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Lämmin kiitos verkostoyhteistyökumppaneille tästä
yhteisestä matkasta. Olette omalla sitoutumisella sekä
sallivalla ja hyväksyvällä suhtautumisella rakentaneet
tästä kaupungista astetta paremman paikan.
Asenteenne tuettua vapaaehtoistoimintaa ja sen osallistujia kohtaan on ollut ihailtavaa.
Kiitos kaikille muille tahoille, jotka ovat monin eri
tavoin tukeneet tätä tärkeää kehittämistyötä.
Erityiskiitos kaikille niille osallistujille, jotka ovat taittaneet omaa matkaansa tuetussa vapaaehtoistoiminnassa kohti unelmiaan. Olette olleet tällä matkalla
erityisen suuri ilo ja voimavara.
Erityisen lämmin kiitos teille, jotka olette antaneet
oman tarinanne tähän loppujulkaisuun. Niiden
kautta voimme päästä askeleen lähemmäksi tutun
vapaaehtoistoiminnan ydintä.

Esipuhe
Kun aloitin työni Lahden Diakonialaitoksen diakoniajohtajana
syksyllä 2017, huomasin, että vapaaehtoistoiminnan kentällä
puhutaan herkästi vapaaehtoisuuden kuuluvan kaikille, vaikka
esimerkiksi DILAssa niin ei ollut. Emme pystyneet mahdollistamaan
erityisryhmien vapaaehtoistoimintaa ja jouduimme sanomaan ei
kehitysvammaiselle tai suomea huonosti puhuvalle vapaaehtoiskandidaatille. DILAn Särö-vapaaehtoistoiminnan sisällä olikin
syntynyt uusi kehittämisidea tuetusta vapaaehtoistoiminnasta ja
kuinka erityisryhmien vapaaehtoisuutta mahdollistamalla voisimme
lisätä kaikkien ihmisten toimijuutta ja osallisuutta.
Tuetun vapaaehtoistoiminnan idea oli siis jo jalostunut kirkkaaksi,
selkeärajaiseksi kokonaisuudeksi, kun lähdimme hakemaan toiminnan kehittämiselle ESR-rahoitusta. Saimme myönteisen rahoituspäätöksen ja sittemmin myös STEA on myöntänyt veikkausvaroista
rahoitusta tuetun vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen Lahdessa.
On hyvin palkitsevaa, että jo yli 100 lahtelaista ihmistä on päässyt
toimimaan tuetusti vapaaehtoisena – ja kuten tässä julkaisussa
kerrotaan, heidän oma kokemuksensa on, että toimijuus ja osallisuus ovat vahvistuneet matkan varrella. Toiseksi on hyvin merkityksellistä, että kehittämistyömme on tavoittanut myös muita organisaatioita ja tekemämme työ hyödyttää yhteistyökumppaneitamme.
Haluan lämpimästi kiittää projektikoordinaattori Mari Brunouta
samaan aikaan erittäin asiantuntevasta ja sydämellisestä paneutumisesta tuetun vapaaehtoistoiminnan kehittämistyöhön. Projektin
aikana on kuulunut iloista, hersyvää naurua, on juhlittu vapaaehtoisten saavuttaessa tavoitteitaan ja heidän jatkaessaan matkaa
opiskeluihin, työelämään tai muuhun toimintaan. Mutta kuten
diakoniatyöhön kuuluu, olemme kohdanneet myös elämän surullisemmat sävyt ja mikä hätkähdyttävintä: kovat asenteet – ja se
on jättänyt välillä sanattomaksi.

Mari kirjoittaa myöhemmin tässä julkaisussa ”--- tuettuna ja suunnitelmallisesti kulkiessa voi vahvistua yksilönä ja saavuttaa tavoitteita,
joiden varassa elämä tuntuu mielekkäältä ajatukselta.” Olen sitä mieltä,
että elämän pitäisi aina ja jokaiselle tuntua mielekkäältä ajatukselta. Sen eteen haluamme Lahden Diakonialaitoksella tehdä
jatkossakin töitä.
Lahdessa 20.11.2019
Anne-Maria Karjalainen
diakoniajohtaja
Lahden Diakonialaitos
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Johdanto
Vapaaehtoistoiminta vs. tuettu vapaaehtoistoiminta
Vapaaehtoistoiminta sijoittuu palkkatyön ja pyyteettömästi
tehdyn työn välimaastoon. Vapaaehtoistoimijoiden ei ole tarkoitus
korvata palkattuja työntekijöitä ja heidän työpanostaan, vaan tuoda
toiminnallaan lisäarvoa erilaisiin toimintaympäristöihin. Parhaimmillaan vapaaehtoistoiminta rikastuttaa toiminnan kohdetta,
mutta antaa myös tekijälle paljon.
Tuettu vapaaehtoistoiminta sellaisenaan on varsin uusi käsite,
jota on käytetty yleisesti vasta muutamia vuosia. Tuetun vapaaehtoistoiminnan koordinointi on uudenlainen toimintakulttuuri, jossa
mahdollistetaan vapaaehtoistoiminta myös niille, jotka syystä tai
toisesta eivät kykene itsenäisesti vapaaehtoistoimintaan hakeutumaan. Toiminnan ydin on työntekijän tarjoamassa tuessa, jonka
turvin osallistuja voi löytää itselleen mielekkään vapaaehtoistoiminnan paikan (Laimio 2017, 5).
Tuettu vapaaehtoistoiminta on sananmukaisesti vapaaehtoistoimintaa, johon tarjotaan tukea kulloinkin tunnistetun tarpeen
mukaan. Tuetussa vapaaehtoistoiminnassa mahdollistetaan
mielekäs ja palkitseva toiminta kaikille niille, jotka haluaisivat
olla mukana vapaaehtoistoiminnassa tai hyötyisivät siitä omalla
tulevaisuuden polullaan, mutta kaipaavat toimintaan mukaan
lähtemiseen hieman enemmän tukea kuin muut. Juuri tuki on
toiminnassa keskiössä ja se määräytyy kulloisenkin tarpeen mukaan
- yksilöllisesti.
Vapaaehtoistoiminta itsessään on kansalaisoikeus, johon
jokaisen halukkaan tulisi olla mahdollisuus osallistua (Laimio 2017,
4). Vapaaehtoistoiminta tarjoaa osallistujille paljon iloa, uusia kokemuksia, sosiaalisia suhteita, rohkeutta, varmuutta, onnistumisen
tunteita sekä ennen kaikkea osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksia. Tuetun vapaaehtoistoiminnan kautta pyritään tarjoamaan
yksilöille mahdollisuuksia vahvistua yhteisöissä ja yhteiskunnassa.
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Leemanin ja Hämäläisen (2016, 589 - 590) mukaan osallisuus on
paitsi tunne johonkin kuulumisesta, myös toimintaa. He kiteyttävät
sosiaalisen osallisuuden paitsi arvotavoitteeksi itsessään, myös
keinoksi torjua köyhyyttä, ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää
oikeudenmukaista, yhdenvertaista ja tasa-arvoista yhteiskuntaa.
Pajula (2014, tässä Leeman & Hämäläinen 2016, 590) toteaa, että
osallisuus merkitsee omakohtaisesta sitoutumisesta nousevaa
vaikuttamista asioiden kulkuun ja vastuun ottamista seurauksista.
Osallisuus voidaan nähdä syrjäytymisen vastavoimana.
Tuettu vapaaehtoistoiminta tarjoaa vapaaehtoistoiminnan
mahdollisuuksia ennen kaikkea erityisryhmille, kuten maahanmuuttajille, kehitysvammaisille, mielenterveyskuntoutujille, pitkäaikaistyöttömille ja nuorille, joilla ei välttämättä ole selkeää tietä
tulevaisuuden unelmiin tai rohkeutta astua opiskelu- tai työelämäpoluille. Tuettu vapaaehtoistoiminta mahdollistaa mukaan
lähtemisen myös kaikille niille ihmisille, jotka syystä tai toisesta
kaipaavat itselleen tsempparia, kun kynnys tarttua toimeen on
noussut liian korkeaksi.
Haluamme tässä loppujulkaisussa nostaa esiin sen, millaisia
merkityksiä vapaaehtoistoiminta ja siinä koettu yhteisöllisyys
tuo itse vapaaehtoiselle. On varsin vaikuttavaa, kun vapaaehtoinen kertoo hämmentyneenä siitä, että “ne sanoo mulle aamulla
huomenta”, “ne kiittää mua joka päivä” tai että “mulla on sellainen
tunne, että oon osa porukkaa”. Tämä voi olla käänteentekevä hetki
yksilön arjessa, jossa kukaan ei ole tähän mennessä tervehtinyt,
kiittänyt tai kaivannut sinun panostasi yhteiseen hyvään.

Miksi vapaaehtoistyö on tärkeää?
Vapaaehtoistoiminnalla on yhteiskunnallisesti suuri merkitys.
Kansalaisareenan teettämän selvityksen (Stranius, 2018) mukaan
noin 42 % suomalaisista on mukana jossain vapaaehtoistoiminnassa. Vapaaehtoistoiminta on monipuolinen kansalaisvaikuttamisen keino, jonka avulla voidaan ratkaista ongelmia, toteuttaa
unelmia ja auttaa avun tai tuen tarpeessa olevia henkilöitä. Hakoköngäs (2018, 11) kiteyttää vapaaehtoistoiminnan luottamuksena
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ja antautumisena siihen “kaikkein vaarallisimpaan asiaan elämässä:
inhimilliseen vuorovaikutukseen”.
Yksilötasolla vapaaehtoistoiminta tarjoaa mahdollisuuden
kuulua yhteisöön ja tuo myös sisältöä ja merkityksellisyyttä
elämään. Lahden Diakonialaitoksella on toteutettu tuettua vapaaehtoistoimintaa reilun vuoden ajan. Hankkeen osallistujien, eli
vapaaehtoiseksi lähtevien kokemusten pohjalta on voinut todeta,
että vapaaehtoistoiminta ja erityisesti siihen tarjottu tuki on ollut
osallistujille ensiarvoisen tärkeää.
Hankkeen kautta vapaaehtoistoimintaan hakeutuneet ovat
etsineet mielekästä tekemistä ja monipuolista sisältöä arkeensa.
Yhtenä tärkeimmistä toiveista on löytää toimintaa, jonka kautta
saisi taas uskoa omiin kykyihin ja varmuutta omaan toimintaan.
Vapaaehtoistoiminnassa saadut myönteiset kokemukset mahdollistavat osallistujille unelmoinnin ja uskoa tulevaisuuteen. Suuret
tunteet, oivallukset ja kokemukset ovat kuuluneet osallistujien
hankkeen aikaiseen henkilökohtaiseen prosessiin. Hankkeen arvokkain anti on se, että osallistuja on tullut kohdatuksi ja saanut
tukea omiin tulevaisuuden pohdintoihin ja tähtihetkiä ne, kun
vapaaehtoinen on löytänyt tiensä opiskeluun, työkokeiluun tai
työhön. Osallistujat ovat kuvanneet vapaaehtoistoiminnan erittäin
arvokkaana kokemuksena, joka on mahdollistanut myös uuden
suunnan elämälle. Hanke onkin tarjonnut paljon enemmän, kuin
mitä ensimmäisessä tapaamisessa on osattu ja uskallettu edes
odottaa.
Tuetun vapaaehtoistoiminnan polut ovat olleet hankkeen
toteutuksen aikana moninaiset. Ei ole ollut kahta samanlaista
polkua, eikä yhtään turhaa kokemusta tai kohtaamista. Osa toimintaan mukaan lähtevistä on osallistunut vapaaehtoistoimintaan,
rohjennut osallistua itse ja saada uusia kokemuksia vapaaehtoisena. Joissain tilanteissa vapaaehtoistoiminnan polku on saattanut jäädä lyhyeksi, mutta esimerkiksi suomen kielen ja kulttuurin
opiskelu on saanut uutta sijaa arjessa. Toisaalta joissain tilanteissa
vapaaehtoinen on havainnut, että omat voimavarat tarvitsevat vielä
vahvistusta ja se on auttanut hakemaan apua omaan tilanteeseen.
Vapaaehtoistoiminta on antanut osallistujalle mahdollisuuden
tutustua omaan itseensä ja omiin unelmiinsa. Se on rohkaissut
luomaan tulevaisuuspolkuja uuteen ammattiin tai johdattanut
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pitkäaikaiseen vapaaehtoistoiminnan suhteeseen, joka tuo merkityksellisyyttä omaan elämään.

Työntekijä rinnalla kulkijana
Tuetun vapaaehtoistoiminnan keskiössä on kohtaaminen ja
osallistujan elämäntilanteen äärelle rauhoittuminen. Jos ajatellaan
itse toimintaa, tuetussa vapaaehtoistoiminnassa tuen elementit
ovat vahvasti yksilötyössä. Yksilötyössä kartoitetaan osallistujan
vahvuudet ja osaamiset, sosiaaliset verkostot sekä tulevaisuuden
toiveet ja unelmat. Näitä avataan tarkemmin luvussa 4. On tärkeää
pohtia myös niitä asioita, joissa vapaaehtoinen haluaa kehittyä tai
vahvistua. Niistä muotoutuu pian osallistujan tulevaisuuspolku,
jota kohti osallistuja ottaa askeleita työntekijän tukemana.
Ensimmäiset yhteiset tapaamiset on tunnistettu varsin merkityksellisiksi. Ensimmäisten tapaamisen aikana luodaan vahvaa
perusta yhteiselle tekemiselle ja otetaan ensimmäiset askeleet
luottamuksellisen ja turvallisen suhteen suuntaan. Tilanne vaatii
aina kuitenkin työntekijältä herkkää pelisilmää sekä ennen kaikkea
aikaa.
Etenkin erityisryhmien kohdalla tapaamisissa huokuu osallistujan tunne erilaisuudesta. Taustalla on usein yksinäisyyttä,
osattomuutta sekä pahimmillaan kiusaamista. Nämä ihmiset ovat
omissa kokemuksissaan tottuneet siihen, että he itse ovat vapaaehtoistoiminnan tai muiden toimenpiteiden kohteena. Ajatus siitä,
että itse voisi olla vapaaehtoisena osallistumassa muiden kanssa eri
yhteisöissä on usein uutta. Tuettu vapaaehtoistoiminta siis kirjaimellisesti tekee/muuttaa toiminnan kohteen aktiiviseksi toimijaksi.
Yksilötyön rinnalla kulkee aina mahdollisuus erilaisiin ryhmätoimintoihin sekä yhteisöllisyyteen. Ne ovat monille merkityksellisiä
vaiheita, sillä sosiaalisten verkostojen puuttuessa yhteistoiminta
muiden kanssa voimaannuttaa ja vahvistaa. Yhdessä ja yhteisön
osana toimiminen ja osallisuuden kokemukset antavat itseluottamusta tavoitella/suunnata kohti omia tulevaisuuden haaveita.
Yhteisöllisyyden kokemukset ovat erityisen merkityksellisiä heille,
jotka kokevat olevansa yksinäisiä ja osattomia.
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Kun yhteisen pohdinnan jälkeen mielekäs vapaaehtoistoiminnan paikka löytyy, on aika tutustua toimintapaikkaan. On
tärkeää, että yksin ei tarvitse uskaltaa tai osata. Ensikohtaaminen vapaaehtoistoiminnan paikassa on usein herkkä. Tunne siitä,
että olen vapaaehtoisena odotettu ja tervetullut on jokaiselle
voimaannuttavaa.
Kokonaisuutta tarkasteltaessa tuettu vapaaehtoistoiminta
luo osallistujalle varsin matalan kynnyksen lähteä mukaan vapaaehtoistoimintaan. Jos voimavarat eivät riitä vielä 8 h työpäiviin,
vapaaehtoistoiminta mahdollistaa matalamman kynnyksen päästä
osalliseksi mielekästä ja merkityksellistä tekemistä. Vapaaehtoistoiminnassa voi rauhassa vahvistua kohti omaan tulevaisuuspolkua,
opiskelu- tai työelämää. Jokainen vapaaehtoistoiminnan päivä
vahvistaa siinä uskossa, että osaan, olen arvostettu ja minulla on
merkitystä. Se vahvistaa tunnetta siitä, että kaikkea ei tarvitse
osata ja joka päivä voi oppia jotain uutta.

