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Peoples’ right to work-based livelihood and the right to employment that holds real interest 
are current topics of discussion. Especially the rights of people with special needs to have 
an occupation of self-interest and a work-based income have evoked wide discussion. The 
purpose of this Functional Thesis was to plan and execute such an interactive project that 
both ease the transition into working life and enable the active participation in the planning 
of the event for people with mental health problems. 
 
The thesis was carried out jointly with the Social pedagogic foundations’ “Mad light” -project. 
The purpose of the project was partly to increase the employment opportunities for people 
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was reflected upon and assessed along the way and the organizers of the event evaluated 
their experience of involvement after the event. 
 
Five organizations that are in need of the skills that the organizers of the event possess 
participated in the event. During the event several encounters that led to employment took 
place. The experience of involvement has created a foundation to experience similar in-
volvement in other social or community settings. The project made the participants think of 
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The Functional Thesis is based on Involvement Theories. The theory is supported by partic-
ipation, the basis of mental health recovery, being heard, decision making power and dia-
logue. The role of the author of the Functional Thesis has been to act as back up and as an 
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The idea is that the form of activity that was developed, could be applied for other groups of 
people with special needs to try to secure employment and to arrange similar events. Also 
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1 Johdanto 

 

Viime vuosina osallisuus ja oikeus osallisuuteen ovat olleet vahvasti esillä yhteiskunnal-

lisessa keskustelussa, etenkin nuorten osallisuus ja tarve lisätä nuorten vaikuttamismah-

dollisuuksia (ks. esim. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos n.d.; Oulun kaupunki n.d.; Alue-

hallintovirasto 2013). Vähemmälle huomiolle ovat kuitenkin jääneet monet muut ryhmät, 

kuten kehitysvammaiset, asunnottomat ja mielenterveyskuntoutujat. Näiden ryhmien 

osallisuuden taso niin yhteisö- kuin yhteiskunnallisella tasolla on valtaväestöä heikompi. 

Tässä opinnäytetyössä kokeillaan uutta keinoa, jolla mielenterveyskuntoutujien osalli-

suutta työelämässä voisi parantaa. 

 

Tämä toiminnallinen opinnäytetyö on toteutettu yhteistyössä Sosiaalipedagogisen (Sos-

ped) säätiön Mieletöntä valoa -hankkeen kanssa. Idea opinnäytetyölle lähti Mieletöntä 

valoa -hankkeen tarpeesta luoda linkki mielenterveyskuntoutujien ja työelämän välille ja 

siten helpottaa mielenterveyskuntoutujien siirtymistä työelämään. 

 

Mieletöntä valoa -hankkeeseen osallistuvien mielenterveyskuntoutujien kanssa suunni-

teltiin ja toteutettiin tapahtuma, johon kutsuimme mielenterveyskuntoutujia kiinnostavia 

järjestöjä. Tapahtuman aikana mielenterveyskuntoutujat toivat osaamistaan esille halua-

mallaan tavalla. Järjestöjen edustajat pääsivät tutustumaan mielenterveyskuntoutujiin ja 

heidän taitoihinsa. Tapahtuman tavoitteena oli tarjota tilaisuus kohtaamiselle, synnyttää 

media- ja kulttuurialan töitä mielenterveyskuntoutujille ja osaavia työntekijöitä järjestöille. 

Projektin tavoitteena oli motivoida mielenterveyskuntoutujia toimimaan tapahtuman 

suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa, saada heidän äänensä ja toiveensa kuu-

luviin, sekä tapahtuman järjestämisen kautta vahvistaa heidän luottamustaan omiin ky-

kyihinsä. Opinnäytetyön tehtävä on toisaalta kokeilla uutta keinoa edistää mielenterveys-

kuntoutujien osallisuutta työelämässä, toisaalta mahdollistaa mielenterveyskuntoutujien 

osallisuus itse projektissa. 

 

Lähestyin aihetta tutustumalla mielenterveys-, kuntoutus- ja mielenterveyskuntoutuster-

meihin. Tutustuin myös mielenterveyskuntoutujien tämänhetkiseen osallisuustilantee-

seen työelämässä, Mieletöntä valoa -hankkeeseen ja sen tarkoitukseen, sekä osallistu-

misen ja osallisuuden teemoihin.  
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Luvussa neljä esittelen opinnäyttyön tehtävää, toteutuksen lähtökohtia ja itse toteutusta. 

Lyhyesti kuvaan myös Valoa syksyyn -tapahtumaa. Luvussa viisi arvioin opinnäytetyön 

osallisuustavoitteiden saavuttamista. Toteutuksen aikana mielenterveyskuntoutujien 

kiinnostus yhteiskunnalliseen osallistumiseen lisääntyi, jota pohdin ja arvioin luvussa 

viisi. Luvussa kuusi pohdinnassa on osallisuuden kannalta oleellisia havaintoja, osalli-

suus laajemmin sekä opinnäytetyön onnistumisen kannalta muita tunnistettuja teemoja. 

 

2 Mielenterveys, kuntoutus ja mielenterveyskuntoutus 

 

Tässä luvussa esittelen tarkemmin opinnäytetyöhön liittyviä käsitteitä mielenterveys, 

kuntoutus ja mielenterveyskuntoutus. Avaan lyhyesti mielenterveyskuntoutujien työlli-

syystilannetta tällä hetkellä. Työelämän yhteistyökumppani opinnäytetyössä Sosped 

säätiön Mieletöntä valoa -hanketta esitellään luvun lopussa. 

  

Mielenterveyden asiantuntijat eivät ole yksimielisiä siitä, mikä mielenterveys tai sen 

puute on. Psyykkisten sairauksien olemassaoloa on jopa kyseenalaistettu. (Lagerspetz 

2000:79 – 80). Kuntoutussäätiön (n.d.b) mukaan mielenterveydellä viitataan subjektiivi-

seen kokemukseen mielen hyvinvoinnista ja psykososiaaliseen toimintakykyyn. Karisen 

(2010: 71) mukaan ihmistä pidetään yleisesti mieleltään terveenä, kun hän itsenäisesti 

selviytyy päivittäisistä toiminnoista, kuten ihmissuhteista, työstä ja vapaa-ajasta aiheut-

tamatta itselle tai muille kärsimystä.  

 

Kriittisesti mielenterveyden sairauksiin suhtautuvat ovat Lagerspetzin (2000: 80) mukaan 

esittäneet näkemyksiä siitä, että mielenterveyden sairauksiin liittyvä kärsimys johtuu 

siitä, että tiedostaa poikkeavansa normista. Lagerspetzin (2000: 81) mukaan esimerkiksi 

Thomas Szaszin mukaan mielen sairaudessa on kyse todellisista elämisen ongelmista, 

mutta luokittelu sairaudeksi pikemminkin estää kuin auttaa niiden ratkaisemisessa. Mi-

käli hyväksyy Szaszin teesin, on johtopäätös Lagerspetzin (2000: 81) mukaan se, että 

todellisten elämän ongelmien ratkaisemiseen tulisi kiinnittää huomiota sen sijaan että 

pyrkii parantamaan oletettua sairautta. 

 

Kuntoutuksen tavoitteena on edistää työkykyä, varmistamaa työuran jatkuvuutta sekä 

parantamaa ihmisten toimintakykyä ja sosiaalista selviytymistä. Ajan ja yhteiskunnan 

muutosten myötä kuntoutuksen sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat muuttuvat. Monelle 
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kuntoutus tuo mieleen fyysisen kunnon parantumisen, mutta kuntoutukseen kuuluu pal-

jon muutakin. Työurien pidentämiseen ja työssä jaksamiseen on 2000-luvulla kiinnitetty 

erityistä huomiota. On pohdittu, millä keinoin työssä jaksamista voi tukea, jotta työura 

jatkuisi mahdollisimman pitkään. Pohdinnassa on ollut myös, miten auttaa työmarkki-

noilta syrjäytettyjä työhön, sekä miten yhteiskunta voisi taata esim. vammaisille tai osa-

työkykyisille heidän oikeuttaan työperäiseen toimeentuloon. (Järvikoski – Härkäpää 

2011: 8 – 9.) Puumalaisen (2008: 16) mukaan kuntoutuksen keskeinen periaate on vam-

masta tai sairaudesta yksilölle aiheutuvien haittojen merkitysten poistamista, vähentä-

mistä ja kompensointia.  

 

Mielenterveyden keskusliiton (n.d.) mukaan mielenterveyskuntoutujalla viitataan ihmi-

seen, jonka sairaus on hallinnassa, ja joka on toipumassa. Kuntoutussäätiön (n.d.a) mu-

kaan Suomessa mielenterveyskuntoutusta käytetään yläkäsitteenä, jolla viitataan kaik-

keen kuntoutukseen, jota psyykkisesti sairastunut henkilö saa. Näin ollen mielenterveys-

kuntoutukseksi voi luokitella niin yksilöön kohdistuvat kuntouttavat toimet psykiatrisissa 

hoitolaitoksissa kuin yleisesti mielenterveyttä edistävät toimenpiteet yhteisöissä (Kun-

toutussäätiö n.d.a). 

 

Mielenterveys nähdään usein jatkumona, jossa toisessa päässä on terveys, toisessa 

mielen sairaudet. Jatkumoajattelun mukaisesti mielenterveys ei ole mielenterveyskun-

toutuksen kohde vaan pikemminkin tavoite. Psyykkisten sairauksien ehkäisy, niistä ai-

heutuvien haittojen vähentäminen ja toimintakyvyn tukeminen voisi auttaa kuntoutta-

maan ihmisiä. Mielenterveyskuntoutuksen voi myös nähdä tähtäävän vahvistamaan mie-

lenterveyttä tukevia tekijöitä sen sijaan, että pelkästään pyritään ratkaisemaan ongelmia. 

Mielenterveys ei koskaan ole vaan yksilöstä kumpuavaa, vaan on sidoksissa ympäris-

töön, sosiaalisiin ja yhteiskunnallisiin tekijöihin. Mielenterveyskuntoutujan toimintaympä-

ristö on siksi aina mielenterveyskuntoutuksen kohteena. (Kuntoutussäätiö n.d.b.) 

 

Yleisin Kelan myöntämä kuntoutustoimenpide psyykkisesti sairaille on psykoterapia (Jär-

vikoski – Härkäpää 2011: 237). Edelleen psykologinen ja psykiatrinen auttamistyö pe-

rustuu useimmiten häiriö- ja sairauskeskeisiin lähtökohtiin, jolloin mielenterveyskuntou-

tujan oma tavoitteellisuus helposti ohitetaan. Kuitenkin mielenterveyskuntoutujan omat 

toiveet, tarpeet, sanastot, kuvittelukyky ja toimintamahdollisuudet on saatava kuntoutuk-

sen keskiöön, mikäli tavoitteena on kannustaa kuntoutujaa aktiiviseksi toimijaksi. (Riiko-

nen, Eero 2008: 159 – 160.) 
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2.1 Mielenterveyskuntoutujien asema työelämässä 

 

31.12.2014 työkyvyttömyyseläkkeellä olevia oli Suomessa 146 764. Heistä 86 389 saivat 

työkyvyttömyyseläkettä mielenterveyden tai käyttäytymisen häiriöiden vuoksi. (Kela n.d.) 

Toistuva masennus ja kaksisuuntainen mielialahäiriö ovat olleet nousussa työkyvyttö-

myyseläkkeelle jäämisen syinä viime vuosina (Karinen 2010: 71).  

 

Vuorikurun mukaan (2012: 7) poissaolot työstä masennuksen takia on tasaisesti lisään-

tynyt 2000-luvun aikana. Tilanteen parantamiseksi on korostettu ennaltaehkäiseviä pal-

veluja. Vuorikuru (2012: 7) painottaa, että ennaltaehkäisevien toimenpiteiden lisäksi pi-

tää myös kehittää ja vauhdittaa työhön paluuta. 

 

Mieli 2009 -työryhmän mukaan psyykkiset sairaudet ja päihdehäiriöt ovat yleisiä pitkäai-

kaistyöttömien työkykyä uhkaavia sairauksia. Työryhmän mukaan psyykkisiin sairauksiin 

liittyvä työkyvyttömyys on lisääntynyt voimakkaasti, vaikka mielenterveysongelmat eivät 

sinänsä ole lisääntyneet. (Mielenterveys- ja päihdesuunnitelma 2009:13, 36.) 

 

2.2 Mieletöntä valoa – Mielenterveyskuntoutujien työllistymishanke 

 

Työelämän yhteistyökumppani opinnäytetyössä on Sosped säätiön Mieletöntä valoa -

hanke. Mieletöntä valoa -hankkeen tavoitteena on parantaa mukana olevien mielenter-

veyskuntoutujien ja kehitysvammaisten työllistymismahdollisuuksia. Mielenterveyskun-

toutujille järjestetään vertaistuottajakoulutusta, jonka sisältö painottuu mediatyöskente-

lytaitojen perusteisiin. Koulutuksissa harjoitellaan muun muassa leikkaamista, äänittä-

mistä ja kameran käyttöä. Mielenterveyskuntoutujia koulutetaan myös toimimaan kehi-

tysvammaisten tukena media- ja kulttuurituotannoissa. Toiminnan tavoitteena on, että 

edellä mainittuihin ryhmiin kuuluvien henkilöiden, opiskelijoiden ja alan ammattilaisten 

kanssa syntyy omaehtoista toimintaa, josta kumpuaa mediasisältöjä ja kulttuuritapahtu-

mia. Ajatuksena on, että yhteisen asian innostamana ja kohtaamisten kautta syntyy uu-

sia yhdistelmiä, joista kumpuaa uusia luovia asioita media- ja kulttuurialan saralla. (Sos-

ped säätiö n.d.b) 

 

Mieletöntä valoa -hanke tarjoaa mahdollisuuksia tehdä ja kokeilla asioita yhdessä, tuot-

taa erilaisia tapahtumia ja pop up -radioasemia. Työelämävalmiudet, itseilmaisu ja mah-

dollisuus osallistua julkiseen keskusteluun vahvistuvat tekemisen kautta. (Sosped säätiö 

n.d.b) 
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Mieletöntä valoa -hankkeen toiminta perustuu ajatukselle, että kehitysvammaisilla ja 

mielenterveyskuntoutujilla on keskivertoa vaikeampaa löytää mielekästä tekemistä, 

jossa oman potentiaalin käyttö on mahdollista. Sellaisen opiskelu- tai työpaikan löytämi-

nen, jossa mainitut ehdot täyttyvät, on mielenterveyskuntoutujille ja kehitysvammaisille 

vaikeampaa kuin muulle väestölle. (Sosped säätiö n.d.b) 

 

Mieletöntä valoa -hanke käyttää hankkeeseen osallistuvista mielenterveyskuntoutujista 

(ja kehitysvammaisista) termiä ”vertaistuottaja”. Opinnäytetyössä noudatan samaa linjaa 

ja puhun vertaistuottajista. Vertaistuottaja on terminä osuva, termi kertoo mistä opinnäy-

tetyössä on kyse, tuotamme yhdessä tapahtumaa vertaisina. 

