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In this thesis a material folder was made to help organizing young people’s support persons peer groups activities. 

The wishes of support persons and activity organizers about activity for peer groups were taken into account while 

making the folder. Previously made research and literature was exploitet. Information was collected by arranging 
meetings for the support persons’ peer group, collecting feedback about the meetings and discussing with support 
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The material folder helps the arrangers work by providing guidelines for peer group activity, so that planning the 

activity would not take too much of the arrangers’ time. In this thesis the support persons’ wishes the contents and 

goals for peer group activity were also investigated. Activity for the peer group is meant to support volunteer’s 
management and to give tools for doing their work. Support persons have a possibility to get supervision of work 

and recreation in the peer group. 
 

When making the folder peer group meetings for support persons were arranged. The meetings were planned 

together with support persons and organizers. Feedback about the meetings was collected from support persons. 
This thesis also investigated if the peer group had been useful for support persons and how motivated they were 

to take part in group meetings. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Tukihenkilönä toimiminen on vaativaa vapaaehtoistyötä, joka on muuta auttamistyötä vaativampaa 

ja siksi se edellyttää koulutusta. Tukihenkilö on ihminen, joka on tarvittaessa käytettävissä. (Lehti-

nen 1994, 14, 24, 56.). Nuoren tukihenkilönä toimiminen edellyttää rohkeutta olla aikuinen (Nuorten 

Palvelu ry:n www-sivut, 2015). Tukihenkilön jaksamisen kannalta on tärkeää, että hän saa foorumin, 

jossa purkaa ajatuksiaan ja saada vertaistukea. 

 

Vertaistoiminnassa on mahdollisuus saada vertaistukea. Vertaistoiminta on moniulotteinen käsite, 

jonka perusajatuksena on, että ihmiset joita jokin tekijä yhdistää, kokoontuvat yhteen ja tukevat toi-

siaan. Vertaistoiminta perustuu tasa-arvoon ja toisten kunnioitukseen. (Laimio ja Karnell 2010, 11–

12.) Vertaistoiminta perustuu toimivaan vuorovaikutukseen ryhmässä. Vertaisryhmässä on mahdolli-

suus käsitellä kaikenlaisia tunteita ja toimiaan sekä olla aidosti oma itsensä (Holm 2010, 51–52, 55). 

Yhteisöön kuuluminen lisää vapaaehtoisten motivaatiota työhönsä (Tenhovuori ja Vento 2010, 33).  

 

Motiivit saavat ihmisen toimimaan. Vapaaehtoistyössä henkilökohtainen motivaatio on työn toteutu-

misen ja jatkuvuuden ydinasia. (Yeung 2005a, 83–84.) Vapaaehtoistyön motivointitekijänä voi olla 

kiinnostus erityisryhmää kohtaan, halu auttaa, kutsumus, auttamishalun levittäminen, vastavuoroi-

suus ja omat elämänkokemukset. (Yeung 2005b, 110–111.) Lisäksi kiittäminen, kannustaminen ja 

palkitseminen motivoivat työntekijöitä, jotka eivät saa rahallista korvausta työstään (Lahtinen 2003, 

64). Itsensä kehittämisen ja koulutuksen mahdollisuus ovat vapaaehtoisten motivaatiota lisääviä te-

kijöitä (Utti 2008, 91).  

   

Opinnäytetyön idea tuli Iisalmen Nuorison Tuki ry:n etsivän nuorisotyön tekijöiltä tammikuussa 

2014, jolloin Nuorten Palvelu ry:n ensimmäinen tukihenkilökoulutus oli toteutumassa Iisalmessa.  Et-

sivien nuorisotyöntekijöiden vastuulla on koordinoida tukihenkilötoimintaa Iisalmessa. Työntekijät 

miettivät, kuinka tukihenkilöiden virkistys- ja vertaistoimintaa järjestettäisiin. 

 

Vertaisryhmätoiminnan järjestämisen haasteeksi osoittautui ajallisten ja taloudellisten resurssien vä-

häisyys. Toimintaa tulisi suunnitella ja järjestää niin, että kustannukset olisivat vähäiset, eikä se veisi 

etsivien nuorisotyöntekijöiden perustyöltä liiaksi aikaa. Näistä lähtökohdista ideoimme apuvälinettä 

vertaisryhmätoiminnan järjestämiseen. Innostuin aiheesta, sillä olen itsekin mukana järjestötoimin-

nassa, ja tiedän, ettei vapaaehtoisia usein huomioida riittävästi. Koen vapaaehtoisten vertaisryhmä-

toiminnan ja heidän kiittämisensä tärkeäksi asiaksi. 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on auttaa tukihenkilöiden vertaisryhmätoiminnan järjestämisessä. 

Opinnäytetyöprosessi on tuotteistettu opinnäytetyö, apuväline tukihenkilöiden vertaisryhmätoimin-

nan järjestämiseksi. Materiaalikansioon on kerätty erilaisia teemoja, pelejä ja harjoitteita vertaisryh-

mätapaamisiin. Kansio tuo suunnitelmallisuutta vertaisryhmätoimintaan ja säästää työntekijöiden 

ajallisia resursseja toiminnan suunnnittelussa.  
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Kansio suunniteltiin niin, että tukihenkilöiden omat toiveet tulevat siinä näkyviksi. Tämän vuoksi olin 

mukana vertaisryhmätapaamisissa selvittämässä millaista toimintaa kannattaa järjestää, kuinka 

usein ja mihin aikaan. Vertaisryhmätapaamisista kerättiin palautetta, jossa selvitettiin vapaaehtois-

ten toiveita toiminnasta ja sitoutumista vertaisryhmätoimintaan. 
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2 TOIMEKSIANTAJIEN ESITTELY 

 

 

Opinnäytetyöni toimeksiantaja on Iisalmen Nuorison tuki ry yhteistyössä Nuorten Palvelu ry:n kans-

sa. Iisalmen Nuorison tuki ry:n etsivät nuorisotyöntekijät koordinoivat tukihenkilötoimintaa ja Nuor-

ten Palvelu ry vastaa tukihenkilötoiminnasta ja koulutuksesta. Iisalmen Nuorison tuki ry on Nuorten 

Palvelu ry:n jäsenjärjestö. Tukihenkilötoimintaa järjestetään yhteistyössä myös Tatu-hankkeen, Ii-

salmen seurakunnan ja Iisalmen kaupungin nuorisotyön kanssa. 