Vastassa ennakkoluulot ja asenteet
Tuettu vapaaehtoistoiminta on saanut meidät usein pohtimaan
sitä, millaisessa arvo- ja asenne maailmassa elämme. Kärjistäen
sanottuna maailma pyörii hyvin toimeentulevien, itsenäisten,
työssä käyvien ja kaikilla elämänalueilla aktiivisten ihmisten
mukaan. Toimeentuloon, arjen askareisiin ja omaa elämäänsä
koskeviin päätöksiin enemmän tukea kaipaava jää helposti syrjään
ja hänen mahdollisuutensa osallistua yhteiskunnan toimintaan
hiipuvat ajan myötä olemattomiin. Hankkeeseen osallistuneet
kertovat usein, että heidän elämäänsä määrittelee pitkälti yksinäisyys. Vaikka kodin jakaisi elämänkumppanin kanssa, on sosiaalisten
verkostojen ja kanssakäymisen puute merkittävä elämän laatua
huonontava tekijä.
Tuetun vapaaehtoistoiminnan polun alkuvaiheessa osallistujat
pohtivat usein omaa rooliaan erilaisissa yhteisöissä. Vuosien aikana
koettu eriarvoisuus ja sivuun jääminen ovat nostaneet pintaan
uskomuksia, joiden mukaan itsellä ei ole todellisia mahdollisuuksia
tai pahimmassa tapauksessa oikeutta osallistua yhteisiin tilanteisiin muiden - niiden “tavallisten” ihmisten - kanssa. Kokemukset
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toisen luokan kansalaisuudesta ovat juurtuneet osaksi omaa identiteettiä, minkä vuoksi vetäytymisestä ja sivuun jäämisestä on
tullut toimintatapa.
Tuetun vapaaehtoistoiminnan avulla näitä tiukassa olevia
uskomuksia ja kokemuksia on haluttu nujertaa. Niiden tilalle on
tarjottu mielekästä tekemistä ja samalla myös yhteisöllisyyden ja
osallisuuden kokemuksia. Hankkeen kautta moni vapaaehtoinen
on löytänyt itselleen mielekkään toimintaympäristön, mielekkäitä
tehtäviä ja mahdollisuuden osallistua omien voimavarojen ja kulloisenkin tilanteen mukaan.
Hankkeen myötä vapaaehtoistoimintaa tarjonneet ja tuettuja vapaaehtoisia vastaanottaneet tahot ovat usein yllättyneet
positiivisesti. Tämä on herättänyt vapaaehtoistoiminnan paikkoja
pohtimaan, millaiset ehkä tiedostamattomat ennakkoluulot heitä
ovat aikaisemmin ohjanneet. Tuetut vapaaehtoiset ovat tuoneet
toiminta paikoille iloa, yhteisiä kokemuksia ja onnistumisia. Vapaaehtoiset itse ovat vahvistuneet ja saavuttaneet itseluottamusta,
joka on avannut heille aivan uudenlaisia mahdollisuuksia.

Tuettu vapaaehtoistoiminta antaa siivet
Tuettu vapaaehtoistoiminta on saanut osakseen paljon kiinnostusta. Se on myös herättänyt monenlaisia tunteita niin ilmiön ympärillä toimivissa ammattilaisissa, vapaaehtoistoiminnan kentällä,
sekä tietysti vapaaehtoisissa itsessään. Hankkeen päättyessä
voimmekin sanoa, että tuetulle vapaaehtoistoiminnalle on tilaus
ja tarve. Yhteiskunnan tasolla yhden tuetun vapaaehtoisen polku
saattaa vaikuttaa pieneltä, mutta jokaisen tuetun vapaaehtoisen
myönteiset kokemukset, vahvistuminen ja tulevaisuudenusko
kantavat hedelmää pitkässä juoksussa koko yhteiskunnan tasolla.
Jokaiselle ihmiselle tulisi antaa tasa-arvoinen mahdollisuus osallistua yhteiskuntaan omien kykyjensä ja voimavarojensa mukaan.
Jokainen meistä on tärkeä. ♥
Kirjoittajat Mari Brunou ja Riikka Kanervo

- 14 -

Tuettu vapaaehtoistoiminta Lahdessa
Tuetun vapaaehtoistoiminnan kehittämistyö on syntynyt
tunnistetusta tarpeesta, ja se on saavuttanut vankkaa asemaa
alueellisesti. Toiminnalla on saavutettu myös laajempaa ymmärrystä osallistujien tuen tarpeesta sekä tulevaisuuspolkujen moniulotteisuudesta. Tuettu vapaaehtoistoiminta on ollut vastaus
juuri niihin tilanteisiin, kun tulevaisuuspolku on kaivannut pohjaa
suunnitelmalliselle etenemiselle.
Tuetun vapaaehtoistoiminnan ytimessä on yksilötyö. Yksilötyöllä olemme halunneet mahdollistaa kohtaamisille ennen
kaikkea riittävästi aikaa, mutta myös aito läsnäolo, turvan tuntu ja
vapautunut ilmapiiri on koettu tärkeäksi tapaamisten osalta. Yksilötyössä olemme mahdollistaneet vapaaehtoiselle oman näköisen
mahdollisuuden lähestyä omaa elämää, sen tarpeita ja tulevaisuusunelmia yksilöllisesti. Tämä ymmärrys on se lähtökohta, josta
myös yksilön vahvistuminen lähtee. Omia unelmia kohti, tuettuna
ja suunnitelmallisesti kulkiessa voi vahvistua yksilönä ja saavuttaa
tavoitteita, joiden varassa elämä tuntuu mielekkäältä ajatukselta.
”Keskeistä tässä koko kehittämistyössä on ollut kohtaaminen”
Tämän kehittämistyön tärkeimmäksi seikaksi on vahvistunut
kohtaaminen. Lahden Diakonialaitoksella teemme uraauurtavaa
työtä kohtaamisen ammattilaisina. Toimintamme on joka päivä
diagnoosivapaata ja se lähtee aina liikkeelle osallistujan vahvuuksista. Näistä lähtökohdista olemme halunneet tehdä myös tuetun
vapaaehtoistoiminnan kehittämistyötä.
Näiden lähtökohtien myötä on saanut asettua osallistujan
rinnalla kulkijaksi. On ollut erityisen merkittävää kokea läsnäololla
vahvistavansa toisen ihmisen kasvua ja vahvistumista.
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Tuetun vapaaehtoistoiminnan
toimintamalli
Tuetun vapaaehtoistoiminnan keskeinen tavoite on ollut
kehittää tuetun vapaaehtoistoiminnan malli. Mallin kehittämisellä haluamme osaltamme tuoda omaan organisaatioomme sekä
verkostoille alueellisesti sekä valtakunnallisesti ymmärrystä siitä
prosessista ja niistä prosessin osista, jota tuettu vapaaehtoistoiminta meillä on osoittanut, ja jota oman toimintamme kautta
olemme siitä oppineet.
Tällä työllä olemme halunneet saavuttaa syvemmän ymmärryksen siitä, millaista tukea osallistujat omassa elämässään, vapaaehtoistoimintaan lähtiessään kulloisessakin tilanteessa kaipaavat. Koko toiminta on pohjautunut osallisuuteen, sen erilaisiin
kokemuksiin ja sitä vahvistaviin toimintatapoihin ja menetelmiin.
Tätä toimintamallia on mahdollista soveltaa erilaisten kohderyhmien ja toimintaympäristöjen kanssa ja se mukautuu helposti
eri kohderyhmien tarpeisiin. Tämän toimintamallin ympärillä voi
toteuttaa erilaisista tarpeista lähteviä toimintoja.
Seuraavaksi avatun toimintamallin ytimessä on osallisuus.
Se on tässä toiminnassa ollut se voimavara, jonka turvin osallistujat ovat kokeneet oman elämän vahvistuvan. Osallisuuden
kokemukset ovat voimaannuttaneet prosessin aikana osallistujia
minäpystyvyyden osalta, joka puolestaan on valanut usko siihen,
että tulevaisuudella on heille vielä jotain annettavaa.
Tämä kehittämistyö on ollut kokonaisvaltainen matka yksilöstä
yhteisöihin. On ollut erityisen merkittävää, että kehittämistyö on
alueellamme herättänyt paljon kiinnostusta ja tarve toiminnalle
on tunnistettu. Se on osaltaan tukenut kehittämistyötämme ja
antanut sille laaja-alaisia näkökulmia.
Eniten tämä kehittämistyö on antanut toimintaan osallistuville.
Tämä on valanut uudenlaista uskoa, antanut rohkeutta ja tuonut
varmuutta. Se on tarjonnut matkaevääksi iloa, onnistumisen kokemuksia, uusia sosiaalisia suhteita, mielekästä tekemistä ja uskoa
tulevaisuuteen.
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Ensimmäinen tapaaminen
Ensimmäinen tapaaminen on koettu koko prosessin kannalta
ensiarvoisen tärkeäksi. Tapaamisen tavoitteena on tutustuminen.
Kiinnostuneisuus osallistujan elämästä ja ajatuksista tuo osallistujalle merkityksellisyyden kokemuksia. Kiireetön hetki luo turvan
tuntua ja rentouttaa kaikkia osapuolia.
Ensimmäinen tapaaminen
9 Kiireetön tutustuminen – läsnäolo
9 Diagnoosivapaa kohtaaminen – millaisesta elämästä
Sinä unelmoit?
9 Millaisia mahdollisuuksia tuettu vapaaehtoistoiminta
tarjoaa?
9 Osallistujan omat toiveet ja tarpeet
9 Osallistumisen mahdollisuudet Dilakorttelissa
9 Jos toiminta vaikuttaa tarjoavan mielekkäitä mahdollisuuksia, sovitaan lopuksi uusi tapaaminen

Ensimmäiseen tapaamiseen osallistuja saapuu usein itselleen
entuudestaan tutun henkilön kanssa. Saattajana voi olla hoitaja,
kuntoutusohjaaja, nuorisopalveluiden, verkostojen työntekijä
tai esimerkiksi oma ystävä. Ensimmäisessä tapaamisessa sanoitetaan usein selkeästi se, että tapaamiseen, tutustumiseen ja
jatkon suunnitteluun on varattu riittävästi aikaa. Se on luonut
kokemuksen siitä, että osallistujalle annettu aika on tärkeä myös
meille. Tapaamisessa tuodaan selkeästi esiin se, että tapaamisessa
ollaan juuri osallistujaa varten. Vaikka osallistujat avoimesti kertovat elämästään, sen haasteista ja kipupisteistä, diagnoosivapaa
kohtaaminen luo heille vapauttavan tilanteen, jossa voi olla oma
itsensä laskemalla suojakilven alas.
Tapaamisessa käydään läpi se, millaisia mahdollisuuksia tuettu
vapaaehtoistoiminta ja Lahden Diakonialaitos osallistujalle voi
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tarjoaa. Keskeistä koko toiminnassamme on osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen. Niitä tuemme mahdollistamalla vapaaehtoistoimintaa ja ryhmätoimintaa omista vahvuuksista, osaamisista
ja mielenkiinnon kohteista lähtien. Tapaamisessa kuulostellaan
osallistujan tilannetta ja toivetta ja pohditaan, onko toiminnan
tarjoamat mahdollisuudet sellaisia, jotka osallistujaa omissa tulevaisuustoiveissa palvelevat.
Jos osallistujasta tuetun vapaaehtoistoiminnan mahdollisuudet
kuulostavat omaan elämäntilanteeseen sopivilta ja mieluisilta,
sovitaan jatkoon uusi tapaaminen, jossa aloitetaan omapolkusuunnitelman laatiminen.
”Diagnoosivapaa kohtaaminen antaa luvan olla oma itsensä”
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Toinen tapaaminen
Omapolku suunnitelma ja tavoitteiden
asettaminen
Toiseen tapaamiseen osallistuja tulee useimmiten yksin.
Ensimmäisessä tapaamisessa luotu luottamuksellinen ja tuttavallinen ilmapiiri kantaa niin paljon, että rohkeus ja vapautuneisuus
näkyy usein tapaamisessa. Kodinomaisissa tiloissamme tavatessa
juomme yhdessä kahvia mukavasti keskustellen.
Tapaamisen runkona toimii hankkeessa luotu Tsemppari
lomake, joka raamittaa keskustelua, tilanteen kartoitusta ja luo
pohjaa tulevaisuuspolun laatimiselle. Vaikka lomakkeella alkuun
kartoitammekin osallistujan lähtötilannetta, on tärkeää painottaa
edelleen sitä, että toiminnassamme osallistujalla on oikeus kertoa
omista asioistaan vain sen verran, jota itse haluaa. Se luo osallistujalle ymmärryksen siitä, että hän voi itse päättää, millä tasolla hän
haluaa keskustelua käydä. Lomakkeen tarkoitus avataan osallistujalle ja hänelle kerrotaan keskusteluiden luottamuksellisuudesta
sekä siitä, mitä tietoja tallennamme ja mihin. On tärkeää kertoa
myös se, että osallistujalla on oikeus nähdä kaikki häntä koskevat
tekstit hänen niin halutessaan. Se luo osaltaan luottamuksen
tuntua.
Tapaamisessa lähdetään liikkeelle aina vahvuuksista. Tilanteessa halutaan kartoittaa osallistujan osaamisia, taitoja ja niitä
vahvuuksia, joita hän on elämässään saanut. Itselle mielekäs
tekeminen ja osaamiset vahvistavat toimijan itsetuntoa ja minä
pystyvyyden kokemuksia. Toisena tärkeänä seikkana käydään läpi
niitä seikkoja, joita osallistuja haluaisi oppia tai missä hän haluaisin vahvistua ja kehittyä. Ne luovat mielekästä suuntaa siihen,
millaisiin asioihin tulevaisuuspolulla voi kiinnittää huomiota.
Osallistujan sosiaaliset verkostot ovat keskeisessä asemassa
tilanteen kartoittamisessa. Valtaosa osallistujista on yksinäisiä,
eivätkä koe kuuluvansa yhteisöihin tai yhteiskuntaan. Osalla osallistujista on se tilanne, että ympärillä ei ole ketään itselle läheisiä
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ihmisiä. Onkin siis selvää, että osallisuuden ja yhteisöllisyyden
kokemukset ja niiden vahvistaminen ovat osallistujalle tärkeitä.
Tapaamisessa halutaan käydä keskustelua myös siitä, mikä
osallistujaa motivoi elämässä eteenpäin. On tärkeää myös itse
tunnistaa, miten tärkeitä omat unelmat ja toiveet elämän polkujen
rakentamisessa on. Joskus, itsetunnon ollessa huono, motivaatio
nousee pakosta. Usein kuitenkin itselle mielekkään tekemisen
kautta motivaation lähde muuttuu ja, ilon ja myönteisten kokemusten saaminen vie tulevaisuuspolussa rohkeasti eteenpäin.

Toinen tapaaminen
Tapaamisessa keskustelua käydään tsemppari lomakkeen
kautta. On tärkeää kertoa osallistujalle, että hän itse päättää mitä haluaa itsestään ja elämästään tilanteessa kertoa.
9 Keskustelu etenee osallistujan ehdoilla
9 Aloitamme aina vahvuuksista ja osaamisista
9 Mitä uutta osallistuja haluaa oppia tai missä haluaa
kehittyä
9 Olemassa olevat sosiaaliset verkostot
- ystävyyssuhteet
9 Mikä asia elämässä motivoi eteenpäin
9 Keskustellaan elämänhallinnan osa-alueista:
asuminen, eläminen ja asioiden hoitaminen – millaisia ratkaisuja asioihin voimme yhdessä löytää/
palveluohjaus?
9 Osallisuus ja yhteisöllisyys voimavarana – miten
voimme vahvistaa osallisuutta ja yhteisöllisyyttä
Lahden Diakonialaitoksella
9 Tulevaisuustavoitteet ja unelmat – lyhyen ja pitkän
aikavälin tavoitteiden kirjaaminen – millaisilla askelilla
kuljemme kohti tavoitteita
9 Vapaaehtoistoiminnan toiveet ja mahdollisuudet –
mitä minä haluan tehdä?
9 Kykyviisarin täyttäminen
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Tapaamisessa halutan aina kuitenkin tarkastella osallistujan tilannetta kokonaisvaltaisesti. Usein käydään keskustelua
myös yleisesti elämänhallintaan, asumiseen, asioiden hoitamiseen sekä sosiaalisiin suhteisiin liittyvistä asioista. Osallistujaa
tuetaan mahdollisuuksien mukaan löytämään omassa elämässä
erilaisia ratkaisuja arjen tilanteisiin. Tarvittaessa häntä ohjataan
erilaisten palveluiden piiriin, joilla voidaan tukea kokonaisvaltaisesti
itsenäistä, täysipainoista elämää.
Yhteisessä pohtimisessa tärkeää on se, miten voimme vahvistaa osallisuutta ja sen kokemuksia. Omaan elämään vaikuttaminen on jokaisen ihmisen oikeus ja mahdollisuus. Hyvän elämän
ja vahvistavien kokemusten kautta jokainen ihminen voi kokea
kuuluvansa omassa elämässä läsnä oleviin ihmisiin, tilanteisiin
tai toimintoihin. Sillä, että jokainen ihminen tulee kuulluksi ja saa
vaikuttaa omiin tilanteisiin, lisää kokemusta siitä, että ”minulla
itsellä” on merkitystä. Näistä asioista puhuessamme, puhumme
osallisuudesta. Osallisuudesta, jolla voi vaikuttaa oman elämänsä
kulkuun sekä omien asioidensa etenemiseen.
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Osallisuuden vahvistamiseksi käymme keskustelua mm. seuraavista näkökulmista:
●
●
●

Millaisin keinoin osallistujan on helppo ilmaista itseään ja toiveitaan (ryhmätoiminnat, keskustelut, piirtäminen tai maalaaminen
vai kuvien ja musiikin välityksellä)
Millaisia tukea osallistuja toivoo?
Haluaako osallistuja olla itse aktiivisena toimijana, vai osana
ryhmätoimintaa?

Katse eteenpäin

Kun osallistujan olemassa oleva tilanne on hahmottunut, on
aika kääntää katseet tulevaisuuden unelmiin ja tavoitteisiin. Niistä
kirjaamme ylös usein muutamia keskeisiä. Tavoitteet jaetaan lyhyen
ja pitkän aikavälin tavoitteisiin. Tavoitteiden asettamisen jälkeen
mietitään, millaisia askelia tavoitteiden saavuttaminen vaatii.
Tavoitteet ovat osallistujille usein tärkeä asia omaa tulevaisuutta tarkasteltaessa. Ne sisältävät usein hieman pelkoa,
mutta antaa kuitenkin toiveikkuutta eteenpäin menemisestä.
Tuetun vapaaehtoistoiminnan tavoitteena on juurikin tukea
tulevaisuuspolkuja.
Vapaaehtoistoiminnassa aloittaminen on osa sitä polkua, jota
kohti tavoitteita kuljetaan. Se on kokemuksemme mukaan ollut
myös se, mikä on antanut, uskoa, rohkeutta, vahvuutta ja iloa
tulevaisuuden unelmien tavoitteluun.
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Tämä lomake on luotu Tuettu vapaaehtoistoiminta
Lahdessa ‐hankkeen käyttöön tukemaan osallistujien
kanssa tehtävää omapolkusuunnitelmaa.

