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Opinnäytetyöni tavoitteena oli tuoda näkyväksi päiväkeskuksen toiminnan 
perustamisen suunnittelua ja merkitystä sosiaalisena vahvistajana. Päiväkeskus 
on saanut nimensä Helmisen Tupa, omaisuutensa testamentanneen Helmisen 
pariskunnan mukaan. 

Opinnäytetyöni on toiminnallinen ja teoriapohjana on syrjäytymisen 
ehkäiseminen ja sosiaalinen vahvistaminen. Helmisen Tuvan kehitystyö 
aloitettiin syksyllä 2011, ja kehittämisprosessi rajattiin kevääseen 2013. 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää mitä tulee huomioida uuden toiminnan 
aloittamisessa ja se, kuinka toimintaan saadaan asiakkaita mukaan. Tuloksista 
on nähtävissä päiväkeskuksen merkitys syrjäytymisen ehkäisemisessä ja 
sosiaalisena vahvistajana. Tutkimuksessa tulee esiin päiväkeskuksen merkitys 
eri kohderyhmille kuten yksinäisille ja työttömille. Sosiaalisena vahvistajana 
päiväkeskus tukee asiakasta takaisin yhteiskuntaan ja työelämään. 
Päiväkeskuksen toimintaan osallistuminen on lisännyt elämänhallintaa ja 
päivärytmin saavuttaminen on mahdollistanut työllistymistä sekä tarjonnut 
kuntouttavaa työtoimintaa. Sosiaaliset kontaktit, vertaistuki sekä onnistumiset 
ovat osaltaan auttaneet ihmisiä arjessa selviytymisessä.  

Helmisen Tuvan toiminnan vaikutusta syrjäytymisen ehkäisijänä ja sosiaalisena 
vahvistajan olisi hyvä tutkia pitemmällä aika välillä. Tutkimus voisi olla 
laadullinen tutkimus, jossa haastateltaisiin nykyisiä ja vanhoja asiakkaita. 
Toisena kehittämisehdotuksena voisi kerätä työntekijöiden sekä 
yhteistyökumppaneiden kokemukset toiminnasta sekä toiminnan 
kehittämisideat. 

Asiasanat: päivätoiminta, tuettu työllistäminen, syrjäytymisen ehkäisy, elämän 

hallinta 
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Abstract 
Eeva-Leena Borman 
“Helmisen Tupa” A Centre for Social Strengthening for the Lonely or 
Unemployed, 47 Pages, 2 Appendices 
Saimaa University of Applied Sciences, Lappeenranta 
Health Care and Social Services, Degree Program in Social Services 
Bachelor`s Thesis 2013 
Instructors: Senior Lecturer Leena Byckling, Saimaa University of Applied 
Sciences 
and Psychiatric Nurse Minna Kunttu from the Guidance Group of Helmisen 
Tupa 
 
The aim of this thesis was to highlight this day activity centre's establishment 
and importance as a place for social empowerment. The centre was named 
after its benefactors, Mr. and Mrs. Helminen, who left their possessions to the 
Luumäki principality in their will.  

This study is a functional thesis, and the theoretical basis is how to avoid social 
exclusion and contribute to social empowerment. Development plans for the 
Helmisen Tupa was started autumn 201, and the development process was 
further defined in spring 2013. 

The purpose of this thesis was to clarify what needed to be taken into account 
when starting the centre as well as how to get clients to take an active part in its 
functions. Results showed the day center`s importance for different target 
groups, such as lonely and unemployed people. Social empowerment in day 
center supports customers back to society and work. Day center also helps 
customers to gain a normal day rhythm and achieve life control, and has given 
better possibilities to start rehabilitative activities and get a job. Social contacts, 
peer support and achievements do help people to cope in their lives. 

Further similar research might be done for a longer period of time in order to get 
a better idea of the scope of influence that Helminen Tupa has on its clients 
lives. Another focus for further investigation could be to collect experiences of 
workers and cooperating partners and get a new ideas for improvements. 

Keywords: daytime activity, supporting employment, prevent social exclusion, 
life control 
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1 Johdanto 

Opinnäytetyössäni kuvaan Helmisen Tuvan päiväkeskustoiminnan suunnittelua 

ja kehittämistyötä Luumäen kunnassa. Päiväkeskustoiminnan päämääränä on 

pyrkiä yksilön sosiaaliseen vahvistamiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen 

Päiväkeskus voi olla erilainen tapa ohjata sosiaalista vahvistumista sekä tukea 

syrjäytymisuhan alla olevaa ihmistä takaisin yhteiskunnan täysvaltaiseksi 

jäseneksi. Päiväkeskustoiminnan tarkoituksena on ihmisten aktivointi, 

voimaannuttaminen, uusien voimavarojen sekä taitojen löytäminen ja 

vahvistaminen. Opinnäytetyön teoria pohjautuu päiväkeskustoiminnan 

merkitykseen sosiaalisena vahvistajana sekä syrjäytymisen ehkäisijänä. 

Opinnäytetyössä kuvaan Helmisen Tuvan kehityskaarta syksystä 2011 

kevääseen 2013. Idean opinnäytetyöhön sain ollessani sosionomin opiskeluihin 

kuuluvissa projektiopinnoissa Taavetissa syksyllä 2011 ja keväällä 2012. 

Taavettiin oltiin suunnittelemassa syksyllä 2011 vaihtoehtoista toimintaa 

marginaaliryhmille. Toiminnan tarkoituksena oli järjestää päihteetön paikka 

aikuisten kokoontumiselle sekä ohjattua toimintaa osallistujille. Aihe on 

ajankohtainen, koska työvoimasta on puutetta, ja osaksi syynä on 

työkyvyttömien ja ikääntyneiden määrän kasvaminen. Tulevaisuudessa työt 

monimuotoistuvat, jolloin on tärkeää saada ihmisiä kuntoutettua työelämään. 

Aihe on ammatillisesti kiinnostava, koska päiväkeskustyössä on mahdollista 

vaikuttaa yksilön kehitykseen tukemalla ja hyödyntämällä sosionomin 

ammattitaitoa. Asiakasryhmän laaja-alaisuuden huomioiminen on haasteellista, 

jolloin palvelujärjestelmän hahmottaminen ja moniammatillisuus korostuvat. 

2 Syrjäytyminen 

Tässä luvussa käsittelen syrjäytymistä ilmiönä sekä pyrin esittämään erilaisia 

määritelmiä syrjäytymiseen. Sosiaalisella vahvistamisella ja osallisuuden 

edistämisellä voimme ehkäistä ja vähentää syrjäytymistä. 
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2.1 Syrjäytymisen määrittely 

Syrjäytyneiden ihmisten joukko on hyvin moninainen, ja siihen kuuluu hyvin 

erilaisia ihmisiä, kuten Helne (2002, 73 – 74) teoksessaan mainitsee: 

Työttömät, pitkäaikaistyöttömät, pätkätyöläiset, päihdeongelmaiset, huumeiden 

käyttäjät, rikolliset, vangit, kodittomat, asuntoloissa asuvat, köyhät, uusköyhät, 

velkaloukkuun jääneet, toimeentulotuensaajat, alhaisenkoulutuksen saaneet, 

yksinhuoltajat, naiset, aikamiespojat, eronneet miehet, vanhukset, nuoret, 

lapset, homoseksuaalit, prostituoidut, lähiöasukkaat, syrjäseutujen asukkaat, 

maahanmuuttajat, etniset vähemmistöt, mielenterveysongelmaiset, vammaiset, 

kroonikkopotilaat…. 

Helne (2002, 75) myös toteaa, että syrjäytyminen ei ole mikään luonnon ilmiö, 

sillä sen saama hahmo – ja koko ilmiön näkyväksi tuleminen tai tekeminen – 

riippuu kenties enemmän sen viitekehyksestä kuin sen ”omasta olemuksesta”. 

Syrjäytyminen on suhteellista eli relaationaalista, koska se ei rajoitu vain niihin 

ihmisiin, joihin ilmaus ensi kuulemalla viittaa. 

Määritelmää syrjäytyminen käytetään yleisesti, ja sen vuoksi se on 

arkipäiväistynyt. Sana itsessään merkitsee reunoille joutumista pois 

keskuksesta, missä ollaan tapahtumien keskipisteenä. (Helne 2002, 7.) 

Syrjäytyminen käsitteenä on hyvin moniulotteinen, eikä sitä voida selittää 

yksiselitteisesti. Syrjäytymisellä tarkoitetaan huono-osaisuuden kasaantumista 

yksilölle ja sillä kuvataan nykyaikaisia yhteiskunnallisen huono-osaisuuden 

muotoja. Siihen voivat vaikuttaa yhteiskunnalliset olosuhteet sekä elämän-

tilanteesta ja elinolosuhteista koostuvat sattumat. Syrjäytymistä voivat 

edesauttaa myös ihmisen fyysiset ja psyykkiset rajoitteet sekä 

kykenemättömyys kohdata haasteita ja ongelmia. (Seppälä 2011.) 

Syrjäytyminen on siis hyvin yksilökohtaista, ihmiset eivät syrjäydy isoissa 

ryhmissä vaan erikseen yksilöinä. Syrjäytynyt ja syrjäytyminen ovat hyvin 

kielteisen kuuloisia määritelmiä, joten harva haluaa itseään kutsuttavan 

syrjäytyneeksi. Syrjäytyneet eivät aiheuta yhteiskunnallista uhkaa, vaan yleensä 

he syyttävät itseään, heillä on huono itsetunto ja he huokailevat huono-

osaisuuttaan. Alueellisesti ei ole huomattavissa syrjäytyneiden alueita. 

Syrjäytyneet yksilöt ovat jakautuneet eri yhteiskuntaluokkiin ja asuinalueisiin. 
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Huono-osaisuutta ja eriarvoisuutta lisäävät myös maaseudulla pitkät etäisyydet 

ja huonot kulkuyhteydet palveluiden pariin sekä kaupunkien ja maaseutujen 

palveluiden ja palvelurakenteiden eriarvoisuus. (Rautio 2006, 39 – 43.) 

Erityisen alttiina ihmiset ovat syrjäytymiselle elämän muutosvaiheissa, kuten 

koulun tai opiskelun, työsuhteen tai parisuhteen päättyessä. Syrjäytyminen 

vaikuttaa kokonaisvaltaisesti yksilön elämähallintaan, jolloin seurauksena voi 

olla ihmissuhde-, terveys- ja päihdeongelmia. Syrjäytyminen ei siis ole vain 

yksilön vaan koko yhteiskunnan ongelma. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2012.) 

Syrjäytymisen käsite on negatiivinen, se kuvaa ihmistä ulkoapäin yhteiskunnan 

normien mukaan. Syrjäytymisen kokeminen on hyvin suhteellista. Yksilö tai 

ryhmä ei välttämättä koe itseään syrjäytyneeksi, vaikka heidän sosiaalisten 

suhteiden kaventuminen aiheuttaisi erakoitumista ja he eivät pääsisi 

vaikuttamaan päätöksentekoon tai osallistumaan työntekoon, kulutukseen tai 

yhteisölliseen toimintaan. (Hyvärinen, Laine & Vuokila–Oinonen 2010, 11.) 

Syrjäytyminen on siis monien tekijöiden summa. Siteet yhteiskuntaan ovat 

heikentyneet, ja ihminen ei kykene olemaan täysivaltainen yhteiskunnan jäsen. 

Tämä saattaa luoda turvattomuuden tunnetta ja pahaa oloa, mikä osaltaan 

saattaa aiheuttaa väkivaltaa ja rikollista toimintaa. Ihmisen osattomuus turvaa 

tuottavista asioista, kuten työ, asuminen, sosiaalinen ympäristö, riittävä hoito ja 

huolenpito sekä vaikutusmahdollisuudet, lisää syrjäytymisriskiä. Syrjäytymisen 

riskitekijöinä pidetään köyhyyttä, pitkäaikaistyöttömyyttä, sairauksia ja vammoja, 

päihdeongelmia, asunnottomuutta, ylivelkaantumista, rikollista toimintaa sekä 

monikulttuurisuutta. (Aalto yliopisto 2013.) 

Syrjäytymisen ilmenemismuotoina ovat perinteisesti olleet syrjäytyminen 

köyhyytenä ja syrjäytyminen yksinäisyytenä. Syrjäytyminen on monimuotoista, 

eikä sitä voida tarkasti määritellä tai yksilöidä. Muita syrjäytymisen syitä voivat 

olla yksinäisyys, toiminta- ja liikuntakyvyn menettäminen, muistisairaus tai 

sairauden kautta toimintakyvyn menettäminen. Syrjäytyminen voi myös 

tapahtua päihde- ja mielenterveysongelmien seurauksena, omaishoidon 

sitovuuden vuoksi, puolison kuoleman jälkeen, huonon suuhygienian vuoksi, 

erityisryhmien kuten kuurojen, mykkien, maahanmuuttajien sekä erilaisten 

hyväksikäyttöjen kuten taloudellisen tai henkisen kaltoinkohtelun seurauksena. 
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Syrjäytyminen muuttuu yhteiskunnan mukana ja sen havaitseminen voi osittain 

olla haastavaa ja hankalaa. (Niemelä 2009, 25 – 46.) 

2.2 Syrjäytymisen ehkäiseminen 

Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategiassa ja hallitusohjelmassa painotetaan, että 

syrjäytymistä ja köyhyyttä tulee ehkäistä. Syrjäytyminen ja köyhyys aiheuttavat 

eriarvoisuutta, inhimillistä kärsimystä ja terveyseroja. Osaa ihmisistä uhkaa 

pysyvä syrjäytyminen. Tehokas syrjäytymisen ja köyhyyden ehkäisy vaatiivat eri 

hallintoalojen yhteistyötä. Päämääränä on vahvistaa ihmisten osallisuutta ja 

työkykyä. Vähentämällä työttömyyttä, köyhyyttä sekä ihmisten näköalattomuutta 

ja osattomuutta voidaan vahvistaa yksilön osallisuutta yhteiskunnassa 

huolehtimalla sosiaaliturvasta ja peruspalveluista. (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2012a.) 

Yhteiskunnallisesti syrjäytyminen on kallista. Jokaisella on velvollisuus huolehtia 

omasta toimeentulostaan. Valitettavasti taloudellinen syrjäytyminen köyhyyden 

ja velkaantumisen vuoksi on monelle arkipäivää. Työstä saatu palkka ei aina 

riitä elämiseen. Myös yhteiskunnassa tapahtunut murros aiheuttaa sen, että 

lainarahaa on helpommin saatavissa. Yhteiskunnalta on mahdollista hakea 

toimeentulotukea perusmenoihin. Yhteiskunta pyrkii valistamalla ja 

ennaltaehkäisemällä turvaamaan yksilön terveyttä. Sairastuminen ja 

sairastaminen on kallista, ja mikäli työkyky heikkenee tai sairastumisen 

seurauksena tulee työkyvyttömyys, syrjäytymisen uhka lisääntyy. Ihmisen 

identiteetti muuttuu työtätekevästä työkyvyttömäksi, ja samalla entinen 

sosiaalinen verkosto muuttuu. (Rautio 2006, 126 – 129.) 

Työelämän moninaistuminen ja muuttuminen ovat aiheuttaneet osaltaan 

työelämästä syrjäytymistä. Ihmisten työllistymisen parantaminen ehkäisee 

työmarkkinoilta syrjäytymistä. Koulutuksella on suuri merkitys 

työllistymismahdollisuuksiin. Nuorten opiskelun tukeminen hyvissä ajoin 

ehkäisee koulutuksesta syrjäytymistä. Mahdollisuus uudelleenkoulutukseen 

sekä nuorten koulupaikkojen riittävyys parantavat työllistymismahdollisuuksia. 

Kohtuuhintaisten asuntojen saatavuus ehkäisee asunnottomuutta ja lisää 

ihmisten liikkuvuutta työn perässä. Ennalta ehkäisevät ja sopeuttavat toiminnat 

auttavat ihmisiä ja ehkäisevät syrjäytymisriskiä. Ihmisten mukaan ottaminen, 



9 

osallistaminen ja vertaistuen tarjoaminen vähentävät syrjäytymisen riskiä. 

(Rautio 2006, 126 – 129.) 

