
 

 

Arvokas vanhuus ARVA ry              
Y-tunnus: 2708839-9 
 
Toimintakertomus vuodelta 2020 
 
Toiminta-ajatus 
 
Yhdistys on toiminta-ajatuksensa mukaisesti edistänyt ikäihmisten arvokkaan elämän 
edellytyksiä järjestämällä tapahtumia ja toteuttamalla unelmia.  
 
Jäsenistö 
 
Yhdistyksellä oli toimikauden 2020 lopussa 147 jäsentä. Jäsenmaksun suuruus oli 10 
euroa vuonna 2020. 
 
Hallitus ja toimihenkilöt 
 
Vuosikokouksessa 14.5.2020 valittiin hallituksen jäseniksi ja varajäseniksi seuraavat 
henkilöt: 
 
Varsinainen jäsen                           Varajäsen 

Teo Tuovinen    Arja-Riikka Kataja 
Marjut Lemivaara   Katja Aho 
Jussi Salonen    Heino Santala 
Kimmo Koskela   Pertti Lahti 
Arja Vihersaari-Koskinen  Charlotta Kallio 
Katariina Mylläri   Sini Perkiö 
 
Puheenjohtajaksi valittiin Jari Pirhonen, varapuheenjohtajaksi Kimmo Koskela, 
sihteeriksi Jenni Airio ja rahastonhoitajaksi Marjut Lemivaara. Toiminnantarkastajaksi 
valittiin tohtori Leo Levanen ja varatoiminnantarkastajaksi tohtori Heikki Saxen. 
 
Hallituksen kokoukset ja muut kokoukset 
 
Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kolmetoista kertaa ja tämän lisäksi pidettiin 
yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous 14.5.2020. 
 
Toiminta 
 
     1.  Unelmatehdas-toiminta 
 
Vuonna 2016 alkanut Unelmatehdas-toiminta jatkui vuonna 2020 muodostuen koko 
yhdistyksen toiminnan lippulaivaksi. Unelmatehtaassa ideana on kysellä 
haavoittuvassa asemassa olevien ikäihmisten unelmia ja toteuttaa niitä 
yhteistyökumppaneiden avulla. 
 
Vuodeksi 2020 saatiin Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (Stea) 100 000 



 

 

euron avustus Unelmatehdastoimintaan. Hankeasiantuntija Jenni Airion työsopimusta 
jatkettiin helmikuun 2021 loppuun asti. Vincit Oy:n kanssa kehitettiin edelleen 
Unelmatehtaan verkkoportaalia. Suurelle yleisölle avattiin mahdollisuus ilmoittaa 
unelmia portaaliin keväällä 2020. Portaalin kehitys jatkui koko hankkeen ajan. 
 
Jokainen toteutunut unelma raportoitiin kuvamateriaalin kera portaalin lisäksi 
Unelmatehtaan Facebook-sivuilla (https://fi-fi.facebook.com/unelmatehdas931/). 
Tällä tavoin unelmien toteuttamisessa auttaneet sponsoritkin hyötyivät julkisuudesta. 
Kaikkiin kuvauksiin pyydettiin etukäteen kuvausluvat.  
 
Vuonna 2020 COVID-19-pandemia haittasi vakavasti Unelmatehtaan toimintaa. 
Lahjoitukset vähenivät ja unelmien saaminen hidastui selvästi. Toimintaa alettiin 
kehittää kotiin tuotavien unelmien suuntaan. Vuonna 2020 toteutuneet unelmat 
liittyivät kauneudenhoitoon, urheilun ja kulttuuriin. Vuoden aikana toteutettiin 20 
ikäihmisen unelmat, ja toteutuksiin osallistui yhteensä 148 ihmistä. Lisäksi toteutettiin 
ateriakampanjat iäkkäille omaishoitajille ja yksinäisille vanhuksille. Yhteensä aterioita 
toimitettiin koteihin 67 kappaletta. 
 
Mummon Kammarin kautta saatiin vapaaehtoisia saattajiksi Unelmatehtaaseen. 
 

2. Muu toiminta 
 
Yhdistys osallistui VTKL:n järjestämään kilpailuun “Vuoden vanhusteko 2020” 
Unelmatehdas-idealla. 
 
Yhdistys osallistui Osuuspankin Hyvä teko -kilpailuun Unelmatehdaskonseptilla. 
 