Mies
Alle 25 v

Nainen
25‐29 v

Koulutus:
Vapaa‐aika:
Työelämäkokemus:

En halua määrittää
30‐54 v

1.

/aikataulu

2.

/ aikataulu

3.

/ aikataulu

4.

/ aikataulu
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Vapaaehtoistoiminta tulevaisuuspolkujen
vahvistajana
Kun tavoitteet on asetettu, alamme kartoittamaan sitä, millaisesta vapaaehtoistoiminnasta osallistuja on tarkalleen ottaen kiinnostunut. Painotamme, että osallistuja voi vapaasti miettiä kaikkia
toiveitaan ja mielenkiinnon kohteita. Tuemme tässä pohdinnassa
parhaamme mukaan, sillä olemassa olevia vapaaehtoistoiminnan
mahdollisuuksia alueellamme tarjoaa yli 40 toimijaa julkiselta
puolelta, seurakunnista sekä järjestöistä. Tuomme esiin sen, että
jos mielenkiinnon kohteita on useita, voimme yhdessä tutustua
kaikkiin niihin, jotka vaikuttavat kiinnostavilta.

Kykyviisari
9 Kykyviisari on maksuton työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä kaikille työikäisille
9 Kykyviisarin avulla vastaaja voi selvittää
omaa tilannettaan, keskeisiä vahvuuksiaan ja
kehittämiskohteitaan
9 Kykyviisari mahdollistaa myös työ- ja toimintakyvyssä
tapahtuneen muutoksen tarkastelun, jos arviointi
toistetaan
9 Kykyviisari on saatavilla usealla eri kielellä
9 Kykyviisari löytyy osoitteesta
https://sivusto.kykyviisari.fi/
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On tärkeää tuoda esiin, että vaihtoehtoihin voi rauhassa tutustua ja niitä voi fiilistellä ilman pelkoa siitä, että tänään pitää jo valita
jotain, johon tulee sitoutua. Tämä mielestämme lisää osallistujan
rohkeutta tuoda esiin omia ajatuksia ja mielipiteitä sekä halua
tutustua itseä kiinnostaviin vapaaehtoistoiminnan paikkoihin.
Vapaaehtoistoiminnan toiveet ratkeavat usein tässä tapaamisessa,
mutta halutessaan niitä voi jäädä miettimään. Jokaisen tapaamisen
jälkeen sovitaan seuraava aika. Se voi yhteisesti sovittuna olla joko
tapaaminen tai puhelu.
Tässä tapaamisissa olemme täyttäneet myös Kykyviisari -kyselyn. Kykyviisarilla halutaan kartoittaa henkilön työ- ja toimintakykyä. Se on oiva väline osallistujan tilanteen kartoittamiseen ja tulevaisuuspolun suunnitteluun, mutta jossain määrin tärkeämmäksi
sen tulosten saaminen on osoittautunut osallistujalle itselleen.
Monessa tilanteessa vastausten yhteenveto on avannut silmiä niin,
että kyselyyn vastaaja on saanut itselleen uudenlaista ymmärrystä
omasta tilanteesta, joka näyttäytyykin positiivisessa valossa ja tuo
luottamusta omiin kykyihin ja tulevaisuuden polkuihin. Toisaalta
kyselystä nousee esiin helposti myös niitä osa-alueita, joissa kaivataan vahvistumista ja mahdollista tukea. Se auttaa osaltaan jatkon
työstämisessä.
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Kolmas tapaaminen
Kun vapaaehtoistoiminnan toiveet on saatu koottua, Tuetun
vapaaehtoistoiminnan työntekijä kontaktoi valitun toimintapaikan
ja sopii yhteisen tapaamisen toimintapaikkaan. Tutustumisella
tavoitellaan sitä, että vapaaehtoiseksi haluava pääsee katsomaan,
millainen toimintapaikka on, hän voi tavata toimintapaikan ihmisiä
ja kuulla, millaisia vapaaehtoistoiminnan tehtäviä paikka tekijälleen
tarjoaa. On tärkeää, että toimintapaikka kohtaa vapaaehtoisen
kiireettömästi ja aidosti. Tällä tutustumisella halutaan madaltaa
vapaaehtoistoimintaan lähtemisen kynnystä ja tukea vapaaehtoistoiminnan aloittamista. On helpompaa mennä tutustumaan
itselle jo tutun ihmisen kanssa kuin yksin.
On erityisen tärkeää muistuttaa vapaaehtoista siitä, että hän
itse päättää millaisia vapaaehtoistoiminnan tehtäviä hän tekee,
minä päivinä hän toiminnassa haluaa käydä ja kuinka paljon hän
toimintaan aikaa antaa. Pääsääntöisesti tuemme aloittamaan
pienestä ja lisäämään toimintaa tuntemusten ja oman jaksamisen
mukaan. Myös toimintapaikan vaihtamisen mahdollisuus tehdään
näkyväksi. Jos toimintapaikka ei tunnu oikealta se on oikeus sanoa
ääneen ilman pelkoa.
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Kolmas tapaaminen
9 Tutustuminen yhdessä toiveiden mukaiseen vapaaehtoistoiminnan paikkaan
9 Tutustuminen on vapaaehtoiselle erittäin tärkeä ja
turvallisuuden tuntua lisäävä tapaaminen
9 Tilanteessa tärkeää on toimintapaikan esittely ja
ihmisten tapaaminen
9 Tapaamisessa käydään läpi mahdollisia vapaaehtoistoiminnan tehtäviä
9 Jos vapaaehtoinen osaa tapaamisessa sanoa haluavansa juuri tähän toimipaikkaan vapaaehtoiseksi,
käydään yhdessä läpi toiminnan aloitukseen liittyvät
asiat – yhteinen sopiminen
9 Milloin vapaaehtoinen aloittaa toiminnassa, minä
päivänä hän osallistuu toimintaan ja kuinka monta
tuntia hän toiminnassa haluaa kerralla olla?
9 Kartoitetaan mentorin tarve
9 Tuodaan esiin tuetun vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin rooli toiminnan tukijana ja rinnalla kulkijana
9 Kartoitetaan toiminnan kartoituksessa saatto tuen
tarve ja sovitaan käytäntö
9 Seurantasoiton tai -tapaamisen sopiminen kuulumisten ja kokemusten vaihtamiseksi sekä vapaaehtoistoiminnan tukemiseksi
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Kehitetyt tuen muodot ja työkalut
Tuetun vapaaehtoistoiminnan käynnistäminen ja kehittäminen on lisännyt paljon ymmärrystä siitä, millaisia tuen muotoja
osallistujat matkalleen kaipaavat. Toiminnassa on ollut helppo
vastata tarpeista nouseviin asioihin, kun aikaa on resursoitu riittävästi. Yhtenä keskeisenä asiana esiin onkin noussut juuri riittävän ajan mahdollistaminen. Kokemus eri luukuilla käymisestä
ja rikkonaisesta palvelupolusta on monilla juuri se, minkä vuoksi
omien asioiden ja tulevaisuuden hahmottaminen saattaa tuntua
työläältä ja haasteelliselta.
Aidolla kohtaamisella ja riittävän ajan antamisella voidaan
vahvistaa osallistujan tunnekokemusta siitä, hän on meille yksilönä
tärkeä. Se on inhimillisyyden ydin, joka osallistujien kokemuksen
mukaan on palvelusta usein kateissa.

Tutustuminen vapaaehtoistoimintaan

Tutustumiskäynti yhdessä tuetun vapaaehtoistoiminnan työntekijän
kanssa on kokemusten mukaan madaltanut osaltaan kynnystä lähteä
mukaan vapaaehtoistoimintaan. Tutun henkilön kanssa tutustuminen on helpompaa ja omat toiveet voi ilmaista helpommin.
Tutustuminen on koettu erityisen hyväksi kaikkien osapuolten
mielestä. Se luo toimintapaikalle varmuutta uuden vapaaehtoisen
aloittamiseen, se antaa rohkeutta ja varmuutta vapaaehtoiselle,
kun paikka on tutustumisen kautta itselle jo tuttu, mutta osaltaan
se tukee myös koordinaattorin työtä sillä, että on voinut nähdä
vapaaehtoisen vahvistumisen.
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Seurantasoitot

Seurantasoitot ovat Lahden Diakonialaitoksen eri toimintamuodoissa
hyödynnetty seurantamuoto. Seurantasoitot ovat olleet osallistujille mieluisia ja ne on saanut valita tapaamisten ohella. Hankkeen
seurantasoittojen tiheys on määräytynyt kulloisenkin toiveen ja
tarpeen mukaan. Seurantasoitoilla kuulostellaan nykytilaa, tulevia
toiveita sekä jaetaan ilon ja onnistumisen tai havaittujen haasteiden
vaatimia tilanteita.

Saatto- ja mentoritoiminta

Saatto- ja mentoritoiminnalla halutaan helpottaa vapaaehtoistoiminnan aloittamiseen liittyviä jännitteitä. Saattotoiminta on
sananmukaisesti vapaaehtoistoiminnan tehtäviin saattamista. Kun
vapaaehtoistoiminta tutustumiskäynnin jälkeen alkaa, voi yksin
paikalle meneminen tuntua ylitsepääsemättömältä. Silloin tuttu
työntekijä lähtee mukaan ja saattaa vapaaehtoisen paikalle niin,
että toimintapaikasta löytyy omat tehtävät ja tutut ihmiset.
Jos tehtävien tekeminen vapaaehtoistoiminnan paikassa tuntuu
liian jännittäviltä, voi tilannetta helpottaa mentorilla. Mentori on
toimintapaikassa jo pidempään toiminut vapaaehtoinen, joka ottaa
uuden vapaaehtoisen rinnalleen kulkemaan. Yhdessä tekeminen on
mielekästä ja helpottaa toimintaan integroitumista. Mentoritoiminnan voi päättää asteittain, kun vapaaehtoisen omat toimintaedellytykset vahvistuvat ja toiminta näyttäytyy tuttuna.
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Kuvapiiri

Kuvapiiri on tarpeista kehitetty kokonaistilanteen kartoittamisessa
käytetty toimintamuoto. Kuvapiirin tarve tunnistettiin tuetun vapaaehtoistoiminnan prosessien aikana osallistujilta nousseista tarpeista.
Tarve nousi kommunikoinnin ja oman elämäntilanteen ja toiveiden
sanoittamiseen liittyvistä haasteista. Tähän tarpeeseen haluttiin
tuottaa kuvapiiri. Kuvapiirissä on käytössä erilaisia kuvia, joiden
kautta osallistujan on helpompaa sanoittaa omaa elämää. Kuvapiirin
tavoitteena on se, että jokaiselle löytyisi oma, itselle helppo tapa
sanoittaa tai kuvittaa elämäänsä. Kuvapiiriä on pidetty erittäin
toimivana menetelmänä. Tässä kuvapiirimenetelmässä osallistujat
istuvat suurilla tyynyillä lattialla, huone on valaistu hämyiseksi,
tilassa on rauhallista musiikkia ja kynttilöitä.

Tulevaisuusräätäli

Tulevaisuusräätäli tarjoaa osallistujalle palastellumman tavan jäsentää tulevaisuutta ja sen toiveita. Tulevaisuusräätäli on kehitetty
siihen tarpeeseen, kun osallistujan on vaikea saada kiinni mistään
omista ajatuksista tai tulevaisuuden toiveista. Kun vapaaehtoistoiminnassa on tarjolla monipuolista toimintaa, ei niihin tarttuminen
oli välttämättä kaikille helppoa. Tulevaisuusräätälissä työntekijä
ohjaa osallistujaa miettimään yhtä aihekokonaisuutta kerrallaan
ja avaa siihen liittyviä tekijöitä yksitellen. Tämän havaittiin helpottavan asioiden jäsentämistä. Tulevaisuusräätälin menetelmää on
käytetty siinä vaiheessa, kun osallistuja ei ole osannut jäsentää
omia toiveitaan, vaan tilanne on tuntunut osallistujasta liian laajalta
kokonaisuudelta. Tulevaisuusräätäli koettiin osallistujan kokemana
hyväksi ja toimivaksi asiakokonaisuuksien palastelijaksi.
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Unelmatyöpaja

Toimintakaudella osallistujille järjestettiin unelmatyöpaja. Työpajaan
osallistuminen oli jokaiselle vapaaehtoista ja ryhmään sai osallistua
kerran tai olla mukana koko 4 viikon jakson. Unelmatyöpajassa
osallistujat leikkasivat lehtileikkeitä aikakausilehdistä ja kokosivat
niistä oman elämän unelmataulua. Tauluun sai sisällyttää tarinaa
omasta menneisyydestä, elämästä, sen kipupisteistä sekä tulevaisuuden unelmista. Jokaisesta taulusta muodostui omanlaisensa ja
osallistujat kokivat niiden työstämisen ryhmässä hyvin voimaannuttavaksi. Jokaisen kahden tunnin ryhmäkerran aikana osallistujat
jakoivat keskenään hyvin avoimesti omia kokemuksiaan elämästä ja
tulevaisuuden näkymistään. Tämän keskustelun he kokivat merkitykselliseksi oman kasvun ja kehittymisen kannalta.