 

2.1 Nuorten Palvelu ry 

 

Nuorten Palvelu ry on järjestö, joka toimii nuorten apuna heidän vaikeissa elämäntilanteissaan. 

Nuorten Palvelu järjestää laadukasta järjestö- ja vapaaehtoistyötä, ja sillä on laaja kansainvälinen 

yhteistyöverkosto. Nuorten Palvelu ry:n toiminnan arvot ovat vapaaehtoisuus, luottamuksellisuus, 

tasa-arvoisuus, vuorovaikutuksellisuus ja erilaisuuden kunnioittaminen. (Nuorten Palvelu ry 2015a.) 

 

Nuorten Palvelu ry:n ajatuksena on, että nuoret vapaaehtoiset tukevat toisia nuoria. Nuorten Palvelu 

järjestää erilaisia ryhmätoimintoja ja tukihenkilötoimintaa. Toiminnan tavoitteena on tukea erityisesti 

vaikeassa elämäntilanteessa olevia nuoria, jotka oireilevat esimerkiksi käyttämällä runsaasti päihtei-

tä. Nuorten Palvelu ry:n keskeinen toimintatapa on yhdessä tekeminen. Nuorten Palvelu ry tukee 

vapaaehtoisia toimimaan yhdessä. Vapaaehtoistyö tarjoaa uusia ihmissuhteita sekä vertaistukea. 

(Nuorten Palvelu ry 2015a.) 

 

2.2 Iisalmen Nuorison Tuki ry ja etsivä nuorisotyö 

 

Iisalmen Nuorison Tuki ry on vuonna 1974 perustettu kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on tukea 

ja edistää nuorten hyvinvointia. Yhdistys ylläpitää Iisalmen Nuorten Työpajaa (entinen Kehypaja), 

asumistoimintaa ja etsivää nuorisotyötä. Lisäksi Kela ostaa Iisalmen Nuorison Tuki ry:ltä mielenter-

veyskuntoutujien työhönvalmennusta. Iisalmen Nuorison Tuki ry kehittää toimintaansa erilaislla 

hankkeilla. (Iisalmen Nuorison Tuki ry 2015c.) Tällä hetkellä käynnissä on esimerkiksi nuorten työl-

listymistä tukeva Starttiverstas-hanke.  Starttipajatoiminta tukee ja ohjaa nuoria tarjoamalla ryhmä-

toimintaa ja auttaa etsimään sopivaa opiskelu- tai työpaikkaa. (Iisalmen Nuorison Tuki ry 2015b.) 

 

Iisalmen Nuorison Tuki ry:n etsivä nuorisotyö on maksutonta erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena 

on olla nuorelle läsnä ja tarjota luotettava kontakti aikuiseen. Nuorelle tarjotaan tukea, mikäli nuori 

sitä itse haluaa. Etsivä nuorisotyö etsii ratkaisuja pulmiin yhdessä nuoren kanssa ja tarjoaa palve-

luohjausta. Etsivä nuorisotyö kohdentuu alle 29-vuotiaisiin nuoriin aikuisiin, jotka tarvitsevat apua 

elämän suunnan löytämisessä, esimerkiksi opintojen, töiden, asunnon, riippuvuuksien tai tulevaisuu-

den suhteen. (Iisalmen Nuorison Tuki ry 2015a.)  

 

 



         
         9 (38) 

3 TUKIHENKILÖTOIMINTA OSANA VAPAAEHTOISTYÖN KENTTÄÄ 

 

 

Vapaaehtoistoiminnan periaatteita ovat vapaaehtoisuus, palkattomuus ja työn tekeminen tavallisen 

ihmisen taidoilla (Lehtinen 1994, 11). Vapaaehtoistyötä tehdään lahjana toisille, jolloin palkkaa tär-

keämpänä pidetään toisten auttamista tai hyvän asian edistämistä (MLL 2014). Vapaaehtoistyötä voi 

olla lähipiirin auttaminen, tapahtumassa toimiminen tai johonkin järjestöön liittyvää työtä (Harju 

2005, 58).  

 

Vapaaehtoistyössä ihminen osallistuu ja toimii omalla persoonallaan. Vapaaehtoistyö on välittämistä 

toisista ihmisistä ja yhteiskunnasta. Vapaaehtoistoiminta antaa ihmiselle itselleenkin; se syventää 

identiteettiä ja parantaa vuorovaikutus- ja osallistumistaitoja. (Harju 2005, 70.) Vapaaehtoistyö an-

taa tekijälleen henkilökohtaista hyvinvointia ilon ja hyvän mielen kautta, mielekkäitä toimintamuoto-

ja, onnistumisen kokemuksia, rakennetta ajankäyttöön ja työkokemusta. Lisäksi vapaaehtoistyössä 

saa mahdollisuuden toteuttaa itseään. (Yeung 2005b, 109–110.) Vapaaehtoistyö on parhaimmillaan 

silloin, kun se on riittävän haastavaa ja vastaa vapaaehtoistyöntekijän kiinnostusta ja tarvetta (Väi-

sänen 2010, 4). 

 

Vapaaehtoistyön merkitys on korostunut viime vuosikymmenen aikana (Sorri 2005, 126). Vuonna 

2006 Eurooppalainen vapaaehtoiskeskusten verkosto CEV laati manifestin, jossa pyritään kertomaan 

EU:n päättäjille vapaaehtoistyön merkityksestä ja ehdotetaan toimintatapoja vapaaehtoistyön edis-

tämiseksi. Manifestissa vedotaan muun muassa vapaaehtoistyön osallistavaan, poliittiseen, koulu-

tukselliseen ja taloudelliseen arvoon. (CEV 2006, 4–5.)  