 

3 Osallisuus tapahtuman järjestämisessä -tukemassa osallisuutta työelä-
mässä 

 

Opinnäytetyön teoreettisena viitekehyksenä on osallisuus. Osallisuuden mahdollistami-

nen ja toteutuminen on lähtökohtana toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioin-

nissa. Osallistuminen toimii opinnäytetyössä osallisuuden tukena. 

 

3.1 Osallisuus 

 

Osallisuuden käsitettä on 2000-luvun aikana käytetty Suomessa laajasti, ja osallisuuden 

käsitteeseen on yhdistetty toisistaan poikkeavia merkityksiä (Nivala – Ryynänen 2013: 

9; ks. myös Specialpedagogiska skolmyndigheten 2012). Tyypillisesti yleisesti ja laajasti 

käytettyjen termien merkitys vaihtelee käyttötilanteen mukaan, eikä käsitteitä aina mää-

ritellä täsmällisesti. Myös osallisuutta on käytetty vailla täsmällistä määritelmää ja vaih-

televin merkityksin. Yrityksistä huolimatta osallisuudelle ei ole pystytty laatimaan täsmäl-

listä ja yleisesti hyväksyttyä määritelmää, jonka voi nähdä ongelmallisena. Käsitteen laa-

juuden takia voi osallisuudella perustella mitä tahansa poliittista toimintaa. (Kiilakoski 

2007:10.) Usein osallisuus mielletään kaikille hyvänä ja tavoittelemisen arvoisena 

asiana, minkä takia osallisuuden määritteleminen on jäänyt puutteelliseksi (Nivala – Ryy-

nänen 2013: 18). 
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Osallisuus käsitteenä viittaa siihen, että on osallinen jossakin toiminnassa, yhteydessä 

tai suhteessa (Specialpedagogiska skolmyndigheten 2012). Osallisuus -käsitettä käyttä-

essä tulee aina aluksi määritellä missä yhteisössä ollaan tai haluttaisiin olla osallisia. 

Sosiaalipedagogisesta näkökulmasta osallisuus nähdään ikään kuin suhteena, osalli-

suus toteutuu yksilön ja yhteisön välisessä suhteessa. Yhteisöt, joissa voi olla osallisena, 

ovat keskenään hyvin eriluontoisia ja kokoisia. (Nivala – Ryynänen 2013: 25 – 26.) Se, 

että tarkennetaan missä tai mistä ollaan, taikka haluttaisiin olla osallisia, ei kuitenkaan 

läheskään riitä täsmentämään, mitä osallisuudella tarkoitetaan (Nivala – Ryynänen 

2013: 26).  

 

Julkishallinnollisessa osallisuuskeskustelussa esillä on ollut erityisesti kaksi suurta yh-

teiskunnallista teemaa, sosiaalinen osallisuus ja yhteiskunnallinen osallistuminen. Sosi-

aalisella osallisuudella mitataan sosiaalista syrjäytymistä ja köyhyyttä. Yhteiskunnalli-

sella osallistumisella taas mitataan poliittisen vaikuttamisen mahdollisuuksia ja aktiivista 

kansalaisuutta. Sosiaalisen osallisuuden vastakohdaksi nousee osattomuus, etenkin 

osattomuus yhteiskunnan tarjoamiin voimavaroihin, jotka turvaavat elintason ja elämän-

laadun. Yhteiskunnallisen osallistumisen vastakohdaksi nousee passiivisuus, joka on 

vahvemmin kokemuksellinen kuin elintasoon liittyvä osallisuus tai osattomuus. Käsitteitä 

kuten välinpitämättömyys, syrjäytyminen ja vieraantuminen on myös käytetty osallisuu-

den vastakohtina. Osallisuuden vastakäsitteiden tai -kohtien avulla on pystytty tarkenta-

maan käsitystä siitä, mitä osallisuus ei ainakaan ole. (Nivala – Ryynänen 2013: 18 – 20.) 

 

Englanninkieliset käsitteet participation, inclusin ja social engagement ovat joidenkin tut-

kijoiden lähtökohtana osallisuus -käsitteelle jolloin osallisuus määritellään sen kautta, 

että kuuluu ja kiinnittyy yhteisöön, on mukana yhteisön elämässä ja toiminnassa. Näin 

tulkittuna osallisuus on vahvasti kokemuksellista jonka perustana on tunne siitä, että 

kuuluu yhteisöön. (Nivala – Ryynänen 2013: 20.) Eräs tapa jäsentää osallisuus sosiaali-

pedagogisesti on, että ihminen on osallinen yhteisössä silloin kun hän on osa yhteisöä, 

toimii osana yhteisöä ja kokee olevansa osa yhteisöä (Nivala – Ryynänen 2013: 26). 

 

Sekä yksilöltä että yhteisöltä edellytetään joitakin asioita, jotta osallisuus suhteessa voisi 

toteutua. Vaatimuksena on, että yksilö hyväksytään yhteisön jäseneksi ja hän haluaa 

kuulua joukkoon. Yhteisön pitää tarjota yhteenkuuluvuuden mahdollisuuksia ja yksilön 

pitää tiedostaa, että hän kuuluu johonkin. Yksilöllä pitää myös olla osallistumismahdolli-

suuksia ja hänen on tiedostettava oma merkityksensä osana yhteisöä. Osallisuuden 

edellytyksiä ovat lisäksi, että yhteisö tarjoaa aitoja toimintamahdollisuuksia, joita yksilö 
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kykenee hyödyntämään. Tämän toteutuminen taas vaatii yksilöltä jonkinlaista osallistu-

mista ja riittävää osallistumisvalmiutta. Osallisuus on mahdollista toteutua ainoastaan 

kun on mahdollisuus toimia, tulla kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään, arvokkaana 

osana yhteisöä. Tulee myös olla valtaa ja todellinen mahdollisuus vaikuttaa. Lisäksi osal-

lisuus edellyttää vastuunkantoa ja toimintaan sitoutumista. (Nivala – Ryynänen 2013: 

27). Osallisuuden mahdollistaminen vaatii, että yhteisö on turvallinen, jokainen voi olla 

oma itsensä ja tuoda näkemyksiään esiin. Jokaisen näkemyksiä pitää kuunnella ja jokai-

sella pitää olla valtaa vaikuttaa toimintaan. (Kiilakoski 2007: 13 – 14.) 

 

3.2 Osallistuminen osallisuuden tukena 

 

Osallistumisen ja osallisuuden väliin ei voi vetää yhtäläisyysmerkkiä, eikä osallisuutta 

välttämättä synny siitä, että osallistuu. Osallistuminen yhteiseen toimintaan, yhteen tule-

minen ja ylipäänsä ihmisten liikkeelle lähtö on kuitenkin usein sinänsä arvokasta. Par-

haimmillaan osallistuminen tukee osallisuutta vahvistaen yhteisöön kuulumisen tunnetta 

ja yhteisöllisiä suhteita. Konkreettisten ja mielekkäiden osallistumismahdollisuuksien tar-

joaminen, sekä osallistumisvalmiuksia ja -haluja kehittävä osallistuminen kuuluu sosiaa-

lipedagogisen toiminnan perusluonteeseen. Ollakseen sosiaalipedagogista, osallistumi-

sen tulee lisäksi olla yhteistoiminnallista, reflektiivistä ja dialogista. (Nivala – Ryynänen 

2013:30, 32.) 

 

Aito osallistuminen vaatii herkistymistä ja motivoitumista. Kyky ihmisten herkistämiseen 

on yksi ammatillisen innostajan perusvalmiuksista. Ihmisten omat käsitykset siitä, mitä 

he tarvitsevat toimii motivoitumisen lähteenä. Ihmisen herkistäminen tarkoittaa hänen 

herättelemistään ja tietoisuutensa koskettamista. Motivointi on astetta enemmän. Sillä 

herätellään juuri tietty intressi, saadaan ihmisen huomio kiinnittymään sellaiseen toimin-

taan, jonka hän kokee oman elämänsä kannalta merkitykselliseksi ja arvokkaaksi. (Kurki 

2000: 133 – 134.) 

 

4 Osallisuutta edistävä ja mahdollistava projekti 

 

Opinnäytetyön tehtävä on kokeilla uutta tapaa löytää linkki Mielenterveyskuntoutujien ja 

työelämän välillä, avata mahdollisuuksia mielenterveyskuntoutujille tulla osallisiksi työ-
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elämässä ja tehdä itseä kiinnostavaa työtä. Mieletöntä valoa -hankkeen tiimoilta on esi-

tetty ajatus siitä, että tapahtumaa voisi järjestää vuosittain, joten opinnäytetyö on pilotti-

projekti. Yksi mieletöntä valoa -hankkeen tavoitteista on parantaa mukana olevien ihmis-

ten työllistymismahdollisuuksia (Sosped säätiö n.d.b). Joillakin ryhmillä voi olla lähtökoh-

taisesti valtaväestöä heikommat mahdollisuudet ja valmiudet osallistua ja olla osallisia 

(Kiilakoski 2007: 13 – 14). Opinnäytetyön ennakko-oletus on, että mielenterveyskuntou-

tujat on ryhmä, jolla on heikommat edellytykset päästä osallisiksi työelämään valtaväes-

töön nähden. 

 

Toinen osallisuuden aspekti ja opinnäytetyön tavoite on mahdollistaa ja toteuttaa Miele-

töntä valoa -hankkeeseen osallistuvien mielenterveyskuntoutujien osallisuus itse tapah-

tumajärjestämisen projektissa. Ajatuksena on, että projektin aikana saatu osallisuuden 

kokemus edesauttaa tulevaisuuden osallisuuden kokemuksia työelämässä ja muissa yh-

teisöissä. Tavoitteena on, että vertaistuottajat kokevat arvokkaaksi osallistumista tapah-

tuman suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa. Opinnäytetyössä tähdätään siihen, 

että jokainen osallistuja on osa yhteisöä, kokee olevansa osa yhteisöä, sekä toimii osana 

yhteisöä läpi projektin (ks. Nivala – Ryynänen 2013: 26). Opinnäytetyön teesin mukaan 

osallisuuden kokemus tapahtumajärjestämisen projektissa tukee osallisuuden koke-

musta myöhemmin muissa yhteisöissä, esimerkiksi työelämässä. Opinnäytetyössä kä-

sitellään osallisuutta suhteena kahdessa eri yhteisössä, toisaalta tapahtumajärjestämi-

sen yhteisössä ja toisaalta työelämässä. 
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Kuvio 1. Osallisuuden kaksi tasoa opinnäytetyössä 

 

4.1 Toteutuksen lähtökohdat 

 

Opinnäytetyön idea syntyi siitä, kun tutustuin Mieletöntä valoa -hankkeeseen innovaatio-

opintojen tiimoilta keväällä 2015. Maaliskuussa 2015 sovimme Mieletöntä valoa -hank-

keen työntekijöiden kanssa, että suunnittelen ja toteutan mielenterveyskuntoutujien 

kanssa tapahtuman syksyllä 2015, jonka tarkoituksena on edistää mielenterveyskuntou-

tujien osallisuutta työmarkkinoilla. 

 

Opinnäytetyön osallisuustasojen saavuttamiseksi on etukäteen tiedostettu kaksi haas-

tetta, joita seuraavaksi avaan. 

  

4.1.1 Haasteet ja niiden huomiointi suunnitteluvaiheessa 

 

Tehtävän onnistumisen kannalta on tiedostettu kaksi haastetta. Ensinnäkin haasteena 

on saada järjestöjen edustajia osallistumaan tapahtumaan. Järjestöille pitää pystyä 

osoittamaan, että projektiin osallistuvilla vertaistuottajilla on tarjota heidän tarvitsemansa 

media- ja kulttuurialan osaamista. Toinen haaste on vertaistuottajien motivointi mukaan 

suunnittelemaan ja toteuttamaan tapahtumaa. Miten motivoida ihmisiä mukaan ja saada 
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motivaatio ylläpidettyä on haaste, joka on ollut projektin suunnittelun lähtökohtana ja ehto 

sen onnistumiselle. 

 

Maaliskuussa 2015 tapasin Mieletöntä valoa – hankkeen työntekijöitä ja pohdimme mi-

ten mielenterveyskuntoutujia saisi innostettua osallistumaan tapahtuman suunnitteluun 

ja toteutukseen. Sovimme, että osallistun kevään 2015 aikana Mieletöntä valoa – hank-

keen järjestämiin koulutustilaisuuksiin, jossa tavoitteena on tutustua hankkeeseen osal-

listuviin vertaistuottajiin, sekä heidän taitoihinsa ja osaamiseensa. Osallistuin yhteensä 

viiteen koulutukseen. Koulutustilaisuuksien aikana osallistujat saivat tietoa tapahtu-

maideasta ja kiinnostusta suunnitella ja toteuttaa tapahtumaa löytyi. Tutustuessa ver-

taistuottajiin kävi ilmi, että heillä on hyvin laajasti media- ja kulttuurialan kiinnostusta ja 

osaamista, kuten graafinen suunnittelu, sisällön tuottaminen, tiedottaminen, tekniikan 

hoitaminen. Näistä on etua tapahtuman järjestämisessä. 