Koulutusmoduulit

Hankkeessa on kehitetty vapaaehtoisten toiminnan tueksi neljä
koulutusmoduulia, joiden tavoitteena on tukea ja vahvistaa vapaaehtoisia toiminnassaan. Koulutusmoduulit ovat kaikkien vapaaehtoisten kanssa toimivien vapaassa käytössä. Jokainen moduuli pitää
sisällään alustuksen koulutusmoduulin aiheeseen sekä toiminnallisen
harjoitteen. Moduulien sisältöjä voi hyödyntää esimerkiksi vapaaehtoisten illoissa.
Koulutusmoduulien sisällöt ovat
• Minä vapaaehtoisena – omat voimavarat ja vahvistuminen
• Itsetunto – itsetunnon vahvistuminen
• Ryhmien ja toiminnan ohjaaminen ja ohjaustyön tuki
• Sosiaalisen kyvyn vahvistaminen ja sosiaalisissa tilanteissa
vahvistuminen
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Vapaaehtoistoiminta
Kun vapaaehtoistoiminta alkaa, on tärkeää, että vapaaehtoinen kokee olonsa toimintapaikassa mukavaksi ja tervetulleeksi.
Päivittäinen kuulumisten vaihto ja toimintaan tukeminen helpottaa aloitusta. On hyvä, että tehtävät on sovittu ennalta yhdessä.
Käytännön toiminnassa toimintapaikka ja vapaaehtoinen sopii
yhdessä toiminnan pelisäännöistä ja toiminta-ajoista. Tuetun
vapaaehtoistoiminnan koordinaattori tukee toimintaa tarvittaessa.
On ollut tärkeää sanoittaa vapaaehtoiselle se, että olemme rinnalla
ja käytettävissä aina kun tarvetta ilmenee.
Toiminnan aikana kuulumisia vaihdetaan vapaaehtoisen toiveiden mukaan seurantasoitoilla tai tapaamisilla. Seurantasoitot ovat
olleet osallistujien keskuudessa varsin suosittuja. Puhelu sovitaan soitettavaksi kiireettömään hetkeen, jossa on aikaa vaihtaa
ajatuksia vapaaehtoistoiminnasta sekä siihen liittyneistä odotuksista. On hyvä, että vapaaehtoinen tiedostaa myös oikeutensa.
Jos vapaaehtoistoiminta tuntuu juuri kyseisessä toimintapaikassa
syystä tai toisesta haasteelliselta, on toimintapaikan vaihtaminen
mahdollista. On tärkeää, että kokemus toiminnasta on hyvä ja
antaa myönteisiä tuntemuksia tekijälleen. On hyväksyttävää, ettei
kaikki toiminta sovi kaikille.
Vapaaehtoisotoiminta määräytyy aina tekijänsä tarpeista
lähtien. Kannustamme aloittamaan toiminnan pienellä panoksella
ja kasvattamaan toiminta-aikaa siinä vaiheessa, kun tarve sille
tulee ajankohtaiseksi. On parempi kokea onnistumista jaksamisesta ja hyvinvoinnista kuin luhistua raskaan taakan alle ja kokea
epäonnistuneensa.
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Osallistujan mittainen matka
Tässä kehittämistyössä olemme halunneet vahvistaa osallistujien omaa toimintakykyä tukemalla heitä juuri oman näköiseen
ja kokoiseen toimintaan. Toiminnan ydin on tulevaisuuspolkujen
tukemisessa ja monella osallistujalle tavoitteissa siintää työkokeilu,
opiskelu tai työelämä. Toiminta-aika määräytyykin pitkälti näiden
toiveiden tavoittelusta. Osallistuja voi olla hankkeen matkassa
itselleen sopivan ajan ja jäädä pois silloin kun tuntuu, että omat
siivet kantavat tai oma tavoite on saavutettu.
Tässä toiminnassa keskeinen tavoite on ollut tukea kokonaisvaltaisesti yksilöllisiä tulevaisuuspolkuja. Vapaaehtoistoiminta on
ollut erityisen voimaannuttava mahdollisuus oppia uutta, kokea
onnistumisia ja saada varmuutta ja uskoa omaan toimintaan.
Näiden vahvistavien kokemusten jälkeen tulevaisuuspolut näyttäytyvät osallistujalle uudessa valossa ja siirtyminen kohti omaa
tulevaisuusunelmaa tuntuu helpommalta. Kun tulevaisuuspolku on
selkeä, sitä kohti kulkeminen on helpompaa. Tuetun vapaaehtoistoiminnan rooli tulevaisuuspolkujen tukijana on ollut vahvasti myös
jatkopolkujen tukemisessa. Tämä on käytännössä ollut opiskelu- ja
työhakemusten täyttämistä, erilaisten kurssimahdollisuuksien
kartoitusta, uusien palveluiden löytämistä ja niihin ohjaamista
sekä tutustumista erilaisiin toimintapaikkoihin ja palveluihin.
Yhteisen matkan pituus on määräytynyt osallistujan omista toiveista ja tarpeista. Se on määrittänyt
toiminnan suunnan, vauhdin ja mitan. Toiminnan
kirjo on ollut laaja ja matkat osallistujan mittaisia.
Toiminta-aika on vaihdellut 2 vk ja 1 vuoden väliltä.
Toiminnassa lopettamisen syitä on ollut useita,
mutta pääsääntöisesti matka on päättynyt
oman tavoitteen saavuttamiseen, mikä
on tuntunut kehittämistyön näkökulmasta erityisen palkitsevalta.
Muissa tilanteissa matkaan on
saattanut vaikuttaa omat
elämäntilanteet, tarve
ottaa etäisyyttä ja
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antaa tilaa omille ajatuksille, vankemman tuen tai tiiviimpien
palveluiden tarve tai muutto toiselle paikkakunnalle. Tärkeäksi
seikaksi lopettamisen kynnyksellä on noussut kuitenkin yhteinen
keskustelu siitä, millainen yhteinen matka on ollut ja mitä se on
kulkijalleen antanut.
Kokemusten ja palautteen valossa toiminta on tarjonnut osallistujille yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemuksia, vankkaa
tukea, iloa, varmuutta omaan toimintaan, rohkeutta osallistua,
uusia sosiaalisia suhteita ja ystäviä, onnistumisia, uusia näkökulmia
omasta elämästä ja yhteiskunnasta sekä uskoa omaan tulevaisuuteen. Nämä kokemukset ovat lisänneet rohkeutta ja vahvistaneet
uskoa jatkopoluille siirtymisessä.
”Olen saanut enemmän, kuin osasin ikinä edes ajatella”
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Asiakastarinoita
Tämä kehittämistaival on ollut täynnä uskomattomia kohtaamisia, hienoja elämäntarinoita ja vaikuttavia tulevaisuuspolkuja. Se
on taannut sen, että tunteiden kirjo on tässä työssä ollut erityisen
laaja.
Haluamme avata tarkemmin muutamia unohtumattomia
polkuja. Jokainen polku on muodostunut omanlaisekseen juuri
osallistujan toiveista ja tarpeista. Selkeänä tienviittana ovat olleet
ne unelmat, jotka kulkija on omakseen nostanut. Monet keskeiset
unelmat ovat olleet juuri niitä asioita, jotka ovat osa tavallista ja
turvallista perusarkea. Niissä toivotaan terveyttä, tasapainoista
arkea, ystäviä ja elämän merkityksellisyyden saavuttamista.
Kaikki kehittämistyön aikana kuljetut polut ovat tärkeitä ja
merkityksellisiä – juuri oikeita siihen elämäntilanteeseen.
Näistä kaikista kokemuksista saamme ammentaa kehittämistyön hedelmää ja tehdä omalta osaltamme parhaamme kaikkien
tukea tarvitsevien ihmisten auttamiseksi. Voimme olla varmoja,
että aidot kohtaamiset, toiselle annettu aika ja arvostus on yhteiskunnallisestikin merkityksellistä tekoja.
“Olen kokenut hankkeessa mukanaolon erittäin mukavana ja tarjottu
tuki on auttanut minua suuresti löytämään oman polkuni. Olen
saanut toimivan arkirytmin ja sisältöä elämääni. Matka on antanut minulle uusia ystäviä, itsevarmuutta, rohkeutta ja varmuutta
omaan toimintaan.”
Osallistujien kokemukset tuetusta vapaaehtoistoiminnasta
ovat olleet erityisen myönteiset. Mahdollisuus vapaaehtoistoimintaan osallistumisesta on tarjonnut uudenlaisia polkuja omaan
kasvuun ja vahvistumiseen. Vapaaehtoistoiminta on tuonut uudenlaista merkityksellisyyttä osallistujan omaan elämään ja keskeiseksi voimavarjoa vahvistavaksi kokemukseksi on osoittautunut
onnellisuus. Se on noussut osallistujille siitä tunteesta, että on
voinut itse tehdä toiselle hyvää.

- 37 -

Tarina 1
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Nuori pohtii lukion jälkeen oman tulevaisuuden suuntaa, opiskeluja
ja itsenäistymistä. Toivoo uuteen elämänvaiheeseen mielekästä
sisältöä, uusia kokemuksia ja merkityksellisyyttä. Unelma lasten
ja nuorten kanssa toimimisesta toteutui. Kokemus antoi paljon
itsevarmuutta, itseluottamusta, itseohjautuvuutta, rohkeutta
ja varmuutta omaan toimintaan. Nämä kokemukset vahvistivat
myös uskoa omissa tulevaisuussuunnitelmissa. Syksyn alussa
toteutui muutto omaan kotiin ja itsenäiseen asumiseen. Hieman
myöhemmin aukesi tie työkokeiluun.
”Uskoni ihmisiin palautui lasten kautta”
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Tarina 2

Suomeen muuttamisen jälkeen kielen ja kulttuurin opiskelun lisäksi
toiveena oli mielekkään ja merkityksellisen toiminnan löytäminen
vapaaehtoistoiminnasta tai työstä. Mieluisaa vapaaehtoistoiminnan paikkaa ei tahtonut löytyä, joten katseet suunnattiin työelämään. Kun työpaikka löytyi, työelämän saavuttaminen oli monien
suomen lakien määräämien työlupien takana, mutta motivoituneena ja eteenpäin pyrkivänä lupakortit olivat pian omatoimisesti
hankittuna ja työharjoittelu alkamassa. Nyt on toteutunut unelma
vakituisesta työpaikasta ja kokemus hyvästä elämästä suomessa.
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Tarina 3
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Ahkera ja toimelias mies haki Dilasta vapaaehtoistoimintaa saadakseen omaan elämäänsä mielekästä ja merkityksellistä sisältöä.
Tästä mahdollistui myös työkokeilu ikäihmisten viriketoiminnan
sekä muun monipuolisen toiminnan parissa. Tuetulla vapaaehtoistoiminnalla on tuettu ohjaustyössä kehittymistä, jossa hyödynnetty
muun muassa hankkeessa kehitettyjä koulutusmoduuleja. Toiminta
oli työkokeilijan mielestä sopivan itsenäistä, jossa sai käyttää omaa
luovuutta, suunnitella ja toteuttaa. Toiminta lisäsi paljon rohkeutta
ja itsevarmuutta. Syksyllä mahdollistui velvoitetyöllisyyspaikka
mielekkäistä tehtävistä. Tämän jälkeen on tavoitteena lähteä
mukaan vapaaehtoistoimintaan, josta saa mielekästä sisältöä ja
merkityksellisyyttä elämään eläkepäiviä odotellessa.
				”Iloiset silmät muistetaan”

- 43 -

Tarina 4
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Suomeen muuttamisen jälkeen vahva tahto oppia kieltä ja kulttuuria täysipainoisen ja onnellisen elämän saavuttamiseksi. Opiskelun
lisäksi toivoi vapaaehtoistoimintaa ikäihmisten parissa, sillä suuri
halu oppia suomea, integroitua osaksi paikallisväestöä ja auttaa
avun tarvitsijaa. Kotikummit vapaaehtoistoiminta antoi rohkeutta ja
varmuutta omaan osaamiseen, vahvisti kielitaitoa sekä antoi ikäihmisestä uuden ystävän. Halu edetä johti opiskelupaikan hakuun
ja syksyllä alkoikin lähihoitajaopinnot Suomen Diakoniaopistolla.
Unelmana on halu olla itsenäinen, työssäkäyvä, asua omassa
kodissa, omistaa oma auto ja olla perhe.
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Tarina 5
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Monien haastavien elämänvaiheiden ja palveluiden kautta
– sittemmin Poveriasta tuettuun vapaaehtoisotoimintaan poluttunut
nuori. Tuetusta vapaaehtoistoiminnasta toivoi jatkoon mielekästä
tekemistä, uutta sisältöä ja rytmiä elämään. Vapaaehtoistoiminannassa teatterimaailmassa pääsi toteuttamaan omia unelmiaan
luovalla tavalla sekä pääsi osaksi vahvaa osallisuutta, arvostusta sekä
sai uuden merkityksen ja rytmin elämään. Matkalta sai varmuutta
omaan toimintaan, rohkeutta ja paljon uusia kavereita. Vapaaehtoistoiminnan kautta Dilan nuorten sotetyöpajalle tutustumaan ja
vahvistumaan sote alan työtehtävissä, josta vuoden alussa polku
tulevaisuustavoitteen mukaisiin lähihoitajan opintoihin.
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Hankkeen tuloksia
Hankkeen päätavoitteena oli tuetun vapaaehtoistoiminnan
toimintamallin kehittäminen – malli on nyt kirjattu ja visualisoitu
käsillä olevaksi kirjaksi ja sähköiseksi julkaisuksi. Mallia pilotointiin yhdessä 51 tuetun vapaaehtoisen kanssa. Tässä kappaleessa
kerrotaan mitä tuloksia tuetut vapaaehtoiset kokevat hankkeessa
mukana olosta syntyneen.
Vapaaehtoistoiminta on osoittautunut kokemuksissa oivalliseksi toimintakentäksi juuri silloin, kun opiskelu- ja työelämä on
selkeänä tulevaisuuden tavoitteena, mutta se tuntuu tällä hetkellä
vielä ehkä liian suurelta askeleelta.
Vapaaehtoistoiminta on tarjonnut osallistujille laaja-alaiset
mahdollisuudet tehdä itselle mielekkäitä asioita ja kuulostella omaa
jaksamista. Se on onnistumisen kokemusten kautta vahvistanut
uskoa siihen, että omat voimavarat ja osaaminen kantavat.
Kehittämistyössä on haluttu panostaa juuri yksilötyöhön ja
siksi ajan antaminen ollut ensiarvoisen tärkeää. Kiireettömyyden
tuntu tukee kohtaamisia antaen niille syvyyttä ja luottamusta
vaalivaa rauhaa. Jokaisen tulevaisuuspolun etsimisessä on ollut siis
riittävästi aikaa ja erilaisia näkökulmia oman elämän tarkastelulle.
“Mukanaolo toi paljon positiivisuutta elämään. Tukea tarjottiin
enemmän kuin riittävästi ja se tuntui hyvältä. Itsetuntemus on
kehittynyt huomattavasti ja olen oppinut itsestäni ainutlaatuisella
tavalla. Olen oppinut omia vahvuuksiani ja olen oppinut hyödyntämään niitä omassa vapaaehtoistoiminnassa.”
Osallistujat ovat kokeneet erityisen merkityksellisenä sen,
että heidät on kuultu, heidän tunteitaan on arvostettu ja heidän
tarpeensa on tunnistettu. Kyse on siis ihmisarvoisesta kohtaamisesta, johon jokaisella on oikeus.
“Tulevaisuudensuunnitelmat selviytyneet huomattavasti. Lisäksi
olen saanut tukea ja juttukaverin, jonka kanssa voi jutella avoimesti
kaikesta ilman huolta siitä, että tuomitaan.”
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Kun yksilötyössä keskeistä on ollut osallistujan vahvuudet ja
osaamiset, asioiden tarkastelu on ollut uudenlainen kokemus oman
tulevaisuuspolun tarkastelulle. Se on antanut uudenlaista rohkeutta mennä eteenpäin ja löytää tie omien unelmien saavuttamiselle.
“Vapaaehtoistyö on vähentänyt suuresti turhia ja lohduttomia
ajatuksia, joita päässäni pyöri ennen vapaaehtoistoiminnan aloittamista. Olen saanut tarjota lapsille uusia ilahduttavia kokemuksia
ja tuntea itse suurta onnistumisen tunnetta. Tiedän lapsista nyt
enemmän, joten osaan toimia jatkossa heidän kanssaan itsevarmemmin. Elämässäni on nyt edessä pieniä ”ovia” joiden avaaminen
kuljettaa minua kohti tulevaisuuden tavoitteita kuten mahdollista
opiskelupaikkaa.”
Yksilötyössä toiminnan vahvuus on haluttu löytää toimijasta
itsestään. Passiivisesta ”luukun takana istuvasta” ihmisestä
aktiiviseksi toimijaksi siirtyminen on ollut useimmille osallistuille
merkittävä kokemus. Se on ollut voimavara, joka on synnyttänyt
uudenlaista paloa tulevaisuuspolkujen tavoittelulle.
Kehittämistyön aikana osallistujat ovat kuvanneet saaneensa
iloa, mielekästä tekemistä, sisältöä sekä rytmiä elämäänsä.
Tärkeässä roolissa on ollut yhteenkuuluvuuden ja osallisuuden
kokemukset. Vapaaehtoistoiminta on vahvistanut uskoa siitä, että
tulevaisuuspolulla vahvistuminen on alkanut ja omien unelmien
saavuttaminen saattaa sittenkin olla joskus mahdollista.
“Yhdessä tekemistä, ja sitten talon henki, meillä on vammaisten,
mielenterveyskuntoutujien, maahanmuuttajien kanssa tosi ihania
juttuja.”
“Olen rohkeampi kuin ennen. Uskallan puhua ja pyytää apua
helpommin.”
“Arjessani on nyt enemmän sisältöä ja vapaaehtoistyön tekeminen
on tuonut minulle hyvän mielen ja itsevarmuutta”
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Tulevaisuuspolut
Jokainen unelma on tullut lähemmäksi, mutta ollut varsin yksilöllistä, millainen tulevaisuuspolusta on muodostunut. Tärkeintä
on kuitenkin ollut se, että se palvelee kulkijaansa. Moni osallistuja
on todennut, että matka tuetussa vapaaehtoistoiminnassa on
antanut itselle uusia näkökulmia, uudenlaista ajateltavaa, uutta
uskallusta, rohkeutta ja uskoa tulevaan. Emme ehkä muuta voisi
toivoakkaan. Tulevaisuuspolku on ollut aina kulkijansa näköinen.
On ollut tärkeää seistä rinnalla ja luoda uskoa tulevaan.
Tulevaisuuspolkua hahmotellessa tienviittana on aina ollut ne
unelmat, jotka elämässä siintävät. Unelmien tavoittelussa omien
voimavarojen ja tarpeiden tunnistaminen vahvistaa ymmärrystä
siitä, millaisilla askelilla matkaa kannattaa taittaa. Oikeanlaisilla
askelilla matka on vakaa, mutta on hyvä oppia tunnistamaan tuen
tarve ja ottaa avoimesti tukea vastaan.
Vapaaehtoistoiminta on itsessään palkitseva ja voimauttavaa
toimintaa, joka valaa usko omaan jaksamiseen ja voimaannuttaa osallisuuden kokemuksilla. Se on ollutkin pääasiallinen väylä
osallistujien keskuudessa - omalla polulla kohti uusia tavoitteita.
Tulevaisuuspolut ovat edenneet vahvistuen vapaaehtoistoimintaan, ryhmätoimintaan, työkokeiluun, opiskeluun eri asteisiin
oppilaitoksiin, Koto-koulutukseen ja työelämään.
Näiden tulevaisuuspolkujen rakentaminen ja kulkeminen on
asennevaikuttamisenkin kannalta ollut varsin merkittävä. Tällä
yhteisellä työllä olemme voineet tehdä näkyväksi eri kohderyhmien
toimijuutta. Tiedon lisääntymisen ja onnistumisten kautta kokemukset ovat vahvistaneet, että toimintakenttä kaipaa rikastuttavia
uusia kokemuksia, joiden tarjoaminen ei vaadi suuria ponnistuksia.
“Suomalaisilla on paljon ennakkoluuloja maahanmuuttajia kohtaan.
Me on esimerkiksi saatu ihmisiä näkemään, että me olemme samanlaisia ihmisiä kuin hekin, kun ovat olleet talkoissa.”
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Tuetut vapaaehtoiset numeroina
Asiakkaita
Naisia
Miehiä

51
34
17

Ikä alle 25 v. yht. 14
Ikä 25 - 29 v. yht. 18
Ikä 30 - 54 v. yht. 19

(tavoite 50)

(naisia 11 , miehiä 3)
(naisia 10, miehiä 8)
(naisia 13 , miehiä 6 )

Seurantasoittoihin käytetty aika 60 h
Osallistujista 90% oli sitä mieltä, että toiminta lisäsi heidän
tyytyväisyyttään elämäänsä.