 

Vapaaehtoistyön haasteena voi olla työn laadun valvonta ja parantaminen. Kuitenkaan vapaaehtois-

työssä ei tulisi liikaa keskittyä työn laadun tarkkailuun, sillä se voi lisätä epävarmuutta ja työn ilo voi 

vähentyä.  Työnohjaus voi toimia laadun valvonnan ja parantamisen välineenä. (Lahtinen 2003, 13.) 

 

Tukihenkilötoiminta on vaativaa vapaaehtoistyötä, joka vaatii koulutusta. Tukihenkilötoiminta on so-

siaalista tukemista ja yksilöllisempää, sitouttavampaa ja arkikeskeisempää kuin muut auttamisen 

muodot. Tukihenkilö voi olla muun muassa kokemusten jakaja ja ymmärtäjä, kuuntelija, ohjaaja ja 

opastaja, yhdessä toimija sekä aikuisen malli ja aikuinen seuralainen. Tukihenkilö on ihminen, joka 

on tarvittaessa käytettävissä. (Lehtinen 1994, 14, 24, 56.) 

 

3.1 Tukihenkilötoiminta – vaativaa vapaaehtoistyötä 

 

Tukihenkilötoiminnan arvoja ovat ihmisen arvostus, vapaaehtoisuus, avoimuus ja luottamus, ilo sekä 

vastavuoroisuus. Edellytykset laadukkaalle tukihenkilötyölle ovat vapaaehtoisuus, koulutus, sopiva 

tukisuhde, epäammatillisuus, työn selkeä tarkoitus sekä ammatillisen ohjauksen, tuen ja täydennys-

koulutuksen saaminen. Ammatilliseen ohjaukseen kuuluvat toiminnanohjaus, tukisuhteen seuranta, 

tiedottaminen ja kiittäminen. Palautteen antaminen ja kannustaminen sekä vertaistuen ja uuden op-

pimisen mahdollisuudet liittyvät tukihenkilön ammatilliseen ohjaukseen. (Syrjänen 2010, 8–9, 22.) 
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Tukihenkilötoiminnassa tehdään tiiviisti yhteistyötä ammattityöntekijöiden kanssa. Tukihenkilöstä 

huolehtiminen on ammattilaisten vastuulla. Toisilta tukihenkilöiltä saadaan tukea työssä jaksami-

seen, mutta kokemusten vaihto vaatii pidempään toiminutta ryhmää, jolloin ilmapiiri on luottamuk-

sellinen. (Lehtinen 1994, 51, 62–63). 

 

Tukihenkilötoiminnan tavoitteena on edistää tuettavan hyvinvointia. Tuettava saa tukihenkilöltä psy-

kososiaalista tukea ja konkreettista apua arkeen. Tukihenkilötoiminta on suunnitelmallista ja luotta-

muksellista läsnäoloa ja kohtaamista. (Syrjänen 2010, 20.) Tukihenkilötyö ei ole kriisiapua, vaan yh-

teistoimintaa arjen ongelmissa (Lahtinen 2003, 15).  

 

Tukisuhteessa on myös riskejä. Tukihenkilö saattaa ottaa liian suuren vastuun tai hänen elämänti-

lanteensa kriisiytyy. Osapuolten henkilökemioiden toimimattomuus, liiallinen kiintyminen toisiinsa tai 

toimintaan sitoutumattomuus voivat olla ongelmana toiminnalle. Myös odotukset tukisuhteelta voivat 

olla ristiriidassa keskenään. Toisinaan voidaan huomata, ettei tukisuhde olekaan riittävä tukimuoto 

tuettavan tarpeisiin tai tuettavan ongelmat voivat muuttua syvemmiksi tukisuhteen aikana. (Syrjä-

nen 2010, 20.) 

 

3.2 Nuorten tukihenkilötoiminta 

 

Kaikki nuoret ovat erilaisia, joten nuorten tukihenkilötkin voivat olla hyvin erilaisia (Lehtimäki 2007, 

59). TUEXI-hankkeen loppuraportissa haastateltujen nuorten tukihenkilöiden rooleja olivat esimer-

kiksi rinnalla kulkija, aikuisen malli, elämänhallinnan tukija, virikkeiden antaja ja rajojen asettaja 

(Anttila, Juote, Ruokolainen, Anttila ja Oksanen 2010, 30–34). Lehtimäen opinnäytetyössä on haas-

tateltu nuorten tukihenkilötoimintaa järjestäviä työntekijöitä. Haastatteluissa nuoren tukihenkilön ha-

lutuiksi ominaisuuksiksi on mainittu muun muassa hyvät vuorovaikutustaidot, hyvä itsetunto ja itse-

tuntemus, hyvät ihmissuhdetaidot, sopeutumiskyky, rohkeus, nuorten maailman ymmärtäminen ja 

valmius monenlaiseen tekemiseen. Tärkeimmäksi ominaisuudeksi on mainittu luotettavuus. (Lehti-

mäki 2007, 57–58.) 

 

Tuettavat nuoret voivat hakea tukihenkilöä itse tai esimerkiksi kuraattorin, opettajan tai vanhempien 

kautta. Väyliä on monenlaisia. Tukisuhde voi jatkua muutamasta kuukaudesta useisiin vuosiin. Kuo-

piossa nuorilta on saatu palautetta, että tukihenkilön tuki on sitä, mitä he ovat kaivanneet viran-

omaisten tuen rinnalle. Nuoret ovat kokeneet tärkeäksi, että joku odottaa juuri häntä. (Nuorten Pal-

velu ry s.a.).  