 

Vertaistuottajia yhdistää kiinnostus media- ja kulttuurialaa kohtaan, mutta persoonina he 

ovat erilaisia. Arvomaailma, tausta ja nykytilanne ovat eroavia tekijöitä. Kuntoutuspro-

sessiltaan vertaistuottajat ovat hyvin eri vaiheissa ja vertaistuottajien mielenterveyson-

gelmat ja diagnoosit eroavat toisistaan. Taustatiedon varassa ensimmäisiä tapaamisia 

suunniteltiin siltä teoriapohjalta, että yhteisten päämäärien, arvojen ja strategioiden tie-

dostaminen on tärkeää, jotta yhteistyö sujuu (ks. Liukkonen – Jaakkola – Kataja 2006: 

225). Avoin keskustelu, ajatusten, mielipiteiden, kokemusten ja arvojen vaihtaminen kes-

kenään on tärkeässä osassa motivaation edistämisessä ja ylläpitämisessä (Liukkonen – 

Jaakkola – Kataja 2006: 222).  

 

Järjestöjä, joita vertaistuottajat pitävät kiinnostavina työnteon näkökulmasta oli lähestytty 

keväällä 2015. Alustavan kartoituksen ansiosta oli tiedossa, että järjestöissä on kiinnos-

tusta osallistua tapahtumaan ja tarvetta vertaistuottajien media- ja kulttuurialan osaami-

selle on. 

 

Mielenterveyskuntoutuksen perusteet, kuulluksi tuleminen ja päätösvalta, avoin ja vas-

tavuoroinen keskustelu sekä osallistuminen tukevat osallisuutta ja ovat sinänsä arvok-

kaita. Seuraavaksi pureudun näihin teemoihin ja osoitan miten projektin suunnitteluvai-

heessa näitä on huomioitu. 

 

 



11 

  

4.1.2 Mielenterveyskuntoutuksen perusteet osana projektia 

 

Vaikka opinnäytetyö ei ole kuntouttavaa tai terapeuttista työtoimintaa, niin toiminnan 

suunnittelussa ja toteutuksessa pyritään noudattamaan hyvän kuntoutuksen ehtoja (ks. 

tämän työn luku 2). Tavoitteena on ollut varmistaa, ettei vertaistuottajien omaa tavoit-

teellisuutta ohiteta ja että jokaisen omat toiveet, tarpeet ja toimintamahdollisuudet pää-

sevät esiin ja konkretisoituvat (ks. Riikonen 2008: 159 – 160). Toiveiden, tarpeiden ja 

tavoitteellisuuden mahdollistaminen näkyy siinä, että jokainen pääsee vaikuttamaan sii-

hen mitä järjestöjä kutsutaan ja mitä tapahtuman sisältöön tulee kuulumaan, ylipäänsä 

tapahtuman luonteeseen. Toimintamahdollisuudet nousevat esiin niin osallisuudessa 

kuin kuntoutuksessa. Mahdollisuuksia toimia pitää projektin aikana pystyä jokaiselle tar-

joamaan, sekä tukea jokaisen toimintavalmiuksien kehittymistä. Riikosen (2008: 159 – 

160) mukaan kuntoutuksen keskiöön pitää myös saada kuntoutujan sanastot ja kuvitte-

lukyky mikäli tavoitteena on kannustaa kuntoutujaa aktiiviseksi toimijaksi. Sillä, että läh-

tee ns. tyhjältä pöydältä mahdollistaa sen, että vertaistuottajat pääsevät aktiivisiksi toi-

mijoiksi. Tavoitteena on, että jokaisen kuvittelukyky pääsee esiin ja, että jokainen saa 

omin sanoin määritellä mitä tulevaisuudessa haluaa saavuttaa työmarkkinoilla, sekä 

määritellä mitä itse haluaa saavuttaa osallistumalla tapahtumaan. Tärkeää on, että jo-

kainen kokee pystyvänsä osallistumaan omana itsenään, käyttäen omaa sanastoa, niin 

puhutussa kielessä kuin muissakin ilmaisutavoissa. 

 

4.1.3 Kuulluksi tuleminen ja päätösvalta 

 

Puurosen (2014: 6) mukaan muun muassa mielenterveyskuntoutujat on ryhmä, jossa 

kokemus kuulluksi tulemisesta on heikko. Joitakin ihmisryhmiä kuullaan huonosti, koska 

heidän nähdään kuuluvan ns. alaluokkaan tai B-luokan kansalaisiin, joiden asioista asi-

antuntijoilla on oikeus päättää (Puuronen 2014: 6). Freiren (2005: 44 – 45) mukaan ny-

kyinen yhteiskuntamme muodostuu sorretuista ja sortajista ja sortajien yritykset pehmen-

tää tai kaventaa sortajien valtaa on valheellista jalomielisyyttä. Jotta jatkossakin voisi 

osoittaa jalomielisyyttä tai anteliaisuutta, on vastaisuudessakin oltava epäoikeudenmu-

kaisuutta. Vaikka syntyisikin vapautumista, jolla vapautettaisiin sekä sortajia että sorret-

tuja luodusta valta-asemasta, entiset sortajat eivät luultavasti kokisi itseään vapaiksi. 

Sortajien oikeuksia joutuisi nimittäin rajoittamaan, jotta asetelma katkeaisi, jolloin sorta-

jista tuntuisi siltä kun heidän oikeuksiaan poljettaisiin, vaikka todellisuudessa muiden oi-

keuksia lisättäisiin. (Freire 2005: 44 – 45, 59 – 60.) Aito antautuminen sorrettujen asialle 
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vaatii jatkuvaa itsetutkiskelua. Vallitsevaa tilannetta ei voi muuttaa mikäli kokee omaa-

vansa ”vallankumouksellista” viisautta, jota pitää sorretuille jakaa tai tyrkyttää. Mahdolli-

suus muutokseen on menetetty mikäli pitää sorrettuja oppimattomina tai jos pyrkii teke-

mään vaikutuksen omalla asemallaan. (Freire 2005: 63 – 64.) Freire tarjoaa yhden mah-

dollisen vastauksen kysymykseen; miksi mielenterveyskuntoutujia kuullaan huonosti. 

Ehkä omasta vallasta kiinnipitäminen estää näkemästä mielenterveyskuntoutujaa oman 

elämänsä asiantuntijana. Saatetaan pelätä oman aseman puolesta. 1970-luvulla anti-

psykiatrinen liike, joka kyseenalaisti psyykkisten sairauksien olemassaoloa, voimistui 

(Lagerspetz 2000: 80). Tällöin alan ammattilaiset kokivat Lagerspetzin (2000: 80) mu-

kaan heidän valtansa heikkenevän ja työn mielekkyyden vähenevän. Oli syy kuulluksi 

tulemisen puutteelle mikä tahansa, haluan projektissa varmistaa jokaisen kuulluksi tule-

misen ja jokaisen päätösvalta. 

 

4.1.4 Vastavuoroinen ja avoin keskustelu sekä osallistuminen 

 

Vastavuoroinen ja avoin keskustelu on noussut yhdeksi tärkeimmäksi työvälineeksi kun 

työntekijöiden motivaatiota ja työyhteisön sisäistä ilmapiiriä on kehitetty. Vuorovaikutus-

taidot ovat hyvän keskustelun lähtökohta. Vuorovaikutuksessa vaihdetaan keskenään 

ajatuksia ja mielipiteitä. On mahdollisuus vaikuttaa muihin, vuorovaikutus on sosiaalista 

vaihtoa. (Liukkonen – Jaakkola – Kataja 2006: 222.) Osapuolten tunteet ja arvomaailma 

vaikuttavat vuorovaikutukseen. Keskustelu on yleensä helppoa jos keskustelijoiden ar-

vomaailmat kohtaavat. Erilainen arvotausta taas saattaa johtaa siihen, että joutuu eri 

linjoille yhteisessä toiminnassa ja keskusteluissa. Omien arvojemme mukainen toiminta 

herättää meissä myönteisiä tunteita ja vaikuttaa käyttäytymiseemme myönteisesti. 

Omien arvojemme vastainen toiminta taas herättää negatiivisia tunteita ja negatiivista 

toimintaa. (Liukkonen – Jaakkola – Kataja 2006: 223.) Keskeinen tekijä vuorovaikutuk-

sessa on päämäärien, arvojen ja strategioiden tiedostaminen. Selkeä kuva siitä minne 

olemme menossa auttaa näkemään, että vaikka ajatusmaailmat eroavat toisistaan, kan-

nattaa työskennellä yhdessä yhteisen päämärän saavuttamiseksi. (Liukkonen – Jaak-

kola – Kataja 2006: 225.) Tapahtuman suunnittelu on ajateltu käynnistyvän keskustelulla 

toiminnan päämäärästä/päämääristä, mitä haluamme konkreettisesti saavuttaa tapahtu-

malla, mitkä ovat motiivit osallistua (strategiat). Läpi projektin tulemme palaamaan mo-

tiiveihin ja päämäärään/päämääriin, mietimme miten voimme päämäärää/päämääriä 

saavuttaa. Lisäksi tulemme pohtimaan mitä arvoja toiminnassa pitää olla, jotta päämää-

riä saavutetaan ja motivaatio pysyy yllä. 
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Sosiaalipedagogisessa toiminnassa osallistuminen on sekä tavoite että toiminnan 

muoto. Ollakseen sosiaalipedagogista, osallistumisen pitää perustua yhteistoiminnalli-

suuteen, reflektiivisyyteen ja dialogisuuteen. (Nivala – Ryynänen 2013: 32 – 33.) Yhteis-

toiminnallisuus näkyy opinnäytetyön projektissa sillä tavalla, että toimimme yhdessä pro-

jektin alusta loppuun asti. Mieletöntä valoa -hanke on mielenterveyskuntoutujien työllis-

tymishanke, joten opinnäytetyössä lähdetään siitä oletuksesta, että toimintaan osallistu-

vat vertaistuottajat haluavat päästä tekemään itseä kiinnostavaa media- ja kulttuurialaan 

liittyvää työtä. Vertaistuottajat osallistuvat toiminnan suunnitteluun, toteutukseen ja arvi-

ointiin. Avoimen ja vastavuoroisen keskustelun avulla on tarkoitus saavuttaa reflektiivi-

syyttä. Suunnittelu alkaa hyvissä ajoin, jotta ideoita ehtii reflektoida ja suunnitelmia muut-

taa. Sosped säätiön (n.d.a) mukaan vastavuoroisuus mahdollistaa dialogin. Dialogi on 

kohtaamista, jolla pyritään yhteiseen oppimiseen ja toimintaan, mikä vaatii nöyryyttä. 

Nöyryyteen sisältyy tietoisuus omasta tietämättömyydestä sekä ymmärrys siitä, ettei ole 

muita erikoisempi. Dialogiin ei voi päästä mikäli pitää muita tietämättöminä ja itseä tie-

dostavana ja totuutta omaavana. Aito kohtaaminen vaatii sen tiedostamista, ettei kukaan 

ole täysin tietämätön eikä myöskään kaikkea tietävä. Kohtaamisessa on vaan ihmisiä, 

jotka keskustelemalla pyrkivät lisäämään tietoa, oppimaan uutta. (Freire 2005: 98 – 99.) 

Pyrkimyksenä on luoda suunnittelutapaamisissa ilmapiiri, joka mahdollistaa vastavuo-

roista ja avointa keskustelua, dialogia. Läpi projektin opinnäytetyön tekijän on tarkastel-

tava omaa suhdetta muihin kriittisesti. Tilanteeseen, jossa itseä pitää muita tiedostavam-

pana ei saa ajautua, eikä opinnäytetyön tekijä saa alkaa tekemään päätöksiä vertais-

tuottajien puolesta, vaan päätösten on synnyttävä yhteisten keskusteluiden kautta. 

 

Sosiaalipedagogiikan viitekehyksestä katsottuna osallisuuden viittauskohta on lähes it-

sestään selvästi sosiokulttuurinen innostaminen (Nivala – Ryynänen 2013: 32 – 33). 

Vaikka opinnäytetyössä toiminta ei täytä kaikkia sosiokulttuurisen innostamisen ehtoja, 

niin siitä löytyy sen piirteitä. Osallistava metodologia sosiokulttuurisessa innostamisessa 

tarkoittaa käytännössä, että vuorovaikutuksessa ihmiset toimivat yhdessä yhteisen pää-

määrän suuntaan (Kurki, Leena 2000: 89). Osallistumisen, toiminnan avulla on tavoit-

teena saada aikaan muutoksia yhteiskunnassa (Kurki, Leena 2000: 89). Näiltä osin opin-

näytetyön tulisi täyttää sosiokulttuurisen innostamisen piirteitä. Avoimen ja vastavuoroi-

sen keskustelun avulla tarkoituksena on löytää toiminnalle yhteisiä päämääriä sekä in-

nostaa vertaistuottajia toimimaan näiden päämäärien saavuttamiseksi. Samalla opinnäy-

tetyön tavoitteena on omalta osaltaan osallistua keskusteluun mielenterveyskuntoutujien 

työllistymisoikeudesta itseä kiinnostavaan alaan. 
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4.2 Toteutus 

 

Seuraavaksi opinnäytetyön toteutusta kuvataan vaiheittain. Myös toteutuksessa huomi-

oituja yleisiä osallisuutta tukevia käytäntöjä käsitellään. 