Tulevaisuuspolkuja
Vapaaehtoistoimintaan
Toiseen hankkeeseen
Opiskeluun
Kotokoulutukseen
Työkokeiluun
Työelämään
Paikkakunnalta muuttaneet
Pohdinta-/siirtymävaiheessa
Muu tilanne

11
1
9
11
5
4
2
2
6

Tavoitteiden mukaisille tulevaisuuspoluille siirtyi 84%
osallistujista.
”Lukuja merkittävämmäksi vaikuttavuudeksi mittariksi olemme
kehittämistyön aikana voineet arvioida osallistujien subjektiiviset
kokemukset osallisuuden vahvistumisesta, elämän merkityksellisyyden lisääntymisestä sekä uudenlaisten voimavarojen ja rohkeuden
karttumisesta”

- 51 -

- 52 -

”Vapaaehtoistoiminnan vaikuttavuutta arvioitaessa, on kehittämistyön
aikana voinut havaita, että tarpeellisuuden ja oman toiminnan merkityksellisyyden tunne vaikuttaa vähentävästi yksinisyyden kokemukseen”
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Tulokset ja vaikutukset yksilön
ympärillä
Tämä kehittämistyö on antanut paljon. Se on antanut paljon
omalle toiminnallemme, mutta se on antanut paljon myös yhteistyökumppaneille ja verkostoille. Tuettu vapaaehtoistoiminta on
ollut loistava toiminnan, keskustelun ja asennevaikuttamisen
avaus alueellamme koko vapaaehtoistoiminnan kentälle. Tämän
ohella toiminta on kiinnostanut valtakunnallisesti suurta joukkoa
vapaaehtoistoiminnan ja kehittämistyön ammattilaisia. Tähän
yhteiseen ajatteluun ja asennevaikuttamiseen ovat osallistuneet
osaltaan järjestöt, seurakunta, julkisen sektorin toimijat, oppilaitokset sekä toiminnassamme mukana olleet yrittäjät.
Tämä kallisarvoinen matka on auttanut ymmärtämään erityisryhmien toiveita ja tarpeita sekä niitä tuen elementtejä, joita tulevaisuuspolkujen tavoittelussa kulloisessakin elämäntilanteessa
olevat kaipaavat. Käytännössä tuetun vapaaehtoistoiminnan
toteuttaminen on koettu hallituksi ja rakenteeltaan jo varsin
toimivaksi, joka on antanut osaltaan rohkeutta tarttua yhteiseen
kehittämistyöhön tarjoamalla toimintaa myös tuen tarpeessa
oleville. Tässä keskeiseksi voimavaraksi myös verkostojen osalta
on tunnistettu juuri tuetun vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin
tuki. Näistä käytännön kokemuksista kerromme lisää kappaleessa 7.
On ollut selvää, että tuetun vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja toiminnan juurruttaminen kaipaa osakseen uudenlaista ajattelua ja jossain määrin olemassa olevien prosessien kehittämistä.
On ollut varsin ilahduttavaa huomata, miten aktiivisesti verkostot
ovat halunneet omassa toiminnassaan kehittämistyöhön tarttua.
Loppujen lopuksi kyse on kuitenkin vain asenteista.
Vaikka tämä kehittämistyö on vasta alkua laajemmalle ja kokonaisvaltaisemmalle vaikuttamiselle, olemme kokeneet, että jokainen kohtaaminen ja keskustelu on ollut merkittävä. Tämän työn
tulee jatkua suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti niin, että tuetun
vapaaehtoistoiminnan ajattelu tukee jokaisen työntekijän toimintaa. On selvää, että tuetun vapaaehtoistoiminnan mahdollistaminen tulee olla jokaisen meidän vastuullamme. Sen turvin voimme
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tarjota ihmisarvoista elämää, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta kaikille.
Se on myös yhteiskunnallisesti erityisen merkittävää.
Tämä matka on antanut osallistujille
● iloa
● uusia ystäviä ja sosiaalisia verkostoja
● sisältöä elämään
● uusia valoisampia ajatuksia
● monipuolisia onnistumisen kokemuksia
● mielekästä toimintaa
● tulevaisuuden kuvia ja unelmia
Eniten osallistujia tuetun vapaaehtoistoiminnan matkalla auttoi
● toiminnan aikana käydyt keskustelut
● toiminnan aikana työntekijältä saatu tuki
● tieto siitä, että joku auttaa, jos tarvitsen apua
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Verkostoyhteistyö
Hankkeen keskeinen voimavara on ollut verkostoyhteistyössä.
Yhteistyön rajapinta on ollut kaksitasoinen, sillä verkostoilla
on ollut erityisen merkittävä rooli osallistujien poluttumisessa
tuettuun vapaaehtoistoimintaan, mutta myös siinä, että osallistujat ovat poluttuneet vapaaehtoistoimintaan, työkokeiluun,
opiskeluun tai työhön verkostoyhteistyön toimintapaikkoihin.
Toimintapaikkojen kirjo on ollut laaja, sillä paikat ovat löytyneet
suurelta osin Päijät-Hämeen vapaaehtoistoiminnan verkostosta.
Tämän verkoston monipuoliset toimintapaikat ovat mahdollistaneet osallistujille mielekästä toimintaa. Verkostoyhteistyö
alueellamme on ollut tiivistä ja toimivaa.
Kehittämistyön osalta merkittävää on ollut se, että myös
verkostoissa tuetulle vapaaehtoistoiminnalle on tunnistettu
selkeä paikka osana yksilön tulevaisuuspolkuja. Sen on tunnistettu vastaavan juuri niihin tarpeisiin, joissa opiskelu ja työelämä
on vielä liian kaukana, mutta osallistujan arki kaipaa aktiivista
toimintaa, vahvistusta, uskoa ja rohkeutta omiin kykyihin. Tuetun
vapaaehtoistoiminnan kehittäminen on vastannut nyt juuri siihen
tarpeeseen, jossa aiemmin koettiin vaihtoehdot vähäisiksi.
Verkostoyhteistyöllä on saavutettu juuri niitä kohderyhmiä,
joiden tavoittaminen muutoin olisi voinut olla haasteellista.
Yhteistyötä on kehitetty tuloksekkaasti nuorisopalveluiden, psykiatrian poliklinikan, maahanmuuttajatyötä tekevien, nuorten
tukipalveluita sekä vapaaehtoisotoimintaa tarjoavien tahojen
kanssa. On ollut ilo huomata, kuinka näissä palveluketjuissa asiakas on ollut keskiössä. Yhteistyön hedelmänä on voinut tunnistaa
sen, että jokainen taho on halunnut kehittää omaa toimintaa
niin, että se on tukenut osaltaan tuetun vapaaehtoistoiminnan toteuttamista ja kehittämistä. Tuettu vapaaehtoistoiminta
on löytänyt oman paikkansa tulevaisuuspoluissa ja siirtymissä
nivelvaiheita on haluttu yhteisillä tapaamisilla tukea niin, että
osallistuja tuntee olonsa turvalliseksi ja vakaaksi, vaikka edessä
on uudenlainen tilanne.
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Tuetulla vapaaehtoistoiminnalla onkin saatu osallisuuden
ja yhteisöllisyyden kokemuksia vahvistettua niin, että omien
unelmien tavoittamisen kynnys on osallistujien kokemuksen
mukaan madaltunut.
”Tuetun vapaaehtoistoiminnan avulla on voitu helpottaa erilaisten
vapaaehtoisten ohjaamista tehtäviin. Se on varmasti laajentanut
näkökantoja ja lisännyt rohkeutta eri toimijoille kohdata erilaisia
ihmisiä.”
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”Tuettu vapaaehtoistoiminta on ollut yhteiskunnallisesti merkittävä
elementti osana tulevaisuuspolkuja, sillä muun muassa kuntoutustuki
sulkee osallistujalta ovet työkokeiluun, työpajoille ja kuntouttavaan
työtoimintaan. Se on ollut aina ristiriitaista, jos silloin kuitenkin pitäisi
kuntoutua ja vahvistua”
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Osallisuuden ja toimijuuden alusta
verkostoissa
Tuetun vapaaehtoistoiminnan kehittämistyö on otettu alueen
verkostoissa myönteisesti vastaan. On kuitenkin ollut selvää,
että tämän kehittämistyön yksi keskeinen merkitys on ollut myös
asenne- ja vaikuttamistyössä. Se on ollut sellainen työ, joka on
kulkenut arjessa rinnalla jokaisessa tapaamisessa. Monissa keskusteluissa on voinut havaita asenteisiin liittyviä tunnelmia. Useimmiten ne on ollut mietteitä siitä, mitä vapaaehtoisen kohdalla tarkoittaa tuen tarve. On kuitenkin todettava, että verkostotoimijat ovat
omalla esimerkillisellä asenteellaan, avoimuudellaan ja tekemällään työllä osallistuneet myös asennemaailman vaikuttamistyöhön.
Yhteiskunnassamme on paljon niitä ihmisiä, joilla syystä tai
toisesta ei ole tässä elämäntilanteessa voimavaroja opiskeluun
tai työelämään. Syitä näihin tilanteisin on useita, mutta jokaista
tilannetta yhdistää elämän mielekkään sisällön puute, tyhjyys ja
osattomuus. Arjen rytmi on usein kateissa, sosiaaliset verkostot
ovat vähäisiä ja yksinäisyys käsinkosketeltavaa. Näiden tilanteiden
kantavaksi voimavaraksi on tunnistettu osallisuuden vahvistaminen, uusien kokemusten kartuttaminen ja mielekkään toiminnan
löytäminen. Näiden toiveiden ja mahdollisuuksien kirjo löytyy
vapaaehtoistoiminnasta.
”Tuettu vapaaehtoistoiminta on saanut aikaan asennemuutosta
yhteisössämme. Tämän myötä on käytännössä huomattu, että
erilaisuus on rikkaus ja se antaa kaikille osapuolille. Erityisyydestä
huolimatta henkilöllä on samanlainen mahdollisuus olla toimija.”

Asennekampanjalla voimaa
vaikuttamistyöhön
Heti kehittämistyön alkutaipaleella asennemaailma näytti
nousevan keskeiseksi puheenaiheeksi, joten saattoi olettaa,
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että asennemaailman kysymykset ovat vahvasti läsnä perustyön
rinnalla. Emme ehkä kukaan kykene näkemään asenteiden todellista vaikutusta, ennen kuin olemme itse asian äärellä. Asennemaailman merkitys tuetun vapaaehtoistoiminnan toteuttamisessa oli
kuitenkin erityisen merkittävä. Oli selvää, että asenteellisuus on
se, jossa kompuroidaan enemmän ja vähemmän. Mielenkiintoista
oli kuitenkin se, kuinka usein joutui havahtumaan siihen, millaisia
tuntemuksia ja kysymyksiä tuettu vapaaehtoistoiminta ympärillä
aiheutti. On selvää, että toimintakentässämme on nyt ja tulee aina
olemaan niitä tahoja, jotka eivät tuetulle vapaaehtoistoiminnalle
anna tilaa omassa toimintaympäristössä. Toivomme kuitenkin,
että olemme tällä aloittamallamme kehittämistyöllä voineet edes
jonkin verran avartaa yhteiskunnallista asennemaailmaa ja herättää
inhimillisiä tunteita verkostoissa.
”Ei meillä voi tollaset ihmiset toimia”
Koska asenteiden vaikutukset tuntuivat raskaina myös työn
tekemisessä, nousi työn ohella ajatuksiin vahvasti se, miten voimme
asiaan itse suhtautua ja miten voimme asenteisiin vaikuttaa. Myönteiset kokemukset vapaaehtoistoiminnan paikoissa loivat eittämättä uudenlaista asennemaailmaa ja olemmekin kiitollisia kaikille
sidosryhmille ennakkoluulottomasta ja avoimesta suhtautumisesta
tätä kehittämistyötä kohtaan.
Koska asenteellisuus oli vahvasti läsnä arjessa, se oli väistämättä mielessä päivittäin. Kohtaamisissa asenteiden aiheuttama
taakka tuntui vapaaehtoisen harteilta painavan usein myös omia
harteita. Tuntuu kohtuuttomalta, että yhteiskunnassamme voi
niin herkästi jäädä syrjään ennakkoluulojen ja asenteiden vuoksi.
Näissä ajatuksissa syntyi asennekampanja, jonka tavoitteena
oli nostaa keskusteluun asenteita ja niiden vaikutuksia sekä tehdä
näkyväksi niitä toimijoita, jotka ennakkoluulottomasti ja avoimesti
mahdollistavat toimijuutta kaikille halukkaille. Tämän kampanjan
voimin syntyi

#asennekortti

Tunnustus myönnettiin sallivasta ja hyväksyvästä asenteesta

- 61 -

Kortti on myönnetty toiminta-alueellamme ruusujen kera
tunnustuksena kaikille niille toimijoille, jotka ennakkoluulottomasti
ovat mahdollistaneet toimintaa tuetun vapaaehtoistoiminnan osallistujille. He ovat esimerkillään ja kokemustensa jakamisella vaikuttaneet myönteisesti alueen toimijoiden asenteiden muutokseen.
Tuetun vapaaehtoistoiminnan kehittämistyö tuki laajempaa
kehittämistä
Vapaaehtoistoimintaa tarjoavissa tahoissa tuetun vapaaehtoistoiminnan kehittämistyö on otettu avoimesti vastaan. Kokemusten
ja saadun palautteen valossa asenteet tuettua vapaaehtoistoimintaa kohtaan ovat toimintapaikoilla muuttuneet myönteisiksi
ja ennakkoluulot ovat väistyneet hyvien kokemusten myötä. On
ollut erityisen ilahduttavaa huomata, että vapaaehtoistoiminnan
tehtäviä on verkostoissa voitu ja haluttu räätälöidä tekijälleen
sopiviksi ilman, että se on koettu ongelmana.
Tuetun vapaaehtoistoiminnan kehittäminen on käynnistänyt
myös verkostoissa olemassa olevien prosessien kehittämisen.
Yhteistyön tarpeista nousseet ajatukset ovat luoneet uudenlaista
ajattelua verkostojen omalle toiminnalle ja osoittanut ehkä jotain
tarpeita kehittämiselle. Tuetun vapaaehtoistoiminnan kehittämistyö on ollut tuloksekasta välillisesti siis myös verkostoissa
tapahtuvan toiminnan kehittymisessä.
Verkostoille tehtyjen kartoitusten mukaan tuetulle vapaaehtoistoiminnalle on tunnistettu selkeä paikka ja tarve vapaaehtoistoiminnan kentällä. Tuetun vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin
rooli on tunnistettu erityisen tärkeäksi, sillä se on koettu vahvaksi
tueksi juuri vapaaehtoisen toiminnan aloittamiseen liittyvien
prosessien tukemisessa, mutta myös siinä, että toimintapaikka
on kokenut koordinaattorilta saatavan tiedon ja tuen tärkeänä.
Sen on koettu madaltavan kynnystä tarjota toimintaa juuri tuen
tarpeessa olevalle henkilölle.
”Tuetun vapaaehtoistoiminnan myötä kehitimme omaa toimintaamme ja omia vapaaehtoistoiminnan prosesseja. Kehittämisajatuksissa syntyi sellainen toiminta, jota on mahdollista räätälöidä
aina toimijan vahvuuksien ja toiveiden mukaan. Tuetun vapaaehtoistoiminnan kehittäminen oli sysäys myös meidän vapaaehtoistoimintamme kehittymiselle.”
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Tämän kehittämistyön aikana tunnistettiin, että verkostoyhteistyön prosessien kehittämiseen kaivataan kuitenkin myös lisää
konkreettisia kehittämistoimia. Niistä keskeisin oli tuetun vapaaehtoistoiminnan tutuksi ja tunnetuksi tekeminen toimintapaikassa
koko yhteisölle ennen vapaaehtoisen toiminnan aloitusta. Tämä
koettiin tarpeelliseksi juuri asenteellisuuden kynnyksen madaltamiseksi. Tätä voisi kehittää esimerkiksi toimintapaikan henkilöstölle suunnatuilla infoilla siitä, mitä tuettu vapaaehtoistoiminta
tarkoittaa. Toimintapaikoissa tunnistettiin, että vapaaehtoisen
tukemiseen on hyvä käyttää aikaa ja resurssia. Tähän tarpeeseen
vastasi useissa paikoissa toiminta paikasta vapaaehtoiselle valittu
oma mentori tai tukihenkilö, joka tuki vapaaehtoistoiminnassa
aloittamista.
”Infoa ja koulutusta, lisää ymmärrystä tuetun vapaaehtoistoiminnan
elementeistä, joka puolestaan tukee omien prosessien kehittämistä.
Tuetun vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin tuki on erittäin tärkeä
jatkossakin.”
Tuetun vapaaehtoistoiminnan kehittämistyössä keskeinen
tavoite on ollut tulevaisuuspolkujen tukemisessa. Tavoitteena
on ollut vapaaehtoistoiminnan keinoin vahvistaa yksilön tulevaisuuspolkuja kohti opiskelu- tai työelämää. Kuten edellä on
todettu, jokainen polku on ollut omanlainen. Yksilön toiveiden ja
tavoitteiden kautta on vahvistunut aina se polku, jota kulloinkin
on haluttu kulkea.
Vapaaehtoistoiminnan ohella verkostoista on löytynyt osallistujille työkokeilupaikkoja, opiskelumahdollisuuksia sekä töitä. On
ollut vaikuttavaa seurata sitä, millaiseksi kukin tulevaisuuspolku
muodostuu ja mitkä seikat tukevat osallisuudessa vahvistumista.
Tässä erityisen merkityksellistä on se kohtaaminen, joka toimintapaikoissa toteutuu. Hyväksytyksi tuleminen, yhteisön jäsenenä
oleminen ja osallisuuden ytimessä aktiivisena toimijana vahvistuminen tukee osallistujan kokemuksia niin paljon, että sen merkitys
kantaa hedelmää pitkälle.
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”Tuettu vapaaehtoistoiminta toimi osaltamme erinomaisesti.
Vapaaehtoisesta huolehdittiin hyvin ja meille jäi taloon ja toimintaan perehdyttäminen. Yhteistyö toimii erittäin hyvin ja toivon että
toiminta jatkuu. Tämä oli erittäin merkityksellistä vapaaehtoiselle
ja myös meille.”
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Lopuksi
Tämä kehittämistyön matka alkaa pian olla päätöksessään.
Matka on ollut antoisa ja tarjonnut paljon uusia kokemuksia. Tässä
hetkessä voimme olla iloisia siitä, että asettamamme tavoitteet
on saavutettu ja olemme voineet mahdollistaa osallistujille juuri
sitä, mitä he ovat oman matkansa tueksi kaivanneet.
Tällä matkalla olemme saaneet olla käynnistämässä uudenlaista ajattelu- ja toimintakulttuuria ja olemme kiitollisia siitä, että
olemme saaneet työllemme kannatusta ja vahvistusta verkostoista
sekä eri alojen ammattilaisilta läheltä ja kaukaa.