Teknologian kehittyminen lisää tiedon saatavuutta ja palveluiden siirtymistä 

enenemissä määrin sähköiseen muotoon. Tavoitteena on tiedon helppo 

saatavuus sekä palveluiden käyttäminen silloin, kun itselle parhaiten sopii. 

Valitettavasti palveluiden keskittäminen ja sähköiseen muotoon muuttaminen 

lisää ihmisten eri arvoisuutta. Maaseudulla haasteina ovat tietoyhteyksien 

toimiminen. Työyhteisöissä työnkuvien muuttuminen ja teknologian 

lisääntyminen työtehtäviin saattavat aiheuttaa yksilön syrjäytymistä työstään. 

Työsuhteet ovat muuttuneet määräaikaisiksi, pätkä- ja osa-aikatöiksi, mikä lisää 

myös ihmisten elämien epävakaisuutta. Työelämän ja yhteiskunnan 

muuttuminen agraariyhteiskunnasta teollistumisen kautta palveluyhteiskunnaksi 

on kasvattanut eriarvoisuutta. (Rautio 2006, 76 – 82.) 

2.3 Sosiaalinen vahvistaminen ja osallisuus 

Sosiaalinen vahvistaminen voi herättää mielikuvia ehkäisevästä työstä, 

moniammatillisesta toiminnasta tai asiakaslähtöisestä ryhmätoiminnasta. 

Mehtosen (2011, 13) mukaan sosiaalinen vahvistaminen on kokonaisvaltaista 

elämänhallinnan tukemista. Se on myös moniammatillista ja ennaltaehkäisevää 

ohjaustyötä, joka perustuu yksilön ja yhteisön hyvinvoinnin, vaikuttamisen ja 

osallisuuden kokemukseen. Sosiaalinen vahvistaminen nousee suureen rooliin, 

kun pyrimme ehkäisemään ihmisen syrjäytymistä sekä hänen kokemaansa 

yksinäisyyden tunnetta. Tukemalla ihmisiä heidän omassa elämässään 

autamme heitä ottamaan vastuuta omasta pärjäämisestään. Yhdessä olemisen 

ja tekemisen kokemus myös vahvistaa yksilön osallisuutta yhteiskunnassa. 

(Mehtonen 2011, 13.) 

Valitettavasti syrjäytyminen terminä elää edelleen sosiaalisen vahvistamisen 

määrittelyssä. Kuitenkin puhuttaessa sosiaalisesta vahvistamisesta ei voida 

unohtaa syrjäytymiseen liittyviä käsitteitä, koska ne ovat osa kokonaisuutta. 

Syrjäytymistä ja syrjäytymisen ehkäisemistä termeinä tulisi kaihtaa, koska ne 

ovat negatiivisempia ja leimaavampia ilmaisuja kuin sosiaalinen vahvistaminen, 

jonka tavoitteena on taas parantaa elämäntilannetta ja hallintaa. Sosiaalisen 

vahvistamisen ja vahvistumisen tavoite on ilman muuta hyvinvointi, hyvä elämä 
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ja vielä parempi elämä ja tulevaisuus niin yksilön ja yhteisön kuin 

yhteiskunnankin näkökulmasta (Mehtonen 2001, 21). Yhteisön ja yksilön 

huomioiminen ja ymmärtäminen ovat osana sosiaalista vahvistamista. Yksilön 

tulee ymmärtää osuutensa yhteisössä, jotta hän voi löytää merkityksensä. 

Kokonaisuuden hahmottaminen tuo ymmärryksen siitä, että jokainen on 

vastuussa itsestään ja kokonaisuuden muista osista. (Mehtonen 2011, 18 – 21.) 

Mehtosen (2011, 21) mukaan sosiaalinen vahvistaminen edellyttää lupaa ja 

luvan antaa toinen; väkisin ei voi rinnalla kulkea tai kasvua tukea eikä 

asemaansa saavuta tällä ammattialalla hierarkialla tai vallan käyttöpuheella. 

Ammattilaisen tehtävänä onkin etsiä ja kohdentaa oikeita palveluja oikeille 

ihmisille. Tärkeätä on ymmärtää ammatillisesti ihmisen kyky ottaa vastaan 

tarjottuja palveluja sekä ymmärtää mikä on ihmisen todellinen toimintakyky. 

Sosiaalisessa vahvistamisessa tulee huomioida kokonaisuus ja yhteinen 

päämäärä. Asiakasta ei voida tukea mikäli ammattilaisen tavoite ja asiakkaan 

tavoite eivät kohtaa. Edistyminen tapahtuu pienin askelin ja yhteisesti laadittujen 

tavoitteiden mukaan. (Mäkinen, Raatikainen, Rahikka & Saarnio 2009, 100 – 

101.) 

Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan osallisuus merkitsee mukanaoloa, 

vaikuttamista sekä huolenpitoa ja yhteisesti rakennetusta hyvinvoinnista 

osalliseksi pääsemistä. Sosiaali- ja terveyspolitiikalla tuetaan kaikkien 

kansalaisten yhtenäistä mahdollisuutta kokea osallisuutta ja ihmisarvoista 

elämää. Ihmisten kohtuullisen toimeentulo ja toimivien peruspalveluiden 

järjestäminen ovat myös sosiaali- ja terveysministeriön vastuulla. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2012b.) 

Osallisuuden vahvistamisessa sosiaali- ja terveysministeriön vastuulla ovat 

köyhyyden ja syrjäytymisen ehkäiseminen, asumisen tukeminen palveluilla ja 

asumistuella, vammaispoliittiset kysymykset, romanipoliittiset kysymykset, 

maahanmuuttajien ja muiden erityisryhmien hyvinvointi ja terveys, sosiaalisen 

hyvinvoinnin vahvistaminen, viimesijaisen toimeentulon turvaaminen (Sosiaali- 

ja terveysministeriö 2012b). 
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Sosiaali- ja terveysministeriön tavoitteena on eriarvoisuuden ja syrjäytymisen 

vähentäminen, hyvinvoinnin ja osallisuuden lisääminen sekä yhteisten sosiaali- 

ja terveyspalvelujen tarjoaminen kaikille avun tarvitsijoille. Köyhyyden ja 

syrjäytymisen ehkäisemiseksi on työpaikalla suuri merkitys. Mahdollisuus 

osallistua työelämään omien voimien ja kykyjen mukaan tuo osallisuutta yksilön 

elämään. Osallisuuden ja työllisyyden näkökulmasta on tärkeätä kehittää 

työmarkkinoita, verotusta sekä sosiaaliturvaa. Oman kokonaisuutensa 

muodostavat toimeentulotuki, erilaiset kunnalliset palvelut ja työllistämispalvelut. 

(Sosiaali- ja terveysministeriö 2012b.) 

Osallistuminen riippuu myös sosiaalisesta toimintakyvystä, joka koostuu eri 

asioista. Toimintakyvyllä tarkoitetaan kykyä selviytyä arjesta, kykyä ratkaista 

ongelmia, kykyä toimia omassa elinympäristössä ja kykyä olla 

vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. (Mäkinen ym. 2009, 100 – 101.) 

3 Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 

Suomen perustuslaissa taataan yhdenvertaisuus lain edessä. Lain mukaan 

jokaisella on oikeus hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai 

elinkeinolla. Yhteiskunnan tulee huolehtia työvoiman suojelusta ja edistää 

työllisyyttä sekä pyrkiä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön. Laissa on erikseen 

säädetty oikeudesta työllistävään koulutukseen: Oikeus perustoimentulon 

turvaan työttömyyden, sairauden sekä työkyvyttömyyden aikana. Sosiaali- ja 

terveyspalvelujen turvaaminen sekä väestön terveyden edistäminen kuuluvat 

julkiselle vallalle. (Suomen perustuslaki 1999/731.) 

Työllisyyslain mukaan työnhakijalle tulisi pyrkiä järjestämään mahdollisuus 

tehdä työtä työllisyysmäärärahojen turvin, mikäli häntä ei ole onnistuttu 

työllistämään työvoimapalvelujen avulla eikä ohjaamaan koulutukseen. 

Työllisyysmäärärahoilla työllistetään erityisesti nuoria, pitkäaikaistyöttömiä ja 

vajaakuntoisia sekä estetään ennalta työttömyyden pitkäaikaistumista ja 

tasoitetaan työttömyyden alueellisia eroja. (Työllisyyslaki 275/1987.) 

Kuntouttavan työtoiminnan lain tarkoituksena on parantaa pitkäaikaistyöttömien 

työllistymistä työmarkkinoilla sekä tehdä mahdolliseksi osallistuminen erilaisiin 
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koulutuksiin ja työllistymistä parantaviin toimiin. Pitkään työttömänä olleelle 

henkilölle tehdään elämänhallintaa ja työllistämistä varten aktivointisuunnitelma 

yhdessä työvoimatoimiston ja kunnan kanssa. Kunnan järjestämänä toimintana 

on kuntouttava työtoiminta joka on sosiaalihuoltolain mukaista sosiaalipalvelua. 

Se on työllistymistä edistävää ja elämän hallintaa parantavaa toimintaa. 

Kuntouttavalla työtoiminnalla pyritään ehkäisemään syrjäytymistä ja 

vahvistamaan elämän ja arjen hallintaa sekä työ- ja toimintakykyä. 

Kuntouttavaa työtoimintaa suunniteltaessa tulee kartoittaa asiakkaan 

elämäntilanne yksilöllisesti. (Laki kuntouttavasta työtoiminnasta 2.3.2001/189.) 

Työmarkkinatukea tai toimeentulotukea työttömyyden perusteella saavat 

henkilöt ovat oikeutettuja kuntouttavaan työtoimintaan. Työ- ja 

elinkeinotoimiston asiakkuudessa oleva työtön työnhakija on oikeutettu 

työllistymissuunnitelmaan. Mikäli normaalit työllistymissuunnitelmat eivät riitä, 

on asiakkaalla oikeus päästä kuntouttavan työtoiminnan piiriin. Tällöin lähetteen 

tekee työvoimaviranomainen. Toimeentulotukiasiakkaiden oikeus päästä 

kuntouttavan työtoiminnan piiriin riippuu siitä, onko asiakkuuden syy 

työttömyydestä johtuva. Tällöin lähetteen tekee sosiaaliviranomainen. 

(Sosiaaliportti 2013.) 

Aktivointisuunnitelma tehdään kaikille kuntouttavaan työtoimintaan osallistuville. 

Aktivointisuunnitelmaan tulee kirjata työtoiminnan kuvaus samalla tavalla kuin 

normaalissa työsopimuksessa. Sopimuksessa tulee näkyä toiminnan 

järjestämispaikka sekä toiminnasta vastaava henkilö. Sopimukseen kirjataan 

myös työtoiminnan päivittäinen ja viikoittainen työaika. Sopimus kirjoitetaan aina 

vähintään kolmeksi kuukaudeksi, ja siinä näkyvät työtoiminnan alkamis- ja 

loppumispäivä sekä mahdolliset korvaukset työmatkoista. Kuntouttavaa 

työtoimintaa suunniteltaessa sekä asiakkaan ollessa työtoiminnassa hänelle on 

järjestetty terveystarkastus ja mahdollisesti kuntouttamis- ja koulutus 

mahdollisuudet. (Sosiaaliportti 2013.) 

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvan toimeentulo on turvattua. Vuonna 

2013 kuntouttavaan työtoimintaan osallistuva on oikeutettu yhdeksän euron 

kulukorvaukseen työtoiminta päiviltä ja työmarkkinatukeen, vaikkei hän 

työnhakijana olisikaan oikeutettu saamaan työmarkkinatukea. Järjestävälle 
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toimintapaikalle tai työyksikölle ei tule palkkauskuluja, koska kuntouttavan 

työtoiminnan järjestäminen on valtion rahoittamaa. Työtoimintapaikka saa 

jokaisesta työtoimintaan osallistuvasta henkilöstä 10,09 euron 

ohjauskorvauksen osallistumispäiviltä. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuva 

ei ole työsuhteessa toimintapaikkaansa, jolloin hänellä voi teettää niin sanottuja 

avustavia työtehtäviä. (Sosiaaliportti 2013.) 

Kunnan velvollisuus on järjestää kuntouttavaa työtoimintaa. Kuntouttavaa 

työtoimintaa voidaan järjestää kunnan eri toimipisteissä, kuntayhtymissä ja 

ostopalveluina rekisteröidyiltä yhdistyksiltä. Valtio rahoittaa toimintaa 

maksamalla korvausta päiviltä, jonka asiakas on ollut kuntouttavassa 

työtoiminnassa. Toinen valtion rahoitus tulee sosiaali- ja terveydenhuollon 

valtionosuuksien kautta. Pitkäaikaistyötön on kallis menoerä kunnille, koska 

kunta joutuu osallistumaan puolella heidän työmarkkinamenoihinsa. Mikäli 

työttömät ohjataan työllistymistä edistävien palvelujen piiriin, kunnan 

maksuosuus poistuu heiltä. (Sosiaaliportti 2013.) 

Työvoimaviranomainen järjestää tai hankkii julkisena työvoimapalveluna 

työnvälityspalveluita, työvoimapoliittista aikuiskoulutusta ja muita ammatillisen 

kehittymisen palveluita sekä edistää työttömien työllistymistä työllistämistuen 

avulla. Julkiseen työvoimapalveluun kuuluvat myös muut tämän lain mukaiset 

tuet, avustukset ja etuudet (Laki julkisesta työvoimapalvelusta 

30.12.2002/1295). 

4 Päiväkeskus sosiaalisena vahvistajana 

Päiväkeskus voi olla mahdollisuus ja uusi alku työkyvyn palauttamiseen sekä 

vaihtoehto yksinäisyydelle. Se on palvelumuoto, jonka tavoitteena on tukea 

elämänhallinnan ja päivärytmin muodostumista yksilön arkeen. Päiväkeskuksen 

tarkoitus on olla matalan kynnyksen palvelupaikka kenelle vain. 

Päiväkeskuksessa tulisi olla yhteistyötä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. 

Työssä on palveluohjauksellinen työote, jossa selvitetään asiakkaalle kuuluvat 

palvelut ja etuudet sekä ymmärretään asiakkaan rooli ja voimavarat palvelujen 

kohdentamisessa. Päiväkeskuksen työntekijä toimii asiakkaan etujen 

asianajajana. Hän osaa sosiaalilainsäädäntöä ja tietää asiakkaan oikeudet ja 
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velvollisuudet palvelujärjestelmässä sekä nauttii viranomaistahojen luottamusta. 

(Heimonen 2007, 59 – 60.) 

Päiväkeskus voi parhaimmillaan olla paikka, joka yhdessä työvoimatoimiston, 

sosiaalitoimiston ja terveydenhuollon henkilöstön kanssa auttaa ja tukee yksilöä 

palaamaan työelämään. Paluu työelämään voi alkaa yhdessä päiväkeskuksen 

työntekijän ohjatessa mahdollista työkokeilua päiväkeskuksessa. 

Päiväkeskuksessa voidaan myös tehdä vapaaehtoistyötä sekä tarjota 

vertaistukea toiselle kävijälle. Vertaistuen merkitys on suuri. Päiväkeskukseen 

voidaan tulla lukemaan lehtiä, osallistumaan erilaisiin ohjattuihin toimintoihin 

sekä syömään. Päiväkeskuksen asiakaskunta muodostaa oman sosiaalisen 

ryhmän, jossa turvallisuudentunne ja yhteisöllisyys tukevat yksilöä. 

Päiväkeskustoiminnan tarkoituksena on tarjota ihmisille merkityksellistä 

toimintaa ja onnistumisen kokemuksia. Yhdessä tekemällä ja osallistumalla 

toimintaan opitaan sosiaalisia taitoja, joita tarvitaan toimittaessa täysivaltaisina 

yhteiskunnan jäseninä. Päiväkeskuksen eräs rooli on siis toimia sosiaalisena 

vahvistajana yksilötasolla. Elämänhallinnan harjoittelu on hyvä aloittaa 

päiväkeskuksessa, ja säännöllisen päivärytmin ja omien asioiden hoitamiseen 

voi saada apua ja tukea työntekijöiltä sekä vertaisryhmältä. Työntekijän 

tarjoama palveluohjaus madaltaa kynnystä viranomaispalveluihin. Yhdessä 

tekemällä ja tietoa etsimällä sekä rinnalla kulkemalla vahvistetaan asiakkaiden 

selviytymistä. (Heimonen 2007.) 

