemme 

HUOMIOI: 

 Kuvaa muita henkilöitä heidän luvallaan, pyydä tarvittaessa kirjallinen 

suostumus. 

o Kuvausluvan voit ladata klikkaamalla tästä! 

https://edusakky-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/tytti_monkkonen_sakky_fi/EXW6lQD4wQdKreV2b37zVzABV7vmtVAcSG9NgFnRvy-vww?e=pqaBwf
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VINKKEJÄ TOTEUTUKSEEN: 

 Vanhusten viikon teemoja, joista voit saada ideoita postauksiisi: 

o Onni on vanheta turvallisessa kodissa: Millainen on turvallinen koti? Mikä 

on rakkain muisto lapsuudenkodista? 

o Onni on vanheta uutta opetellen: Millaisia onnistuneita digikokemuksia 

minulla on ollut? Mitä iloa/hyötyä digilaitteet ovat tuoneet tai voisivat 

tuoda työhöni? 

o Onni on vanheta arvokkaasti: Jokainen ihminen on arvokas - kuinka se 

näkyy työssä? 

o Onni on vanheta varautuen: Varautua voi missä iässä vain – kuinka voi 

varautua? (Testamentilla, vessapapereilla, hengitysmaskeilla, kodin 

muutostöillä…)  

o Onni on vanheta läheisten ja ystävien seurassa: Yhdessä tekemistä, 

turvallinen tapaaminen tai yhteinen kahvihetki kuvapuhelulla läheisten tai 

ystävien kanssa.  

o Onni on vanheta virikkeellisessä ympäristössä: Millaiset virikkeet tuovat 

iloa arkeen? (Liikunta, harrastukset, käsityöt, aivojumppa…) 

APUA, NEUVOJA JA AINEISTON JULKAISU: 

Mikäli Sinulla tai työyhteisölläsi ei ole sosiaalisen median kanavia vielä käytössä, 

voit toimittaa aineiston julkaistavaksi hankkeen kanaviin. Tällöin kirjallisen 

kuvausluvan toimittaminen julkaistavien kuvien mukana on välttämätöntä. 

Vetovoimainen vanhustyö –hankkeella on nettisivut, jossa julkaisemme blogia ja 

uutisartikkeleita. Meidät löytää myös Facebookista, Instagramista, YouTubesta ja 

Twitteristä.  

 

Yhteyshenkilö 

Tytti Mönkkönen 

Viestintäasiantuntija 

Vetovoimainen vanhustyö –hanke 

 

tytti.monkkonen@sakky.fi 

044 785 4942 

www.vetovoimainenvanhustyo.fi
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