Millaisiin haasteisiin kehittämistyö
törmäsi
Tämä kehittämismatka on ollut osallistujiensa näköinen ja
kokoinen, jossa jokainen tarina on ollut ainutlaatuinen. Toimintamme ydin on ollut erityisryhmien osallisuuden vahvistamisessa ja
tulevaisuuspolkujen tukemisessa. Se on ollut yksi arvokkaimmista
kokemuksista tässä työssä. Osallistujia on ollut monista eri taustoista, ja siten matka on ollut täynnä erilaisia kulttuureja, erilaisia
elämän tarinoita, erilaisia kokemuksia sekä tietysti monenlaisia
elämän kipukohtia.

Erityisryhmät kohderyhminä
Kehittämistyön aikana eritysryhmien kanssa työskentely on
antanut suunnattoman paljon. Se on avannut omia silmiämme
kaikessa kauneudessaan luoden ymmärrystä osallisuuden syvemmästä olemuksesta. Erityisryhmien kanssa työskennellessä tuen
tarpeet ovat olleet moninaiset ja jokaisen henkilökohtainen tausta
ja elämäntilanne on värittänyt niitä elementtejä, joita työllämme
olemme saaneet olla tukemassa. Omassa voinnissa tapahtuvat
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muutokset, oman perussairauden tuomat haasteet arjessa, omien
rajoitteiden kanssa eteenpäin meneminen ja oman uskalluksen
kerääminen on ollut joskus nousemassa kynnyskysymykseksi.
Olemme kuitenkin tätä työtä käynnistäessämme halunneet antautua näille asioille ja olla tarjoamassa yksilöllistä tukea jokaisen
osallistujan matkalle. Siitä syystä aidot kohtaamiset ja yksilölliset
tuen elementit ovat olleet keskeisessä roolissa tässä työssä.

Arkinen perustyö haastaa
Antoisa matka on kuitenkin osaltaan haastanut myös itse
työn tekemisessä. Kun toiminnalle on alueellamme tunnistettu
selkeä tarve, osallistujien poluttuminen toiminnan piiriin on sujunut
omalla painollaan. Toiminnan aikana kuitenkin intensiivinen ja aikaa
vaativa työ on ajoittain tuntunut varsin kiireiseltä ja kuormittavalta.
Näissä tilanteissa on kuitenkin voitu tehokkaasti hyödyntää oman
talon sekä verkostojen kollegiaalista tukea. On selvää, että tämän
tyyppinen työ vaatii aktiivista reflektointia ja osaamisen jakamista
ja siten tiimityöskentelyn turvin toiminta saa laaja-alaista osaamista ja monialaista ammatillista kosketuspintaa kollegiaalista
tukea unohtamatta.

Ryhmätoiminnat
Kehittämistyön tavoitteena oli tuottaa osallistujille toiveiden
ja tarpeiden mukaista ryhmätoimintaa. Ryhmätoiminnan tarpeet
nousivat tulevaisuuspolkujen etenemistä tukevista asiakokonaisuuksista. Tavoitteenamme oli tuottaa ryhmätoimintaa osallistujille, jonka kautta myös vertaisuus ja omien kokemusten jakaminen muiden osallistujien kanssa voimaannuttaisi ryhmän jäseniä.
Toimintakauden aikana järjestimme osallistujille työhakemus- ja
cv-työpajan sekä unelmatyöpajan. Näiden pajojen lisäksi ryhmätoiminnalle ei osallistujien lisäksi ollut kysyntää. Tämä saattoi
osaltaan johtua siitä, että Lahden Diakonialaitoksella on koko
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kehittämistyön aikana ollut aktiivista ryhmätoimintaa osana Dilakorttelia, jolloin vertaisuudesta on voinut nauttia itselle sopivassa
ajankohdassa osana isompaa ryhmää.

Sitoutumattomuus
Yhtenä haasteena oli jossain määrin tunnistettavissa osallistujien sitoutumiseen liittyvät tekijät. Pääsääntöisesti nämä tilanteet
olivat selitettävissä kulttuurillisilla eroilla ja nousikin vahvimmin
esiin kuuri maahanmuuttajakohderyhmien osalta. Oli havaittavissa,
että tässä kohderyhmässä sitoutumiseen vaikutti kokonaisuuden
tarkastelussa sen hetkinen elämäntilanne ja tulevaisuuden toiveet.
Käytännössä maahanmuuttajataustaisilla osallistujilla on ollut
suuri tarve oppia kieltä, päästä toimimaan kantaväestön kanssa,
saada uusia sosiaalisia suhteista ja ystäviä sekä integroitua osaksi
yhteiskuntaa. Näiden toiveiden kautta osallistujilla oli useita eri
toimintapaikkoja, joissa he tavoittelivat omia unelmiaan. Toisinaan
se teki henkilön elämästä ”levotonta” ja sen saattoi havaita lopulta
kyvyttömyytenä sitoutua kaikkeen, mikä osallistujasta itsestään
olisi ollut mukavaa.

Osallistujan mittainen matka vol.2
Tämä kehittämistyö on tarjonnut osallistujalleen aina oman
mittaisen matkan. Matkan sisällön ja laajuuden lisäksi matkan
kesto on noussut jokaisesta tilanteesta omanlaisekseen. Tuetun
vapaaehtoistoiminnan matkat ovat kestäneet kahdesta viikosta
vuoteen. Se on osaltaan vaikuttanut siihen, että seurantajaksot
ja tulosten vaikuttavuuden arviointi on ollut varsin hajanaisia.
Toisaalta olemme tavoitteillamme saavuttaneet sen, mitä olemme
halunneet olla mahdollistamassa. Olemme onnistuneet tarjoamaan
yksilöllistä tukea ja osallisuuden kokemuksia. Ne ovat olleet niitä,
joiden turvin jokainen osallistuja on saanut jatkaa omannäköistä
matkaa vahvempana ja rohkeampana kuin ennen.
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Jatkokehittämisaiheet
Tämä kehittämistyö on ollut kattava läpileikkaus siihen ymmärrykseen, jota tuettu vapaaehtoistoiminta voi olla. Tänä aikana
olemme saaneet oivaltaa paljon uutta. Tekemästämme työstä,
olemme voineet ammentaa aitoja kokemuksia käytännön toimintaamme. Tämä matka on ollut uusi avaus tuetun vapaaehtoistoiminnan toteuttamiseen ja sen kehittämiseen.
Jokaisen kehittämistyön suola on uusissa oivalluksissa ja jatkokehittämisaiheissa. Ne pakottavat meitä uteliaasti ja ahnaasti
kehittymään vielä paremmiksi. Tässäkin kehittämistyössä jatkokehittämisaiheet ovat nousseet käytännön kokemuksista – yhteistyössä verkostojen kanssa.

Mentoritoiminta
Tuetun vapaaehtoistoiminnan yhtenä tuen elementtinä on ollut
mentoritoiminnan hyödyntäminen. Mentori on tyypillisesti ollut
vapaaehtoistoiminnan paikassa jo pidempään toiminut vapaaehtoinen tai muu aktiivinen toimija. Mentori voi ottaa uuden vapaaehtoisen parikseen ja ohjata, opastaa, tukea ja rohkaista uutta
toimijaa tehtävissä sen aikaa, kunnes talo ja toimintatavat tulevat
tutuksi ja itsenäinen toiminta tuntuu turvalliselta. Kehittämistyön
aikana tuli esiin, että mentoritoimintaa voisi kehittää itsessään
lisää, jolloin vapaaehtoistoiminnan paikasta voisi valita muutamia
mentoriksi haluavia henkilöitä ja järjestää mentori koulutusta
ohjauksen tueksi. Koulutuksessa voisi hyödyntää tässä kehittämishankkeessakin koottuja koulutusmoduuleita. Näistä moduuleista
mainitsimme kohdassa 4. Kehitetyt tuen muodot ja työkalut ja ne
löytyvät myös tämän loppujulkaisun liitteistä sekä Lahden Diakonialaitoksen nettisivuilta kohdasta tuettu vapaaehtoistoiminta.
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Verkostoyhteistyö
Kuten useasti aiemmin on todettu, verkostoyhteistyö on
ollut tällä matkalla erityisen tärkeässä roolissa. Kehittämistyön
laajuuden ja resurssien valossa verkostoyhteistyön prosessit olisivat kaivanneet kuitenkin enemmän aikaa yhteisen kehittämisen
parhaaksi. Verkostoyhteistyö on ollut toimivaa, jokainen on antanut
siihen parhaansa, mutta se ansaitsee ehdottomasti osansa tässä
jatkokehittämistä kaipaavien asioiden luettelossa. Tuetun vapaaehtoistoiminnan vastaanotto verkostoissa on ollut avointa ja sallivaa,
mutta kuten edelläkin olemme todenneet, yhteistyön tiivistäminen,
yhteisten toimintakäytäntöjen luominen sekä tuetun vapaaehtoisen
toimintaan poluttumisen selkeys tukisi myös käytännön toimintaa
ja asenteita tuettua vapaaehtoistoimintaa kohtaan.

Tuettu vapaaehtoistoiminta tutuksi
verkostoille
Tuetun vapaaehtoistoiminnan kehittäminen on aiheuttanut
laajaa kiinnostusta alueellisesti mutta myös valtakunnallisesti.
Kehittämistyön aikana on noussut esiin usein tuetun vapaaehtoistoiminnan uutuus ja vieraus. Olemme osaltamme tehneet
työtä tunnettuuden lisäämiseksi alueellisesti sekä valtakunnallisesti lehtiartikkelein, mielipidekirjoituksin, erilaisin julkaisuin
sekä monenlaisissa tapahtumissa D-areenan, erätaukodialogin tai
kehittämistyön ja toiminnan esittelyn muodossa. Asennetyöhön
olemme halunneet vaikuttaa laajalla asennekampanjalla. Vaikka
työtä on tehty näkyväksi laajasti, silti tuetun vapaaehtoistoiminnan
tunnetuksi tekeminen alueen verkostoissa kaipaa lisää volyymiä. Tuetun vapaaehtoistoiminnan kohderyhmät koetaan joskus
haasteellisena, tuen tarve ja tuen antaminen aiheuttaa pohdintaa
juuri resurssien osalta ja tuetun vapaaehtoistoiminnan kulku on
etäältä katsottuna hieman vieras. Jatkokehittämisen toiveita näiden
prosessien perehdyttämiseen on toivottu useissa eri tilanteissa.
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Mitä jäi jäljelle?
Tämä kehittämistyön matka on ollut kokonaisuudessaan varsin
erityinen. Se on avannut silmiämme, avartanut katseitamme,
antanut uudenlaista ajateltavaa, luonut uudenlaisia toimintatapoja ja käynnistynyt kasapäin uusia prosesseja. Se on ollut hento
kosketus sitä kokonaisuutta, jota valtakunnallisestikin on nyt
havahduttu kehittämään. Tämä kehittämistyö on antanut valtavasti Lahden Diakonialaitoksen toiminnan kehittämiselle, alueen
eri toimijoille ja verkostoyhteistyölle, mutta ennen kaikkea se on
antanut osallistujille.
Tällä matkalla olemme oppineet paljon uutta erityisryhmistä,
ihmisyydestä, osattomuudesta ja osallisuuden merkityksestä.
Olemme kokeneet voimakasta yksinäisyyttä osallistujiemme
kautta, joka on vahvistanut käsitystämme ja tahtoamme olla
niittämässä yksinäisyyttä yhteiskunnastamme. Olemme omalla
työllämme halunneet nostaa erityisryhmiin liittyvät negatiiviset
asenteet päivänvaloon ja tehdä näkyväksi niitä uskomattoman
hienoja tarinoita, joita joka päivä olemme saaneet kohdata.
Yhteiskunnassamme on paljon tuen tarpeessa olevia, joiden
elämää varjostaa lohduttomuus ja tulevaisuuden tyhjyys. Tällä
kehittämistyöllä olemme osaltamme voineet olla tekemässä
tärkeää työtä kaikkien niiden ihmisten eteen, jotka uhkaavat jäädä
yhteiskunnan ulkopuolelle. Tällä kehittämistyöllä olemme voineet
yhdessä verkostojen kanssa kehittää uudenlaisia toimintamalleja
siihen, että jokaisella olisi mahdollisuus osallistua aktiivisena
toimijana osaksi yhteisöjä. Se kehittämistyö, jota olemme voineet
synnyttää välillisesti verkostoissa, on arvokasta pääomaa jokaiselle
organisaatiolle ja heidän tulevaisuudelleen.
Olemme kuitenkin vasta alkutaipaleella. Me Lahden Diakonialaitoksella aiomme jatkaa tätä uraauurtavaa työtä tuetun vapaaehtoistoiminnan kehittämiseksi ja ihmisten tulevaisuuspolkujen
tukemiseksi. Tämä toiminta on kaikkein arvokkainta juuri heille,
jotka ovat elämässään yhteiskunnan ulkopuolella - yksin. Se on
antanut heille mahdollisuuden osallistua, kokea ja löytää uudenlaisia ulottuvuuksia omasta elämästä.
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”Vain sillä, että tulet aidosti kuulluksi ja nähdyksi,
on oikeasti merkitystä”
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Liitteet
Liite 1 Tsemppari-lomake

Tämä lomake on luotu Tuettu vapaaehtoistoiminta
Lahdessa ‐hankkeen käyttöön tukemaan osallistujien
kanssa tehtävää omapolkusuunnitelmaa.

Mies
Alle 25 v

Nainen
25‐29 v

Koulutus:
Vapaa‐aika:
Työelämäkokemus:

En halua määrittää
30‐54 v

1.

/aikataulu

2.

/ aikataulu

3.

/ aikataulu

4.

/ aikataulu

- 73 -

Liite 2 Asennekortti

atseetnesa ätsävyskävyh aj atsavillas
yttennöym no ittrok ämäT

ITTROKENNESA#
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Yhteisöllisen vertaistoiminnan koulutus materiaalia, joka löytyy osoitteesta
https://setlementti-fibin.directo.fi/@Bin/bbf8dd100574e87015ceffd244b49437/1531138000/application/pdf/1
262231/Yhteis%C3%B6llisen%20vertaistoiminnan%20koulutusdiat.pdf

Vapaaehtoistyö suomessa 2010 ja 2015 tutkimusjulkaisu, löytyy osoitteesta
http://www.kansalaisareena.fi/Vapaaehtoistyo_Suomessa_2010ja2015.pdf

Tämä vapaaehtoistoiminnan koulutuksessa hyödynnettävä VOIMAVARAPUU lehtinen on
kehitetty vapaaehtoistoiminnan verkostojen yhteiseen käyttöön Lahden Diakonialaitoksen
Tuettu vapaaehtoistoiminta Lahdessa –hankkeessa. Materiaalissa on hyödynnetty
seuraavia lähteitä:

Pidäthän huolta myös itsestäsi?

Kiitos että annat arvokkaan panoksesi
vapaaehtoisena!

”Vapaaehtoistoiminnassa jaksaminen perustuu
yhdessä tekemisen iloon ja onnistumisen
kokemuksiin, jotka tukevat yksilön omia
motiiveja mahdollistaen oman osaamisen
saattamisen yhteisen hyvän tavoitteisiin”
(Sanna Kujala, 2010)

VOIMAVARAPUU

Liite 3 Koulutusmoduulit
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- 76 Näitä apukysymyksiä voit käyttää pohtimisen tukena
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Tämä koulutusmoduuli 1 on kehitetty verkostojen yhteiseen käyttöön
Lahden Diakonialaitoksen
Tuettu vapaaehtoistoiminta Lahdessa –hankkeessa

Omat voimavarat ja jaksaminen

Minä vapaaehtoisena
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2

Omat voimavarat ja jaksaminen
Vapaaehtoistoiminta – korvaamaton panos yhteiskunnallisen
hyvinvoinnin tukemiseen
Voimavaroihin ja jaksamiseen vaikuttavat tekijät
Voimavaroja ja jaksamista kuormittavat tekijät
Miten sinä jaksat vapaaehtosityössä?
Voimavarapuu
Voimavarojen lisääminen ja jaksamisen tukeminen
Kiitos panoksestasi
Lähteet

Sisältö
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3

Millaisia ajatuksia teille herää vapaaehtoistoiminnasta
ja omasta jaksamisesta?

