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Suomen ensimmäinen vanhusseurapalveluyritys Seurana Oy vahvistaa 

tiimiään – vanhusten ystäväpalveluiden kysyntä kasvussa lisääntyvän 

vanhusyksinäisyyden myötä  
 

Suomen ensimmäinen vanhusseurapalvelu ja alansa innovatiivinen kehittäjä Seurana Oy vahvistaa ja 

kasvattaa tiimiään. Fanni Helin aloitti syyskuun alussa osakkaana ja asiakkuusjohtajana Seuranassa 

tavoitteenaan edistää yrityksen missiota, onnellista vanhuutta yhdessä Seuranan yritys- ja 

kuntasektorin asiakkaiden kanssa. Suomen parhaaksi työpaikaksi valittu Seurana tarjoaa tuottaa 

virkistystä, hyvinvointia ja kiireetöntä seuraa vanhukselle ja työllistää vanhusten ystäviksi eläkeikäisiä 

seuralaisia. 

 

Seurana tarjoaa vertaistuellista yksinäisille vanhuksille valtakunnallisesti kaikkialla Suomessa. 

Yrityksen tarina sai alkunsa, kun Seuranan perustaja ja toimitusjohtaja Mirka Saarinen etsi seuraa ja 

virkistystä omalle isoisälleen hoivakotiin, mutta ei onnistunut löytämään auttavaa tahoa.  Näin sai 

alkunsa Saarisen halu tehdä onnellista vanhuutta oman yritystoiminnan kautta. Seuranan eläkeikäiset 

työntekijät eli Seuralaiset tekevät tärkeää työtä oman vanhusasiakkaansa kanssa ja arvostavat suuresti 

työnsä tuottamaa merkityksellisyyden tunnetta. Vuonna 2017 perustetun Seuranan työntekijöiden 

keski-ikä on 67 vuotta. Suomessa on lähes 400 000 yksinäistä vanhusta ja korona on pahentanut 

vanhusyksinäisyyttä entisestään. Tarve vanhusten virkistys- ja ystäväpalveluille on kasvussa. 

 

- Meillä on Seuranassa upea sitoutunut tiimi, jonka kanssa olemme saaneet hienoja tuloksia 

aikaan ja edistäneet laajasti onnellista vanhuutta valtakunnallisesti ympäri Suomen. On 

mahtavaa saada tiimiin vahvistusta erityisesti yrityspuolelle, jonne tarjoamme palveluja 

esimerkiksi merkityksellisten työsuhde-etujen ja Suomen ensimmäisen 

kummivanhustoiminnan kautta. Suomessa on noin 700 000 työikäistä, jotka huolehtivat 

työpäivän aikana perheidensä senioreista. Tähän kasvavaan haasteeseen olemme 

kehittäneet palveluita, joita innovatiiviset ja vastuulliset kunta- ja yrityssektorin 

asiakkaamme upeasti hyödyntävät. Meillä on hienoja pilottihankkeita, joissa olemme 

saaneet tutkitusti hyviä tuloksia vanhusten hyvinvoinnin edistämisessä, iloitsee Seuranan 

perustaja ja toimitusjohtaja Mirka Saarinen.  

  

- Olen todella iloinen, että polkumme kohtaavat jälleen Seuranan perustajan ja 

toimitusjohtaja Mirka Saarisen kanssa.  Olemme Mirkan kanssa entisiä kollegoita ja olen 

suurella ilolla seurannut Seuranan upeaa tarinaa ja sitä valtavaa merkityksellisyyttä, jota 

Seurana tarjoaa – niin omille eläkeikäisille työntekijöilleen eli Seuralaisille kuin heidän 

tärkeille vanhusasiakkailleen ja tämä positiivinen kehä ylettyy tietysti vanhusten omaisiin 

saakka. Mikä voisi olla upeampi missio kuin onnellinen vanhuus, jota saan sydämeni asiana 

alkaa yhdessä Seuranan tiimin kanssa edistämään. Tämä ei ole vain työ, tämä on jotain 

paljon suurempaa, iloitsee Fanni Helin, joka siirtyy Seuranaan LähiTapiola -ryhmästä.  

http://www.seurana.fi/
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Helinillä on yli 20 vuoden vahva kokemus eri toimialoilta mm. hyvinvointietujen 

kehittämisen ja viestinnän alueilta. 

 

Mirka Saarinen kertoo, että uudenlaisten vastuullisten ja merkityksellisten työnantajaetujen arvostus ja 

tarve on kasvussa. Yritykset haluavat tarjota henkilöstölleen uudenlaisia etuja, joilla he voivat helpottaa 

työntekijöidensä arkea ja huolta esimerkiksi ikääntyvien muistisairaiden vanhempien osalta. 

 

- Lanseerasimme vuonna 2019 palvelun, jonka avulla työnantaja voi edistää työntekijöidensä 

hyvinvointia ja keventää ikääntyvien vanhempien huolehtimisesta aiheutuvaa huolta 

työkiireiden keskellä. Aivan kuten sairaan lapsen hoitoetu, myös tämä etu on todella 

arvostettu ja haluttu työntekijöiden keskuudessa.  Seurana on kehittänyt myös Suomen 

ensimmäisen ja ainutlaatuisen kummivanhuspalvelun, jossa Sotaveteraanipiirit ja Helsingin 

Muistiyhdistys ovat nimenneet Seuranalle yksinäisiä kummivanhuksia. Yritysten tuella 

Seurana antaa aikaa ja vertaistuellista seuraa näille vanhuksille ja yritys saa oman 

kummivanhuksensa kuulumiset joka kuukausi, Saarinen kertoo. 

 

 

Lisätietoja: 

Mirka Saarinen 

perustaja, toimitusjohtaja 

Seurana Oy 

p. 040 555 3235 

mirka.saarinen@seurana.fi 
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