 

4.2.1 Ensimmäinen ja toinen suunnittelutapaaminen 

 

Viimeisen Mieletöntä valoa - hankkeen järjestämän koulutuspäivän aikana sovittiin ver-

taistuottajien kanssa ajankohdasta, jolloin kokoonnumme ja tapahtuman suunnittelu al-

kaa. Mieletöntä valoa -hankkeen vertaistuottajilla on oma facebook-ryhmä, jonne tapaa-

misen ajankohdasta sekä tapahtuman ideasta tiedotettiin. Ensimmäiseen tapaamiseen 

osallistui yhdeksän vertaistuottajaa, joiden kanssa tapahtuman ideaa käytiin läpi. Tilai-

suuden alussa oli puhetta siitä, onko tapahtuman järjestäminen vertaistuottajille mielei-

nen tapa edistää osallisuuttaan työmarkkinoilla, vai haluaisivatko he tehdä jotain muuta. 

Vertaistuottajat toivat esiin tapahtuman suunnittelun ja toteutuksen olevan sinänsä hyvä 

kokemus ja se toimii itsessään työnäytteenä. Keskustelun pohjalta päädyimme järjestä-

mään tapahtuman. 

 

Vertaistuottajat kirjasivat ylös omat motiivinsa osallistua tapahtuman suunnitteluun ja to-

teutukseen (Liite 1). Vertaistuottajia motivoi sekä itse tapahtuman järjestämiseen liittyvät 

asiat että sen tavoite edistää osallisuutta työelämässä. Motiiveissa nousi esiin uuden 

kokeminen ja oppiminen, verkostoituminen ja suhteiden luominen, uusiin ihmisiin tutus-

tuminen, työn saanti ja halu olla avuksi/hyödyksi. Lisäksi vertaistuottajia motivoi pääsy 

tutustumaan järjestöjen toimintaan, projektin tarjoama vaihtelu rutiineihin, kiinnostus me-

dia-alaa kohtaan, mielenkiinto nähdä miten järjestöissä suhtaudutaan vertaistuottajiin, 

mitä projektista seuraa sekä projektin sidos isoihin asioihin. Painotettiin jokaisen motiivin 

arvokkuutta. Motivointi tarkoittaa, että saa ihmisen huomion kiinnittymään toimintaan, 

jonka kokee merkitykselliseksi ja arvokkaaksi (Kurki 2000: 133). Motiivipohdinnan ja -

keskustelun yhtenä tarkoituksena oli saada herätettyä vertaistuottajia miettimään, onko 

tapahtuman järjestäminen heille merkityksellinen ja arvokas kokemus. 

 

Tapahtuman sisältöä lähdimme miettimään käyttäen aivoriihimenetelmää. (Innokylä.fi 

2015). Menetelmänä aivoriihen tarkoituksena on tuottaa paljon luovia ideoita antaen jo-

kaiselle osallistujalle mahdollisuuden osallistua suunnitteluun (Innokylä.fi 2015). Ensin 

kävimme läpi aivoriihtä menetelmänä, jonka jälkeen totesimme ”ongelman” olevan ide-

oiden keksiminen tapahtumalle. Jokainen sai tämän jälkeen kirjoittaa ylös ideoita viiden 
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minuutin ajan. Painotettiin, että kaikki ideat ovat tervetulleita. Keräsimme ideat yhteen 

taululle ja keksimme yhdessä lisää.  

 

Ensimmäisessä tapaamisessa mietimme mitä kaikkea tapahtuman järjestäminen vaatii, 

nimeä tapahtumalle ja tapahtumaan kutsuttavia järjestöjä. Ehdotukset kirjattiin ylös ja 

jätimme ne hautomaan. Toiminnan ajatus pohjautui siihen, että usein ideoita syntyy kun 

niitä jäädään miettimään, eikä päätöksenteossa kiirehditä. Jotta osallisuus voisi toteutua, 

pitää olla valtaa ja aito mahdollisuus vaikuttaa (Nivala – Ryynänen 2013: 27), minkä takia 

jätimme päätöksenteon tapahtuman sisällöstä, kutsuttavista järjestöistä ja tapahtuman 

nimestä myöhempään ajankohtaan, jotta jokaisella olisi mahdollisuus rauhassa miettiä 

omaa kantaa ja keksiä lisää ideoita. 

 

Toisen tapaamisen alussa palasimme motiiveihin osallistua tapahtumaan ja sen suun-

nitteluun sekä puhuimme siitä, mitä arvoja meillä voisi olla, jotka tukisivat projektia ja 

motivaation ylläpitoa. Jokainen paikallaolija osallistui keskusteluun ja sovimme kuudesta 

arvosta, joita projektin aikana noudatamme (Liite 2). Vertaistuottajilla on toisistaan eroa-

via arvoja ja arvokeskustelun tavoitteena oli paitsi ylläpitää motiiveja osallistua projektiin, 

myös yhteisten arvojen avulla ylläpitää ja vahvistaa onnistunut yhteistyö ja aito vuorovai-

kutus vertaistuottajien välillä. Arvojen tiedostaminen on yksi keskeinen seikka vuorovai-

kutuksessa ja kun ne on tiedostettu, niin yhteisen päämäärien eteen työskentely on hel-

pompaa siitä huolimatta, että ajattelee eri tavalla (Liukkonen – Jaakkola – Kataja 2006: 

225). 

 

Tapahtuman nimestä äänestettiin toisen tapaamisen aikana niin, että jokainen sai ensin 

antaa lisää ehdotuksia, jonka jälkeen jokainen sai antaa kolmelle nimiehdotukselle oman 

äänensä. Eniten ääniä saaneista tapahtumanimistä valitsimme keskustelun avulla voit-

tajan. Ensimmäisen tapaamisen yhteydessä oli huomattavissa, että tapahtuman nimellä 

on suuri merkitys vertaistuottajille, minkä takia oli tärkeää varmistaa yhdenvertainen tapa 

valita nimi, jotta jokainen saisi kokea olleensa osallinen valinnassa ja saaneensa vaikut-

taa. Vertaistuottajat olivat lopulta yksimielisiä tapahtuman nimestä, mikä näytti tukevan 

yhteenkuuluvuuden tunnetta. 

  

Tapahtuman fyysistä tilaa lähdimme pohtimaan toisen tapaamisen aikana. Ajatuksena 

oli, että halusimme miettiä tilaa tarkkaan ja olla ajoissa liikkeellä, jotta varmasti saisimme 

käyttöömme tapahtumalle sopivan tilan. Vertaistuottajat ehdottivat tilaa, johon yhdellä 
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hankkeen työntekijällä on kontaktit. Sovimme, että pyydämme kyseistä työntekijää ole-

maan yhteydessä tilan omistajaan. Tapahtumapaikan valinta venyi lopulta neljännen ja 

viidennen suunnittelutapaamisen väliin. Päätöksen tilasta tekivät Mieletöntä valoa -hank-

keen työntekijät vertaistuottajien sijaan. 

 

Toisen tapaamisen aikana vertaistuottajat ehdottivat lisää kutsuttavia järjestöjä. Ehdo-

tuksien jälkeen kävimme järjestöjä läpi, yli neljästäkymmenestä ehdotuksesta päätimme 

lähestyä kahtakymmentäkahta järjestöä. Toimimalla niin, että vertaistuottajat itse valitsi-

vat kutsuttavat järjestöt, pystyi varmistamaan sen, että vertaistuottajilla on alustavaa kiin-

nostusta olla yhteisön (järjestön) jäsen. Järjestöjen valintaan suhtauduttiin vakavasti, 

koska työkokemusta ja sisältöä ansioluetteloon on mahdollista saada tekemällä vapaa-

ehtoistyötä. Kutsumalla vertaistuottajia kiinnostavia järjestöjä luotiin mahdollisuus sille, 

että joku innostuisi tekemään vapaaehtoistyötä, jolla voi olla positiivinen vaikutus tule-

vien työmahdollisuuksien kannalta. Vertaistuottajien kanssa puhuttiin tapaamisen aikana 

siitä, että media- ja kulttuurialalla on vaikeaa saada palkallisia töitä ilman työkokemusta, 

minkä takia itseä kiinnostavia töitä on syytä harkita tekevänsä vapaaehtoispohjalta ja/tai 

hyvin pientä korvausta vastaan. 

 

Toisella tapaamiskerralla syntyi idea lähestyä kiinnostavia järjestöjä tiedusteluviestillä 

jonka tarkoituksena oli kartoittaa järjestöjen media- ja kulttuurialan tarvetta ennen varsi-

naisen kutsun lähettämistä. Keskustelussa tiedusteluviestin sisällöstä ilmeni tarve sisäl-

lyttää Mieletöntä valoa -hankkeen tarkoitus siihen. Samoin koettiin tarpeelliseksi kertoa 

vertaistuottajien olevan mielenterveyskuntoutujia, jotka itse suunnittelevat ja toteuttavat 

tapahtuman, toiveena saada itseä kiinnostavaa työtä. Vertaistuottajien media- ja kulttuu-

rialan osaaminen ja intressit ilmenivät tiedusteluviestissä. 

  

Toisen suunnittelutapaamisen aikana palasimme tapahtuman sisällön ideointiin. Yhdis-

timme ideoita ja kävimme läpi aivoriihen neljättä ja viidettä vaihetta; arvioimme ideoita ja 

valitsimme avoimen keskustelun avulla mitä ideoita toteutettaisiin. Myös myöhemmissä 

tapaamisissa ideoihin palattiin ja niitä muokattiin läpi projektin viimeisen suunnitteluta-

paamisen myötä. Toiminta oli reflektiivistä aina suunnitteluvaiheesta, toteutukseen ja ar-

viointiin. Suunnitelmiin palattiin ja niitä muokattiin projektin edetessä. 

 

Panostettiin turvallisen ja rennon ilmapiirin luomiseen, jotta jokainen kokisi pystyvänsä 

olemaan oma itsensä ja tuomaan omia näkemyksiään esiin etenkin kahden ensimmäi-

sen tapaamisen aikana. Vertaistuottajat olivat entuudestaan tuttuja ja olivat tutustuneet 
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opinnäytetyön tekijään koulutusten aikana, mikä edesauttoi turvallisen ilmapiirin luontia. 

Alkuvaiheessa puhuttiin osallistumisen vapaaehtoisuudesta ja painotettiin, että osallis-

tua saa niin aktiivisesti kuin itse haluaa. Ketään ei pakotettu puhumaan ja arvokeskuste-

lun aikana puhuimme toisten ja omien rajojen kunnioittamisesta sekä muiden kunnioitta-

misesta yleisellä tasolla. Yhteiset ruokailuhetket auttoivat osaltaan saavuttamaan rentoa 

ja turvallista ilmapiiriä, kuin myös kiireettömyys päätöksenteossa. Kiireettömyys tarjosi 

jokaiselle aikaa rauhassa miettiä omia kantoja ja tapaamisten välissä tarjoutui mahdolli-

suus kertoa omaa kantaa sähköpostitse siltä varalta, ettei yleisessä tapaamisessa halu-

aisi. Tuettiin jokaisen päätösvaltaa ja kuulluksi tulemisen tunnetta. 

 

4.2.2 Kolmas, neljäs ja viides suunnittelutapaaminen 

 

Kolmannen suunnittelutapaamisen aikana tapahtuman sisältö tarkentui sekä sen aika-

taulu. Osa vertaistuottajista toivat esiin haluavansa tuoda omaa materiaalia, esimerkiksi 

julkaistuja kirjoja ja portfolioita tapahtumaan, josta syntyi idea teemapöydistä. Vertais-

tuottajat sopivat keskenään ketkä ovat missäkin teemapöydässä ja lähtivät suunnittele-

maan omia teemapöytiä keskenään. Tapaamisen aikana vertaistuottajat ottivat tehtäviä 

itselle tapahtuman ajaksi. Sovimme ketkä hoitavat tekniikkaa paikan päällä, ketkä juon-

tavat, ketkä haastattelevat ja ketkä esiintyvät. Kahdeksan vertaistuottajaa olivat sitoutu-

neet tapahtuman toteutukseen kolmannen tapaamiskerran jälkeen. He olivat ottaneet 

omista kiinnostuksen kohteistaan kumpuavia tehtäviä itselle niin tapahtumassa kuin esi-

valmisteluissa. Vertaistuottajien keskinäinen erilaisuus näkyy kiinnostuksen kohteissa, 

jota hyödynnettiin tehtävien jaossa. Jokainen vertaistuottaja sai itse määritellä mitä itseä 

kiinnostaa, mitä tapahtuman eteen ja itse tapahtumassa haluaa tehdä, josta myös ta-

pahtuman sisältö selkeytyi. Kiinnostuksen mukaan osallistujat kerääntyivät pienempiin 

ryhmiin, joissa he miettivät miten juuri he tuovat omaa osaamistaan esiin tapahtumassa. 

Lisäksi graafisesta suunnittelusta ja tiedottamisesta kiinnostuneet vertaistuottajat esi-

merkiksi laativat tiedusteluviestin ja kutsun järjestöille. Toimittamisesta kiinnostuneet loi-

vat tapahtuman sisällön, päättivät juonnoista, haastatteluista jne. Eräs vertaistuottaja 

esitti toiveen esiintyjästä, josta muut vertaistuottajat pitivät. Kyseinen vertaistuottaja oli 

itse yhteydessä artistiin ja buukkasi tämän. Vertaistuottaja, joka hoiti buukkauksen, tekee 

Mieletöntä valoa -hankeen tiimoilta radio-ohjelmaa ja haluaa tulevaisuudessakin työs-

kennellä radiossa. Radiotyöskentelyyn kuuluu artistien ja vierailijoiden buukkaaminen ja 

vertaistuottaja sai siitä kokemusta. Omien toiveiden, tarpeiden ja toimintamahdollisuuk-

sien konkretisoituminen ovat mielenterveyskuntoutuksen perusteita (Riikonen 2008: 159 
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– 160). Jokaisen mahdollisuus toimia omista kiinnostuksen kohteistaan käsin tukee sekä 

osallisuutta että kuuluu mielenterveyskuntoutuksen perusteisiin. 