Keskustelkaa hetki vierustoverin kanssa

Omat voimavarat ja jaksaminen
vapaaehtoistoiminnassa
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4

Vapaaehtoistoiminta on yhteiskunnallisesti merkittävä panostus toisten
auttamiseen sekä yhteisen hyvän ja hyvinvoinnin lisäämiseen

Suomessa vapaaehtoistoiminnassa on kuukausittain mukana n. 1.3
miljoonaa vapaaehtoista (Kansalaisareenan tilastojulkaisu v. 2015)

Toiminnassa mukana ollessaan vapaaehtoinen antaa pyyteettömästi
omasta ajastaan ja jaksamisestaan yhteiseen hyvään

Vapaaehtoistoiminta perustuu vapaaehtoisten jaksamiseen ja
voimavaroihin -> se haastaa vapaaehtoistoiminnan
koordinaation

•

•

•

•

Vapaaehtoistoiminta -

korvaamaton panostus yhteiskunnallisen hyvinvoinnin tukemiseen

- 81 -

5

JAKSAMINEN
->
Jaksaminen muodostuu fyysisestä ja psyykkisestä
kunnosta – terveydestä sekä sosiaalisesta
jaksamisesta

PYSYVYYS
->
Mielekkäät, itselle merkitykselliset
vapaaehtoistoiminnan tehtävät, onnistumisen
kokemukset sekä yhteisöllisyys

TUKI JA OHJAUS
->
Mielekäs tehtävä, laadukas perehdytys,
ammattilaisen tuki ja ohjaus toiminnan alussa,
koulutus, virkistys ja vertaisuus

Mielekäs
vapaaehtoistoiminta

MOTIVAATIO
->
Motivaatio muodostuu jokaisella ihmisellä
arvoista, arvostuksesta, omista pyrkimyksistä,
auttamisen ja vaikuttamisen halusta sekä omasta
elämäntilanteesta

Voimavaroihin ja jaksamiseen vaikuttavat tekijät
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6

• Kiire ja fyysinen kuormitus

• Omassa henkilökohtaisessa elämässä tapahtuvat
muutokset

• Vapaaehtoistoiminnan tehtävien kuormittavuus ->
vaikeat, ahdistavat tai raskaat asiat mm. ihmissuhde- ja
kriisityö tai saattohoito

• Toisinaan aktiiveille kasaantuvat tehtävät

Voimavaroja ja jaksamista kuormittavat tekijät
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7

Koetko saavasi vapaaehtoistyöstä hyvää mieltä vai tuottaako se sinulle
stressiä?

Onko sinulla riittävästi aikaa ihmissuhteiden ylläpitämiseen? Ehditkö levätä
tarpeeksi?

Tunnetko saavasi sopivassa määrin tukea vapaaehtoistehtävässäsi?

Mitkä asiat elämässäsi auttavat sinua jaksamaan? Mikä tuottaa iloa
elämääsi?

•

•

•

•

Suora lainaus: Vapaaehtoisen opas, löytyy osoitteesta
http://www.kansalaisareena.fi/vapaaehtoisen_opas_2014.pdf

Tuntuuko vapaaehtoisena toimiminen mielekkäältä? Lähdetkö hyvillä
mielin vapaaehtoistehtävääsi?

•

Mieti hetki itseksesi omaa jaksamistasi
vapaaehtoisena
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8

VOIMAVARAPUU

- 85 -

9

Näitä apukysymyksiä voit käyttää pohtimisen tukena
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10

Ammenna voimaa sosiaalisista suhteista!
Tapaa ja ole yhteydessä omiin perheenjäseniin, tuttaviin ja ystäviin. Tule mukaan vertaistuki- ja
virkistysiltoihin

Huolehdi fyysisestä jaksamisesta!
Ulkoile ja nauti raittiista ilmasta sekä kauniista luonnosta

Osallistu sinulle mielekkäisiin asioihin!
Harrastukset ja itselle mieluisat tapahtumat lisäävät onnellisuutta

Huolehdi riittävästä unesta!
Riittävä laadukas uni rentouttaa kehoa ja mieltä ja lisää jaksamista

•

•

•

•

Jos olet huolissasi jaksamisestasi, keskustele asiasta
vapaaehtoistoiminnan paikan henkilökunnan kanssa!

Kuuntele ajatuksiasi, mieltäsi ja kehoasi!
Ne viestivät tehokkaasti voimavaroista

•

Voimavarojen lisääminen ja jaksamisen tukeminen
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11

Pidäthän huolta myös itsestäsi?

Kiitos että annat arvokkaan panoksesi
vapaaehtoisena!
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12

Yhteisöllisen vertaistoiminnan opas https://setlementti-fibin.directo.fi/@Bin/eba98195eb73708fa9d66c8fcbc01654/1530613332/application/pdf/1262231/Yhteis
%C3%B6llisen%20vertaistoiminnan%20koulutusdiat.pdf

Vapaaehtoisen opas http://www.kansalaisareena.fi/vapaaehtoisen_opas_2014.pdf

Ihmissuhteet voimavaroina - jaettu ilo kaksinkertaistuu http://www.tunnemieli.fi/ikaantyneen+mielen+hyvinvointi/ikaantymisen+voimavarat/sosiaaliset+voimav
arat/

Jaksaminen vapaaehtoisessa järjestötyössä
https://www.ystea.fi/files/documents/jaksaminen_jarjestotyossa_Kujala.pdf

Vapaaehtoistyö suomessa 2010 ja 2015 tutkimusjulkaisu, löytyy osoitteesta
http://www.kansalaisareena.fi/Vapaaehtoistyo_Suomessa_2010ja2015.pdf

Materiaalin innovointiin ja kokoamiseen käytetyt lähteet:
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Tämä koulutusmoduuli 2 on kehitetty verkostojen yhteiseen käyttöön
Lahden Diakonialaitoksen
Tuettu vapaaehtoistoiminta Lahdessa –hankkeessa

Itsetunnon vahvistuminen

Itsetunto
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2

Etunimi Sukunimi

20.11.2019

Mitä on itsetunto?
Millainen itsetunto Sinulla on?
Miten itsetunto muodostuu?
Miten itsetunto vaikuttaa arjen toimintaan ja sosiaalisiin
suhteisiin?
• Minun itsetuntoni
• Opi arvostamaan itseäsi – 5 askelta parempaan
itsetuntoon
• Lähteet

•
•
•
•

Sisältö
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3

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

Etunimi Sukunimi

20.11.2019

Itsetunto ja sen kokeminen liittyy jokaisen ihmisen omaan minäkuvaan
Itsetunto lähtee muodostumaan jo lapsuudesta
Itsetunto muuttuu ja muotoutuu eri elämänvaiheissa
Minäkuvan kehittyminen positiivisessa valossa vahvistaa itsetuntoa
Itsetunto on tapa nähdä ja hyväksyä itsensä
Se on osa persoonallisuutta
Se on kokonaisvaltainen kokemus omasta kyvykkyydestä kohdata ympäröivät ihmiset
ja yhteisöt
Vahva itsetunto mahdollistaa omien ajatusten, toiveiden ja tarpeiden täyttämisen tai
niihin pyrkimisen
Se on perusvarmuutta ja onnellisuutta
Se on kykyä elää itselleen, ei muille
Ulkoinen menestyminen ei kerro itsetunnosta
Hyvä itsetunto mahdollistaa toisten onnistumisista iloitsemisen

Mitä on itsetunto?
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4

millainen itsetunto Sinulla on?

käy itsetutkiskelua siitä,

Ota hetki aikaa omille ajatuksillesi ja

Millainen itsetunto Sinulla on?
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5

Itsetunto rakentuu voimakkaasti osaltaan murrosiässä – sitä muovaa vahvasti
ystävyyssuhteet ja kuuluvuuden tunteet

Muodostumiseen vaikuttaa vahvasti myös erilaiset elämänkokemukset

Se kehittyy koko elämän ajan – siihen vaikuttaa onnistumiset ja epäonnistumisista
suoriutuminen

•

•

•

20.11.2019

Itsetunnon muodostuminen alkaa heti lapsuudesta (rakkaus, huolenpito, hyväksyntä
ja lapsen tukeminen)

•

Etunimi Sukunimi

Itsetunnon muodostumiseen vaikuttavat monet seikat - se muodostuu pitkälti
sosiaalisista suhteista sekä ympäröivien ihmisten ja yhteisöjen palautteesta

•

Miten itsetunto muodostuu?
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6

•
•
•

•
•
•

•

•

•

Etunimi Sukunimi

20.11.2019

Itsetunto luo vahvan ymmärryksen siitä, millainen ihminen minä olen ja millaista
elämää haluan elää – itsen ja oman elämän arvostus
Luo henkilölle totuudenmukaisen käsityksen omista vahvuuksista ja heikkouksista
sekä kyvyn käsitellä ja kehittää niitä
Itsetunto on rohkeutta toimia itseään miellyttävällä tavalla ja kykyä tehdä päätöksiä
muista riippumatta - itseä miellyttävä elämä lisää onnellisuutta
Se on kykyä tavoitella omia unelmia työelämässä, ystävyyssuhteissa ja vapaa-ajalla
Se on vahva pohja omalle kehittymiselle ja unelmien tavoittelulle
Se lisää toimintavalmiuksia sosiaalisissa suhteissa – kokee itsensä tasavertaisena
(oman egon pönkittäminen ja toisten negatiivinen arvostelu ja alentaminen)
Se lisää epävarmuuden, epäonnistumisten ja pettymysten sietoa
Se on itseluottamusta ja itsearvostusta
Se on tunnetta ja kykyä oman elämän hallittavuudesta

Miten itsetunto vaikuttaa arjen toimintaan ja
sosiaalisiin suhteisiin?
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7

Miettikää mielessänne omaa itseänne seuraavien kysymysten pohjalta

Ota mukava asento omalla paikallasi ja sulje silmät. Lähdemme mielikuvamatkalle omaan itseemme.

Teemme mielikuvaharjoitteen itsetuntoomme!

Jokaisen ihmisen itsetunto on kehittynyt ja muovautunut elämänvarrella
omanlaisekseen ja se on osa persoonallisuutta. Itsetunto on oma henkilökotainen
kokemus. Millaiset asiat sinun elämääsi on vaikuttanut? Millaiseksi koet oman
itsetuntosi?

Minun itsetuntoni
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8

Lähde: Liisa Keltikangas-Järvinen (1994), Hyvä itsetunto. WSOY.

Hyvän itsetunnon kanssa elämä on helpompaa, mutta huono itsetunto ei ole katastrofi!

5. Muista, että hyvä itsetunto ei ole tyytyväisyyden ja hyvän elämän tae, eikä sen
puute huonon elämän ennuste.

4. Muista, että ”menestyjien supermaailmassa” sinulla on lupa olla epävarma ja vähän
huolissasi selviämisestäsi.

3. Ole rohkea ja ota vastaan vaativampia tehtäviä kuin tunnet uskaltavasi.

2. Etsi määrätietoisesti positiivisia ja arvokkaita asioita elämässäsi.

1. Korosta mielessäsi omia onnistumisiasi.

Opi arvostamaan itseäsi – 5 askelta parempaan itsetuntoon
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9

Etunimi Sukunimi

20.11.2019

Voimaannuttavaa matkaa!

Ole rohkea!
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Mitä on hyvä itsetunto? (TESTI)
https://vastaamo.fi/itsetunto/?gclid=CjwKCAjwsJ3ZBRBJEiwAtuvtlIl0Z4hN3k9D4MbujwHlR5LBOZ4dSOrhlftvu8WqHuKeGwyB4T9xoCJxAQAvD_BwE

Opi arvostamaan itseäsi – 10 parasta tapaa saada parempi itsetunto (Huoneentauluksi?)
https://www.idealista.fi/10-tapaa-saada-parempi-itsetunto/

Liisa Keltikangas-Järvinen (1994), Hyvä itsetunto. WSOY. 5 askelta parempaan itsetuntoon
https://www.suhdesoppa.fi/itsetuntemus/5-askelta-parempaan-itsetuntoon/

Näin selätät huono itsetunnon https://ajattelunammattilainen.fi/2010/01/22/nain-selatat-huonon-itsetunnon/

Nyyti ry, 5. Tunteet, itsetuntemus ja itsetunto http://www.nyyti.fi/wp/wp-content/uploads/2016/09/luku5.pdf

•

•

•

•

•

20.11.2019

Raisa Cacciatore, Itsetunto: http://www.koulutuselamaan.fi/index.php?page=itsetunto

•

Etunimi Sukunimi

Mitä itsetunto on?
http://www.mv.helsinki.fi/home/korvela/vanha/opetus/perhekasvatus/Pienryhma_tyot/Aihe_2_teksti_Makinen_co.ht
m

•

10

Itsetunto löytyy jokaiselta https://www.nyyti.fi/opiskelijoille/opi-elamantaitoa/sinulla-on-itsetuntoa/

•

Koulutusmateriaalin innovointiin ja tietoperustaan käytetyt lähteet
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11

Etunimi Sukunimi

20.11.2019

Relaxing Music for Stress Relief. Soothing Music for Meditation, Deep Sleep, Massage (kesto
3h.02min.38s) https://www.youtube.com/watch?v=Nr4FXYSRBKw

Relaxing Music for Deep Sleep. Delta Waves. Calm Background for Sleeping, Meditation , Yoga
(kesto 8h3min) https://www.youtube.com/watch?v=njHvGxZgTPk

Beautiful Piano Music Vol.1 ~ Relaxing Music Mix for Studying & Sleeping (kesto 58min40)
https://www.youtube.com/watch?v=lCOF9LN_Zxs&t=327s

Mielikuvaharjoitusten musiikkiehdotukset YouTubesta

Itsetunto – itsetunnon vahvistuminen
Mielikuvaharjoitus

Mielikuvaharjoituksessa voi musiikkina käyttää mm.
Beautiful Piano Music Vol.1 ~ Relaxing Music Mix for Studying & Sleeping (kesto 58min40)
https://www.youtube.com/watch?v=lCOF9LN_Zxs&t=327s
Relaxing Music for Deep Sleep. Delta Waves. Calm Background for Sleeping, Meditation , Yoga
(kesto 8h3min) https://www.youtube.com/watch?v=njHvGxZgTPk
Relaxing Music for Stress Relief. Soothing Music for Meditation, Deep Sleep, Massage (kesto
3h.02min.38s) https://www.youtube.com/watch?v=Nr4FXYSRBKw
HUOMIO! Huomaathan että ennen musiikin alkua voi tulla mainos!

Laita musiikki hiljaiselle. Anna ryhmälle hetki aikaa asettua rentoutuneeseen tilaan ja virittäytyä
asiaan. Käy alla olevat kysymykset rauhallisesti läpi kohta kohdalta. Anna jokaisen kysymyksen
jälkeen 2-3 min. aikaa miettiä kysymyksen aihetta.

Kuka sinä oikein olet?
Millainen sinä ole
Millainen sinä haluaisit olla?
Kuvaile itseluottamustasi
Mitkä ovat vahvoja puoliasi?
Entä heikot puolesi, joita haluaisit muuttaa?
Millaisena ystäväsi pitävät sinua?
Ketkä ovat vaikuttaneet eniten minäkuvaasi ja minäihanteeseesi?

Jos ryhmässä on hyvä ja rentoutunut tunnelma, voit pyytää mielikuvaharjoituksen jälkeen
osallistujia kertomaan vierustoverille minkälaisia mielikuvia he ovat mielikuvamatkalla löytäneet?
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Tämä koulutusmoduuli 3 on kehitetty verkostojen yhteiseen käyttöön
Lahden Diakonialaitoksen
Tuettu vapaaehtoistoiminta Lahdessa –hankkeessa

ohjaustyön tuki

-

Ryhmien ja toiminnan ohjaaminen
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2

Lähteet

Muista!

Eväitä ryhmän ohjaamiseen

Ryhmän ohjaamisen tukipilarit

Erilaiset ryhmäläiset - Ryhmän toimintaa häiritsevät roolit

Erilaiset ryhmäläiset – ryhmää ylläpitävät ja sen toimintaa helpottavat roolit

Erilaiset persoonat värittävät ryhmien toimintaa

Ryhmän ohjaaminen

Erilaiset ryhmät ja ryhmätoiminta

Oma kokemuksesi ryhmänohjaamisesta

Sisältö
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3

Oletko kohdannut negatiivisia tilanteita tai haasteita ryhmänohjaamisessa?
Mitä positiivista ryhmätoiminnasta jäi mieleen?

Jos olet itse ohjannut ryhmää, millaisia kokemuksia ryhmänohjaaminen on
antanut?

Millaisia kokemuksia Sinulla on ryhmätoiminnasta?

Oletko ohjannut ryhmää tai ollut osallisena ryhmätoiminnassa?
Mieti hetki omia kokemuksiasi ryhmistä!

Oma kokemuksesi ryhmänohjaamisesta
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4

Erilaisia ryhmiä on lukematon määrä

Ryhmiä perustetaan yhteisen mielenkiinnon tai tarpeen mukaan

Ryhmät voivat olla ajanviettoon, seurusteluun tai toimintaan perustuvia tai niiden
toiminnan pohjana voi olla asiatiedon jakaminen

Kaikissa ryhmissä on mukana erilaisia persoonia – se on aina ihmissuhdetyötä

Ryhmän koko voi vaihdella suuresta ryhmästä pieneen ryhmään

Ryhmän sisäinen dynamiikka riippuu paljon siitä, onko ryhmä suurryhmä, pienryhmä,
avoin ryhmä, suljetturyhmä vai nonstop ryhmä

Jokaisella ryhmällä on oma tavoitteensa

•

•

•

•

•

•

•

Erilaiset ryhmät ja ryhmätoiminta
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harrasteryhmä (erilaiset liikuntaryhmät, runonlausujat, veneenrakentajat,
sauvakävelijät)

toiminnallinen ryhmä (keskitytään johonkin konkreettiseen toimintaan ja
pohditaan yhdessä kokemuksia, esim. itsetuntemuksen,
vuorovaikutustaitojen tai elämäntaitojen kehittämiseen tähtäävä ryhmä)

keskusteluryhmä (muisteluryhmät, kirjallisuuskerhot)

vertaisryhmä (suru-, itsemurhan tehneiden omaisten-, ero-, sydän-,diabetesjne. ryhmä)

hoidollinen ryhmä (ryhmä tukee ryhmäläisen hoitoa, selviytymistä,
kuntoutusta, esim. masennus-, kipu- jne.)