 

Tukihenkilötoiminta tukee nuorta hänen arjessaan. Tukisuhteen aloittaminen voi liittyä esimerkiksi 

mielenterveysongelmiin tai vaikeuksiin opiskelussa tai ihmissuhteissa. Tukihenkilöltä vaaditaan täysi-

ikäisyyttä, kiinnostusta nuorten elämää kohtaan sekä rohkeutta olla aikuinen. (Nuorten Palvelu ry 

2015b.) Tukihenkilön tulee pitäytyä vaitiolovelvollisuudessa ja sovituissa tapaamisissa. On tärkeää, 

että nuoren tukihenkilölle on selvää, mihin nuori tarvitsee vapaaehtoisen tukihenkilön tukea. Tuki-

henkilötyö ei ole terapointia. (Lehtimäki 2007, 57–59.) TUEXI-hankkeen loppuraportissa tukihenki-
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löiksi hakeutumisen syyt olivat halu auttaa sekä toiminnan tuottama hyöty opiskelussa tai työssä. 

(Anttila ym. 2010, 17).   
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4 TUKIHENKILÖIDEN MOTIVOINTI 

 

 

Motiivit tarkoittavat niitä tekijöitä, jotka saavat ihmisen toimimaan (Nylund ja Yeung 2005a, 84). Va-

paaehtoistyössä antaminen motivoi. Motivointitekijänä voi olla kiinnostus erityisryhmää kohtaan, ha-

lu auttaa, kutsumus, auttamishalun levittäminen, vastavuoroisuus ja omat elämänkokemukset. Va-

paaehtoistyöntekijän kynnys pyytää itse apua voi madaltua, koska hän on toiminut toiselle auttaja-

na. (Yeung 2005b, 110–111.) 

 

Motivointia voidaan tarkastalla Yeungin vapaaehtoismotivaation timanttimallin avulla (kuvio 1). Ti-

manttimallissa on nähtävissä vapaaehtoismotivaation ulottuvuudet. Näitä ovat saaminen-antaminen, 

läheisyys-etäisyys, uuden etsintä-jatkuvuus ja toiminta-pohdinta. On todettu, että timanttimallissa 

saaminen-antaminen akseli on vahvin motivaation elementti. Ulottuvuudet eivät ole toisiaan poissul-

kevia, vaan limittyvät toisiinsa. (Yeung 2005b, 105–112.)  

 

 

KUVIO 1. Vapaaehtoismotivaation timanttimalli. (Yeung 2005b, 107.) 

 

Vapaaehtoismotivaation timantti mallissa saaminen-antaminen -ulottuvuus käsittää esimerkiksi 

sen, että antamisen kautta saa myös itselleen jotain. Auttamistyöhön motivoi altruistinen halu aut-

taa, kutsumus tai elämänkokemukset. Vapaaehtoistyössä saa mahdollisuuden toteuttaa itseään, 

osallistua palkitsevaan toimintaan, onnistumisen kokemuksia, ryhtiä ajankäyttöön, työkokemusta ja 

se lisää henkilökohtaista hyvinvointia. Jatkuvuus ja uuden etsintä -akselilla motivointitekijöinä 

voivat olla tuttu aihepiiri, positiiviset kokemukset tai halu jatkaa työelämässä vielä palkkatyön pää-

tyttyä. Toisaalta vapaaehtoistyön kautta halutaan löytää jotain uutta kiinnostavaa toimintaa, oppia 

uutta tai tavoitella henkilökohtaista muutosta. Etäisyys-läheisyys -akselilla motivointiteiköitä voi 

olla vapaaehtoistyön joustava luonne ja sen tarjoama etäisyys arkeen. Motivaatiota lisää myös va-

paaehtoistyön sosiaalisuus: ryhmään kuuluminen, vuorovaikutus toisten kanssa, uusiin ihmisiin tu-
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tustuminen ja yhteishenki. Pohdinta-toiminta -ulottuvuudessa vapaaehtoistyötä ei koeta ainoas-

taan tekemiseksi, vaan siihen liittyy ihmisen arvoja ja henkistä kasvua. (Yeung 2005b, 109–117.) 

 

Virkistys- ja vertaistoiminnan on tarkoitus motivoida ja tukea vapaaehtoistyöntekijöitä heidän työs-

sään. Koska vapaaehtoistyöstä ei saa palkkaa, vapaaehtoisia täytyy kiittää ja palkita muilla tavoilla 

arvokkaasta työstä. Kiittäminen, kannustaminen ja palkitseminen ovat tärkeitä motivointitekijöitä. 

Toisinaan vapaaehtoisen olisi hyvä saada kiitosta ja huomiota myös toimintaa järjestävältä organi-

saatiolta (Lahtinen 2003, 64.)  

 

Tilaisuus säännöllisiin virkistysiltoihin muiden tukihenkilöiden kanssa toimii väylänä pysyä mukana 

porukassa ja saada vertaistukea. Tenhovuoren ja Vennon (2010, 53) tutkimuksessa haastateltiin 

kuutta Nuorten kriisipisteen tukihenkilöä. Tutkimuksen tukihenkilöistä osa koki tukisuhteen puuttu-

misen motivaatiota heikentäväksi ja riskiksi toiminnasta pois jäämiselle. Tärkeää on saada tukihenki-

löt motivoitua osallistumaan toimintaan, vaikka tukisuhdetta ei vielä olisikaan. 

 

Utti (2008, 91) haastatteli pro gradussaan kymmentä lastensuojelun vapaaehtoista tukihenkilöä. Tu-

kihenkilöt ilmaisivat työhön motivoivana tekijänä mahdollisuuden koulutuksiin ja itsensä kehittämi-

seen. Tukihenkilöiksi hakeutuvilla on kiinnostusta nuorten elämää kohtaan, jolloin mahdollisuus lisä-

koulutukseen motivoi työhön. Koulutus antaa työkaluja tukisuhteeseen ja helpottaa työn tekemistä.  