 

Kolmannen suunnittelutapaamisen aikana syntyi idea käyntikorteista. Samalla sovittiin 

Mieletöntä valoa -hankkeen työntekijän kanssa siitä, milloin hänen kanssaan voi käydä 

omaa CV:tä läpi. Neljänteen suunnittelutapaamiseen mennessä pystyttiin lupaamaan jo-

kaiselle omat käyntikorttinsa ja kävimme tapaamisen aikana yhdessä läpi ideoita siitä, 

mitä käyntikorttiin voisi sisällyttää. 

 

Viidettä suunnittelutapaamista pidettiin tapahtumapaikalla, jolloin suunniteltiin tapahtu-

man visuaalista ilmettä. Tapahtumapaikkana toimi muu kuin vertaistuottajien esittämät 

ideat ja toiveet. Vertaistuottajat näkivät tapahtumapaikan ensimmäistä kertaa silloin kun 

suunnittelutapaamista pidettiin siellä. Kävimme tekniikkaa hoitavien kanssa tapahtuman 

sisältöä läpi ja he pystyivät sen avulla sanomaan mitä välineitä tapahtumaan tarvittaisiin. 

Tekniikkaa hoitavat vertaistuottajat kävivät sopimassa laitteistosta tapahtumapaikan 

henkilökunnan kanssa. 

 

Kolmannen, neljännen ja viidennen tapaamisen aikana tarkoituksena oli ylläpitää turval-

lista ilmapiiriä ja mahdollisuutta vaikuttaa, jonka lisäksi toimintamahdollisuuksien tar-

joamiseen panostettiin. Tehtävien jaon tarkoituksena oli myös sitouttaa vertaistuottajia 

toimintaan ja saada vertaistuottajia oivaltamaan omaa merkitystä projektissa, sekä otta-

maan vastuuta tapahtuman suunnittelusta ja toteutuksesta Toimintaan sitoutuminen, 

vastuunkanto ja aitojen toimintamahdollisuuksien tarjoaminen ovat ehtoja sille, että osal-

lisuus voisi toteutua (Nivala – Ryynänen 2013: 27). 

 

4.2.3 Kuudes suunnittelutapaaminen 

 

Kuudennessa ja viimeisessä suunnittelutapaamisessa kävimme tapahtuman jokaista 

vaihetta läpi ja varmistimme jokaisen tietoisuutta omista tehtävistä. Muutoksia tehtäviin 

tuli vielä tässä vaiheessa. Eräs vertaistuottaja koki esimerkiksi ottaneensa itselle liikaa 

tekemistä kun taas toinen koki haluavansa lisää tehtäviä. Yhdessä nämä vertaistuottajat 

sopivat, mitä tehtävää toinen antaa toiselle, jotta molemmat olisivat tyytyväisiä tehtä-

viinsä. Oli puhetta siitä mitä kukin haluaa itsestään tapahtumassa kertoa ja juontajat loi-

vat vertaistuottajille tapahtumassa esitetyt kysymykset toiveiden perusteella. Jokaista 

vertaistuottajaa haastateltiin tapahtuman aikana ja mietimme yhdessä suunnittelutapaa-

misessa mitä kukin haluaa painottaa ja miten voi ikään kuin myydä omaa osaamista 
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järjestöille. Vertaistuottajat valmistautuivat kohtaamaan työelämän edustajia ja mahdol-

lisia työnantajia. Etenkin viimeisimmässä suunnittelutapaamisessa oli puhetta siitä, mi-

ten osaamistaan voi tuoda esiin niin tapahtumassa kuin muulloinkin sekä miten tarttua 

tilaisuuteen kun järjestö miettii mitä media- tai kulttuurialan osaamista juuri heidän jär-

jestönsä kaipaa. Kävimme läpi miten sopia työtehtävistä ja kenties luoda järjestöjen 

kanssa yhteistyössä uusia toimintamahdollisuuksia. Tapaamisen aikana painotin uskal-

lusta kohdata ja luoda kontakti järjestöjen edustajiin tapahtumassa. Järjestöjen toimin-

taan kun voi ja kannattaa tutustua etukäteen, jotta voi itse ehdottaa mitä lisäarvoa järjes-

tölle voisi tuoda. Vertaistuottajia kehotettiin miettimään millaista työtä he pystyvät teke-

mään, arvioimaan omaa osaamistaan sekä mitä taitoja he haluavat kehittää liittyen työn-

teon valmiuksiin media- ja kulttuurialalla. Aitoja toimintamahdollisuuksia pitää tosiaan 

tarjota, jotta osallisuutta voi syntyä suhteessa, mutta niitä voi myös itse luoda ja niihin 

pitää osata tarttua. Tärkeänä on pidetty vertaistuottajien omaa uskallusta tuoda osaa-

mistaan esiin ja luoda kontakteja työelämään. Samalla on syytä pysyä realistisena omien 

taitojen suhteen ja osaamista on syytä kehittää jatkuvasti. Vertaistuottajat osallistuvat 

Mieletöntä valoa -hankkeen koulutukseen, mikä lisännee heidän osallistumisvalmiuksia 

media- ja kulttuurialaan liittyvissä töissä. Samalla omien kykyjen arviointi kehittyy. Vii-

meisen suunnittelutapaamisen yhtenä tärkeänä tavoitteena oli valmistautua ottamaan 

vastaan tarjottuja työmahdollisuuksia, toisin sanoin toimintamahdollisuuksia. Toiminta-

mahdollisuuksien hyödyntäminen on osallisuuden toteutumisen ehto (Nivala – Ryynänen 

2013: 27). Jokaisen vertaistuottajan oman merkityksen tiedostaminen osana tapahtu-

man järjestämisen tahoa oli samalla tarkoitus vahvistaa etenkin viimeisimmässä tapaa-

misessa. 

 

4.2.4 Yleiset osallisuutta tukevat rakenteet 

 

Yleisten suunnittelutapaamisten tiimoilta kokoonnuttiin yhteensä kuusi kertaa. Vertais-

tuottajat kokoontuivat myös pienemmissä ryhmissä suunnittelemaan tapahtuman osia 

kuten haastatteluja, juontoa, tekniikkaa, tiedottamista ja kutsua. Yhteisissä kokoontumi-

sissa koottiin yhteen mitä pienimmissä ryhmissä oli tapahtunut ja saatu aikaan edellisen 

kokouksen jälkeen. Yleisissä tapaamisissa päätettiin mitä pitää tehdä ennen seuraavaa 

tapaamista ja kuka olisi vastuussa mistäkin. Suunnittelukokouksiin osallistui viidestä 

kymmeneen vertaistuottajaa, jonka lisäksi osa toimi pääsääntöisesti itsenäisesti etäältä. 

Yhteenkuuluvuuden tunnetta oli tarkoitus saada ylläpidettyä yhteisten tapaamisten 

avulla. Vaikka jokainen pienryhmä toimi itsenäisesti, niin toiminta tähtäsi yhteisen pää-
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määrän saavuttamiseksi, mikä oli onnistuneen tapahtuman järjestäminen. Yhteisissä ta-

paamisissa tuotiin pienryhmien aikaansaamia asioita ja ideoita muiden pohdittavaksi. 

Näin varmistettiin jokaisen pääsyä vaikuttamaan yhteisiin asioihin ja jokaisen mahdolli-

suutta saada ääntään kuuluviin. Läpi projektin vertaistuottajien kesken on vallinnut kan-

nustava ilmapiiri. Esitettyihin ideoihin on suhtauduttu positiivisesti ja niitä on lähdetty ja-

lostamaan eikä niitä ole väheksytty tai hylätty. 

  

Osallistumisvalmiuksia niin tapahtumasuunnittelussa kuin laajemminkin työelämässä ja 

yhteiskunnassa on harjoiteltu projektin aikana. Eräs vertaistuottaja toi esimerkiksi esiin, 

ettei hän osaa käyttää sähköpostia, jolloin yhdessä harjoittelimme tätä taitoa siinä yhtey-

dessä kun lähetimme parille cateringpalvelua tarjoavalle toimijalle tarjouspyyntöjä. Pa-

lautteen yhteydessä kyseinen vertaistuottaja toi esiin, että kyseinen tuki oli tärkeää hä-

nelle ja hän koki erityisesti sen tukevan hänen toimintamahdollisuuksiaan. 

 

Tapahtumaa suunnitellessa pohdinnassa oli usein tapahtuman luonne, minkälaista ta-

pahtumaa haluamme ja millaista henkeä haluamme tapahtumassa olevan. Yksimieli-

syyttä vallitsi siitä, että tapahtuman pitää olla rento ja viihtyisä jotta kaikilla olisi matala 

kynnys aloitta keskustelu muiden kanssa. Mukava ja rento ilmapiiri tapahtumassa tukee 

vertaistuottajan ja järjestön välille syntyvää yhteyttä, joka mahdollistaa vertaistuottajan 

yhteenkuuluvuuden tunnetta järjestöön tulevaisuudessa. Läpi tapahtuman suunnittelua 

mietittiin eri vaihtoehtojen vaikutuksia ilmapiiriin. Ruokailua päädyimme järjestämään 

seisovalla pöydällä sen takia, että ihmisten liikkuminen lisää kontaktin luomisen mahdol-

lisuuksia. Ruuan haku ja rupattelu siinä ohessa saattaa myös rentouttaa. Tervetuliaistoi-

votusta mietittiin siltä kannalta, miten sen avulla saadaan tapahtuman luonnetta edettyä 

toivottuun suuntaan jne. 

  

Suunnittelutapaamisten jälkeen koottiin yhteen tapaamisen antia ja vertaistuottajille lä-

hetettiin koonti sähköpostitse, johon oli kirjattu ehdotuksia sille, mistä tulisi seuraavalla 

kerralla puhua ja sopia. Tapaamisten alussa käytiin esityslistaa läpi, jolloin vertaistuotta-

jat yleensä toivat lisää asioita agendalle. Kaikki halukkaat vertaistuottajat eivät päässeet 

jokaiseen suunnittelukokoukseen, jolloin he toivat esiin omia mielipiteitään etukäteen. 

Toimintatavan tavoitteena oli omalta osaltaan edesauttaa avoimen ja vastavuoroisen 

kommunikaation, dialogin ylläpitoa sekä yhteistoiminnallisuutta, jotka tukevat osalli-

suutta. 
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4.3 Prosessin tuotos: Valoa syksyyn – tapahtuma 

 

Keskiviikkona 21.10.15 järjestettyyn Valoa syksyyn -tapahtumaan osallistui kymmenen 

edustajaa viidestä järjestöstä. Kahdeksan tapahtuman suunnitteluun osallistunutta ver-

taistuottajaa osallistui tapahtumaan, jonka lisäksi yksi vertaistuottaja oli vierailijana pai-

kalla. Mieletöntä valoa -hankkeen neljä työntekijää sekä Sosped säätiön toiminnanjoh-

taja osallistuivat myös tapahtumaan. 

 

Tapahtuma alkoi vertaistuottajan pitämällä tervetuliaistoivotuksella, jonka jälkeen ohjel-

massa oli vapaata seurustelua ja ruokailua. Jokaista vertaistuottajaa haastateltiin toisen 

vertaistuottajan toimesta tapahtuman aikana. Parin järjestön edustajaakin haastateltiin 

tapahtuman lopussa tapahtuman ensivaikutelmista, yleisestä tunnelmasta ja työllistymis-

ideoista. Tapahtumassa yksi vertaistuottaja esitti sanoittamansa ja säveltämänsä kap-

paleen, toinen imitoi. Tapahtuma päättyi puolen tunnin musiikkiesitykseen. 

 

5 Arviointi 

 

Arvioinnin kohteina ovat osallisuuden toteutuminen projektissa sekä osallisuuden edis-

täminen työelämässä projektin ja sen tuotoksen aikana. Projektin aikana vertaistuotta-

jissa oli havaittavissa lisääntyvä kiinnostus yhteiskunnalliseen osallistumiseen, jota luvun 

lopussa pohditaan siitä näkökulmasta, onko projektiin osallistuminen vaikuttanut kiinnos-

tukseen aktiiviseen kansalaisuuteen. 

 

5.1 Osallisuus projektissa 

 

Osallisuutta ei voi mitata ainoastaan konkreettisen toiminnan kautta sillä osallistuminen 

ei välttämättä johda osallisuuteen. Osallisuus on kokemuksellisempaa. (Bäcklund – Ku-

rikka 2008: 12; ks. myös Nivala – Ryynänen 2013 9 – 10, 30 – 35). Projektin tavoitteena 

oli mahdollistaa vertaistuottajien osallisuus projektin jokaisessa vaiheessa. Osallisuu-

teen kuuluu myös arviointi ja vertaistuottajat arvioivat sekä omaa osallisuuden koke-

musta että itse tapahtumaa. Valoa syksyyn -tapahtuman jälkeen vertaistuottajat antoivat 

joko suullista tai kirjallista palautetta osallisuuden kokemuksesta ja tapahtumasta, jota 

hyödynnän arvioinnissa. Joillekin voi olla haastavaa kirjata ajatuksia ylös ja keskustelu 
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voi tuoda lisäarvoa. Toiselle kirjoittaminen voi tuntua luontevammalta, tai voi kokea vai-

keaksi antaa kriittistä palautetta suoraan, minkä takia oli mahdollisuus itse valita kum-

malla tavalla antaa palautetta. Puolet osallistujista antoivat suullista palautetta, puolet 

kirjallista. Kaksi vertaistuottajista halusivat miettiä palautetta rauhassa. Heidän kanssaan 

sovittiin miten he jälkeenpäin toimittavat palautteensa. Toinen näistä vertaistuottajista ei 

ole palauttanut arviointia. Seitsemän vertaistuottajaa ovat antaneet palautetta. 