•

•

•

•

•

Erilaisia ryhmiä
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•
•

•
•

•

•
•
•
•

•

Etunimi Sukunimi

20.11.2019

Ryhmän ohjaajan koulutuksesta ja kokemuksesta usein riippuu se, millaista ryhmää ja millaisella
syvyystasolla ohjaaja ohjaa
Ryhmän ohjaaminen ei aina ole helppoa – mutta siinä on täysi mahdollisuus onnistua
Ryhmärakenteen ja toiminnan dynamiikan ymmärtäminen lisää ymmärrystä ryhmän ohjaamisessa
Ryhmänohjaamista voi tukea ja kehittää ryhmänohjaajakoulutuksella
Ryhmänohjaajan tehtävään ja ryhmän ohjaamiseen kannattaa valmistautua hyvin, se tukee
onnistumisia
Ryhmän toiminnassa on hyvä pitää selkeänä ryhmän toiminnan tavoite, se tukee ryhmän
vetämistä!
Ryhmän ohjaamista ei opita kirjoista vaan kokemuksesta
Taitavaksi ohjaajaksi kehittyy kokemusten, onnistumisten, epäonnistumisten, palautteen ja
rehellisen sekä kriittisen ajattelun kautta
Ryhmän ohjaus vaatii rohkeutta, intoa ja iloa
Jokainen ryhmän ohjaaja ansaitsee ja tarvitsee koulutusta, tukea, ohjausta, työnohjausta ja
virkistystä

Ryhmän ohjaaminen
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vapaaehtoistoiminnan ammattilaisen puoleen .

Haastavissa tilanteissa on aina syytä kääntyä oman ohjaajan tai

Ryhmäläisten persoonat voivat tukea ja auttaa ryhmädynamiikan synnyssä ja
onnistuneessa ryhmäkokemuksessa. Toisinaan ryhmissä voi olla ohjaajaa tai
muita ryhmäläisiä kuormittavia persoonia.

Ryhmien toimintaan ja ryhmän ohjaamiseen vaikuttaa suuresti ryhmissä olevat
erilaiset persoonat. Erilaisten persoonien tunnistaminen ja erilaisuuden
hyväksyminen vaikuttaa kokemukseesi ryhmän ohjaamisessa.

Erilaiset persoonat värittävät ryhmien toimintaa
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Mukaan vetäjä yrittää saada kaikki mukaan käsittelyyn, myös vetäytyjät

Tarkkailija seuraa sovittujen menettelytapojen noudattamista, painottaa
tasapuolisuutta ja oikeudenmukaisuutta, asettaa työnormeja ja huolehtii aikatauluista

Tunteiden ilmaisija tarkkailee ryhmän ilmapiiriä, ilmaisee omia tunteitaan ja
rohkaisee muita tunneilmaisuihin

Sovittelija hakee kompromisseja ja selvittää mielipide-eroja

Jännityksen laukaisija laukaisee huumorilla kireitä tilanteita,
rauhoittaa jännitteisiä tilanteita

•

•

•

•

•

Teksti on suora lainaus Vanhustyön Keskusliiton tuottamasta Ryhmänohjauksen
perusteet – kurssin materiaalista

Rohkaisija on ystävällinen, ymmärtää ja arvostaa muiden mielipiteitä ja ehdotuksia,
antaa tunnustusta

•

Erilaiset ryhmäläiset –

ryhmää ylläpitävät ja sen toimintaa helpottavat roolit
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Erilaiset ryhmäläiset

Jarruttaja torjuu heti muiden ehdotukset, väittelee, ei perustele kantaansa

Huomion tavoittelija tyydyttää henkilökohtaisia tarpeitaan ryhmän tavoitteiden kustannuksella, puhuu paljon
pysyäkseen esillä, kertoo asiaankuulumattomia vitsejä ja juttuja

Kilpailija esittää ominaan toisen parhaat ideat, korostaa omaa osuuttaan, ei suostu kehittelemään toisten
ehdotuksia

Vetäytyjä on välinpitämätön tai passiivinen, ei osallistu keskusteluun, ei kuuntele

Klikkiytyjä kuiskailee vierustoverilleen, juonittelee ja hakee liittolaisia, mutta ei osallistu yleisen keskusteluun

Saivartelija takertuu pikkuseikkoihin ja muotoseikkoihin, määrittelee termejä yksityiskohtaisesti

Itsensä väheksyjä käyttäytyy epävarmasti ja vähättelee aiheetta omia kykyjään

Ylimielinen ei ole kiinnostunut ryhmän toiminnasta eikä osallistu siihen aktiivisesti, keskittyy
muihin asioihin, väheksyy toisia ryhmän jäseniä.

•

•

•

•

•

•

•

•

Teksti on suora lainaus Vanhustyön Keskusliiton tuottamasta Ryhmänohjauksen
perusteet – kurssin materiaalista

Hyökkääjä yrittää nostaa omaa asemaansa muiden tekemisiä ja näkemyksiä vähättelemällä, arvostelemalla ja
paheksumalla

•

Ryhmän toimintaa häiritsevät roolit
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•

•

•

•
•
•

•

auttaa Sinua ryhmänohjaajan roolissa ymmärtämään
viestinnän tärkeyttä
Auttaa Sinua tulkitsemaan ryhmäläisten viestintää ja
ryhmässä käytävää keskustelua

VUOROVAIKUTUKSEN MERKITYKSEN YMMÄRTÄMINEN:

Ryhmän tai toiminnan ohjaaminen perustuu aina
vuorovaikutukseen
Vuorovaikutus on sanallista ja sanatonta viestintää
Sanattoman viestinnän osuus on noin 70 - 90%
Hyvässä vuorovaikutuksessa kuunnellaan muiden
ajatuksia ja keskustellaan asioista yhdessä toisia
kunnioittaen
Hyvä vuorovaikutus on dialogia – tasavertaista ja
vastavuoroista puhetta

VUOROVAIKUTUS

•

•
•

•

•
•

•

•

•

Mieti tarkkaan oman ryhmäsi punaista lankaa – se
määrittää toiminnalle suunnan ja tavoitteen
Tutustu ryhmään – tuttuus synnyttää luottamusta ja
me henkeä!
Miettikää yhdessä ryhmän säännöt – se tukee myös
ryhmän sitoutumista toimintaan ja lisää ryhmähenkeä
Kuuntele ryhmäläisten toiveita
Tee havaintoja ryhmän aikana, niin tunnistat mikä
toimii ja mikä ei
Kun havaitset jotain, joka ei toimi, muuta toimintaa ja
etsi toimivampia ratkaisuja
Ole avoin uusille asioille ja toimintatavoille
Vaihda ajatuksia ja kokemuksia muiden
ryhmänohjaajien kanssa
Jos tehtävä tuntuu vaikealta tai vastenmieliseltä –
keskustele vapaaehtoistoiminnan
koordinaattorin kanssa

RYHMÄN TOIMINNAN PUNAINEN LANKA

Ryhmän ohjaamisen tukipilarit
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•

•

Tukea, tietoa ja materiaalia saat ryhmänohjaamiseen osoitteesta www.vahvike.fi
(sivustoon tutustumista suositellaan ryhmän lopuksi)

Lopuksi jaetaan kokemuksia ja opitaan toisilta!

Millaisia haasteita olet ryhmänohjaamisessa havainnut? Millaiset asiat Sinua ryhmässä
ärsyttävät?

Millaisia positiivisia asioita ja onnistumisia ryhmänohjaaminen on antanut Sinulle?

Mieti hetki omaa ryhmääsi ja sen toiminnan ohjaamista ja kirjaa
paperille

Eväitä ryhmän ohjaamiseen
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Etunimi Sukunimi

20.11.2019

Kiitos, että olet mukana
toiminnassamme!

Tunne oikeutesi saada ohjausta ja
neuvontaa!

Ole rohkea ja avoin oppimaan uutta.

Tee toiminnastasi oman näköistä ja käytä
omaa osaamistasi ja erityistaitojasi.

Ryhmänohjaamisessa ei ole yhtä oikeaa
tapaa!

Muista!
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Mie teen vaan oman työni https://jyx.jyu.fi/bitstream/handle/123456789/42061/978-951-39-5330-0.pdf

Ope valmentajana opas https://peda.net/ksao/hankkeet/hjp/my-way/ohjauksen-ty%C3%B6kalut/ojs/opintoohjaus/ohjausopas/oo/ovo:file/download/cc25386b210806c864547616986626bf0a0e73f7/ope%20valmentajana%20opa
s_2016_web.pdf

Ohjauksella on väliä – kuinka ohjausosaamista lisätään? https://verkkolehdet.jamk.fi/elo/2013/11/29/ohjauksella-onvalia-kuinka-ohjausosaamista-lisataan/

Kehittämisajatusten virittämiseen:

Koulutan vertaisryhmän ohjaajia http://www.kansalaisareena.fi/ka2016/wpcontent/uploads/2017/10/Opassarja_2_2017_Laimio_nettiversio.pdf

Opi ja ohjaa työpaikalla https://www.hyria.fi/files/4093/Opi_ja_ohjaa_tyopaikalla_230910.pdf

Sanna Vehviläinen: Ohjaustyön opas https://www.gaudeamus.fi/ohjaustyon-opas/

Voimavara- ja ratkaisukeskeinen näkökulma ohjaustyössä https://verkkolehdet.jamk.fi/elo/2013/06/07/voimavara-jaratkaisukeskeinen-nakokulma-ohjaustyossa/

Vanhustyön Keskusliitto, Vahvike.fi - ohjaustyön tueksi, Ryhmänohjauksen perusteet
https://www.vahvike.fi/sites/default/files/perussivu-pdf/ryhmanohjauksen_perusteet.pdf

Materiaalin innovointiin ja kokoamiseen käytetyt lähteet:

- 114 Tämä koulutusmoduuli 4 on kehitetty verkostojen yhteiseen käyttöön
Lahden Diakonialaitoksen
Tuettu vapaaehtoistoiminta Lahdessa –hankkeessa

Sosiaaliset taidot
ja
vuorovaikutuksessa vahvistuminen
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Mitä ovat sosiaaliset taidot
Sosiaaliset taidot
Sosiaaliset perustaidot
Kehittyneemmät sosiaaliset taidot
Sosiaaliset tunnetaidot
Millaiset ovat Sinun omat sosiaaliset taitosi?
Sosiaalisten taitojen vahvistaminen
Lähteet

Sisältö
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Sosiaaliset taidot ovat eri asia kuin sosiaalisuus

Sosiaalinen ihminen viihtyy usein erilaisissa tilanteissa, mutta se ei tarkoita
välttämättä sitä, että hän olisi sosiaalisesti ”taitava”

Sosiaalisuus on jokaisessa ihmisessä oleva synnynnäinen temperamentti piirre, mutta
sosiaalisia taitoa jokainen voi kehittää opettelemalla

Sosiaaliset taidot ovat kyky olla ja toimia muiden ihmisten kanssa

Sosiaaliset taidot vaikuttavat siihen, kuinka luontevasti ihminen toimii sosiaalisissa
tilanteissa

Sosiaaliset taidot ja vuorovaikutus eivät ole sama asia, mutta vuorovaikutus ja
vuorovaikutustaidot ovat osa sosiaalisia taitoja

•

•

•

•

•

•

Mitä ovat sosiaaliset taidot
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Sosiaaliset taidot kehittyvät läpi elämän

Sosiaaliset taidot karttuvat ja kehittyvät pitkälti kasvatuksen, mallioppimisen ja
palautteen perusteella

Sosiaaliset taidot tulevat selkeästi esiin niissä vuorovaikutustilanteissa tilanteissa kun
tapaamme ja tutustumme uusiin ihmisiin, luomme ja ylläpidämme ystävyys- tai
parisuhdetta, toimimme työpaikalla tai harrasteryhmissä, viestimme asioista.

Sosiaalisesti taitavien ihmisten kanssa toiminen tuntuu helpolta, sillä he kykenevät
toimimaan eri tilanteissa, kulloisenkin tilanteen vaatimalla tavalla eri ihmiset ja
ympäristön vaatimukset huomioiden

•

•

•

•

Sosiaaliset taidot
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Kuunteleminen

keskustelun aloittaminen ja keskustelutaidot

kysyminen ja neuvon tiedusteleminen

vapaamuotoinen juttelu toisen kanssa

kohteliaisuuksien esittäminen ja vastaanottaminen

avun pyytäminen

•

•

•

•

•

•

Perustaitojen omaaminen on erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
tärkeää. Kun omaa hyvät perustaidot, on sosiaalisten
taitojen kehittäminen helppoa!

itsensä ja muiden esitteleminen

•

Sosiaaliset perustaidot
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ohjeiden antaminen

opetuksen seuraaminen

Anteeksipyytäminen

Keskustelutaidot

toisiin vaikuttaminen ja jämäkkyyden osoittaminen

ystävyyden luominen ja yhteistyötaidot

•

•

•

•

•

•

Kehittyneemmät sosiaaliset taidot vahvistavat henkilön
vuorovaikutustaitoja ja sosiaalisia tilanteita
merkittävästi!

ryhmään liittyminen ja toimiminen ryhmässä

•

Kehittyneemmät sosiaaliset taidot
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empatiataidot eli kyky eläytyä toisen ihmisen asemaan ja ymmärtää hänen
tunteensa ja niiden merkitys

kiintymyksen ilmaiseminen

kaikkien tunteiden, myös vaikeiden, ilmaiseminen

toisen tunteiden, myös vaikeiden, kohtaaminen ja käsittely

•

•

•

•

Sosiaaliset tunnetaidot ovat merkittävässä roolissa ihmisten
välisessä vuorovaikutuksessa, kokemusten
jakamisessa ja kohtaamisissa!

omien tunteiden havaitseminen ja nimeäminen

•

Sosiaaliset tunnetaidot
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Haluaisitko vahvistaa jotain osa aluetta sosiaalisissa
taidoissasi?

Millaiset sosiaaliset taidot Sinulla on?

MATERIAALI

Millaiset ovat Sinun omat sosiaaliset taitosi?
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Taitojen harjoittamiseksi voi tarkkailla muita ihmisiä ja ottaa mallia sellaisista ihmisistä, joiden
käyttäytymisestä pidät. Miten he toimivat erilaisissa tilanteissa? Miten he keskustelevat ja elehtivät
vuorovaikutuksessa?

Mieti, millaisia sosiaalisia taitoja haluaisit vahvistaa ja ala toimia niiden eteen.

Mieti, miten haluaisit toimia/puhua juuri niissä tilanteissa joita haluaisit kehittää - harjoita
mielikuvaoppimista ja käy tilanteita mielikuvissasi läpi

Hakeudu rohkeasti tilanteisiin, jossa pääset opettelemaan tilanteita käytännössä

Harjoituksia voi tehdä myös suunnitellusti vaikka ystävän kanssa

•

•

•

•

•

On hyvä muistaa, että sosiaaliset taidot ovat osa kokonaisuuttamme
ja siihen vaikuttavat monet asiat, kuten mielialat.
Kaikkina päivinä emme kykene siis sosiaalisissa taidoissa
samalle tasolle

Sosiaalisten taitojen harjoittaminen on kaikille mahdollista

•

Sosiaalisten taitojen vahvistaminen
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KIITOS!
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Anne Ruostetsaari, Sosiaaliset taidot työelämässä
https://eventolehti.fi/artikkelit/sosiaaliset-taidot-tyoelamassa/

Sosiaaliset taidot ja ihmissuhteet http://www.nyyti.fi/wp/wpcontent/uploads/2016/09/luku6.pdf

Sari Kujanpää, Sosiaaliset tunnetaidot http://lhpsori.nettisivu.org/wpcontent/uploads/sites/1073/2012/09/sosiaaliset-taidot.pdf

Vuorovaikutus vaatii taitoja https://www.nyyti.fi/opiskelijoille/opi-elamantaitoa/treenaasosiaalisia-taitoja/

Kohti sujuvampia sosiaalisia tilanteita https://www.mielenterveystalo.fi/aikuiset/itsehoitojaoppaat/itsehoito/sosiaalisen_jannituksen_omahoito/Pages/kohti_sujuvampia_sosiaalisia_t
ilanteita.aspx

Materiaalin innovointiin ja kokoamiseen käytetyt lähteet:

Sosiaalisten taitojen vahvistaminen ja sosiaalisissa tilanteissa
vahvistuminen
HARJOITTEITA
Mieti rauhassa omia sosiaalisia vuorovaikutustilanteitasi. Millaiseksi koet omat
vuorovaikutustaitosi. Kirjaa ajatuksiasi alla oleviin kysymyksiin.

Millaiset sosiaaliset tilanteet ovat sinulle luontevia ja helppoja?

Millaiset sosiaaliset tilanteet koet haasteellisina?

Mitä sosiaalisia taitoja hallitset hyvin?

Mitä taitoja haluaisit vielä kehittää?
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Millaisilla keinoilla voisit kehittää haluamiasi taitoja?

Mitä taitoja olet havainnut muilla, joita toivoisit myös itsellesi?

Millaisia sosiaalisia taitoja tarvitset nykyisessä vapaaehtositoiminnan tehtävässäsi?

Onko vapaaehtoistoiminnan tehtävässä jotain sellaisia tilanteita, joihin toivot sosiaalisten taitojen
vahvistamista?
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