 

Henkilökohtainen motivaatio on vapaaehtoistyön toteutumisen ja jatkuvuuden ydinasia, sillä vapaa-

ehtoistyön luonne on vapaaehtoista, mikä voi muodostua myös esteeksi toiminnan jatkuvuudelle. 

(Yeung 2005a, 83). Yleensä vapaaehtoiset motivoituvat työhön pyyteettömyydestä, mutta motivaa-

tion taso vaihtelee vapaaehtoisuuden kestosta ja järjestöstä riippuen (Väisänen 2010, 5). 

 

Tenhovuoren ja Vennon (2010, 33) opinnäytetyössä Nuorten kriisipisteen tukihenkilöiltä on kysytty 

motivaatiota lisääviä tekijöitä. Onnistuneet tapaamiset, kivat työntekijät, kollegat ja nuoret, toimiva 

tukisuhde, onnistumisen tunteet sekä kuuluminen Nuorten Kriisipisteen vapaaehtoisporukkaan lisää-

vät motivaatiota tukihenkilötyöhön. Mykkänen-Hännisen (2007, 63–64) mukaan virkistystoiminta tu-

kee myös yhteisöllisyyttä vapaaehtoisten ja ammattilaisten välillä, mikä sitouttaa vapaaehtoistyönte-

kijää työhönsä. 

 

Sisko Hämäläinen (2009, 21–24) on opinnäytteessään tutkinut lasten ja nuorten tukihenkilöiden mo-

tiiveja ja jaksamista haastattelemalla viittä vapaaehtoista tukihenkilöä. Opinnäytetyössää tuli esille 

kuusi tukihenkilötyön motivaatiotekijää. Ne ovat itsensä toteuttaminen, halu auttaa, tyhjän tilan 

täyttäminen, tukihenkilötyöstä kiinnostuminen, tukihenkilötoiminnan merkityksellisyys ja oma jaksa-

minen työssä. 

 

Motivointi on avainasemassa vapaaehtoisen sitouttamisessa. Vapaaehtoiselle tulee antaa vastuuta ja 

haasteita, palautetta ja kiitosta sekä luoda kokemus tarpeellisuudesta ja kuulumisesta organisaati-

oon. Vapaaehtoisten tekemästä työstä on tärkeää saada arvostusta ja työ tulee tehdä näkyväksi. 

Vapaaehtoisille on tärkeää antaa henkilökohtaista palautetta. (Väisänen 2010, 29–31.) 
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5 TUKIHENKILÖIDEN VERTAISRYHMÄTOIMINTA 

 

 

Laimion ja Karnellin (2010, 11–12) mukaan vertaisryhmätoiminta perustuu siihen, että yhteisen ko-

kemuksen jakavat ihmiset kokoontuvat yhteen ja saavat toisiltaan tukea. Vertaisryhmätoiminnasta 

voidaan käyttää myös käsitettä vertaistuki. Vertaisryhmätoiminnan arvoja ovat tasa-arvo ja toisten 

kunnioittaminen. 

 

Tukihenkilöiden vertaisryhmätoiminta sijoittuu Yeungin (2005b, 107) vapaaehtoismotivaation timant-

timallin (kuvio 1) saaminen-antaminen -akselille siten, että tukihenkilöt saavat toiminnasta kiitos-

ta ja palkitsemista. Ryhmätoiminta työnohjauksellisessa mielessä sijoittuu timanttimallin etäisyys-

läheisyys -akselille siten, että vertaisryhmätoiminnassa on mahdollista saada ryhmästä sosiaalista 

läheisyyttä, mutta toisaalta vertaisryhmä antaa tilaisuuden tarkastella omaa toimintaansa etäämpää. 

Vertaisryhmätoiminta sijoittuu timanttimallin pohdinta-toiminta -akselille siten, että vertaisryhmä 

tarjoaa tukihenkilölle mielekästä toimintaa, mutta toisaalta mahdollisuuden pohtia omia arvojaan ja 

asenteitaan tukihenkilönä. Akselilla uuden etsintä-jatkuvuus vertaisryhmätoiminta sijoittuu niin, 

että vertaisryhmä voi tarjota väylän uudenlaiselle toiminnalle esimerkiksi silloin jos tukisuhdetta ei 

vielä ole. Toisaalta vertaisryhmätoiminta on säännöllistä ja edustaa toiminnan jatkuvuutta.  

 

Vertaisryhmätoiminta perustuu ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. Vuorovaikutukseen tarvitaan 

läsnäoloa, kuuntelua, avoimuutta, arvostusta ja hyväksyntää. Näiden edellytys on sen tosiasian hy-

väksyminen, että jokainen ihminen on ainutlaatuinen persoona. Vertaisryhmässä jokainen saa osal-

listua tai olla osallistumatta vuorovaikutukseen. Toisaalta osallistumattomuuskin on vuorovaikutusta.  

Vertaisryhmän ilmapiiri tulee olla arvostava. Ohjaajan rooli korostuu silloin, kun ryhmään tulee uusi 

jäsen. Ryhmäläisten tulee tuntea olonsa tervetulleeksi, mikä edellyttää arvostavaa ja hyväksyvää 

vuorovaikutusta. Vertaisryhmässä täytyy saada olla oma itsensä. Myös tilat, joissa toimintaa järjeste-

tään, kannattaa valita huolella. Siisteys, rauhallisuus ja viihtyisyys vaikuttavat kohtaamiseen.  (Holm 

2010, 51–52.)  

 

Vertaisen osaaminen tai tieto on omakohtaista kokemusta jostain erityisestä elämäntilanteesta. Ver-

taisryhmät ovat yleensä ongelmanratkaisuryhmiä, joissa esimerkiksi ratkotaan yhdessä jonkin pul-

mallisen tai kuormittavan elämäntilanteen ksysymyksiä. Ryhmät voivat myös perustua yhdessä ololle 

ja toiminnalle. (Laimio ja Karnell 2010, 16.) Yhteisesti sovitut säännöt ja tasa-arvoisuus ovat tärkeitä 

vertaistoiminnan elementtejä. Sääntöjä ja toimintaperiaatteita onkin hyvä käydä yhdessä läpi aika-

ajoin. Vaitiolovelvollisuus ja tietosuoja ovat esimerkkejä yhteisistä säännöistä. (Myllymaa 2010, 91.)  