 

Osallisuuden arvioinnissa osallisuus jäsentyi seuraavan kolmen ulottuvuuden kautta: 

kuuluu yhteisöön, osallistuu ja kokee kuuluvansa (Nivala – Ryynänen 2013: 26). Jokai-

nen paikallaoleva vertaistuottaja oli osallistunut projektiin ja sen tuotokseen, tapahtu-

maan. Näin ollen jokainen osallistui. Kokemukseen osallisuudesta keskityttiin palaut-

teessa, koska osallisuuden kokemusta ei voi mitata ulkoa päin. Osallisuuden palaute-

osassa keskityttiin siihen, kokivatko vertaistuottajat kuuluvansa ryhmään ja kokivatko he 

saaneensa toimintamahdollisuuksia. 

 

Tavoitetta mahdollistaa vertaistuottajien osallisuus projektissa on haastanut se, että 

valta ja vastuu olivat eri tahoilla. Vertaistuottajilla ja opinnäytetyön tekijällä oli vastuu ta-

pahtuman suunnittelusta ja toteutuksesta, mutta lopullinen päätösvalta oli Mieletöntä va-

loa -hankkeen työntekijöillä. Kun päätösvalta oli Mieletöntä valon työntekijöillä budjetista 

yms., niin vertaistuottajat pystyivät ainoastaan ideoimaan itsenäisesti. Kun vertaistuotta-

jat esimerkiksi keksivät idean tehdä kaikille vertaistuottajille kuvalliset, postikortinkokoi-

set käyntikortit, niin piti muutama päivä odottaa hankkeen työntekijöiden hyväksyntää 

ennen kuin pystyi vastaamaan myöntävästi ideaan. Vertaistuottajat kävivät itse keskus-

telemassa tapahtumapaikan työntekijän kanssa tarvittavista teknillisistä laitteista, mutta 

siinäkin työntekijät tekivät lopullisen päätöksen. Vallan ja vastuun jako on saattanut joh-

taa tilanteisiin, joissa innostus ei ole pysynyt yllä siitä syystä, ettei ole heti uskallettu 

idean synnyttyä heittäytyä ideoimaan eteenpäin. Kuitenkin vertaistuottajien ehdotukset 

tapahtuman ja sen sisällön suhteen toteutuivat kaikessa paitsi tapahtumapaikan valin-

nassa. Useimmat vertaistuottajien ideat tapahtuman sisällöstä eivät vaatineet rahoitusta, 

jolloin pystyi heti päätöksen synnyttyä lähteä suunnittelemaan sen toteutusta. 

 

Suurin osa vertaistuottajista olivat hyvin mukana ja motivoituneita osallistumaan projek-

tin joka vaiheessa. Motivaatiota kuvataan usein toiminnan ärsykkeeksi, se on se mikä 

saa tavoittelemaan omia, ryhmän tai yhteisön tavoitteita (Liukkonen – Jaakkola – Kataja 

2006: 11 – 12). Kuitenkin projektin edetessä osallistujien motivaatio ja mahdollisuus osal-

listua toimintaan on vaihdellut ulkoisten tekijöiden vuoksi. Osallistujien omassa elämässä 
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tapahtui asioita, jotka vaikuttivat toimintaan sitoutumiseen. Elämäntilanteesta johtuen 

projektin aikana on ilmennyt, että joku on ottanut liikaa tekemistä itselle, jolloin yhdessä 

on etsitty sopivaa tehtävämäärää. Tärkeää on ollut kyetä yhdessä löytämään ne kaikista 

mielekkäimmät tehtävät, joista on pidetty kiinni. Muita tehtäviä on luovutettu muille ver-

taistuottajille eikä kaikki suunniteltu tapahtumasisältö myöskään toteutunut. Esimerkiksi 

erään vertaistuottajan psyykkinen vointi huononi, jolloin hän ilmoitti, että itse tapahtuman 

aikana on liikaa tekemistä. Yhdessä käytiin läpi, mikä tehtävä tuntuu kaikesta mielek-

käimmältä. Vertaistuottaja valitsi yhden tehtävän, josta hän piti kiinni. Motivaatio vaikut-

taa tutkimusten mukaan toiminnan intensiteettiin, toimintaan sitoutumiseen, tehtävien 

valintaan ja suorituksen laatuun (Liukkonen – Jaakkola – Kataja 2006: 12). Tiedostaen 

motivaation tärkeyttä on pyritty pitämään motivaatiota yllä hyvällä yhteishengellä, aidoilla 

toimintamahdollisuuksilla ja riittävällä tuella. 

 

Neljännessä suunnittelutapaamisessa sovimme aloittavamme ja lopettavamme jokaista 

suunnittelutapaamista vapaaehtoiseen ryhmähalaukseen, mikä on merkki yhteenkuulu-

vuuden tunteesta. Vertaistuottajia osallistui kahdesta eri koulutusryhmästä ja he ovat 

projektin aikana ystävystyneet keskenään. Alkuperäiset motiivit osallistua projektiin py-

syivät projektin edetessä mukana, mutta niiden rinnalle syntyi uusia motiiveja. Lisämoti-

vaatiota on syntynyt yhdessä tekemisestä ja halusta saavuttaa yhteistä päämäärää. Mo-

tivaatiosta huolimatta kahden vertaistuottajan kunto heikkeni syksyn mittaan, eivätkä he 

huolimatta aktiivisesta osallistumisesta suunnitteluvaiheessa kyenneet osallistumaan 

itse tapahtumaan. Vähintään kaksi vertaistuottajaa olivat vastuussa yhdestä tehtävästä 

tapahtuman aikana, jolla varauduttiin siihen, että joku saattaa jäädä pois kuntonsa takia. 

Juontajia ja tekniikan hoitajia oli esimerkiksi kaksi ja jokaista teemapöytää piti vähintään 

kaksi ihmistä. Vertaistuottajien paineet olivat näin myös pienemmät, mikä tuki heidän 

jaksamistaan. Myös laatimamme arvot (Liite 2) tukivat vertaistuottajien jaksamista ja pro-

jektin sujuvuutta esimerkiksi sillä, että olimme sopineet keskenämme ilmoittavamme 

heti, ellei jotain itselle otettua tehtävää pystykään hoitamaan. Toimintaan sitoutumisen 

tasosta kertoo se, että vertaistuottajat myös toimivat tämän mukaan yhä paremmin pro-

jektin edetessä. Ensimmäisistä tapaamisista saatettiin jäädä pois ilmoittamatta, mutta 

loppua kohden opinnäytetyön tekijälle ilmoitettiin aina, ellei päästy paikalle. Tehtävien 

suhteen oli nähtävissä samansuuntaista kehitystä. Alkuvaiheessa itselle otettuja tehtäviä 

jäi unohduksessa tekemättä, mutta projektin edetessä niitä tehtiin sovitusti ja ilmoitettiin 

jos huomasi jonkun asian jäävän tekemättä. Merkit lisääntyvästä sitoutumisesta on osoi-

tus vertaistuottajien tietoisuuden lisääntymisestä omasta merkityksestään projektille. 
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Valitettavasti vertaistuottajien osallisuus tapahtumapaikan valinnassa ei toteutunut. Ver-

taistuottajilta kysyttiin missä he haluaisivat tapahtumaa järjestää, mutta toiveet eivät to-

teutuneet. Motivaatio osallistua projektiin ja näin ollen osallisuuden kokemus projektissa 

on saattanut heikentyä sen myötä, että mielipidettä kysyttiin mutta sivutettiin. Kuitenkaan 

kenenkään sitoutuminen projektiin tai kokemus siitä, että saa vaikuttaa ei tuntunut vähe-

nevän siitä, etteivät vertaistuottajat päässeet vaikuttamaan tapahtumapaikan valintaan. 

Kukaan vertaistuottajista ei nostanut esiin tapahtumapaikkaa tai sen valintaprosessia 

palautteessaan. Sen sijaan tapahtuman nimen valitseminen koettiin tärkeäksi. Tapahtu-

man nimen valinta konkretisoi yhteistä päämäärää ja vertaistuottajat alkoivat tuottaa pu-

hetta meidän järjestämästä Valoa syksyyn -tapahtumasta. Jälkeenpäin arvioituna nimi-

valinta oli kenties merkittävin yksittäinen tekijä, jolla luotiin yhteenkuuluvuuden tunnetta 

ja me-henkeä. 

 

Projektin aikana oli jännitteitä ihmisten välillä, kuten jokaisessa ryhmässä on. Jännitteistä 

puhuttiin, jolloin muistutettiin, että olemme kaikki erilaisia mutta samanarvoisia. Jännit-

teet syntyivät siitä, että osa vertaistuottajista ovat paljon tilaa ottavia, jolloin toiset välillä 

kokivat jäävänsä paitsioon. Joihinkin tapaamisiin on valmistauduttu paremmin kuin toi-

siin. Silloin kun tapaamisiin on valmistauduttu hyvin, niin kaikki ovat etukäteen pystyneet 

valmistautumaan tulevaan, jolloin kaikkien ääni on saatu paremmin kuuluviin kuin silloin, 

kun tapaamisten suunnitteluun on valmistauduttu huonommin. Organisoijana minun on 

syytä kritisoida omaa toimintaa tässä suhteessa. Olisi pitänyt paremmin valmistautua 

joihinkin tapaamisiin ja olisi pitänyt valmistaa myös vertaistuottajia paremmin. Eräs ver-

taistuottaja ilmaisi palautteessaan tapahtuman olleen parempi kuin mitä olisi suunnitte-

lutapaamisten perusteella voinut olettaa. Etenkin viimeisen tapaamisen alussa tuntui vai-

kealta saada kiinni siitä mitä pitää vielä tehdä ja mistä sopia. Ilmapiiri suunnittelutapaa-

misissa oli kuitenkin läpi projektin positiivinen ja kannustava. Jokainen vertaistuottaja 

ilmaisi palautteessa tunteneensa kuuluvansa joukkoon. Jokainen vertaistuottaja osallis-

tui keskusteluihin tapaamisten aikana. He toivat omia näkemyksiä esiin ja ilmaisivat mitä 

heitä kiinnostaa tehdä, mitä he osaavat ja missä kokevat olevansa hyviä. Eräs vertais-

tuottaja toi palautteessaan esiin, että olen suhtautunut vertaistuottajiin avoimesti ja kan-

nustavasti ja ollut yksi heistä. Toinen vertaistuottaja toi esiin yhteishengen olleen hyvä 

projektin aikana ja yhteistyön sujuneen hyvin kaikkien kanssa. Suunnittelutapaamisissa 

vertaistuottajat kääntyivät välillä puoleeni odottaen päätöstä, jolloin olen päätösten sijaan 

esittänyt vertaistuottajille kysymyksiä, joiden pohjalta keskustelu on jatkunut ja päätöksiä 

on syntynyt yhteisesti. Toiminta pohjautuu Freiren ajatuksiin dialogista (ks. Freire 2005 

98 – 99).  
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Jokainen vertaistuottaja oli mukana luomassa tapahtuman sisältö ja otti itselle itseä kiin-

nostavia tehtäviä. Palautteen perusteella jokainen koki saaneensa toimintamahdolli-

suuksia ja tarvittava tuki niiden hyödyntämiseen. Eräs vertaistuottaja toi esiin tapahtu-

man järjestämisen olleen samalla sekä ihanaa että stressaavaa. Vertaistuottaja toi esiin 

oppineensa miten paljon tapahtuman järjestäminen vaatii ja koki stressiä koska oli sitou-

tunut projektiin. Toinen vertaistuottaja ilmaisi palautteessaan todella kokeneensa ol-

leensa hyödyllinen projektin aikana. Muutama toi esiin palautteessa pystyneensä ja saa-

neensa tehdä sitä mitä kiinnostaa ja eräs toi esiin, että vaikka tuli suunnitteluun mukaan 

melko myöhään, niin pääsi silti hyvin mukaan ja jopa vaikuttamaan kutsuttaviin järjestöi-

hin. 

  

Vertaistuottajat olivat läpi projektin aktiivisesti mukana suunnittelussa. Yhteisiin suunnit-

telutapaamisiin osallistuminen oli aktiivista, jonka lisäksi vertaistuottajat suorittivat itse-

näisesti projektin osia. Tapahtuman jälkeen annetun palautteen perusteella jokainen ver-

taistuottaja koki olleensa osa ryhmää läpi projektin. Opinnäytetyön tekijän aktiivinen yh-

teydenpito vertaistuottajiin suunnittelutapaamisten ulkopuolella mainittiin yhtenä tär-

keänä tekijänä siinä, että tunsi kuuluvansa joukkoon. Yhteistyön sujuvuutta ja hyvää yh-

teishenkeä nostettiin palautteessa esiin. Vertaistuottajat kokivat myös saaneensa aitoja 

mahdollisuuksia toimia. 

 

Vertaistuottajat osallistuivat aktiivisesti, kokivat saaneensa ja hyödyntäneensä toiminta-

mahdollisuuksia, kokivat olleensa osa ryhmää, olivat sitoutuneita, tiedostivat oman paik-

kansa ja kokivat olleensa hyödyllisiä. Osallisuus projektissa toteutui ja palautteessa usea 

kiitti heille tarjotusta mahdollisuudesta järjestää tapahtumaa. 