Työtoiminta päiväkeskuksessa ja erilaisiin päivittäisiin rutiineihin osallistuminen 

tuovat asiakkaille onnistumisen ja osallisuuden kokemuksia. Yhdessä 

toimittaessa puhutaan luontevasti erilaisista asioista, ja luottamuksen syntyessä 

voidaan puhua myös aroista asioista. Heimosen (2007, 48) mukaan tekeminen 

ja siinä ohessa asioiden pohtiminen yhdessä aivan kuin huomaamatta toimii 

terapeuttisena työmuotona päiväkeskuksessa. Työtoiminnan tehtävien tulee olla 

merkityksellisiä ja riittävän yksinkertaisia, jotta kaikkien on mahdollista suoriutua 

annetuista tehtävistä. Ohjaukseen tulee kiinnittää huomiota, jotta opitaan 

työelämässä tarvittavia valmiuksia. (Heimonen.2007, 48 – 49.) 

Hyttisen (2007, 151) mukaan vaikuttavuutta syntyy, jos asiakaskunnan 

syrjäytymiskierre pysähtyy ja alkaa näkyä merkkejä elämänhallinnasta. Ajan 
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mittaan voi syntyä myös asennemuutoksia viranomaispuolella, ja 

päiväkeskustoimintaa aletaan rahoittaa systemaattisesti. 

4.1 Päiväkeskustoiminnan taustaa 

Heimonen (2007) kertoo päiväkeskustoiminnan juurien löytyvän vanhustyöstä 

1960-luvulta. Tällöin perustettiin päiväkeskuksia ikääntyville hoidon ja tuen 

tarpeisiin. Päihdetyön tarpeisiin päiväkeskuksia perustettiin 1980-luvulla 

Ruotsissa, josta malli otettiin sitten Suomeen. Sininauhaliitto on ollut vahvasti 

mukana kehittämässä päiväkeskuksia päihdetyön tarpeisiin. Sininauhaliiton 

kristillisyys on tuonut mukanaan toimintaan seurakunnat ja vapaaehtoistyön. 

(Heimonen 2007, 9 - 10.) 

Luumäen kunnassa on aikaisemminkin järjestetty päiväkeskustoimintaa 

keskittyen pääasiallisesti kristilliseen päihdetyöhön. Aiemmin toiminta oli 

vapaaehtoista kristillistä päihdetyötä, joka teki sininauhaliittoon kuuluva 

Auttavaiset ry. Ray:n palkkatuella yhdistyksellä oli vuosina 1997–2001 

palkattuna yksi kokopäivätoiminen päihdetyöntekijä sekä 1-2 

yhdistelmätukityöllistettyä kerrallaan. Myöhemmin yhdistyksellä oli 1-3 

yhdistelmätukityöllistettyä kerrallaan pyörittämässä talon toimintaa. Toiminta on 

sittemmin loppunut. Yhdistyksen tarkoituksena on ollut auttaa avuntarpeessa 

olevaa lähimmäistä, joka kärsii päihdeongelmasta, yksinäisyydestä tai joka 

muuten tarvitsee tukea elämän eri tilanteissa. (Sininauhaliitto 2012.) 

Auttavaisilla oli myös kirpputoritoimintaa. 

Luumäen evankelisluterilainen seurakunta järjestää edelleen edullisen 

soppapäivän joka toinen torstai. Seurakunta jakaa myös EU-ruokakasseja 

avuntarvitsijoille. 

4.3 Sosiaalisen tuen merkitys 

Työpaikkojen siirtyminen toiselle paikkakunnalle tai kokonaan loppuminen sekä 

talouskriisit ja lama ovat aiheuttaneet ihmisten putoamisen pois yhteiskunnan 

tuottavasta toiminnasta. Pitkäaikaistyöttömyys sekä töiden erikoistuminen ovat 

voineet osaltaan aiheuttaa sen, että työtön kouluja käymätön ei ole uudelleen 

sijoittunut yhteiskunnassa. Työn puuttuminen ja työttömyyden pitkittyminen 

saattavat aiheuttaa ihmiselle taloudellisia ongelmia, mutta myös syrjäytymistä ja 
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oman arvon tunteen heikkenemistä. Arjen hallinta saattaa järkyttyä, jolloin 

sosiaalityön merkitys kasvaa. Myös työn laatu on muuttunut. Työssä olevat 

tekevät pitkää päivää ja uupuvat suuren työtaakan alle. Työuupumus, 

mielenterveys- ja päihdeongelmat ovat kasvavia terveydellisiä ongelmia. Myös 

nykyinen tietoyhteiskunta aiheuttaa suuria haasteita niin nuorille, vanhemmille 

kuin ikääntyneillekin. (Backman 2010.) 

Päiväkeskus voi osaltaan ennalta ehkäistä ihmisten erakoitumista ja tukea 

ihmistä hänen selviytymisessään esim. tarjoamalla palveluohjausta ja 

vuorovaikutuksellista suhdetta työntekijään. Sosionomi päiväkeskuksen 

työntekijänä pystyy omalla ammattitaidollaan tukemaan ja vahvistamaan yksilön 

elämän sujumista ja sosiaalisen toimintakyvyn hallintaa. (Mäkinen ym. 2009,100 

– 101.) 

Arjen taitojen harjoittelu, ongelmien ratkaisujen etsiminen yhdessä sekä 

dialoginen toiminta vahvistavat osallistujien luottamusta ja lisäävät sosiaalista 

osallistumista. Yhteisöllisyyden tärkeyden ymmärtäminen sekä kanssaihmisten 

huomioiminen ja ihmisten elämäntilanteiden hahmottaminen niin yksilön kuin 

yhteiskunnan kannalta on erittäin tärkeätä. Tämä on tärkeätä varsinkin silloin, 

kun ihmisen rooli yhteiskunnassa on muuttunut syystä tai toisesta. (Heimonen & 

Rutanen 2007, 55 – 57.) 

Päiväkeskukset voivat myös tarjota työharjoittelua ja työelämään 

tutustumispaikkoja. Lisäksi erilaiset tukityöpaikat ja työkokeilut 

päiväkeskuksissa voivat auttaa myös osatyökykyisiä löytämään itselleen 

sopivan työllistymiskeinon. Asiakas pääsee pienin askelin tutustumaan 

uudestaan työelämään ja näin vahvistamaan omaa identiteettiään työntekijänä. 

Onnistumisen kokemukset lisäävät halua palata takaisin työelämään ja 

tasavertaiseksi yhteiskunnan jäseneksi. Vertaistuki on hyvin suuressa 

merkityksessä päiväkeskuksissa. Vertaistuki on arkista kohtaamista, 

tasavertaista ihmisyyttä sekä kokemusten ja kohdattujen elämäntilanteiden 

jakamista. Vertaistuki on auttamisen ja tukemisen muoto, jossa kaksi tai 

useampi ihminen voi jakaa ja työstää kokemuksia elämän historiastaan ja 

elämänkulustaan sekä kokea yhteistä, jaettua sosiaalista tilaa. Vertaistuen 

avulla voidaan keventää omaa taakkaa ja mahdollisesti saada toiselta työkaluja 
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oman elämän toteuttamiseen. Tärkeää on jo pelkästään se, että on joku joka 

ymmärtää, minkä kanssa joutuu päivittäin taistelemaan. (Heimonen 2007, 43 – 

49, 61.) 

4.4 Sosiokulttuurinen innostaminen  

Sosiokulttuurinen innostaminen on näkemys ja menetelmä, joka soveltuu 

päiväkeskusympäristöön ja työskentelyyn aikuisten asiakkaiden kanssa. 

Sosiokulttuurisen innostamisen tavoitteena on tukea yksilön olemassaoloa ja 

elämänlaadun parantamista yhdessä muiden kanssa sekä tutkia ja tulkita omaa 

elämää. Se on arkipäivän sosiaalisen toiminnan väline, jonka tarkoituksena on 

vahvistaa yksilöitä ja yhteisöjä. (Kurki 2000.) 

Erilaiset toiminnallisuutta ja osallisuutta lisäävät toiminnot ovat keinoja, joilla 

sosiokulttuurista innostamista toteutetaan. Uuteen toimintaan osallistuminen ja 

innostuminen mahdollistavat uusien sosiaalisten verkostojen luomisen sekä 

herättää lisää kiinnostusta ympäristöä kohtaan. Kasvatuksellinen ja 

kokemuksellinen näkemys innostamisessa uusiin asioihin ja vahvuuksien 

vahvistamisessa tukee onnistumisia. Sosiokulttuurisen innostamisen ytimessä 

on kahden ihmisen välinen aito kohtaaminen. Aktiivinen ohjaaja, ja innostaja 

ovat innostamisen onnistumisen edellytys. Ohjaaja, ja innostaja ovat yksilöllisiä 

persoonia, ja sen vuoksi jokainen innostamisprosessi on erilainen, jotta ryhmän 

jäsenet voivat oppia ratkaisemaan omia ongelmia ja kehittyä on innostajan 

luotettava ryhmänsä jäseniin. (Kurki 2000.) 

4.5 Voimavara- ja ratkaisukeskeinen työskentely 

Voimavara- ja ratkaisukeskeisessä työtavassa keskitytään ihmisen 

voimavaroihin ja niiden vahvistamiseen. Ongelmia ei kielletä, koska ne kuuluvat 

normaaliin elämään. Mäkisen ym. (2009, 118 – 119) mukaan voimavaroja ovat 

kaikki sellaiset asiat, joita asiakas osaa, voi tai jaksaa tehdä ja joissa hän kokee 

onnistumisen tunteita. Voimavaroja voidaan löytää ihmisestä itsestään tai hänen 

elinympäristöstään. (Mäkinen ym. 2009, 118 – 119.) 

Ratkaisukeskeinen työtapa pitää sisällään tulevaisuuteen suuntautumisen sekä 

tavoitteellisuuden. Ratkaisukeskeinen puhe ja työtapa ovat myönteisiä ja 

toiveikkaita. Pyritään pois ongelmakeskeisyydestä muuttaen vaikeudet 
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tavoitteiksi. Tavoitteiden määrittely ei tarkoita ongelmien määrittelyä. Oleellista 

on huomioida myönteinen asennoituminen ja arvostus asiakkaan kanssa 

työskenneltäessä. Hyvä vuorovaikutuksellinen yhteistyö on edellytys 

onnistuvalle asiakastyöskentelylle. Se on salliva työtapa, jossa voidaan käyttää 

myös muista työmuodoista lainattuja ideoita ja toimintatapoja. Asiakaslähtöinen 

työskentelytapa ottaa huomioon asiakkaan yksilönä sekä perheyhteisön ja 

ryhmän jäsenenä. Asiakas asettaa itse omat tavoitteensa. Keskusteluissa 

painopiste keskittyy tavoitteisiin ja tulevaisuuteen. Etsitään ja tutkitaan 

asiakkaan voimavarat ja taidot hyödyntäen niitä. Menneisyys koetaan 

voimavarana. Huomioidaan poikkeukset ja edistyminen tukemassa asiakkaan 

vahvoja puolia. Myönteisyys, luovuus ja huumori tukevat asiakkaan myönteisiä 

puolia. Yhteistyö asiakkaan oman verkoston kanssa lisää voimavaroja. 

Kiitoksen ja positiivisen palautteen antaminen yhteistyökumppaneille lisää myös 

onnistumisen kokemuksia. (Muhonen 2011.) 

5 Helmisen Tupa 

Tässä luvussa kerron Luumäen kunnan Helmisen Tuvan toiminnasta ja 

merkityksestä ihmisille. Helmisen Tuvan toiminta on osana Luumäen kunnan 

hyvinvointistrategiassa mainittua kuntalaisten hyvinvoinnin huolehtimista ja 

vastuun kantamista. Helmisen Tuvan toiminnalla on merkitystä eri 

marginaaliryhmille, kuten mielenterveyskuntoutujat, pitkäaikaistyöttömät, 

päihdeongelmaiset, yksinäiset ja syrjäytymisvaarassa olevat. 

5.1 Luumäen kunnan hyvinvointistrategia  

Luumäen kunnan hyvinvointistrategiassa (2010) puhutaan kuntalaisten 

hyvinvoinnin huolehtimisesta ja vastuun kantamisesta. Viranomaisten välisen 

yhteistyön toimiminen kunnassa sekä sen hyödyntäminen ja edelleen 

vahvistaminen ovat tärkeitä työvälineitä kuntalaisten hyvinvointia 

vahvistettaessa. Hyvinvointistrategia on jaettu lapsiin ja nuoriin sekä työikäisiin 

ja senioreihin. (Luumäen kunta 2010.) 

Kuntalaisten hyvinvoinnin perustana on vastuun kantaminen omasta 

hyvinvoinnista. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tarvittaessa, tulee 

palveluiden olla saatavilla ja asiakaslähtöisiä sekä vaikuttavia. Hyvinvointi ei ole 
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pelkästään terveyttä. Hyvinvointiin kuuluu yhteisön tuki, mikäli ihminen ei 

kykene huolehtimaan itsestään. Ihmisten huomioiminen vahvistaa elämänlaatua 

ja hyvinvointia. Merkittävässä roolissa kuntalaisten hyvinvoinnin 

vahvistamisessa on järjestötoiminta. (Luumäen kunta 2010.) 

Työikäisten hyvinvoinnin haasteeksi nousee terveyden jakautuminen siten, että 

parempituloiset ja korkeammin koulutetut henkilöt voivat paremmin kuin 

pienituloiset tai muutoin heikommassa asemassa olevat henkilöt. Paremmin 

pärjäävät henkilöt syövät monipuolisemmin ja liikkuvat enemmän. 

Terveyserojen erilaisuutta voidaan selittää osaksi erilaisilla elämäntavoilla. 

Alkoholikuolemien määrä on suurempi lyhyemmän koulutuksen saaneilla. 

Mielenterveysongelmat tai päihteiden käyttö voivat nousta haasteiksi työikäisillä 

ja vaikuttaa kykyyn selviytyä työssä. Pitkäaikaistyöttömyys ja liian raskas 

työelämä voivat osaltaan lisätä riskiä päihde- ja mielenterveysongelmiin. 

(Luumäen kunta 2010.) 

5.2 Helmisen rahasto 

Luumäkeläinen lapseton pariskunta Kaarin ja Erkki Helminen testamenttasivat 

omaisuutensa vuonna 2009 Luumäen kunnalle käytettäväksi kunnan huono-

osaisten ja vähävaraisten tukemiseen. Lahjoitusvaroista päättää 

kunnanhallituksen nimeämä Luumäen kunnan rahastoja hoitava toimikunta. 

Rahastoa hoitaa käytännössä palvelujohtaja, joka toimii toimikunnan 

puheenjohtajana. Luumäen kunnan työtoiminnan ohjaaja ohjaa varoista 

ehdotuksellaan 15 000 euroa vuosittain käytettäväksi (vuoden 2013 alusta 

25 000 euroa) pitkäaikaistyöttömien, mielenterveyskuntoutujien ja 

kehitysvammaisten kuntouttavaan työtoimintaan. Samansuuruinen summa on 

käytettävissä lapsiperheiden ja vähävaraisten tukemiseen sosiaalityön kautta. 

(Kunttu, Nihtilä, Nurmiainen, Pihlajamäki & Rintamäki 2011.) 

5.3 Helmisen Tuvan toiminnan sisältö 

Ajatus toiminnan järjestämisestä lähti testamenttivarojen hyödyntämisestä 

toimintaan, jota ei ole ja jolle olisi tarvetta. Helmisen Tuvan pääasiallinen 

rahoitus tuleekin Luumäen kunnan hallinnoimalta Helmisen rahastolta. 

Kuntouttavasta työtoiminnasta tulevat ohjauskorvaukset kartuttavat myös 
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kassaa. Lisävaroja toiminnan pyörittämiseen saadaan työpajatoiminnasta, 

kirpputorista sekä Helmisen Tuvan oman tuotannon myynnistä. (Borman, 

Huomanen, Kunttu, Lallo, Nihtilä, Nurmiainen, Pihlajamäki, Pulkki, Rintamäki & 

Virtanen 2012.) 