 

Vertaisryhmätoimintaan osallistutaan, koska vertaisten parissa koetaan tulevansa kuulluksi ja ym-

märretyksi paremmin kuin muissa foorumeissa. Vertaisryhmä voi olla myös ainut paikka, jossa voi 

ilmaista kaikenlaisia ajatuksia ja tunteita (Laimio ja Karnell 2010, 18). Tunteet ovat aina läsnä ihmis-

ten välisessä vuorovaikutuksessa. Vertaisryhmissä voi esiintyä tunteiden koko kirjo ja se voi olla ai-

noa paikka, jossa kielteisiä tunteita voidaan näyttää ja käsitellä. Ohjaajan tulee olla kuitenkin var-
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mistaa, ettei ryhmässä juututa ainoastaan kielteisten tunteiden käsittelyyn, vaan kannustaa myös 

positiiviseen ajatteluun. (Holm 2010, 55–57.) 

 

Yleensä vertaisryhmien taustaorganisaatiot ovat järjestöjä. Vertaisryhmät voivat olla myös julkistaus-

taisia, jossa ryhmään ohjaaja on ammattilainen, esimerkiksi terveydenhoitaja tai lastentarhanopetta-

ja. Lisäksi vertaisryhmät voivat käynnistyä kansalaisten omasta aloitteesta. Vertaistoimintaryhmä voi 

toimia ohjaajavetoisesti, mutta myös ilman nimettyä ohjaajaa. Tällöin kaikilla ryhmän jäsenillä on 

vastuu ryhmästä. Ryhmän ohjaaja voi olla ammattilainen tai vapaaehtoinen itsekin. (Laimio ja Kar-

nell 2010, 15–16.) Vertaisryhmien toimintaa on haastavaa organisoida, ja se vaatii huolellista valmis-

tautumista. Vertaisryhmän vetäjän on hyvä tuntea ryhmän perusilmiöitä, jotta hän voi ymmärtää 

ryhmän toimintaa. (Myllymaa 2010, 88.)  

 

5.1 Tukihenkilöiden ryhmäytyminen 
 

Ryhmässä on kaksi tai useampi henkilö vuorovaikutuksessa keskenään. Yleensä ryhmällä on jokin 

yhteinen tavoite. Ryhmän toiminnan alussa tämä tavoite pitää ryhmän kasassa, mutta ajan myötä 

ryhmän jäsenten välille muodostuu tunnesuhteita, jolloin puhutaan ryhmän sosiaalisesta koheesiosta 

eli kiinteydestä. (Kataja, Jaakkola ja Liukkonen 2011, 15, 20.) Yeungin (2005b, 107) vapaaehtoismo-

tivaation timanttimallissa (kuvio 1) ryhmäytyminen sijoittuu läheisyys-etäisyys -akselin lähei-

syys-ääripäähän. 

 

Toimivassa ryhmässä vaihdetaan ajatuksia ja vuorovaikutus on avointa. Ryhmässä on voitava kuun-

nella ja arvostaa toisten mielipiteitä. (Kataja, Jaakkola ja Liukkonen 2011, 22.) Turvallisessa ryhmäs-

sä ihminen saa olla sellainen kuin on. Turvallisessa ryhmässä koetaan hyväksyntää, välittämistä ja 

arvostusta. Silloin voidaan vahvistaa itsetuntoa ja kokeilla rajojaan. Turvallisessa ryhmässä voidaan 

tuoda rehellisesti esille omia kokemuksia, ominaisuuksia, mielipiteitä ja arvoja. Ryhmäytymisproses-

sin edetessä ryhmän turvallisuuden aste nousee. (Aalto 2002, 8–9.) 

 

Ryhmäprosessit tarkoittavat sitä, mitä ryhmässä tapahtuu sen toiminnan aikana (Kataja ym. 2011, 

16). Ryhmäyttämisellä tarkoitetaan ryhmän turvallisuutta lisäävää prosessia, joka saavutetaan toi-

minnallisilla menetelmillä, esimerkiksi tutustumis-, yhteistoiminta- ja luottamusharjoitteilla ja leikeillä 

(Aalto 2002, 19–25). Toiminnalliset harjoitteet sopivat parhaiten säännöllisesti kokoontuville ryhmil-

le, joilla on yhteinen tavoite ja päämäärä (Kataja ym. 2011, 16). 

 

Tenhovuoren ja Vennon (2010) opinnäytetyöstä käy ilmi, että osa tukihenkilöistä oli kokenut, ettei 

ryhmäytymiselle ole annettu mahdollisuutta. Peruskoulutuksen jälkeen yhteyttä muihin tukihenkilöi-

hin ei ollut ja tukihenkilöporukka oli hajonnut. Tällöin kaivattu vertaistuen mahdollisuus puuttui. 

(Tenhovuori ja Vento 2010, 51–53.)  

 

Turvallinen ryhmä on edellytys avoimelle vuorovaikutukselle, jossa voi jakaa kokemuksia työstä. Yh-

teisöön kuuluminen voimaannuttaa ja tuo merkityksellisyyden kokemuksen. Myös Utin (2008, 85) 
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pro gradussa lastensuojelun tukihenkilöt olivat kokeneet työssä viihtymisen kannalta merkittävänä 

sosiaaliset kontaktit joita he ovat saaneet kursseilla ja vertaistapaamisissa. 

 

Tässä opinnäytetyössä ryhmäytyminen tarkoittaa tukihenkilöiden tutustumista ja kiintymistä toisiinsa 

siten, että kokemuksia voidaan jakaa avoimesti ja luottamuksella. Tukihenkilöiden ryhmäytyminen 

myös edesauttaa vertaisryhmätapaamisten rentouttavuutta: tuttuun porukkaan on mukava mennä 

viettämään iltaa ilman jännitystä. Ryhmäytyminen on vertaisryhmätapaamisten tavoite ja edellytys. 