 

5.2 Osallisuuden edistäminen työelämässä 

 

Yhteisön tarjoama yhteenkuuluvuuden tunne ja aidot toimintamahdollisuudet ovat osal-

lisuuden ehtoja (Nivala – Ryynänen 2013: 27) Järjestöille lähetetyn tiedusteluviestin tar-

koituksena oli varmistaa, että tapahtumaan osallistuvat järjestöt ovat avoimia ja valmiita 

tarjoamaan näitä kokemuksia vertaistuottajille. Tapahtumaan kutsuttaviksi valikoitui kol-

mannen sektorin toimijoita niiden ennakko-oletusten perusteella, että järjestöissä on tar-

vetta media- ja kulttuurialan osaamiselle ja lähtökohtaisesti paremmat valmiudet toimia 

sen puitteissa, että jonkun työkunto saattaa vaihdella kuin yksityisen sektorin toimijoilla. 
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Tiedusteluviestin lähettämisessä oli havaittavissa sekä positiivisia että negatiivisia puo-

lia. Tiedusteluviesti antoi varmuuden siitä, että kolmannella sektorilla on tarvetta vertais-

tuottajien osaamiselle, kuin myös kiinnostusta yhteistyöhön Mieletöntä valoa -hankkeen 

kanssa ja vertaistuottajien palkkaamiseen erinäisiin työtehtäviin. Joissakin järjestöissä 

koettiin jo myönteisen vastauksen tiedusteluviestiin lupauksena saapua tapahtumaan, 

minkä takia varsinaiseen kutsuun ei reagoitu. Järjestöjä soiteltiin läpi ja heille lähetettiin 

muistutusviestejä pari päivää ennen tapahtumaa, jolloin ilmeni yhden järjestön edusta-

jien olleen aikeissa saapua Sosped säätiön tiloihin kun eivät olleet huomanneet kutsua. 

Myös kutsun esitettyä toivetta kertoa ruokavaliot ja ruokailijoiden määrä etukäteen oli 

jäänyt huomaamatta. Kuitenkin tiedusteluviestin lähettäminen oli perusteltua kun tapah-

tumaa järjestettiin ensimmäistä kertaa, eikä etukäteen pystynyt arvioimaan järjestöjen 

kiinnostusta ja tarvetta työllistää vertaistuottajia. Vastaisuudessa tiedusteluviestin voi 

kuitenkin jättää väliin ja lähestyä järjestöjä suoraan kutsulla. Kuitenkin jatkossa olisi syytä 

sisällyttää kutsuun ne asiat joita nyt sisällytettiin tiedusteluviestiin, jotta tapahtumaan 

saapuvat järjestöt olisivat etukäteen valmistautuneet miettimään oman järjestön tar-

peista käsin vertaistuottajien työllistymistä. On syytä huomioida kymmenen järjestön 

kahdestakymmenestäkahdesta vastanneen olevansa kiinnostuneita tapahtumasta ja yh-

teistyöstä. Näistä kymmenestä järjestöstä viisi saapuivat tapahtumaan. Mikäli vastaavaa 

tapahtumaa järjestetään toiste, tulee huomioida, etteivät läheskään kaikki kutsutut jär-

jestöt luultavasti osallistu. Tiedusteluviesti olisi voinut aiheuttaa tilanteen, jossa jokin jär-

jestö ei olisi löytänyt paikalle, jolloin vertaistuottajan osallisuus työelämässä olisi voinut 

jäädä toteutumatta sen takia. Tämän riskin minimoiminen on oleellista vastaisuudessa. 

 

Suunnittelutapaamisissa reflektoimme tapahtumaa etukäteen ja vertaistuottajat valmis-

tuivat kohtaamaan mahdollisia tulevia työnantajia etenkin viimeisen suunnittelutapaami-

sen aikana. Itse tapahtumassa vertaistuottajat hakeutuivat aktiivisesti keskustelemaan 

järjestöjen edustajien kanssa. Heti tapahtuman alussa tilassa kuului puheensorina ja yksi 

Mieletöntä valoa -hankkeen työntekijöistä kommentoi vertaistuottajien ottavan hyvin roh-

keasti kontaktia. Valmistautuminen tilaisuuteen etukäteen, järjestöihin tutustuminen ja 

oman osaamisen esiin tuomisen harjoittelut ovat nähtävästi vaikuttaneet positiivisesti 

vertaistuottajien rohkeuteen hakeutua aktiivisesti tarjoamaan omia taitojaan. 

 

Tapahtuman aikana kaksi vertaistuottajaa saivat konkreettisia työtehtäviä järjestöiltä, 

jonka lisäksi usea oli toiveikas tapahtuman jälkeen sen suhteen, että jostain järjestöstä 

ollaan yhteydessä. Opinnäytetyön lisäksi olemme yhden vertaistuottajan kanssa tehneet 

kyselytutkimuksen Valoa syksyyn -tapahtumaan osallistuneille järjestöille. Pari vastausta 
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kyselytutkimukseen ovat saapuneet, joista ilmenee alustavien sopimusten työtehtävistä 

solmituiksi. Työn saanti ei sinänsä kerro osallisuuden tasosta, mutta on alku ja lähtö-

kohta osallisuudelle kun osallisuutta ei voi syntyä ilman jonkinlaista osallistumista ja ai-

toja toimintamahdollisuuksia. 

 

Tapahtuman yksi tavoite oli rennolla ilmapiirillä edesauttaa yhteenkuuluvuuden tunnetta 

jotta vertaistuottajan ja järjestön välillä voisi syntyä kohtaamisia ja kontakteja. Järjestöille 

lähetetyn kyselytutkimuksen vastauksista ilmenee tavoitteen saavutetuksi ainakin järjes-

tön edustajien osalta. Yksi kyselytutkimuksen kysymyksistä kuuluu: ”Millainen fiilis ta-

pahtumasta jäi?”. Toinen vastaajista kommentoi tapahtumasta jääneen tosi hyvä fiilis, ja 

sanoi tunnelman olleen rento, koskettava ja aito. Toinen vastaajista ilmaisi, että jäi tosi 

kiva ja lämmin fiilis tapahtumasta. Myös vertaistuottajien arvioinnissa tulee selkeästi 

esiin heillekin jääneen hyvä mieli tapahtumasta. Usea vertaistuottaja sanoi rennon ilma-

piirin vaikuttaneen uskallukseen lähestyä järjestöjä tapahtuman alussa. Alkuvaiheessa 

kohtaamiselle jäi turhan vähän aikaa jota olisi jatkossa syytä huomioida. Eräs vertais-

tuottajakin toi palautteessa esiin, että näin jälkeenpäin ajateltuna tuli turhaan kiirehdittyä 

ohjelman aloittamisessa. Ruokailun jälkeen tapahtumassa ei syntynyt samanlaista kes-

kustelua kuin vasta ohjelman jälkeen. Ohjelmanumeroiden väliin oli ajateltu useita ly-

hempiä taukoja, mutta silloin ei syntynyt samanlaista keskustelua, jonka takia päätimme 

pitää ohjelmanumeroita aiottua tiheämmin. Ohjelmanumerot päättyivät aiottua aikaisem-

min, mikä johti kohtaamisiin ja työsopimusten solmimiseen tilaisuuden lopussa. Ohjel-

maa voisi hyvin muokata tilanteen mukaan vielä enemmän. 

 

Kaiken kaikkiaan tapahtuma oli onnistunut ja kontakteja syntyi. Tavoite edistää osalli-

suutta työelämässä toteutui. Tapahtumaan valmistautuminen tuotti tulosta ja vertaistuot-

tajat uskaltautuivat lähestyä järjestöjä, josta syntyi aitoja toimintamahdollisuuksia ja jopa 

palkkiota vasten sovittuja konkreettisia työtehtäviä. 

 

5.3 Yhteiskunnallinen osallistuminen 

 

Tapahtuman suunnittelun aikana oli vertaistuottajissa havaittavissa lisääntyvä mielen-

kiinto yhteiskunnallisiin asioihin sekä lisääntyvä halu vaikuttaa niin omaan kuin muiden 

mielenterveyskuntoutujien asemaan. Jo toisella tapaamiskerralla kun palasimme vertais-

tuottajien motiiveihin osallistua tapahtuman järjestämineen, etenkin erään vertaistuotta-

jan motiivi: ”… omaa panosta pienellä mittakaavalla isoihin asioihin … ” herätti keskus-

telua. Puhuimme mielenterveyskuntoutujien työllistymisestä laajemmin, mitä esteitä on 
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työllistymiselle, sekä miten suhteudutaan mielenterveyskuntoutujien ja joidenkin muiden 

ryhmien oikeuteen tehdä itseä kiinnostavaa työtä. Vertaistuottajat kertoivat minkälaisia 

rajoitteita ja vastoinkäymisiä he ovat kohdanneet työmarkkinoilla. Jaoimme informaatiota 

todellisuudesta, mikä on pohja herkistymiselle (Kurki 2000: 133). Keskustelun innoitta-

mana syntyi päätös pyrkiä projektin aikana ylläpitää ja kehittää vertaistuottajien kiinnos-

tusta osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun omasta ja vertaistensa asemasta. 

 

Erään tapaamiskerran jälkeen osa vertaistuottajista jäivät muiden jälkeen keskustele-

maan lääkinnällisen hoidon ylivoimaisuudesta mielenterveysongelmien hoidossa Suo-

messa. Vaihtoehtoisia hoitomuotoja ei hoitotyön kentällä joko tunneta, tai niitä ei huomi-

oida. Vertaistuottajat olivat hyvin perillä yhteiskunnallisesta keskustelusta lääkehoidoista 

sekä sen vaihtoehdoista. Omakohtaisia kokemuksia siitä, miten vähän sananvaltaa yk-

silöllä on siitä, syökö hän lääkkeitä vai ei jaettiin. Keskustelua käytiin siitä, että voi olla 

hyvin vaikeaa tai jopa mahdotonta saada apua ja tukea, esimerkiksi psykoterapiaa suos-

tumatta lääkinnälliseen hoitoon. Vertaistuottajien kanssa keskusteltiin missä Suomessa 

saa vaihtoehtoisia hoitoja ja millaisia vaihtoehtoisia hoitomuotoja on olemassa. Myös 

muiden maiden tilanteita käytiin läpi. Tunnettujen lääkekriitikoiden ajatuksista puhuttiin. 

Kävi ilmi, että vertaistuottajia puhututti lääkäreiden lääkemyönteisyys ja vaihtoehtohoito-

jen sivuuttaminen. Vertaistuottajat suunnittelivat dokumentin tekoa aiheesta. Olisi ver-

taistuottajien mielestä tärkeää saada suuren yleisön tietoon miten vaikeaa on saada 

apua jos kieltäytyy lääkkeistä. On mahdotonta sanoa vielä toteutuuko idea dokumentista, 

mutta kannustin vertaistuottajia projektin aikana jalostamaan ideaa ja pohtimaan, mitä 

dokumentin teko vaatisi, mitä välineitä ja taitoja toteutukseen tarvitsee, mitä osaamista 

jo on ja mitä pitää vielä kehittää. 

 

Pakkohoito ja laitoshuolto yleisesti ovat olleet keskustelun aiheina projektin aikana. Yh-

den tapaamisen jälkeen jäätiin puhumaan laitoshoidon suosiosta ja yleisyydestä Suo-

messa. Puhuttiin siitä, että esimerkiksi Englannissa ei ole pakkohoitoa. Vertaistuottajat 

jäivät miettimään miten siellä toimitaan, jos esimerkiksi vakavassa psykoositilassa oleva 

ihminen kieltäytyy hoidosta. Pari vertaistuottajaa kiinnosti asia sen verran, että sanoivat 

aikovansa selvittää asiaa. 

 

Vertaistuottajista osa on hyvin taiteellisia. Yksi vertaistuottajista on julkaissut kaksi kirjaa, 

osa tekee musiikkia, yksi imitoi, muutama maalaa jne. Projektin aikana on puhuttu siitä, 

miten taiteen keinoin voi herättää tietoisuutta ja keskustelua yhteiskunnallisista tee-

moista, esimerkiksi liittyen mielenterveyteen. 
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Osallistuminen projektiin on tarjonnut vertaistuottajille tilaisuuksia kohtaamisille. Ajatuk-

set yhteiskunnallisesta osallistumisesta ovat syntyneet yhteen tulemisen ja yhteisten 

keskusteluiden kautta. Kokemuksia on vaihdettu, jolloin yhteneviä kokemuksia kuulluksi 

tulemisen puutteista on havaittu. Projektin aikana tietoisuus omasta kyvykkyydestä on 

kehittynyt, kuten myös tietoisuus omasta merkityksestä ryhmässä. Yhdessä nämä seikat 

ovat sekä lisänneet vertaistuottajien kiinnostusta yhteiskunnallisiin asioihin että luottoa 

omiin kykyihin vaikuttaa. 

 

6 Pohdinta 

 

Tunnusomaista mielenterveyskuntoutujille ryhmänä on epävarmuus ja vahva itsekritiikki. 

Tietenkin löytyy myös poikkeuksia. Kuitenkin etenkin joihinkin mielenterveysongelmiin 

liittyy vahvasti itsekritiikki ja itsensä vähättely. Osallisuuden ja onnistumisen kokemukset 

ovat mielenterveyskuntoutujille ehkä vielä arvokkaampia ja tärkeämpiä kuin joillekin 

muille ryhmille, koska epävarmuus omista kyvyistä on monelle todellinen ongelma. Tär-

keää on mahdollistaa osallisuus ja varmistaa onnistuminen riittävällä tuella. Kuitenkaan 

ei saa pyrkiessään riittävään tukeen tukahduttaa toisen omaa toimintaa ja intoa. Tässä 

toiminnallisessa opinnäytetyössä onnistuttiin tehtävässä tukea sopivasti sekä oman ar-

vion että palautteen perusteella. Useamman kerran projektin aikana oli mielenterveys-

kuntoutujien kanssa puhetta siitä miten heidän omaa toimintaa usein tuetaan liian vähän, 

kykyihin ei luoteta tarpeeksi ja päätöksiä heidän puolestaan tehdään heidän omasta elä-

mästään ja kuntoutusprosessistaan. Mielenterveyskuntoutujille suunnattu toiminta on 

usein ulkoa päin suunniteltua ja ohjattua, jolloin omat kyvyt eivät pääse esiin, eikä ole 

vaikuttamismahdollisuuksia, mikä vaikuttaa toimintaan sitoutumiseen ja intoon osallis-

tua. Opinnäytetyöprojektin aikana saatujen kokemusten mukaan toimintamahdollisuuk-

siin tartutaan, kunhan niitä tarjotaan. Osallistumisesta ja osallisuudesta syntyy uusia ide-

oita osallistumisesta ja sekä kyky että halu osallistua aktiivisemmin yhteiskunnallisiin asi-

oihin saattaa lisääntyä kun pääsee osalliseksi johonkin yhteisöön. Ihmisten osallisuus 

toteutuu kun sille tarjotaan puitteet. Vertaistuottajien antamassa palautteessa tuotiin 

esiin, että olin projektin aikana yksi muiden joukossa, olin ryhmän jäsen siinä missä 

muutkin. Läpi projektin palasin säännöllisesti Freiren (2005) ajatuksiin ja puin itsekriitti-

sesti omaa suhtautumistani vertaistuottajiin. Järjestöiltä saatu palaute koskettavasta ja 

aidosta tunnelmasta olisi luultavasti jäänyt saamatta, mikäli vertaistuottajilla ei olisi ollut 

niin vapaat kädet suunnitella ja toteuttaa tapahtumaa kuin oli. Mahdollisuus suunnitella 
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omannäköinen tapahtuma vaikutti varmasti työtarjousten saantiin tapahtuman aikana. 