Helmisen Tuvan toiminta-ajatuksena on järjestää matalan kynnyksen 

kokoontumispaikka aikuisille sekä paikka osallistua erilaiseen toimintaan. 

Päiväkeskuksen tarkoituksena on järjestää keskitetysti palveluja eri 

marginaaliryhmille. Keskeisenä toiminta-ajatuksena on rinnalla kulkeminen ja 

asiakkaan voimavarojen löytäminen sekä vahvistaminen. Perusajatuksena on 

toiminnan ohjaaminen syrjäytymisen ehkäisemiseen. Päiväkeskus tarjoaa 

päihteettömän vaihtoehdon kokoontumiseen. (Borman ym. 2012.) 

Toimintaa ylläpitävät Helmisen Tuvan ohjausryhmän valitsemat ohjaajat. 

Käytännön työstä vastaavat ohjaajat palveluohjaajalle, ja budjetti laaditaan 

ohjausryhmän suunnitelman mukaisesti. Toiminnan ylläpitäminen vaatii 

asiakkaita ja asiakkuuksien kirjo määrittää myös toiminnan muodon ja 

laajuuden. Arjen toiminnan ylläpito ja pyörittäminen yhteisönä, yhdessä tehden, 

oppien ja opastaen luo yhteisöllisyyden tunnetta ja osallisuutta kaikille 

osallistujille. (Borman ym. 2012.) 

Päiväkeskuksessa on mahdollista järjestää kuntouttavaa työtoimintaa, 

työharjoittelua sekä työelämään tutustumisjaksoja. Suunnitelmissa on erilaisten 

kotiin vietävien avustuspalveluiden tarjoaminen esimerkkinä kaupassa käynti, 

ulkoilu, pihatöissä avustaminen sekä pienet korjauspalvelut. Myös kuntouttavan 

työtoiminnan järjestämistä kunnan eri toimipisteissä on suunniteltu niin, että 

työvalmentajat ovat Helmisen Tuvalta. Aktivoivana toimintana on myös 

toimitilojen kunnostamis- ja korjaustöitä. Työtoiminta ja tehtävät räätälöidään 

yksilöllisesti, jolloin jokaisella on mahdollisuus onnistua. Avoimeen 

kerhotoimintaan kaksi kertaa viikossa ovat kaikki tervetulleita. Kerhossa 

jokainen voi kokea onnistumisen iloa ja jakaa surunsa. Opiskelijat ja ohjaajat 

järjestävät toiminnallisia aamupäiviä kerhoon. (Borman ym. 2012.) 

Tarkoitus on myös, että paikassa järjestettäisiin erilaisia toiminnallisia 

tapahtumia kerhopäivinä ja mahdollisia kursseja iltaisin. Kursseina voisivat olla 
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tarkan markan kurssi, oma kurssi murrosikäisten vanhemmille, miehille ja 

yksinhuoltajille omat ryhmät. Pääasiallinen tarkoitus on kuitenkin tukea 

yksinäisiä, mahdollisesti pitkäaikaistyöttömiä, päihde- ja 

mielenterveysongelmista kärsiviä ihmisiä, jotka ovat syrjäytyneet tai 

mahdollisesti syrjäytymisuhan alla. (Borman ym. 2012.) 

5.4 Päiväkeskuksen asiakkaat 

Päiväkeskus Helmisen Tuvan asiakasryhmänä ovat yksinäiset ja 

syrjäytymisuhan alla olevat sekä ne, jotka haluavat vaihtoehtoista toimintaa 

arkeensa ja tavata toisia ihmisiä. Sekä ne, joilla on asiakkuus tai asiakkuuksia 

usealle taholle. Yhteiskunnan järjestämät tukitoimet erityisryhmille ovat 

riittämättömät. Helmisen tupa voi tarjota kerhopäivinä kaksi kertaa viikossa 

kokoontumispaikan myös heille. Mahdollista on myös järjestää suljettuja ryhmiä 

eri tarpeisiin. (Borman ym. 2012.) 

Syrjäytymisen uhkana voivat toimia työttömyys, työkyvyttömyys, 

päihdeongelmat, erilaiset mielenterveydelliset sairaudet sekä yksinäisyys. 

Tämän vuoksi on tärkeätä kehittää erilaisia toimintoja ja tukimuotoja, joilla 

saadaan ihmiset takaisin täysivaltaisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Jokainen 

ihminen tarvitsee tunnetta, että on tärkeä ja osaa toimia itsensä ja toisten 

hyväksi. Yhteiskunnassa on paljon osatyökykyisiä ja työrajoitteisia työikäisiä 

ihmisiä, jotka eivät kykene osallistumaan normaaliin päivätyöhön. Päiväkeskus 

voi toimillaan tukea ja mahdollistaa osallistumisen yhteiseen toimintaan ja näin 

vahvistaa yksilön toimintakykyä. Päiväkeskuksessa voidaan myös kartoittaa 

osallistujan toiminta- ja työkykyä. (Borman ym. 2012.) 

Työ tarjoaa työntekijälleen yhteisöllisyyttä, sosiaalista asemaa ja 

yhteiskunnallista arvostusta. Työssä käynti tuo elämään selkeän rytmityksen 

sekä mahdollisuuden kokea haasteita ja onnistumisia. Työ mahdollistaa 

ammattitaidon ylläpidon ja kehittämisen. Työttömyyteen on olemassa useita eri 

syitä. Työn menettäminen muuttaa identiteettiä ja perustaa, jolle koko 

olemassaolo on rakennettu. Työttömyys järkyttää talouden tasapainoa ja voi 

aiheuttaa kriisejä. (Backman 2010.) 
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Pitkäaikaiseksi työttömyydeksi kutsutaan yli vuoden kestänyttä työttömyyttä. 

Työttömyyteen on olemassa monia syitä. Suurimmat pitkäaikaistyöttömien 

ryhmät ovat ikääntyvät sekä kouluttamattomat tai vähän koulutetut. Myös 

sairastuminen tai työkyvyn menettäminen voivat heikentää ennestään 

työllistymistä. Työkyvyttömyyden lähtökohtana on lääketieteellisesti määritelty 

sairaus, vika tai vamma. Työkyvyttömyyttä arvioitaessa otetaan huomioon 

terveydellisten tekijöiden lisäksi ikä, ammatti, koulutus, työkokemus, 

työllisyystilanne sekä kotipaikkasidonnaisuus. Työkyvyn määritykseen vaikuttaa 

myös ammatillinen ja sosiaalinen kyvykkyys. Sairauksien monitasoisuus voi 

aiheuttaa eritasoisia työkyvyn alenemia, kuten myös useiden sairauksien 

yhtäaikaisuus, jolloin sairauden yksilöiminen on mahdotonta. (Järvikoski & 

Härkäpää 2011, 109 – 110.) 

Yhteiskunnan rakenteiden muutokset ja lama saattavat aiheuttaa laajoja 

irtisanomisia. Mikäli työttömyys jatkuu pitkään, työnhakijan ammattitaitoja ja 

itsetunto kokevat heikkenemistä. Tällöin työnhaku myös saattaa vaatia hakijalta 

kohtuuttomia resursseja. Työn saatavuus ja työntekijän soveltuvuus eivät aina 

välttämättä kohtaa, koska alueelliset työllistymismahdollisuudet voivat vaihdella. 

(Tilastokeskus 2012.) 

Raution (2006) mukaan pitkäaikaistyöttömät voidaan jakaa kolmeen ryhmään: 

olosuhdetyöttömät, pitkittyneet työttömät ja vaikeimmin työllistyvät. Helpoimmin 

työllistyvät olosuhdetyöttömät, joiden pitkäaikainen työttömyyskin on 

olosuhteiden pakosta. Pitkittyneesti työttömät ovat haasteellisemmassa 

tilanteessa. Heidän koulutuksensa ja ammattitaitonsa ovat usein vajavaiset. 

Päihde- ja mielenterveysongelmat ovat heillä usein myös rajoittavia tekijöitä. 

Usein on kyse ikääntyvistä, jotka tarvitsisivat kuntoutusta ja koulutusta. 

Vaikeimmin työllistyvät ovat olleet kauan työttöminä. Elämän tuomien kolhujen 

myötä sekä mahdolliset mielenterveys-, ja päihdeongelmat ovat lisänneet 

työkyvyttömyyden mahdollisuutta. Näiden pitkäaikaistyöttömien ryhmien 

erottaminen on tärkeää, jotta oikeat toimenpiteet kohtaavat oikeat 

asiakasryhmät. Osalle pitkäaikaistyöttömistä eri aktivoimistoimenpiteet ovat 

tarpeellisia työelämän saavuttamiseksi. Joidenkin kohdalla eläkkeen 

saavuttaminen olisi paras keino syrjäytymisen ehkäisyyn. (Rautio 2006.) 
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5.5 Päiväkeskustoiminnan eettisyys 

Sosiaalinen vahvistaminen nousee suureen rooliin, kun pyrimme ehkäisemään 

ihmisen syrjäytymistä sekä hänen kokemansa yksinäisyyden tunnetta. 

Tukemalla ihmisiä heidän omassa elämässään he oppivat ottamaan vastuuta 

omasta pärjäämisestään. Yhdessä olemisen ja tekemisen kokemus myös 

vahvistaa yksilön osallisuutta yhteiskunnassa. Toiminnan tarkoituksena on 

asiakkaan rinnalla kulkeminen ja tuuppiminen eteenpäin vahvistaen näin 

asiakkaan selviytymistä. Toiminnan tulee olla helposti saavutettavissa ja 

osallistumisen mahdollistaminen jokaisen kyvyn mukaan. Päiväkeskus antaa 

vertaistukea ja ohjausta, mutta myös auttaa ihmistä aktivoimisessa. 

Päiväkeskus pyrkii toimimaan mahdollistaja ja tukijana asiakkaan etsiessä 

paikkaansa yhteiskunnassa. Yksilöllinen tuki, henkilökohtainen ohjaus sekä 

tavoitteellinen suunnitelma auttavat yksilöä sekä ohjaajaa toiminnassa. 

Tärkeänä osana toimintaa on asiakkaiden työllistymisen tukeminen sekä 

työnohjaus kuntouttavassa työtoiminnassa. (Talentia ry. 2010, 5-6.) 

Päiväkeskustoiminnassa pätevät samat eettiset säännöt kuin muissakin 

sosiaalialan töissä. Toisaalta eettiset säännöt ja niihin liittyvät ongelmat voivat 

olla erilaiseen kulttuuriseen perimään liittyviä, jolloin on tärkeätä ymmärtää 

asiakkaan tausta ja elämänhistoria. Päiväkeskuksen laaja-alainen asiakaskunta 

asettaa haasteita yksilöllisyyden huomioimiseen. Tärkeintä on taata kaikille 

asiakkaille arvokas, oikeudenmukainen ja tasavertainen kohtelu. Kartoitettaessa 

asiakkaan henkilökohtaiset tarpeet ja hänelle kuuluvat oikeudet sekä 

velvollisuudet kerrotaan erilaiset vaihtoehdot sekä ratkaisujen seuraamukset. 

Asiakkaan tekemiä valintoja ja päätöksiä kunnioitetaan. Asiakasta ohjataan 

huolehtimaan ja ottamaan vastuuta omasta elämästään. (Talentia ry. 2010, 8-

9.) 

Päiväkeskuksessa toiminta perustuu asiakaslähtöiseen työotteeseen. Eettinen 

herkkyys työntekijällä auttaa toimimaan erilaisten ihmisten ja tilanteiden kanssa. 

Kyky huomata ja tunnistaa ihmisten erilaiset tunteet ja toimintatavat sekä 

ongelmanratkaisutaito ovat keskeisessä asemassa toimittaessa erilaisten 

ihmisten kanssa. Myös kyky asettua toisen ihmisen asemaan ja tunnistaa 

erilaisia tunteita luo asiakassuhteeseen vuorovaikutuksellisuutta ja ymmärrystä. 
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Luottamuksellisen ja vuorovaikutuksellisen suhteen perusteella on helpompi 

tunnistaa asiakkaiden vahvuuksia ja auttaa heitä kehittämään niitä. (Talentia ry. 

2010, 11–15.) 

Päiväkeskuksen työntekijänä yhteiskunnallinen vaikuttaminen on tärkeätä, jotta 

saadaan asiakkaiden tarpeet ja kyvyt päättäjien tietoisuuteen. Tärkeätä on 

tuoda ihmisten tietoisuuteen toiminta ja se, kuinka merkityksellistä ja 

kannattavaa on panostaa ihmisten sosiaaliseen vahvistamiseen. 

Moniammatillisuuden ymmärtäminen ja hyödyntäminen lisäävät asiakkaan 

asioiden kokonaisvaltaisempaa hahmottamista, jolloin asiakas saa 

mahdollisimman kattavan tukiverkoston. Yhteistyön tulisi olla sujuvaa, jotta 

päällekkäisyyksiltä ja turhilta toiminnoilta vältyttäisiin. Työtapojen kehittäminen 

moninaistaa työn sisältöä. Hankkimalla koulutusta ja keskustelemalla muiden 

vertaisten kanssa opitaan käsittelemään ja havainnoimaan omaa tekemistä 

ulkopuolisen silmin. Tärkeätä on ymmärtää muiden toimijoiden arvo ja 

ammattitaito sekä se mitkä tehtävät kuuluvat kenellekin. Yhdessä eri toimijat 

täydentävät toisiaan. (Talentia ry. 2010, 8-9.) 

5.6 Moniammatillinen työskentely 

Helmisen Tuvan tärkein toiminta on ohjaustoiminta. Ohjaaja vetää ryhmiä ja 

ideoi erilaista toimintaa, kuuntelee ja auttaa asiakkaita sekä järjestää tekemistä 

arkeen. Ohjaaja toimii myös työnohjaajana kuntouttavassa työtoiminnassa 

oleville asiakkaille. Hän opastaa ja tukee alkavaa polkua työelämään. 

Kuntouttavassa työtoiminnassa harjoitellaan työpaikan sääntöjä ja työssä 

olemista. Ohjaaja toimii tärkeänä linkkinä eri palveluiden ja viranomaisten 

välillä. Ohjaaja tukee, kuuntelee ja auttaa asiakkaita heidän tarpeiden mukaan. 

Helmisen Tuvalla on myös jokaisen mahdollista käyttää ilmaiseksi tietokonetta, 

tulostinta, ompelukonetta, pesukonetta ja silitysrautaa. Asiakkaita myös 

opastetaan tarvittaessa elämän hallintaan liittyvissä ongelmissa. Tavoitteena on 

myös tarjota edullista ja monipuolista ruokaa työtoiminnassa oleville. Ruoka 

tehdään paikan päällä asiakkaiden toimesta. Ruokaa ei tehdä ulosmyyntiin, 

vaan ainoastaan toimintaan osallistujille. Ruoan hinnalla on tarkoitus kustantaa 

ainoastaan ruokatarvikkeet. Ruuan tulee olla monipuolista, ravitsevaa ja 

täyttävää. (Borman ym. 2012) 
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Helmisen Tuvan toiminnassa on useita yhteistyökumppaneita. Suunnittelussa ja 

toteutuksessa on moniammatillinen ohjausryhmä, johon kuuluvat Luumäen 

kunnan palvelujohtaja, sosiaalijohtaja, sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja, 

työtoiminnanohjaaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, erikoissairaanhoitaja, 

työvoiman palvelukeskuksen työvoimaohjaaja, työ- ja elinkeinotoimistosta 

työvoimaohjaaja, etsivästä nuorisotyöstä yksilövalmentaja ja Helmisen tuvan 

ohjaajat. Myös Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijat eri sosiaali- ja 

terveysalan koulutusohjelmista ovat antaneet panoksensa toiminnan 

toteuttamiseen. (Borman.) 