Tavoitteena on, että tukihenkilöistä muodostuu avoin ryhmä, johon myös uudet tukihenkilöt ovat 

tervetulleita. 

 
5.2 Tukihenkilöiden työnohjaus 

 

Ryhmässä tapahtuva työnohjaus on ominaista vapaaehtoisten tukemisessa. Työnohjaus tavoittelee 

kasvun ja kehittymisen edistämistä sekä jaksamisen tukemista. Työnohjauksessa on tärkeää saada 

purkaa työn aiheuttamaa tunnekuormaa, etenkin kun työtä tehdään omalla persoonalla ihmisten 

pulmien ja kriisien parissa. (Mykkänen-Hänninen 2007, 61.) Työnohjaus vaikuttaa työn tekijän moti-

vaatioon ja hyvinvointiin (Rantala 2004). 

 

Yeungin (2005b, 107) Vapaaehtoismotivaation timanttimallissa (kuvio 1) työnohjaus sijoittuu akse-

leille etäisyys-läheisyys ja pohdinta-toiminta. Vertaisryhmässä on mahdollista etäännyttää itse-

ään tukihenkilötoiminnasta ja pohtia omaa toimintaansa, arvojaan ja asenteitaan. Työnohjaus sijoit-

tuu myös antaminen-saaminen akselille siten, että työnohjaus tukee vapaaehtoisen hyvinvointia 

ja jaksamista. Ryhmätyönohjauksessa tukihenkilö voi saada hyviä eväitä työn tekemiseen ja vasta-

vuoroisesti antaa niitä. 

 

Vapaaehtoistyön erityispiirteet vaativat myös erilaista lähestymistapaa työnohjauksessa (Lahtinen 

2003, 13.) Vapaaehtoisten työnohjaus ei ole niin tiukasti auttamistoimintaa korostavaa, vaan työn-

ohjauksessa voidaan käsitellä myös henkilökohtaisia asioita (Lahtinen 2003, 35). Arkisten ongelmien 

käsittely on perusteltua, sillä ne voivat häiritä työnkuvan suorittamista (Mykkänen-Hänninen 2007, 

62). Vapaaehtoisten työnohjauksessa ei käsitellä asiakkaan ongelmia vaan keskitytään vapaaehtois-

työntekijään tukien hänen jaksamistaan ja kehittymistään (Rantala 2004). Vapaaehtoisten työnohja-

uksessa tuetaan itsetuntemusta, ihmisenä kasvua sekä keskitytään kuuntelemiseen (Lahtinen 2003, 

35). 

 

Koska työnohjauksen tavoitteena on tukea tukihenkilön jaksamista, on työnohjauksessa tärkeää 

saada purkaa työstä aiheutuvaa tunnekuormaa ja työssä ilmenneitä tunnereaktioita. (Mykkänen-

Hänninen 2007, 61, Rantala 2004). Vapaaehtoistyö voi olla henkisesti erittäin kuormittavaa, sillä va-

paaehtoistyöntekijä voi kohdata työssään paljon sellaisia epäkohtia, joihin hän ei voi itse vaikuttaa. 

Lisäksi työ voi tuntua yksinäisteltä uurastamiselta. (Väisänen 2010, 29–30). Työnohjaus on ainoa ta-

pa vapaaehtoiselle purkaa vapaasti kokemuksiaan vaitiolovelvollisuuden turvin (Mykkänen-Hänninen 

2007, 62).  
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Vapaaehtoisten työnohjaus ja mahdollisuus kaikenlaiseen ajatustenvaihtoon muiden kanssa on tär-

keää, sillä ne tukevat vapaaehtoisen omaa kasvua ja selviytymistä tehtävässä (Myllymaa 2010, 92). 

Ryhmän työnohjauksessa keskustellaan vapaaehtoistyössä tai henkilökohtaisessa elämässä kohda-

tuista kokemuksista ja etsitään ratkaisuja pulmiin yhdessä (Lahtinen 2003, 56). Vapaaehtoistyönteki-

jä saa työnohjauksessa kokemuksen kuulluksi tulemisesta. (Mykkänen-Hänninen 2007, 61.)  

 

Tukihenkilöiden työnohjaus voidaan ajatella jatkona tukihenkilöiden peruskoulutukselle. Siihen sisäl-

tyy työssä tarvittavaa teoriaa, vuorovaikutustaitojen oppimista, eettistä pohdintaa, erilaisia toimin-

nallisia menetelmiä ja omien tarpeiden pohdintaa. Lisäksi työnohjaus tukee tukihenkilöiden ryhmäy-

tymisprosessia. (Lahtinen 2003, 33–34.)  

 

Vapaaehtoisten työnohjaajana voi toimia organisaation palkattu työntekijä tai työnohjaajakoulutuk-

sen saanut vapaaehtoistyöntekijä, jolla on kokemusta toiminnasta. Lisäksi työnohjaaja voi olla ulko-

puolinen koulutettu henkilö, jolla on tietämystä vapaehtoistyöstä ja sen luonteesta. (Mykkänen-

Hänninen 2007, 62.) Ohjaajan rooliin kuuluu keskustelunohjaus työnohjaukselliseen suuntaan, mikäli 

ryhdytään liiaksi vellomaan henkilökohtaisissa pulmissa. Lisäksi ohjaajan kuuluu kiittää ja kannustaa 

ryhmäläisiä. Hyvä työnohjaaja on tasavertainen ja hyvä kuuntelija. Vapaaehtoisten työnohjaajille on 

järjestetty koulutusta, mutta oleellista vapaaehtoisten työnohjauksessa on suunnitelmallisuus ja 

ryhmän toiveiden huomiointi. (Lahtinen 2003, 35, 54–58, 63.) 