Minkäänlaisia haasteita toimia Freiren ajatusten mukaisesti ei ilmennyt projektin aikana. 

Vertaistuottajien kyvyt media- ja kulttuurialaan liittyvissä toiminnoissa ylittävät selkeästi 

omiani. Koen oppineeni vertaistuottajilta paljon projektin aikana. Usean vertaistuottajan 

asenne elämään on ihailtava, enkä koe oppineeni uutta ainoastaan liittyen media- ja 

kulttuurialaan vaan myös muilla elämän osa-alueilla. Toiminta ja sen jatkuva reflektio oli 

aidosti vastavuoroista, dialogista. 

 

Projektin aikana sain kokemusta todellisesta moniammatillisesta yhteistyöstä. Mieletöntä 

valoa -hankkeen työntekijöillä on media- ja kulttuurialan tausta, yhdellä on myös sosio-

nomitutkinto. Moniammatillinen yhteistyö saattaa asettaa haasteita, kuitenkin samalla ri-

kastuttaen toimintaa. Opinnäytetyöprojektin aikana media- ja kulttuurialan sekä sosiaa-

lialan näkemyksiä on yhdistetty. Oma lähestyminen projektiin lähti osallisuudesta ja jo-

kaisen mahdollisuudesta osallistua omana itsenään. Hankkeessa taas on tapahtuman 

suunnittelussa pohdittu miltä tapahtuma näyttää kutsuttavien järjestöjen silmissä ja mistä 

hyvä tapahtuma koostuu. Valoa syksyyn -tapahtuma vaikuttaa niin hankeen kuin Sosped 

säätiön maineeseen, jolloin heidän lähestymistapansa on tärkeä. Tavoitteena oli tapah-

tuman kautta saada työtä vertaistuottajille, mikä oli toinen painava perustelu onnistuneen 

tapahtuman järjestämiselle. Tapahtuman sisällön suunnittelussa ja tehtävien jaossa on 

huomioitu sekä jokaisen osallisuus että onnistuneen tapahtuman ainekset. Oma koke-

mattomuus media- ja kulttuurialasta saattoi toimia edukseni tapahtuman suunnittelussa. 

En tunne media- ja kulttuurialan ammatillista osaamistasoa ja olen ollut luottavaisin mie-

lin läpi projektin siitä, että vertaistuottajat kykenevät järjestämään tapahtuman, jolla he 

tekevät vaikutuksen järjestöihin. Kokemukseni mukaan etenkin pienemmissä järjes-

töissä työntekijät ja vapaaehtoiset hoitavat usein viestintää, tapahtumien suunnittelua, 

jne. omien varsinaisten työtehtävien ohella, jolloin taitovaatimus on matalampi kuin me-

dia- ja kulttuurialalla. Halusin mahdollistaa jokaisen vertaistuottajan osallistuminen 

omista kiinnostuksen kohteistaan ja hankkeen työntekijöiden avulla sain varmistettua jo-

kaisen riittävä tuki, jotta tehtävistä selviytyisi onnistumisen kokemuksella. Koen eri nä-

kemysten rikastuttaneen suunnittelua kun on joutunut pohtimaan miten toimia, jotta saa-

daan onnistunut tapahtuma aikaan samalla turvaten jokaisen mahdollisuus osallisuuden 

kokemukseen. 

 

Aikaisemmin en ole tehnyt työtä oman ikäisteni kanssa, enkä näin vapaamuotoisesti. 

Projektin aikana olen pohtinut niin omia henkilökohtaisia rajojani kuin oman ammattitai-

toni rajoja. Usea vertaistuottaja on hyvin avoimesti kertonut sairaudestaan ja voinnistaan 
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ja koen, että se on ollut projektin onnistumisen kannalta positiivinen asia. Kuitenkin pitää 

pystyä vetämään myös omat rajat ja muistaa, ettei ole psykiatrista osaamista. Voin kuun-

nella, mutta en osaa antaa neuvoja. Välillä oli huomattavissa lievää psyykkistä kuormi-

tusta kun jäin miettimään jonkun vointia ja pärjäämistä. Koen kuitenkin, että yhdessä 

tekeminen ja hyvä yhteishenki vahvistivat osallistujia ja auttoi pitämään motivaatiota yllä. 

Joihinkin vertaistuottajiin on syntynyt ystäväntapaisia suhteita ja tulen luultavasti pitä-

mään yhteyttä joihinkin myös projektin jälkeen. Ystävyyssuhteen syntyminen on myös 

tarjonnut oppimisen kokemuksia. Vaikka suhde on ystävyydentapainen, niin olen esi-

merkiksi harkiten osallistunut keskusteluihin aroista teemoista kuten politiikasta ja us-

konnosta. Ryhmän eräänlaisena ohjaajana, vetäjänä tai innostajana olen myös huomi-

oinut omaa käytöstä isossa ryhmässä, kun olen joidenkin kanssa tuttavallisempi kuin 

toisten. Oli tärkeää jakaa huomiota tapaamisten aikana tasaisesti, jotta jokainen koki 

olonsa yhtä tervetulleeksi ja tärkeäksi, kuten olivatkin. 

 

Pari päivää ennen viimeistä ilmoittautumispäivämäärää ainoastaan yksi järjestö oli il-

moittanut saapuvansa tapahtumaan. Lähetimme yhden vertaistuottajan kanssa muistu-

tusviestejä järjestöille, jonka lisäksi soitimme järjestöt läpi. Yhdeltä järjestöltä oli jäänyt 

kutsu saamatta/huomaamatta. Toisessa järjestössä oli ajateltu tiedusteluviestiin vastaa-

misen tarkoittavan, että ilmoittautuminen tapahtumaan on sillä varmistettu. Kyseisen jär-

jestön edustajat olisivat saapuneet Sospedin toimistolle ilman muistutussoittoa, koska 

tiedusteluviestissä ei ilmennyt tapahtumapaikkaa. Tiedusteluviestiin kymmenen järjes-

töä kahdestakymmenestäkahdesta vastasi, että ovat kiinnostuneita osallistua. Itse kut-

suun vastasi yksi järjestö omatoimisesti olevansa tulossa. Muistutusviestien/-soittojen 

avulla viiden muun järjestön osallistuminen saatiin varmistettua. Tapahtumaa edeltävänä 

iltana yksi järjestö perui osallistumistaan henkilökohtaisista syistä. Kahdesta järjestöstä 

vastattiin, että valitettavasti eivät pääsekään tulemaan, mutta ovat muuten kiinnostuneita 

toiminnasta ja yhteistyöstä. Kuitenkin kolme järjestöä, jotka ovat ilmoittaneet olevansa 

kiinnostuneita tiedusteluviestin perusteella, eivät vastanneet kutsuun tai muistutusvies-

tiin. Olenkin miettinyt kannattaako jatkossa tiedusteluviestejä lähettää vai sekoittaako se 

turhaan. Toisaalta oli hyvä, että lähetimme tiedusteluviestejä. Tuli tieto siitä, että joissa-

kin järjestöissä on tarvetta sellaiselle osaamiselle, jota vertaistuottajilla on, toisissa jär-

jestöissä taas ei. Nyt kun Mieletöntä valoa -hankkeessa on tämä tieto, voisi jatkossa 

ainoastaan kutsua valitut järjestöt ja lähteä siitä oletuksesta, että kaikissa valituissa jär-

jestöissä kiinnostusta/aikaa ei ole. Tärkeää on huolehtia siitä, että Mieletöntä valoa -

hankkeelle jää tieto missä järjestöissä on kiinnostusta yhteistyölle tulevaisuudessa ja 

mistä järjestöistä voisi löytyä vertaistuottajille töitä jatkossa.  
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Nivalan ja Ryynäsen (2013) kehittämä osallisuuden määritelmä, tai ehdot osallisuudelle 

soveltuu hyvin toimintaan, jossa tähdätään osallisuuden kokemukseen. Osallisuuden eh-

dot tarjoavat oivan työvälineen sekä suunnitella että arvioida osallistavaa toimintaa. 

Koen Nivalan ja Ryynäsen (2013) osallisuuden tarkastelua toimivaksi ensinnäkin sen 

takia, että huomioidaan osallisuus sekä toiminnan että kokemuksen tasolla. Samoin huo-

mioidaan sekä yhteisöä että yksilöä ja painotetaan, että molempien suhteen on vaati-

muksia, jotta toimintaa voi luokitella osallistavaksi. Jotta osallisuus olisi mahdollista, tar-

vitaan uskallusta heittäytyä ja luottoa siihen, että ne ihmiset, joita pyritään osallistamaan, 

ovat kykeneviä ihmisiä. Osallistajan rooli on nähdäkseni toimia tukena, varmistaen jokai-

sen tarvittavat taidot ja välineet, jotta toiminnasta voi suoriutua ja saada onnistumisen 

kokemuksia. 

 

Opinnäytetyössä käytettyä toimintatapoja, keinoja ja välineitä on sovellettavissa toimin-

taan minkä tahansa ihmisryhmän kanssa. ”Erityisryhmien” työllistymiseen tähtääviä pro-

jekteja on useita ja opinnäytetyöstä voisi saada ideoita toiminnan kehittämiselle. Kun 

ensin yhdessä ryhmän kanssa mietitään miten juuri tässä projektissa halutaan edistää 

työllisyyttä, osallistujien alkumotivaatio on jo luotu. Opinnäytetyössä lähdettiin liikkeelle 

tapahtumaideasta, mutta tuotiin kuitenkin esiin valmiutta muuttaa ideaa. Jokainen on 

oman elämänsä asiantuntija ja jokainen tietää parhaiten itse miten ja millä tavalla omaa 

työllisyyttä haluaa edistää. Kun suunnitteluvaiheessa vuorovaikutus on avointa ja vasta-

vuoroista syntyy ideoita, joita yksilötasolla voisi jäädä syntymättä. Osallisuus yhteisössä 

luo yhdessä tekemisen meininkiä, minkä huomasi rekrytointitilanteessa ja olen vakuut-

tunut sillä olleen positiivinen vaikutus työllistymiseen. 
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Vertaistuottajien syitä/motiiveja osallistua tapahtuman järjestämiseen: 

 

– Tuoda omaa katsantokantaa esiin, omaa panosta pienellä mittakaavalla isoihin asioi-

hin. Oma mauste mukaan tavanomaisiin asioihin. 

 

– Suhteiden ja kanavien luominen järjestöihin, jotka järjestävät koulutusta tai julkaisevat 

lehteä 

 

– Olla hyödyksi ja tutustua järjestöjen toimintaan. Luoda suhteita ja verkostoitua. 

 

– Uuden kokeminen, työn saanti. Mielellään tutustuu uusiin ihmisiin ja asioihin, halu olla 

avuksi ja hyödyksi. 

 

– Vaihtelu rutiineihin. Kiinnostus media-alaa kohtaan. Lisäys CV:n. Uusien ihmisten ta-

paaminen 

 

– Uusien yhteistyötahojen löytäminen. Mahdollisuus työllistyä. Tapahtuman tuottamisen 

harjoittelu 

 

– Mielenkiintoista nähdä miten järjestöissä suhtaudutaan porukkaan ja nähdä mitä tästä 

seuraa 

 

– Erilaisten ihmisten tapaaminen tapahtumassa sekä heidän kanssaan jutteleminen 

 

– Saada kokemusta ja oppia uutta
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Arvot, joita noudatamme ja jotka pitävät yllä motiivia osallistua tapahtuman 

suunnitte-luun ja toteutukseen: 

 

– Puhalletaan yhteen hiileen. 

 

– Pidetään kokonaisuutta yhtenäisenä, vaikka kokonaisuus muodostuu erillisistä osista.  

 

– Jos joku on kipeä niin paikataan, eikä mennä sellaiseen, että en tee sitä tai tätä, koska 

ei kuulu minun tehtäviini. 

 

– Jos on luvannut hoitaa jotain, eikä pystykään hoitamaan, niin ilmoitetaan mahdolli-

simman pian. Parempi, että suoraan ilmoittaa jos alkaa tuntua siltä, ettei jotain pysty 

hoitamaan. Ei luvata hoitaa ja sitten vaan jätetään hoitamatta. 

 

– Jokaisen pitää osata vetää rajoja, jotta ei tule liikaa yhdelle. Totesin, että minäkin pyrin 

siihen, etten anna liikaa tehtäviä yhdelle. Nostettiin esiin, että olemme kaikki aikuisia ja 

pitää osata vetää omia rajoja. Totesin, että toivon olevani vertaistuottajille sellainen, jolle 

voi matalalla kynnyksellä sanoa, jos tuntuu siltä, että sysään liikaa vastuuta tai liian pal-

jon tehtäviä yhdelle. 

 

– Lisäksi päätimme, että kysymme, ellemme jotain tiedä ja yritämme auttaa ja jeesata 

toisiamme. 