6 Opinnäytetyön toteutus 

Opinnäytetyöni tavoitteena on kuvata päiväkeskuksen toiminnan suunnittelua ja 

kehittämistä, mutta myös perustella ja osoittaa, kuinka tärkeätä ja tarpeellista 

kyseinen toiminta on. Yhteiskunnalle ihmisten motivointi ja toimintakyvyn 

ylläpitäminen ja kehittäminen ovat pitkällä aikavälillä taloudellisesti 

kannattavampaa kuin erilaisten korvausten maksaminen. Päiväkeskus voi 

parhaimmillaan olla koko yhteisön yhteinen olohuone, jossa kaikki osallistujat 

ovat tasavertaisia toimijoita. Yhteistyötahojen sekä yhteisten 

toimintastrategioiden löytäminen eri toimijoiden kesken on haastavaa, mutta 

onnistuessaan palkitsevaa. Lainsäädännön kartoitus sekä tiedostaminen ovat 

suuressa roolissa mielenterveyskuntoutujien, työkyvyttömien, osatyökykyisten, 

työttömien ja pitkäaikaistyöttömien ohjauksessa. Tavoitteena on kehittää pysyvä 

toiminta ehkäisemään syrjäytymistä sekä vahvistamaan yksilön osallistumista ja 

sosiaalisten taitojen kehittymistä. 

Opinnäytetyössä on tarkoitus kuvata mitä kaikkea tulee ottaa huomioon, kun 

perustetaan uutta toimintaa ja kuinka toimintaan saadaan osallistujia. 

Toiminnan suunnittelussa on tärkeätä asiakaskunnan kartoittaminen ja heidän 

tarpeidensa huomioiminen ja kuuleminen. Kartoittamisen yhteydessä selviää 

millainen kokoontumispaikan tulisi olla ja mitä tarjottavaa päiväkeskuksella olisi 

kävijöilleen. Taloudellisten resurssien aiheuttama rajoitus on toiminnan 

kehittämisen haaste. Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 
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1. Onko päiväkeskuksen mahdollista toimia kuntouttavan työtoiminnan 

järjestäjänä sekä ohjaavana keskuksena? 

2. Mikä on päiväkeskuksen merkitys sosiaalisena vahvistajana eri 

asiakasryhmille? 

3. Kuinka päiväkeskus soveltuu osaksi kuntouttavaan työtoimintaan? 

4. Mikä merkitys eri toimijoiden yhteistyöllä on asiakkaan sosiaaliseen 

vahvistamiseen? 

6.1 Toiminnallinen opinnäytetyö 

Opinnäytetyöni on toiminnallinen. Toiminnallisessa opinnäytetyössä tuotoksena 

on jokin konkreettinen tuote, joka pyritään kuvaamaan kirjallisella tuotoksella 

(Airaksinen & Vilkka 2003, 51). Toiminnallisessa opinnäytetyössä ei usein 

käytetä tutkimuksellisia menetelmiä tai voidaan käyttää useita eri menetelmiä. 

Haasteena on aineiston ja tiedon rajaaminen määrältään kohtuulliseksi. 

Toiminnallinen osuus tulee tehdä kirjoittamalla näkyväksi. Oleellista on myös 

ymmärtää opinnäytetyöprosessissa omat resurssit ja osaaminen. Yleisin syy 

käyttää selvitystä toiminnallisissa opinnäytetöissä on, että halutaan toteuttaa 

tapahtuma tai tuote kohderyhmälähtöisesti, mutta kohderyhmää ei vielä tiedetä 

tai sen tarpeita tunneta (Airaksinen & Vilkka 2003, 57). Toiminnallisen 

opinnäytetyön alussa on hyvä selvittää tiedon saatavuus ja perusta. 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä tiedon kerääminen ja analysointi on 

vapaampaa kuin perinteisessä tutkimuksessa. (Airaksinen & Vilkka 2003, 56 – 

57.) Opinnäytetyössäni olen käyttänyt monimuotoisesti erilaisia 

tutkimusmenetelmiä, kuten esimerkiksi kehittävän työn elementtejä ja 

osallistuvaa havainnointia. Osallistuvalle havainnoinnille on tyypillistä, että 

tutkija osallistuu tutkittavien ehdoilla heidän toimintaansa (Hirsijärvi, Remes & 

Sajavaara 2009, 216). 

Toiminnallisessa opinnäytetyössä tulee olla toimintasuunnitelma, jossa 

vastataan kysymyksiin, mitä tehdään, miten tehdään ja miksi tehdään 

(Airaksinen & Vilkka 2003, 26). Tutkimuksessani olen hyödyntänyt toiminnan 

alkuvaiheessa tekemääni asiakaskyselyä, jossa selvitin toiminnan 

kehittämisideoita. Opinnäytetyössä kuvaan Helmisen Tuvan toiminnan 
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kehittämistä syksystä 2011 kevääseen 2013, jolloin päiväkeskus on ollut 

vuoden toiminnassa. Opinnäytetyöni teoreettinen viitekehys on syrjäytymisen 

ehkäiseminen ja sosiaalinen vahvistaminen. Kohderyhmänä ovat 

syrjäytymisuhan alla olevat aikuiset ja nuoret aikuiset. 

Kehittämistyön prosessin aikana huolehditaan järjestelmällisyydestä ja 

analyyttisesta tutkimustavasta. Kriittisyydestä tutkittavaa materiaali kohtaan 

sekä aktiivisesta vuorovaikutuksesta ja kirjoittamisesta eri tahoille. 

Kehittämistyön avulla voimme löytää uusia toimintamalleja ja keinoja kehittää 

palveluja. Kehittämistyö on työelämäperusteista uuden tuottamista tai jo 

olemassa olevan kehittämistä. Toimintaa kehitetään yhdessä ideoimalla ja 

keräämällä kehitettävästä asiasta tieto, puutteita ja kokemuksia. 

Tutkimuksellinen kehittämistyö perustuu sekä tieteelliseen tutkimukseen että 

arkiajatteluun. Tavoitteena on luoda uusia toiminta-ajatuksia ja teorioita sekä 

ratkaista käytännön tuomia ongelmia. Tarkoituksena on kehittää jo olemassa 

olevia toimintatapoja ja luoda uusia parempia palveluita tai tuotteita. 

Yhteisöllisellä ideoinnilla saadaan erilaisia näkökulmia jo olevassa oleviin 

käytäntöihin. Uusien ideoiden kehittäminen yhteisissä aivoriihissä lisää ideoita 

ja kehittää niitä käyttökelpoisemmiksi. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009, 15 - 

24.) 

Ojasalon ym. (2009, 15 – 20.) mukaan kehittämistyön prosessi alkaa 

kehitettävän kohteen tunnistamisella ja päämäärän asettamisella. Tässä 

tapauksessa oli Helmisen rahaston tarjoama rahoitus sekä aikuisten 

kokoontumispaikan puuttuminen. Kehittämiskohteeksi rajautui 

kokoontumispaikan sekä toiminnan järjestäminen yksinäisille, 

pitkäaikaistyöttömille tai muuten syrjäytymisuhan alla oleville ihmisille. 

Tiedonhankkiminen sekä arvioiminen olivat haasteellisia, koska vastaavaa 

toimintaa ei ole järjestetty näin laajalla asiakaskonseptilla. 

Mallina Helmisen Tuvan suunnitelmassa oli osaksi päihdetyön päiväkeskusmalli 

sekä kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen. Kehittämisen rajaaminen oli 

helppoa. Halusimme järjestää toimintaa, jonka tuloksena ihminen voisi kokea 

yhteisöllisyyttä, vahvistaa itsetuntoaan, kehittää mahdollisuuksiaan työelämään 

sekä osallistumista. Tietoperustan muodostaminen sekä lähestymistavan 
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valitseminen oli haasteellista. Toimintatutkimuksen valitseminen oli lopuksi 

selkein ratkaisu. 

Alussa Helmisen tuvan ohjausryhmään kuuluivat psykiatrinen sairaanhoitaja, 

erikoissairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä, kehitysvammaisten työtoiminnan 

sosiaaliohjaaja sekä minä sosionomiopiskelijan roolissa. Yhdessä 

kehittämisryhmän kanssa jaoimme ajatuksia ja ideoita siitä minkälaiselle 

toiminnalle olisi tarvetta. Ojasalon ym. (2009, 15 – 20) mukaan kehittämistyössä 

yhdessä suunnitteleminen ja ideointi luovat toiminnalle rajoja sekä auttavat 

ennakoimaan tulevaa. Tällöin menetelminä on yhteisöllinen ja ennakoiva 

menetelmä. Toimintatutkimuksen ominaispiirteinä ovat käytännöllisyys, 

osallistava ja muutoksia aikaansaava. Ojasalon ym. (2009, 58) mukaan 

toimintatutkimus on lähestymistapa, jossa ollaan kiinnostuneita siitä, miten 

asioiden pitäisi olla, eikä vain miten ne ovat. Asioita ei vain kuvata, vaan 

tavoitteena on nykyisen todellisuuden muuttaminen. Tämän vuoksi 

toimintatutkimus on hyvä keino tuottaa uusia käytäntöjä ja palveluita. 

Viimeisenä vaiheena on toiminnan arvioiminen. Kehittämistyön tuloksen 

ymmärtäminen ja jakaminen on vaikeaa, mikäli kehittämistyö on edelleen 

kesken. Voidaan arvioida toiminnan alkutaipaletta, koska toiminnan 

kehittäminen ja laajentaminen ovat usean vuoden kestävä projekti. (Ojasalo ym. 

2009, 15 – 20.) Omassa työssäni syksy 2011 oli toiminnan suunnittelua ja 

tammikuusta 2012 maaliskuuhun 2013 on ollut toiminnan pyörittämistä ja 

eteenpäin kehittämistä 

6.2 Työn toteutus 

Lähtökohtana oli saada Taavettiin päiväkeskus, päihteetön kokoontumispaikka 

aikuisille ihmisille. Päiväkeskus, joka olisi kaiken kansan olohuone ja matalan 

kynnyksen paikka osallistua erilaiseen toimintaan. Ajatuksena oli myös, että 

paikassa järjestettäisiin erilaisia toiminnallisia tapahtumia päivittäin ja 

mahdollisesti kursseja iltaisin. Pääasiallinen tarkoitus olisi kuitenkin tukea 

yksinäisiä, työttömiä ja pitkäaikaistyöttömiä, päihde- ja mielenterveysongelmista 

kärsiviä ihmisiä, jotka ovat syrjäytyneet tai mahdollisesti syrjäytymisuhan alla. 

Päiväkeskus voisi olla päihteetön vaihtoehto ihmisille. Suunnitelmissa oli myös 

kuntouttavan työtoiminnan järjestäminen yhdessä sosiaalitoimiston, työvoiman 
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palvelukeskuksen ja työ- ja elinkeinopalvelujen toimiston kanssa. 

Toiminnan suunnittelun aloitin ohjausryhmän ensimmäisen yhteisen 

alkupalaverin jälkeen. Olin saanut psykiatriselta sairaanhoitajalta hyvän 

ajatuksen, jota lähdin kehittämään eteenpäin. Suunnitelma ei voinut olla liian 

tarkka ja yksityiskohtainen, koska asiakaskunta ja heidän tarpeensa määrittävät 

lopullisen toiminnan. Liian valmiiksi tehty joustamaton suunnitelma saattaa 

estää asiakkaiden osallistumisen. Toiminta tulee elämään ajan kanssa ja 

muotoutumaan tilan, asiakkaiden tarpeiden ja asiakaskunnan myötä. 

Tein mindmapin, johon kirjoitin ajatuksiani päiväkeskuksen kohderyhmästä, 

toiminnasta, palveluista sekä tarpeesta. Taustamateriaalina käytin Päivi 

Heinosen toimittamaa Sininauhaliiton julkaisua Päiväkeskus mahdollisuutena. 

Näiden pohjalta lähdin kehittämään päiväkeskuksen suunnitelmaa. 

 

Kuva 1 (mindmap, Eeva-Leena Borman) 

Mietin kenelle, päiväkeskus olisi suunnattu. Ajatuksena, että kuka vaan voisi 

osallistua toimintaan. Toivottavaa olisi, että pystyisimme vastaamaan 
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haasteeseen ja voisimme auttaa yksinäisiä ja tukea pitkäaikaistyöttömiä 

tarjoamalla mielekästä tekemistä ja yhdessä oloa. Päiväkeskustoimintaan oli 

tarkoitus sulauttaa jo olemassa oleva mielenterveyskuntoutujien ryhmä. 

Päiväkeskustoiminnalla olisi merkitystä ihmisille vaihtoehtoisena 

kokoontumispaikkana. Omalta osaltaan se voisi olla tukemassa sosiaalisessa 

vahvistamisessa ja asiakkaat voisivat toimia myös vertaistukena samassa 

tilanteessa oleville ihmisille. Jokainen voisi omien kykyjensä mukaan osallistua 

tekemiseen tai vaikka vaan seurata muiden toimiessa. 

Päiväkeskuksen järjestämän toiminnan tarkoituksena olisi tarjota mukavaa 

yhdessäoloa muiden kanssa, aktivoida ihmisiä osallistumaan toimintaan, 

vahvistamaan itsetuntoa ja sekä ehkäisemään yksinäisyyttä. 

Päiväkeskuksen sijainti tulisi olla Taavetissa mahdollisimman keskeisellä 

paikalla, johon kaikkien olisi helppoa tulla. 

Talouden turvaamiseksi olemme laatineet suunnitelmia. Helmisen rahastosta on 

mahdollista saada tietty summa käytettäväksi vuosittain yksinäisten ja 

pitkäaikaistyöttömien syrjäytymisen ehkäisemiseen. Jatkossa tavoitteena on 

saada Luumäen kunnalta lisätukea. Mahdollinen lisärahoitus järjestettäisiin 

kirpputorien, omien tuotteiden myymisestä ja lahjoitusvarojen avulla. Kiinteitä 

kuluja olisivat henkilöstökulut ja tilavuokra. Henkilökunnasta oli ajatus, että yksi 

vakituinen ja muutama ”apuohjaaja” aluksi. Vastaava työntekijä olisi tarkoitus 

saada vajaakuntoisen työntekijän tuella, jolloin palkkakustannukset olisivat 

pienemmät. Jatkossa voitaisiin käyttää opiskelijoita ym. toiminnan 

pyörittämiseen. Suuren haasteen asetti ohjaajan ammatillisuuden ja 

ohjaustaidon omaavan henkilön löytäminen. 

Suunnitelman mukaan kuka vain voi osallistua päiväkeskuksen toimintaan. 

Tarkoituksena oli tarjota matalan kynnyksen kohtauspaikka kaikille halukkaille ja 

aktivoida ihmisiä toimimaan omaksi parhaakseen. Aluksi se voi olla vaikka vain 

paikalle saapumista ja ajan kanssa toimintaan osallistumista. Jokainen toimii 

kykyjensä ja taitojensa mukaan. 
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Työnimenä oli Taavetin päiväkeskus, mutta Helmisen perhettä muistaen paikka 

on nimetty Helmisen Tuvaksi. Alkuperäisenä ajatuksena oli, että päiväkeskus 

olisi arkisin auki 9.00–15.00 sekä mahdollisesti myös jonain arki-iltana, jolloin 

työssäkävijöilläkin olisi mahdollista osallistua toimintaan. Tiistaisin ja torstaisin 

klo 13.00–15.00 olisi varattu ryhmien vetämiseen. Ruokailuun tarjottaisiin 

mahdollisuus klo 11.00–12.00. 

Päiväkeskuksen keskeinen toiminta-ajatus olisi rinnalla kulkeminen ja 

asiakkaan voimavarojen löytäminen sekä sosiaalinen vahvistaminen. 

Päiväkeskuksessa on mahdollista tarjota kuntouttavaa työtoimintaa, 

työharjoittelua sekä työelämään tutustumisjaksoja. Toimintana voisivat olla 

erilaiset kotiin vietävät avustuspalvelut, esimerkkinä kaupassa käynti, ulkoilu, 

pihatöissä avustaminen sekä pienet korjauspalvelut. Toiminta ei kuitenkaan saa 

olla epätervettä kilpailua paikallisten yrittäjien kanssa, koska Helmisen Tuvan 

toiminta on osana Luumäen kunnan toimintaa. Mahdollisesti aktivoivana 

toimintana on toimitilojen kunnostamis- ja korjaustöitä. 