Unelmatehdasportaalia kehittävä Vincit Oyj osallistui Unelmatehtaalla vuosittaiseen 
verkkokehittäjien Finnish Web Awards -2020 kilpailuun, ja sijoittui hopeasijalle. 
 
Yhdistys hankki 50 kpl lippuja Pyynikin Kesäteatteriin kesälle 2020. Koronatilanteen 
vuoksi liput siirrettiin kesän 2021 esityksiin. 
 
Yhdistys osallistui ikäihmisille suunnatun Karanteenikirjoituksia Tampereelta -
kirjoituskilpailun toteuttamiseen. Kilpailuun tuli yhteensä 44 tekstiä 35 eri 
kirjoittajalta. 
 
Yhdistys tilasi Mikko Alatalolta ulkoilmakonsertit Koukkuniemeen ja Lahdensivun 
kodille, kun koronatilanteen vuoksi palvelutaloissa ei voinut normaaliin tapaan 
järjestää toimintaa. 
 
Yhdistys järjesti yhteistyössä Tampereen naisyhdistyksen Elämänlanka-hankkeen 
kanssa kaksi yleisöluentoa. Ensimmäinen oli Linnainmaan Koilliskeskuksessa 11.9.2020 
ja toinen Varsantuvalla (Varsankatu 1) 14.10.2020. Tilaisuuksissa hyvinvoinnista 
vanhuudessa luennoi yhdistyksen puheenjohtaja Jari Pirhonen. Osallistujia oli 
yhteensä 70. 
 



 

 

Yhdistystä esiteltiin tamperelaisille yhteisöille useissa tilaisuuksissa vuoden mittaan. 
Esimerkiksi Tredun opiskelijoille ja Mummon Kammarin kautta vanhustyön 
ammattilaisille. 
 
Tiedotus ja julkisuus 
 
Yhdistyksen Facebook-sivut ovat olleet ahkerassa käytössä ja levittäneet tietoa ARVA:n 
toiminnasta, samoin yhdistyksen oma verkkosivu www.arvary.fi. Sivuilta löytyy mm. 
yhdistyksen toiminta-ajatus ja liittymisohjeet ja sivuille päivitetään jatkuvasti tietoa 
tulevista ja menneistä tapahtumista. Ikäihmisten unelmista ja niiden toteutuksista sekä 
muista tapahtumista raportoidaan tekstien lisäksi valokuvin Unelmatehtaan Facebook-
sivulla. Toteutuneet unelmat raportoidaan myös Unelmatehtaan verkkoportaalissa. 
 
Kumu Communications -mainostoimistolta ostettiin Unelmatehdastoimintaa 
esittelevä Facebook-kampanja. 
 
Vincit Oyj:ltä tilattiin Unelmatehtaan ja yhdistyksen esitemateriaalien suunnittelu. 
 
Yhdistyksen puheenjohtaja esitteli sekä yhdistystä että Unelmatehdas-toimintaa 
useilla työhönsä liittyvillä luennoilla ympäri Suomen. 
 
Jäsenhankinta 
 
Uusia jäseniä pyrittiin saamaan tiedottamalla erilaisissa tapahtumissa, 
henkilökohtaisesti rekrytoimalla sekä yhdistyksen Facebook- ja verkkosivuilla. 
 
Talous 
 
Yhdistyksen jäsenet maksoivat jäsenmaksua 10 € vuodessa. Jäseniä vuoden päättyessä 
oli 147. 
 
Stea myönsi avustusta Unelmatehtaan kehittämiseen 100 000 euroa vuodeksi 2020.   
 
Tampereen kaupunki myönsi vuodeksi 2020 yhdistykselle 1300 euron toiminta-
avustuksen, joka käytettiin yhdistyksen sääntöjen mukaiseen toimintaan eli 
ikäihmisten hyvän elämän edistämiseen. 
 
Poliisihallitus myönsi yhdistykselle 1.12.2020 alkaen toistaiseksi voimassa olevan 
rahankeräysluvan RA/2020/1266. Lupa on voimassa koko Suomessa Ahvenanmaata 
lukuun ottamatta.  
 
Verkkoportaalin kautta lahjoituksia unelmien toteuttamiseen tuli vuonna 2020 
yhteensä 3 047,40 euroa. Lisäksi saatiin erillinen 3000 euron lahjoitus 
Tammenlehväsäätiöltä. 
 
 