Itse päiväkeskuksessa ruuanlaitto, siivoaminen ja yhteisten toimintojen 

ylläpitäminen hoidettaisiin yhteisönä tukityöllistettyjen, työkokeilussa tai 

kuntouttavassa työtoiminnassa olevien avulla. Ohjaaja on avustamassa ja 

tarvittaessa toiminnassa mukana. 

Toimintana asiakkaille oli tarkoituksena järjestää erilaisia kursseja, kuten 

tarkanmarkankurssi, jolla opeteltaisiin taloudenpitoa, erilaisia 

ruuanvalmistuskursseja, ulkoilua, opastusta kodinhoitoon, kädentaitoja ohjaavia 

toimintoja, tietokoneen ja internetin käyttöopastusta sekä erilaiset 

teemaluennot. Toiminnallisten retkien järjestäminen on aktivoimista fyysisen 

kunnon ylläpitoon. Mahdollisesti järjestettäisiin myös yksinäisille eri juhlapyhiin 

yhteistä olemista ja ruuanlaittoa. 

Ryhmiä voisi olla eri tarpeisiin, kuten päihderiippuvaisille, yksinäisille, eronneille, 

mielenterveyskuntoutujille sekä erilaisia vertaistukiryhmiä. Päiväkeskuksen 

palvelut ovat pääasiallisesti ilmaiset. 

Kahvia ja ruokaa on tarkoitus tarjota asiakkaille omakustannushintaan. 

Päiväkeskuksessa voi käydä lukemassa päivälehden sekä lahjoituksena 
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saatuja viikkolehtiä. Tietokoneen käyttö ja asiakirjojen tulostaminen on ilmaista, 

ja niihin on tarvittaessa mahdollista saada opastusta. Pyykkihuoltoa varten 

päiväkeskus tarjoaa pyykinpesukoneen, silitysraudan sekä ompelukoneen. 

Televisio, dvd-soitin sekä radio- ja cd-soitin ovat asiakkaiden käytössä. 

Palveluohjaus olisi myös tärkeää, koska se tarjoaa tietoa erilaisista 

viranomaiskäytännöistä ja tapahtumista. Asiakkaita olisi pyrkimys auttaa 

erilaisten hakemusten täyttämisessä sekä auttaa ja ohjata asiakasta löytämään 

juuri hänelle kohdennetut palvelut. 

Päiväkeskuksessa järjestettävään toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista. 

Osallistumisen ehdot ovat hyvin yksinkertaiset ja helposti noudatettavissa. 

Paikka on uskonnollisesti ja poliittisesti vapaata aluetta. Kaikki ovat tervetulleita 

selvin päin. Tarkoitus oli myös, että ryhmän muodostuessa ryhmäläiset loisivat 

omat säännöt toimintaan. 

Ohjaajana olisi aluksi yksi vastuuhenkilö, joka toimisi kuntouttavan työtoiminnan 

ohjaajana ja työelämän valmentajana. Hänen lisäkseen olisi ryhmien vetäjiä 

sekä työllistettäviä työntekijöitä. Työntekijöitä pyritään hankkimaan 

työllistämistuilla, siviilipalvelushenkilöitä, opiskelijoita sekä 

vapaaehtoistyöntekijöitä. Toiminnan alettua olisin yksi ohjaaja 

päiväkeskuksessa keskiviikkoisin kevään 2012 ajan, ja tavoitteena jatkossa olisi 

saada myös muita opiskelijoita. 

6.3 Aineiston keruu ja analysointi  

Työskentelyni Helmisen Tuvan kehittämisen parissa alkoi syksyllä 2011. 

Saimaan ammattikorkeakoulun sosionomin opintoihin kuuluvat ensimmäisen ja 

toisen vuosikurssin aikana projektiopinnot, jotka ovat osana Suomalaisen 

yhteiskunnan luentosarjaa. Kuulin mahdollisuudesta osallistua uudenlaisen 

päiväkeskustoiminnan suunnitteluun. Luumäen kunta oli saanut Helmisen 

perheen testamentin myötä rahaa toiminnan järjestämiseksi yksinäisille, 

syrjäytymisuhan alla oleville sekä pitkäaikaistyöttömille. Rahat olivat olleet 

toiminnan puutteen johdosta käyttämättä. 

Koko projektin ajan olen pitänyt vapaamuotoista päiväkirjaa, johon olen 

merkinnyt tapaamiset, tapahtumat ja erilaisia muistiinpanoja ajatuksista, 
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ideoista ja havainnoista. Kuten Hirsijärvi ym. (2009, 45) kirjoittavat 

tutkimuspäiväkirja on erinomainen apuväline tutkimuksen edistymisessä ja 

seuraamisessa. Jokainen tietää, miten helposti asiat unohtuvat, jollei niitä ole 

kirjattu ylös. 

Taulukossa 1 selvennetään, missä aikajaksossa mitäkin toimintaa tapahtui ja 

kuinka paljon oli asiakkaita. 

AIKA TOIMINTA ASIAKAS MÄÄRÄ

SYKSY 2011

 - Ensimmäinen kokoontuminen kehittämisryhmän kanssa

 - Ryhmään liittyy työvoimahallinon edustajia

 - Mieku-ryhmä loppuu

 - Ilmoitus Helmisen Tuvan alkamisesta

 - Lehtiartikkeli alkavasta toiminnasta Luumäen lehdessä

KEVÄT 2012

 - Toiminta alkaa yhdeksäsä päivä tammikuuta

 - Lehtijuttu päiväkeskuksesta Luumäen lehdessä

 - Ohjausryhmään liittyi etsivän nuorisotyön yksilövalmentaja

 - Anonyymi asiakaskysely

 - Lehtiartikkeli päiväkeskuksen toiminnasta

 - Tutustuminen Lap-tuote säätiön pajatoimintaan Joutsenossa

Ensimmäisen puolen vuoden jälkeen kävijöitä oli 38 henkilöä

Työttömien käyntejä väh. 2 työtöntä kerrallaan

Aktiivisia kävijöitä 17 henkilöä

Nuorin kävijä 17-vuotia ja vanhin 80-vuotias

Uimalippuja hyödynsi 11 työtöntä

Kuntouttavassa työtoiminnassa Helmisen Tuvalla 2 henkilöä

Päiväkeskus suljettuna heinä- ja elokuun

SYKSY 2012

 - Toiminta jatkuu 3. syyskuuta

 - Sosionomi opiskelija aloitti Helmisen Tuvalla

 - Psykiatrinen- sekä erikoissairaanhoitaja ilmoittivat lopettavansa

Kävijöitä Helmisen Tuvalla koko vuonna 48 henkilöä

Kävijöistä työttömiä oli 28 henkilöä

Kuntouttavassa työtoiminnassa oli 2 henkilöä

Helmisen Tuvan kautta työllistetty 1 pitkäaikaistyötön

Opiskelijoita Helmisen Tuvan toiminnassa oli 4 opiskelijaa

KEVÄT 2013

Toiminta jatkuu

 - Sosionomi opiskelija jatkoi Helmisen Tuvalla

 - Kokouksia pitkäaikaistyöttömien työllistämiseksi

 - Tutustuminen Vallikoulun tiloihin

 -  Palkataan toinen ohjaaja

 - Toiminta siirtyy uusiintiloihin, asuinhuoneisto keskustassa

Kuntouttavassa työtoiminnassa Helmisen Tuvan ohjauksessa 4 henkilöä

Kuntouttavassa työtoiminnassa Helmisen Tuvalla 3 henkilöä

Kävijöitä Helmisen Tuvalla 25 henkilöä

Kävijöistä työttömiä 15 henkilöä
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Taulukko 1. Helmisen Tuvan toiminta  

Syksyn 2011 toiminta 

Opiskelijan roolissa tein syksyn 2011 aikana suunnitelman 

päiväkeskustoiminnasta ja toiminnalle suuntaviivat. Päiväkeskuksen toiminnan 

suunnittelu alkoi elokuussa 2011, aloituspalaverissa oli mukana ohjausryhmä. 

Lokakuussa 2011 päiväkeskuksen ohjausryhmään liittyivät 

työvoimapalvelukeskuksen palveluohjaaja sekä työ- ja elinkeinopalvelujen 

palveluohjaaja. Tekemäni suunnitelma hyväksyttiin pohjaksi perustettavaan 

päiväkeskukseen. 

Päiväkeskustoiminnan alkaessa, olemassa oleva mielenterveyskuntoutujien 

ryhmä sulautuisi osaksi päiväkeskuksen toimintaa. Tämän vuoksi osallistuin 

syksyn 2011 aikana mielenterveysryhmän Miekun tapaamisiin. Näistä 

tapaamisista opin erilaisten ihmisten luontevaa kohtaamista sekä näin, kuinka 

tärkeää on järjestää ihmisille tuettua toimintaa ja kuinka tärkeää on kuulua 

johonkin ryhmään. Syksyn aikana psykiatrinen sairaanhoitaja ja 

erikoissairaanhoitaja alkoivat valmistella ryhmäläisiä vanhan ryhmän 

lopettamiseen ja uuden toiminnan aloittamiseen. 

Päätös Helmisen Tuvan aloittamisesta tehtiin ohjausryhmässä marraskuussa 

2011. Marraskuussa 2011 haastattelimme myös ohjaajaehdokasta 

päivätoimintaan. Hänellä oli kokemusta erilaisten ryhmien vetämisestä ja 

erityispedagogiikan approbatur sekä kasvatustieteiden perusteet suoritettuna. 

Hänellä oli myös työsuhde Luumäen sotaveteraaneihin, ja näin ollen työpanos 

pystyttiin jakamaan kahden toimijan välillä. Tässä vaiheessa oli selvää, 

ettemme pysty aloittamaan toimintaa viitenä päivänä viikossa, eikä meillä ole 

toistaiseksi pysyvää toimipaikkaa. 

Joulukuussa 2011 työnsä aloitti ohjaaja, joka hankki tavaroita toiminnan 

alkamista varten sekä aloitti käytännön toiminnan suunnittelun. Ohjaajan 

tehtäviin jäi toiminnan aloittamisen järjestely, materiaalihankinnat sekä 

toiminnasta tiedottaminen. Ohjaaja selvitti myös vakuutusasiat, 

kokoontumisluvat ja ruuanvalmistamisen mahdollisuudet. 
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Saimme varattua kunnan palvelutalon päivätilat kahdeksi päiväksi viikossa 

maanantaisin ja keskiviikkoisin. Toimitiloissa oli keittiö, mutta terveystarkastajan 

käynnin jälkeen selvisi, että puutteellisen ilmanvaihdon vuoksi ruuan 

valmistaminen olisi kiellettyä. Keittiössä voidaan keittää kahvia, mutta 

leivontakaan ei onnistu, koska keittiössä ei ole uunia. Tila on suuri huone missä 

on pieni lukollinen lepohuone. Lepohuoneeseen saamme rajattua pienen 

toimistohuoneen. 

Joulukuussa oli Luumäen Lehdessä juttu, jossa kerrottiin kerhotoiminnan 

aloittamisesta lähinnä työttömille. Päiväkeskustoiminnan alkamisesta tiedotettiin 

myös ohjausryhmän jakamilla ilmoituksilla. 

Syksy 2011 opetti minulle viranomaistoiminnasta uusia asioita. Toiminnan 

suunnittelussa on tärkeätä etukäteen selvittää faktoja ja lainsäädäntöä, jotta ei 

kompastuta toiminnan aloituksessa tietämättömyydestä aiheutuviin virheisiin. 

Resurssien niukkuus on asettanut omat vaatimuksensa ja rajoituksensa 

toiminnan aloitukseen. Myös viranomaisyhteistyö on kangerrellut, koska eri 

osapuolilla on ollut erilaiset intressit toimintaa kohtaan. Suunnitelmia ovat myös 

rajanneet sopivien tilojen puuttuminen ja korkeat tilavuokrat. 

Kokoontumistila tulee hyväksyttää terveystarkastajalla, joka myöntää tai kieltää 

mahdolliset ruuanlaittoon soveltuvat tilat. Tiloissa tulee huomioida myös riittävä 

ilmanvaihto, kokoontumislupa pelastusviranomaisilta ja ilmoitus Lappeenrannan 

ympäristötoimeen. Mahdolliset vakuutusasiat tulee huomioida sekä verottajalta 

että kunnan tilintarkastajilta tuoton ohjaamista varten Helmisen Tuvalle. 

Kevään 2012 toiminta 

Helmisen Tupa aloitti toimintansa 9. päivä tammikuuta 2012. Tammikuun ajan 

luvattiin ilmainen ateria, joka lämmitettiin kokoontumistiloissa. Ruokailu siirrettiin 

tammikuun jälkeen läheiselle Mäntykodille, jossa ruuan hinta oli asiakkaille 2,50 

euroa ja säätiön osuus ateriasta oli kolme euroa. Ruuan tarjoamisella 

mahdollistettiin edullinen ja ravitseva ateria kaksi kertaa viikossa, kahvi nautittiin 

jälkiruuaksi Helmisen Tuvalla. 

Ohjaajana maanantain kokoontumisissa toimi Helmisen Tuvan ohjaaja sekä 

vuoroviikoin joko psykiatrinen sairaanhoitaja tai erikoissairaanhoitaja. Heidän 
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osallistumisensa toimintaan mahdollisti Mieku-ryhmän lopettaminen. Sekä 

psykiatrisen että erikoissairaanhoitajan osallistumisten myötä toiminnassa oli 

tarjolla myös sairaanhoitajaopiskelijoita, jotka toivat omaa osaamistaan ja 

erilaista tekemistä toimintaan. Keskiviikkoisin olin itsekin projektiopinnoissa 

ohjaajana Helmisen Tuvalla ohjaajan kanssa. 

Asiakaskunta koostui pääasiallisesti naisista, joukossa oli muutama rohkea 

mies. Osa asiakkaista oli työttömiä, mielenterveyskuntoutujia ja eläkeläisiä 

erilaisista syistä. 

Päiväkeskus Helmisen Tuvalla järjestettiin aamuisin aluksi jotain yhteistä 

toimintaa. Itse pidin keskiviikkoisin asiakkaille erilaisia keskustelu- ja 

ryhmäytymishetkiä. Aluksi asiakkaat olivat kovin vastahakoisia osallistumaan 

keskusteluihin vedoten, että joka paikassa pitää aina kertoa samat jutut. 

Jokainen pääsi kuitenkin kertomaan itsestään jotakin, vaikka alussa haasteena 

oli toisen kuunteleminen. Kehitystä tapahtui kevään aikana paljon. Opettelimme 

toisten kuuntelemista ja arvostamista. Muutaman toimintakerran jälkeen 

asiakkaat odottivat ja kyselivät mitä tehdään yhdessä.  

Alusta asti oli selvää, että toiminnalla on kysyntää ja tarvetta. Valitettavasti tilat 

asettivat omat rajoituksensa. Tietokoneen ja tulostimen toimintakykyiseksi 

saattaminen oli pitkä projekti, joka haittasi palvelujen tarjontaa.  Aika pian 

saimme kuntouttavaan työtoimintaan ensimmäisen asiakkaan. Hänen 

tehtäviinsä kuului kahvinkeittoa, siivousta ja kaikenlaiseen toimintaan 

osallistumista. 

Toinen lehtijuttu paikallislehdessä julkaistiin tammikuun 29. päivänä 2012. 

Lehtijutussa kerrottiin Helmisen Tuvan ohjaajasta sekä alustavia suunnitelmia 

toiminnasta. Ohjaaja kertoi omasta elämänhistoriastaan avoimesti. Kuinka hän 

on opiskellut, ollut itsekin työttömänä, sairastellut ja työskennellyt pätkätöissä, 

joista on kertynyt hyvää kokemusta ohjaustehtäviin. Toiminnasta hän kertoi 

mahdollisuuksista osallistua erilaisiin tekemisiin. Tarkoituksena jutussa oli tuoda 

toimintaa tunnetuksi sekä ohjaajia helposti lähestyttäviksi. Kevään 2012 aikana 

ohjausryhmään liittyi myös etsivän nuorisotyön yksilövalmentaja. 
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Itse tein maaliskuussa 2012 anonyymin asiakaskyselyn, jolla kartoitettiin 

asiakkaiden mielikuvia ja mielipiteitä Helmisen Tuvan toiminnasta. Kysymykset 

ovat liitteenä (n:o 1). Kyselyyn vastasi 12 asiakasta. Asiakaskyselystä ilmeni, 

että Helmisen Tuvalla ja meidän tekemällämme työllä on merkitystä näiden 

ihmisten arjessa. Osallistujat kokivat kuuluvansa ryhmään, jossa oli vapaa, 

suvaitseva ja kannustava ilmapiiri. Arkeen oli tullut vuorovaikutusta muiden 

kanssa, yksinäisyyden tunne oli helpottanut ja joku oli löytänyt uuden ystävän. 

Koettiin, että toiminta oli kaikille avoin, toiminnallisuutta tukeva ja ennen kaikkea 

yhteisöllinen kohtaamispaikka. Moni koki, että oli mukavaa toimia ryhmässä, ja 

ryhmässä toimimista toivottiin jatkossakin. Loppukommenteissa kiiteltiin 

työntekijöitä ja niitä, jotka ovat kehittäneet toimintaa. Todettiin, että toiminta on 

huippujuttu. Helmisen rahasto takaa rahoituksen vielä useaksi vuodeksi, joten ei 

tarvitse pelätä, että toiminta loppuu heti. Erään asiakkaan kommentti kiteytti 

asian lyhyesti: kiitos kaikille järjestäjille Helmisen Tuvasta. Kyselyssä oli 

nähtävissä viitteitä Helmisen Tuvan sosiaalisesta vahvistamisesta. 

Kevään 2012 aikana ohjaajana toimiessani oli pyrkimykseni olla ihmisten 

kanssa ja keskustella heidän mieltään painavista asioista. Olemmekin 

miettineet asiakkaiden kanssa maailman menoa ja pohtineet päivänpolttavia 

kysymyksiä. Sosiaalisen kontaktin ottaminen ja vuorovaikutuksellinen 

keskustelu ja kuunteleminen olivat minusta tärkeitä asioita asiakkaiden kanssa. 

Huomasin myös, että ei tarvitse liikaa järjestää ohjelmaa, vaan meidän 

tehtävänämme oli tehdä mahdolliseksi osallistuminen ja uuden oppiminen. 

Asiakkaamme olivat hyvin aktiivisia ja toimeen ryhtyviä. 

Kolmas lehtijuttu paikallislehdessä ilmestyi 19. päivänä huhtikuuta 2012. 

Opiskeluuni kuului artikkelin kirjoittaminen ja kohteeksi valitsin Helmisen Tuvan. 

Jutun tarkoituksena oli tuoda esiin päiväkeskuksen merkitystä yksilölle sekä 

kannustaa ihmisiä osallistumaan uudenlaiseen toimintaan. Artikkelissa esiteltiin 

erilaisia vaihtoehtoja arjen yksinäisyyttä vastaan ja julkaistiin kuvia asiakkaiden 

valmistamista tuotteista. Lehtijutun perusteella saimme muutamia uusia 

asiakkaita sekä lahjoituksena lehtiä ja askartelutarvikkeita. Tekstissä tuotiin 

esiin asiakkaiden kommentteja toiminnasta. Artikkeli on opinnäytetyössäni 

liitteenä (n:o 2). 
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Toiminta oli enemmänkin kerhotoimintaa, koska tilat ja osallistuva asiakasryhmä 

asettivat omat rajoituksensa. Ensimmäisen puolen vuoden jälkeen kävijöitä oli 

ollut 38 henkilöä ja käyntejä yhteensä 626. Työttömien käyntejä oli kevään 

aikana 325 eli vähintään joka kokoontumisella on ollut kaksi ja parhaimmillaan 

kymmenen työtöntä kävijää. Aktiivisimmin on käynyt 17 henkilöä. Nuorin kävijä 

on ollut 20-vuotias ja iäkkäin kävijä 80-vuotias. Toimintaan osallistuneet olivat 

työttömiä, mielenterveyskuntoutujia sekä eläkeläisiä. Työttömille jaoimme myös 

ilmaisia uimalippuja Mäntykodin altaalle. Tilaisuutta käytti hyväkseen 11 

työtöntä. Kuntouttavassa työtoiminnassa aloitti heti keväällä yksi ihminen, sekä 

yksi pääsi toiminnan kautta työkokeiluun Mäntykodin palvelukeskukseen. yös 

ohjaaja saatiin yhdessä Luumäen sotaveteraanien kanssa työllistettyä 

85 %:sesti. 

Osallistujat ovat opetelleet erilaisia kädellä tekemisiä ja yhteisönä ohjanneet ja 

tukeneet toisia osallistujia. Joukossa oli myös muutamia taiteilijoita, jotka 

töillään toivat ilmettä kokoontumistiloihin. Sytomyssyjä lahjoitettiin 

keskussairaalan syöpäosastolle. Kädentaidot ja tapahtumapäivitykset ovat 

olleet nähtävillä Facebookissa ja Twitterissä. Tavoitteena on saada omat 

kotisivut Luumäen kunnan sivujen yhteyteen. Innostimme asiakastamme 

ystäväkoirakoulutukseen koirineen, ja koulutuksen jälkeen he osallistuivat 

ystäväkoiravierailuihin. 

Osalla osallistujista oli huomattavissa sosiaalisten taitojen kohentumista, toisten 

huomioon ottaminen ja osallistuminen yhteiseen toimintaan koettiin tärkeiksi. 

Yksinäisyyden poistamiseen ja tekemisen puutteeseen toiminta oli tervetullutta. 

Aistittavissa oli myös terveydellisten vaivojen ja asiakaskäyntien väheneminen 

terveyskeskuksessa. Saimme myös kevään aikana elää mukana omaan kotiin 

muuttavan ihmisen ilot ja ihmettelyt. Jaoimme yhdessä niin pyykinpesun kuin 

siivouksienkin saloja. 

Toukokuun 29 päivä kävimme ohjausryhmän kanssa tutustumassa Lap-tuotteen 

pajatoimintaan Joutsenossa. Toiminta oli käsityöpainotteista, maksullista 

ompelu-, pesula- ja talkkaripalvelua. Nuorilla oli mahdollisuus suorittaa 

peruskoulun oppimäärää työskentelyn ohella. Heillä oli myös ravintola- ja 

kahviotoimintaa sekä ateriapalvelua. Meidän täytyy huomioida, että koska 
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olemme osa Luumäen kunnan toimintaa, niin emme voi ryhtyä polkemaan 

hintoja ja näin vääristää paikallista yritystoimintaa. 

Kevään myötä asiakaskunta nuortui hieman, ja tarkoitus on toiminnan jatkuessa 

etsiä heille sopivia väyliä työelämään. Syksyn tavoitteeksi asetimme 

työllistettävien löytämisen, mielekkään tekemisen järjestämisen sekä uusien 

toimivimpien toimitilojen löytämisen. Tiistaiksi tavoitteena on 

pienryhmätoiminnan aloittaminen tai yksilöllisen keskustelun mahdollistaminen. 

Suurin haasteemme tulee olemaan mahdollisten yhteistyökumppanien 

löytyminen työttömien työllistämiseen ja kuntouttavan työtoiminnan paikkojen 

järjestäminen. Voimme edelleen tiedustella Etelä-Karjalan sosiaali- ja 

terveyspiiriltä, Luumäen kunnalta ja palvelukeskus Mäntykodilta niiden 

halukkuutta työttömien työllistämiseen ja kuntouttavaan työtoimintaan. 

Kuntouttavassa työtoiminnassa olevan henkilön työpanos ei voi korvata työtä, 

johon kuuluisi palkata työntekijä. Mietimme, jos voisimme yrittää ystäväpalvelua 

vanhusten avustajaksi, lehtien lukuun, kauppa- ja apteekkiasioille, ulkoiluun ja 

vaatehuoltoon. Tällaiselle toiminnalle löytyisi varmaankin kysyntää, mutta se 

tulee tehdä yhteistyössä kotihoidon ja sosiaalitoimiston kanssa.  

Toiminnassa oli kesätauko heinä- ja elokuussa 2012. 

Syksyn 2012 toiminta 

Eräänä ohjaajan ajatuksena syksyksi nousi mahdollisen asukastupatoiminnan 

järjestäminen, jossa olisi vapaaehtoisia toimijoita. Mahdollisten vapaaehtoisten 

mukana voitaisiin toimintaan saada uusia asiakkaita. Näin ihmisillä oli 

mahdollista tuntea olevansa tärkeitä ja he voisivat huomata, että heillä on paljon 

annettavaa muille. Vapaaehtoiset voisivat järjestää toimintaa iltaisin ja 

juhlapyhinä yksinäisille. Asiakkaiden toiveista oli noussut myös mahdollisesti 

tietoa diabeteksen hoidosta ja mahdollisesta tukiryhmästä. Toiveissa oli 

järjestää myös säännöllisiä viranomaistapaamisia, jotta asiakkaat tietävät tulla 

paikalle. Päiväkeskuksen ohjaaja voisi toimia linkkinä eri viranomaisten välillä. 

Ongelmana voi olla, kuinka vaitiolo voidaan taata ja kenellä on oikeus jakaa 

tietoa. 
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Tilakysymys puhutti edelleen. Yhteiset toimintatilat vanhusten palvelukeskuksen 

kanssa asettivat omat rajoitukset toiminnalle ja sen kehittämiselle. Yhteistyö 

Eksoten kotihoidon ja palvelukeskus Mäntykodin kanssa haki vielä muotoaan. 

Pohdimme saisimmeko käsitöitämme myyntiin paikallisiin myymälöihin tai 

mahdollisesti palkata työtekijän käsitöiden myyntiin. Selvityksen alla oli myös se 

kuinka saamme mahdollisesta myynnistä saamamme tuoton omaan käyttöön. 

Päivätoiminnan ohjaaja koki tarvetta saada koulutusta ja uusia ideoita. 

Askartelu ja käsillä tekeminen onnistuvat ja internetistä löytyy ideoita ja ohjeita, 

mutta johtaminen, ohjaaminen ja suunnittelu vaativat opastusta ja ohjausta. 

Toiminta jatkui entisenlaisena kerhotoimintana syyskuun 3. päivänä 2012. 

Ruokailu jatkui Mäntykodilla, koska tilat olivat entiset eikä ruuanlaitto ollut 

mahdollista. Maanantaisin jatkui mielenterveyshoitajien osallistuminen 

toimintaan, mutta keskiviikoksi uutta apuohjaajaa etsittiin Saimaan 

ammattikorkeakoulusta. Maanantain ohjelmassa oli käsitöitä ja älyjumppaa. 

Keskiviikkoon suunniteltiin liikunnallisempaa toimintaa ja käsitöitä. Saimaan 

ammattikorkeakoulun kautta ohjaajaksi saatiin mies sosionomiopiskelija, joka 

toikin toimintaan uudenlaista näkemystä ja toimintaa. Opiskelija kunnosti 

miesten kanssa kiikkutuolin kehitysvammaisten työtoiminnan tiloissa sekä kävi 

naisten kanssa taidenäyttelyssä. Lisäksi järjesti erilaisia tuokioita 

keskiviikkoaamuun. 

Syksyn 2012 aikana palvelujohtaja sekä Helmisen Tuvan ohjaaja kävivät 

keskusteluja eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyökumppaneille jaettiin 

myös tietoa Helmisen Tuvan toiminnasta ja samalla saatiin informaatiota 

Eksoten toiminnasta ja tarpeista. Palvelujohtaja ja Helmisen Tuvan ohjaaja 

kävivät myös tutustumassa avoimien ovien päivänä Parikkalan Kiipolan 

työpajaan, jossa toiminta järjestetään entisessä koulussa. Työpajalla 

järjestetään erilaista työtoimintaa, kirpputori, myyjäisiä sekä ruokailua. 

Ohjausryhmässä marraskuussa aiheena oli sopivampien tilojen löytyminen. 

Vaihtoehtona olivat entisen kahvila Maiskiksen tilat, jotka todettiin liian kalliiksi 

Helmisen Tuvan budjettiin. Päätettiin sopia ala-asteen tiloihin tutustuminen, 

koska mahdollisesti tilat vapautuvat muutaman vuoden sisällä. Psykiatrinen 
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sairaanhoitaja ja erikoissairaanhoitaja ilmoittivat, että he eivät voi jatkaa 

ohjaajina enää vuonna 2013. 

Vuoden 2012 aikana asiakkaita Helmisen Tuvalla oli 45, joista työttömiä 28. 

Kevään ja syksyn aikana Helmisen Tuvalla on ollut kuntouttavassa 

työtoiminnassa kaksi henkilöä ja Tuvan kautta on syksyllä työllistetty yksi 

pitkäaikaistyötön. Harjoittelemassa Helmisen Tuvalla oli neljä opiskelijaa. 

Asiakkaat kokevat toiminnan edelleen tärkeäksi. 

Kevään 2013 toiminta 

Syksyinen sosionomiopiskelija jatkoi Helmisen Tuvalla. Kevään yhdeksi 

toiminnaksi hän perusti liikuntakerhon Helmisen Tuvalle. Asiakkaat kävivät 

keskiviikkoisin ennen ruokailua kävelylenkillä. He kävivät myös tutustumassa 

kuntosaliin. Muuten opiskelija on keskustellut asiakkaiden kanssa ja antanut 

aikaansa heille. Syksyksi 2013 on tarkoitus järjestää erään asiakkaan 

taidenäyttely Saimaan ammattikorkeakoulun tiloissa. Asiakas on maalannut 

osan tauluistaan Helmisen Tuvalla. Ensimmäinen taulukin on myyty kevään 

aikana. 

Tammikuussa 2013 palvelujohtaja ja Helmisen Tuvan ohjaaja saivat tietoa 

uudesta kuntakokeilusta ja sen tarjoamasta lisäavusta hankalasti työllistettävien 

parissa. Tammikuussa heillä oli useita kokoontumisia ja palavereja 

pitkäaikaistyöttömien työllistämisen parantamiseksi. Tammikuussa haastateltiin 

myös mahdollista työparia Helmisen Tuvalle, mutta hakija ei ollut tarkoitukseen 

sopiva. Osa ohjausryhmästä kävi tutustumassa Taavetin Vallikoulun ala-

asteeseen mahdollisena Helmisen Tuvan kokoontumis- ja työtoimintapaikkana. 

Koulussa olisi myös ruuanvalmistukseen sopiva keittiö sekä erillisiä 

toimintatiloja. Ohjausryhmä sai vahvistusta sosiaalijohtajasta. Ohjaajamme 

aloitti työnvalmentajakoulutuksen.  

Helmikuussa 2013 haastateltiin neljää ehdokasta toiseksi ohjaajaksi Helmisen 

Tuvalle. Heidän joukostaan valittiin mies, joka on oikeutettu vakuutusyhtiön 

korvaamaan uudelleenkoulutukseen. Hän käy oppisopimuskoulutuksena 

työnvalmentaja koulutuksen. Hänen vastuulleen tulee työpajatoiminnan 

järjestäminen miehille. 
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Maaliskuussa valittu ohjaaja aloitti. Maaliskuun 15 päivä ovat ohjaajat ja 

palvelujohtaja käyneet tutustumassa rivitalohuoneistoon sekä nuorisotilaan 

”Nuorten Navettaan”. 

Huhtikuussa Helmisen Tuvan toiminta siirtyi omiin tiloihin, Luumäen kunnan 

omistamaan rivitalohuoneistoon lähemmäksi keskustaa. Huoneisto on vasta 

kunnostettu ja siellä on mahdollista laittaa ruokaa ja kokoontua kodinomaisissa 

tunnelmissa. Huoneita on useita, joten toimintaa on mahdollista jakaa ja 

ohjaajilla on oma toimistotila. 

Kuntouttavassa työtoiminnassa aloitti toukokuussa Luumäen kunnan teknisellä 

toimella ja liikuntatoimessa Helmisen Tuvan ohjauksessa yhteensä neljä 

henkilöä. Kevään aikana Helmisen Tuvalla oli kuntouttavassa työtoiminnassa 

kolme henkilöä. 

Tällä hetkellä on tärkeintä saada toiminta kunnolla käynnistymään ja löytämään 

sekä vakiinnuttamaan oma paikkansa kunnan palvelujärjestelmässä. Jatkossa 

on tarkoitus kehittää ja laajentaa toimintaa. Suunnitelmissa on erilaista korjaus- 

ja pajatoimintaa, kuten huonekalujen entisöintiä, polkupyörien korjausta sekä 

mahdollisesti pieniä alihankintatöitä. Tehtävien ja toiminnan lisääntyessä myös 

kuntouttavan työtoiminnan paikat lisääntyvät, ja toivottavasti jossain vaiheessa 

on myös mahdollista palkata lisähenkilökuntaa toimintaan. Tarkoitus on myös 

järjestää taloudenhoitoon liittyviä käytännön kursseja. Myös tukea, turvaa ja 

ystävätoimintaa vähävaraisille ikäihmisille on suunnitteilla. Haasteena vain on 

löytää sopivia ihmisiä ja avuntarvitsijoita.  

7 Pohdintaa  

Koin päiväkeskusprojektin ainutlaatuisena mahdollisuutena päästä kehittämään 

ja suunnittelemaan uutta toimintaa sosiaalisen vahvistamisen tueksi. 

Lähtökohtana projektin suunnittelulle olivat taloudelliset raamit ja Helmisen 

säätiön asettamat reunaehdot. Projektin asiakasryhmä ja oma mielenkiintoni 

aikuissosiaalityöhön lisäsi kiinnostustani toiminnan suunnittelussa. 

Päiväkeskusasiakkaille tulisi järjestää toiminnallista, vuorovaikutuksellista sekä 

asiakkaan tarpeet huomioivaa viriketoimintaa. Mahdollisimman monipuolinen 
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palvelujen tarjonta ja kehittämismahdollisuus olivat myös kannustimina 

toiminnan suunnitteluun osallistumisessa. Toiminnan näkyväksi tuominen ja 

tiedon lisääminen ovat olleet suurimpia haasteita. Myös ihmisten ymmärryksen 

laajentaminen sekä erilaisuuden sietäminen ovat olleet haaste sinänsä. 

Olen oppinut toiminnan suunnittelusta ja aloittamisesta, sietämään 

epätietoisuutta ja epäonnistumista sekä vaihtamaan suunnitelmia lyhyelläkin 

varoitusajalla. Olen oppinut, että tekemämme työ muotoutuu asiakkaiden 

tarpeiden, ongelmien ja yhteiskunnallisten muutosten mukaan. Tärkeätä on 

ymmärtää yksilön sijoittuminen yhteiskuntaan ja hahmottaa arkielämän 

sujuvuus. Yksilön ja yhteiskunnan tasolla on tärkeätä hahmottaa yksilön kyky 

sosiaaliseen osallisuuteen ja yleiseen toimintakykyyn. Tätä työtä tehdään 

asiakkaan hyväksi asiakkaan ehdoilla ja asiakkaan itsensä asettamien 

tavoitteiden saavuttamiseksi. Kuuntelemisen taito on tärkeää roolissa, kun 

selvitetään asiakkaan sijoittumista palveluihin ja yhteiseen toimintaan. 

Vuorovaikutus on parhaimmillaan puhumista, kuuntelemista ja toiminnallista. 

Dialoginen toiminta vahvistaa asiakkaan ja työntekijän keskinäistä 

ymmärtämystä ja luottamusta. 

Sosiaalisten arvojen, toiminnan tavoitteiden ja menetelmien ristiriitaisuuden 

ymmärtäminen ja hyväksyminen ovat olleet ajoittain haasteellista. 

Viranomaistoiminnassa ja sosiaalityössä on erilaisia toimijoita, asiakkaita, 

omaisia, asukkaita ja ammattilaisia. Viranomaistoiminnan tulisi olla näkyvää, 

konkreettista ja tarjota palvelua, ohjausta sekä hoivaa, mutta välillä byrokratia 

on vaan liian hidasta ja jäykkää. Haasteena ovat olleet myös eri toimijoiden 

erilaiset toimintatavat ja tavoitteet. Vanhojen mallien ja toimintatapojen 

muuttaminen vie oman aikansa. On pyrittävä asiakkaan elämänhallinnan 

vahvistamiseen sekä itsenäisyyteen muistaen asiakkaan itsemääräämisoikeus. 

Tärkeätä on myös tukea asiakkaan osallisuutta, syrjäytymisen ehkäisyä ja 

väkivallattomuutta. Vaitiolovelvollisuus ja asiakkaan yksityisyyden suojaaminen 

on ammatillisuuden kivijalka. Sosionomin eettisistä periaatteista on ollut 

helppoa pitää kiinni, koska jokaisen ihmisen kohtelun tulee olla 

oikeudenmukaista ja ihmisarvoista. On pyrittävä asiakkaan elämänhallinnan 

vahvistamiseen sekä itsenäisyyteen muistaen asiakkaan itsemääräämisoikeus. 
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Tärkeätä on myös tukea asiakkaan osallisuutta ja syrjäytymisen ehkäisyä. 

Toimintaa on kehitetty vauhdilla, ja välillä olisi hyvä pysähtyä miettimään jo 

saavutettua. Kaikkea ei tarvitse saavuttaa kerralla, vaan tärkeätä olisi 

vakiinnuttaa perustoiminta. Tulisi arvioida ja tutkia vaihtoehtoja sekä odottaa ja 

miettiä asioita, tekemistä ja tavoitteita. Toimintaa tulisi kehittää asiakkaiden 

tarpeista asiakkaille. Olemme pohtineet, rajaako joku tietty asiakasryhmä 

jonkun toisen asiakasryhmän pois, ja sen vuoksi onkin tärkeätä, että saimme 

uudet toimitilat, jolloin toimintaa on voinut järjestää myös muina kuin 

kerhopäivinä. 

Kehittämisehdotuksena on lisätä yhteisöllistä toimintaa ja yhdessä tekemistä 

esimerkiksi ruuanlaiton ja leipomisen kautta. Osallistujia ja vapaaehtoistoimintaa 

tulisi kartoittaa laajemmin. Erilaisten ulkopuolisten luennoitsijoiden hankinta ja 

kurssitoimintojen järjestäminen toisivat päiväkeskuksen tiloihin monipuolista 

toimintaa ja käyttöä myös iltaisin. 

Asiakaslähtöisellä työotteella pystymme olemaan apuna asiakkaan vahvuuksien 

löytämisessä. Ihmisarvoinen, luottamuksellinen sekä palveluohjauksellinen 

työote ovat osana arkipäiväistä toimintaa. Salassapidon ymmärtäminen 

yhteisössä, jossa asiakkaat ja työntekijät toimivat läheisessä yhteistyössä on 

tärkeää. Asiat, joita käsitellään päiväkeskuksessa, jäävät päiväkeskukseen. 

Meidän tulee ymmärtää ja hyväksyä erilaisuutta, koska jokaisella on oikeus olla 

ja elää elämäänsä juuri niin kuin haluaa. Välillä voi olla vaikeata hyväksyä 

asiakkaan ratkaisuja, koska ammattilaisena meidän tulisi toimia asiakkaidemme 

parhaaksi. 

Jälkeenpäin ajateltuna on ollut hyvä, että toimintaa on päässyt kehittämään 

vähän kerrassaan. Liiallinen hoppu ja asioiden helppous olisivat saattaneet 

kostautua. Nyt myös asiakkaat osaavat arvostaa toimintaa toisella tavalla. 

Kokemukset toiminnasta ja sen aloittamisesta ovat olleet ristiriitaisia. Toisaalta 

kerhotoiminta on tärkeätä ja osallistavaa, mutta haasteena on yhteisen 

tekemisen ja ryhmässä toimimisen järjestäminen. Työtoimintapaikkana 

tarvitsemme yhteistyökumppaneita lisää, jotta toimenpiteessä olevat osallistujat 

saavat kokea onnistumista tekemisestään. Työtehtävien tulee olla riittävän 

haasteellisia ja tekemistä tulisi riittää koko päivän ajaksi. 
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Olen itse miettinyt, onko Helmisen Tupa saanut jo mahdollisesti tietynlaisen 

leiman, joka estää ihmisiä osallistumasta toimintaan. Toivottavaa olisi, että 

ihmiset osallistuisivat toimintaan ennakkoluulottomasti. Pienellä paikkakunnalla 

on aina omat haasteet tämäntyyppisen toiminnan pyörittämisessä. Toivottavaa 

olisi, että ihmiset oppisivat olemaan suvaitsevaisia toisiaan kohtaan. Ketään ei 

voi määritellä pelkästään sosiaalisen statuksen perusteella. Kukapa meistä on 

täydellinen ja virheetön? 

Toivon, että ihmiset antaisivat toisilleen tilaa kehittyä ja auttaisivat avun 

tarvitsijoita. Parasta olisi, jos tämän toiminnan kautta syntyisi uusia ystävyyksiä 

ja vaihtoehtoista toimintaa. Itse olen saanut tämän projektin kautta paljon uutta 

ajateltavaa sekä uusia ystäviä. Olen toivottavasti omalta osaltani antanut myös 

osallistujille omaa osaamistani. 

Päiväkeskuksessa on mahdollista järjestää kuntouttavaa työtoimintaa sekä 

tarjota muille kunnan yksiköille kuntouttavan työtoiminnan ohjausta. 

Päiväkeskus sopii hyvin kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen, varsinkin 

silloin kun kuntoutuminen työelämään on vasta alullaan. Kuntouttava työtoiminta 

tulee räätälöidä aina asiakaskohtaisesti. Avoimena kohtauspaikkana 

päiväkeskus tarjoaa vertaistukea yksilölle. Päiväkeskuksen asema sosiaalisena 

vahvistajana on pienen ihmisen elämässä hyvin merkityksellinen. Tuen 

saaminen elämänhallintaan, ja yhteisöllisyyden merkitys ovat nousseet esiin 

asiakkaiden kokemuksissa. Kaikille on tärkeätä kuulua johonkin ryhmään, 

joillekin asiakkaista päiväkeskuksen kerho voi olla se ryhmä. Moniammatillisuus 

sekä yhteistyön sujuvuus tekevät toiminnasta helpommin lähestyttävän. 

Kaikkien yhteinen tavoite on tukea asiakasta hänen kuntoutumisensa taipaleella 

ja iloita pienistäkin onnistumisista. 
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LIITE 1 
 

Asiakaskysely Päiväkeskus Helmisen Tuvan toiminnasta 

Mikä on Helmisen Tupa päiväkeskus? 

Mitä siellä tehdään? 

Ketä siellä käy? 

Kenelle se on tarkoitettu? 

Missä se on? 

Miksi se on? 

Miksi käyt Helmisen Tuvalla? 

Mitä saat sieltä itsellesi? 

Mitä tekisit, jos et kävisi Helmisen Tuvalla? 

Mitä haluat sanoa ihmiselle, joka miettii osallistumistaan Helmisen Tuvan 
toimintaan? 

Kuinka haluaisit kehittää Helmisen Tuvan toimintaa? 

Mitä mieltä olet Helmisen Tuvan kokoontumistiloista? 

Onko auki olo riittävää? 

Mitä kaipaat Helmisen Tuvan henkilökunnalta? 

Mitä annettavaa sinulla on Helmisen Tuvan kävijöille? 

Mitä haluaisit tehdä Helmisen Tuvalla? 

Mistä kuulit paikasta? 

Oletko suositellut Helmisen Tupaa kenellekään? 

Jotain muuta, mitä haluaisit sanoa? 

 

Kiitos vastaamisestasi. 

Toivottavasti pystymme kehittämään toimintaa edelleen. 
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LIITE 2 
 

Marginalisaation lehtiartikkeli 

 

Helmisen Tuvasta tukea arkeen 

Hyvää mieltä, uusia ystäviä, onnistumisen ja tekemisen iloa sekä mielekästä 

puuhaa. Muun muassa tätä tarjoaa Taavetissa toimiva Helmisen Tupa, joka on 

kaikille avoin, toiminnallisuutta tukeva ja yhteisöllinen kohtaamispaikka. 

Päiväkeskus on suunnattu pääasiassa työttömille, yksinäisille ja ihmisille, jotka 

haluavat vaihtelua arkeensa. 

Päiväkeskuksessa toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista. Tarkoituksena 

on järjestää vaihtoehtoista toimintaa yksinololle ja samalla tukea sosiaalista 

yhdessäoloa. Ajatuksena on, että kenenkään ei tarvitse olla yksin. 

Kävijät kertovat Helmisen Tuvan tarjoavan vaihtelua yksineloon. Monelle se on 

syy lähteä aamulla liikkeelle. Tuvalta on saatu ystävällisyyttä, kokemuksia ja 

normaalia olemista omana itsenään toisten seurassa. Kävijät ovat saaneet 

Tuvalta elämäniloa, virikkeitä, piristystä arkeen, uusia ideoita käsitöihin, sekä 

hyvää ruokaa ja mieltä. 

Tupa tarjoaa myös mahdollisuuden tutustua uusiin ihmisiin ja viettää aikaa 

mukavien ja suvaitsevaisten ihmisten parissa. Tärkeää on tunne siitä että, 

kuuluu johonkin. 

Yhdessä oloa ja tekemistä 

Päiväkeskuksessa voi saada vertaistukea vaikkapa tietokoneen käytössä tai 

sukan neulomisessa. Pyrkimyksenä on ollut neuvoa ja auttaa toista arjen 

pienissä ongelmissa. 

Päiväkeskuksessa osallistujat ovat voineet tehdä erilaisia käsitöitä, askarteluja 

tai lukea vaikkapa lehtiä omien mielenkiintojensa mukaan. Helmisen Tuvalla voi 

rakentaa palapelejä, pelata korteilla, täytellä ristikoita. Yhdessä on myös pidetty 

pienimuotoisia tietokilpailuja. 
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Kävijät ovat tehneet elämänmattonsa, ystävänkirjaa sekä kokeilleet erilaisia 

käden taitoja. Patteritie 10 kerhotilojen viihtyvyyttä on lisätty omilla tuotoksilla, 

joista on saatu myönteistä palautetta myös muilta kerhotilan kävijöiltä. 

Taavetissa toimiva Helmisen Tupa on Helmisen säätiön rahoilla 9.1.2012 

perustettu päiväkeskus. Joka toimii Patteritie 10 kerhotiloissa maanantaisin ja 

keskiviikkoisin klo 10.00–14.00. 

Päiväkeskuksista vertaistukea ja elämänhallintaa 

Kaikille avoimet päiväkeskukset voivat olla koko kansan olohuoneita tarjoten 

mahdollisuuden osallistua erilaisten ihmisten kanssa mukavaan yhdessäoloon 

ja virikkeelliseen ajankäyttöön. Päiväkeskuksella voi käydä syömässä, pestä 

pyykkiä, lukea päivän lehdet, katsoa TV:tä, osallistua päivittäisiin tehtäviin ja 

työtoimintaan. Päihtyneinä päiväkeskuksiin ei voi mennä, ja usein ne ovat myös 

uskonnosta ja politiikasta vapaita kokoontumispaikkoja. 

Päiväkeskusten järjestämien toimintojen avulla asiakkaille tarjotaan arkipäivän 

tarttumapintoja ja mahdollisuuksia niin sanottuun normaaliin elämään. Tätä 

kautta asiakkaalla on mahdollisuus kuntoutumiseen ja oman elämänhallinnan 

kasvattamiseen. 

Vertaistuen merkitys kuntoutumisprosessissa on suuri, vapaaehtoistyötäkin on 

mahdollista tehdä. Päiväkeskuksista löytyy juttuseuraa kahvikupin ääressä tai 

vaikka pelien parissa. Näin se on myös vaihtoehto yksinäisyydelle. 

Päiväkeskus voi olla mahdollisuus ja uusi alku työkykyiseksi kuntoutumiseen. 

Päiväkeskuksiin voidaan työllistää työntekijöitä erilaisin tukimuodoin, joita voivat 

muun muassa palkkatuki, työelämävalmennus, työharjoittelu, vajaa-kuntoisten 

työllistäminen ja kuntouttava työtoiminta. Päiväkeskus voi olla myös 

opiskelijoiden työssäoppimispaikka. 