 

Tässä opinnäytetyössä työnohjaus tarkoittaa työnohjauksellista otetta vertaisryhmätoiminnassa. 

Vaikka tukihenkilöiden vertaisryhmätoiminnassa ei ole koulutettua työnohjaajaa, on vertaisryhmä-

toiminnassa työnohjauksellisia elementtejä. Vertaisryhmä on helppo kanava purkaa tuntemuksiaan 

ja työn aiheuttamaa kuormitusta. 

 

5.3 Tukihenkilöiden koulutus 

 

Vapaaehtoistyö tarvitsee ammattilaisten tukea (Väisänen 2010, 31). Usein vapaaehtoisille järjeste-

tään peruskoulutus, joka valmentaa vapaaehtoista hänen työhönsä. Lisäksi koulutuksen aikana va-

paaehtoinen voi vielä harkita, onko tehtävä hänelle sopiva. Koulutus auttaa myös toiminnan järjestä-

jiä arvoimaan henkilön sopivuutta tehtävään. (Mykkänen-Hänninen 2007, 56–57.) 

 

Vapaaehtoisten koulutusten sisällöt ja kestot ovat vaihtelevia riippuen vapaaehtoistyön sisällöstä ja 

toiminnan järjestäjästä. Koulutukset ovat kuitenkin ammattilaisten suunnittelemia, ja niiden tulee ol-

la räätälöityjä juuri kyseiselle ryhmälle sopivaksi. Vapaaehtoisten koulutuksen olisi hyvä painottua 

kohtaamiseen ja läsnäoloon. Eläytymis- ja vuorovaikutusharjoitteet antavat vapaaehtoiselle koke-

muksen käytännön vuorovaikutuksesta. Vapaaehtoisten koulutukseen tulee sisältyä myös keskuste-

lua ja pohdintaa vapaaehtoisen vahvuuksista ja kehittämisen kohteista. Koulutuksen tulee olla käy-

tännönläheistä ja ammattisanasto on hyvä jättää pois. (Mykkänen-Hänninen 2007, 57–58.) 

 

Etsivä nuorisotyöntekijä Anni Kurki kertoo sähköpostiviestissä (2015-05-08), että Nuorten Palvelu 

ry:n tukihenkilökoulutuksessa käydään läpi vapaaehtoistyötä, tukihenkilötoimintaa esimerkkien avul-
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la sekä tukihenkilötoiminnan käytännön asioita. Koulutuksessa pohditaan tukihenkilöksi hakeutumi-

sen syitä ja asioita, joita tukihenkilöltä odotetaan. Koulutuksessa käsitellään nuoruutta elämänvai-

heena, pohditaan rajojen asettamista ja kerrotaan vaitiolovelvollisuudesta. Koulutukseen sisältyy 

menetelmien, kuten tunnekorttien ja huolen puheeksioton esittelyä sekä vuorovaikutus- ja tunneti-

laharjoitteita. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi erilaisten toimijoiden, kuten etsivän nuorisotyön ja 

oppilashuollon toimintaa. Nuorten Palvelu ry jakaa koulutuksen käyneille tukihenkilöille todistuksen 

koulutuksesta. (Kurki 2015.) 

 

Aina peruskoulutus ei kuitenkaan riitä vaativaan vapaaehtoistyöhön, mitä tukihenkilötoiminta on. 

Vapaaehtoiset tarvitsevat tukea ja konsultointia tilanteissa, joihin heidän oma vapaaehtoiskoulutus ei 

riitä. On tärkeää, että vapaaehtoinen ja ammattityöntekijä ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Yh-

teiset virkistys- ja koulutustilaisuudet yhdessä ammattitoimijoiden kanssa luovat me-henkeä ja va-

paaehtoiset saavat kokemuksen suuremman yhteisön jäsenyydestä. (Väisänen 2010, 31–34.) 

 

Ammattilaisten tuki ja kannustus motivoivat vapaaehtoista toimintaan. Tuki voi olla tiedottamista, 

yhteistyön ylläpitämistä sekä vapaaehtoisen ohjausta ja välitystä. Ammattityöntekijät ovat tärkeässä 

roolissa kouluttajina, ohjaajina ja välittäjinä. Lisäksi ammattilaisten rooli on kehittää vapaaehtoisten 

tekemää työtä. Ammattilaisten tehtävänä on huolehtia vapaaehtoistyön jatkuvuudesta, vapaaehtoi-

sen jaksamisesta sekä vapaaehtoisten työnohjauksesta. (Väisänen 2010, 31–33.) 

 

Yeungin (2005b, 107) timanttimallissa (kuvio 1) tukihenkilöiden koulutus sijoittuu akselille uuden 

etsintä-jatkuvuus. Koulutus voi tarjota uusia näkökulmia ja suuntia työhön. Toisaalta säännölliset 

koulutus- ja asiantuntijatilaisuudet tuovat jatkuvuutta oman tietotaidon kehittämisessä. Lisäksi kou-

lutus voidaan mieltää arvokkaana palkintona, joten sen voisi sijoittaa myös antaminen-saaminen 

-akselin ääripäähän saaminen. 

 

Tässä opinnäytetyössä tukihenkilöiden koulutus sisältyy osaksi tukihenkilöiden vertaisryhmätoimin-

taa. Tukihenkilöiden koulutuksella ymmärretään esimerkiksi yhteistyö asiantuntijatahojen kanssa, 

tukihenkilöiden ohjaus ja erilaiset menetelmäharjoitteet. Tukihenkilöiden koulutuksen on tarkoitus 

motivoida sekä antaa työkaluja ja merkityksellisyyttä tukihenkilöiden työhön.  
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6 MATERIAALIKANSION TUOTTEISTAMISPROSESSI 

 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa materiaalikansio avuksi vertaisryhmätoimintaan nuor-

ten tukihenkilöille. Materiaalikansiota työstettiin teoriakirjallisuutta lukemalla sekä keskustelemalla 

opinnäytetyön ohjaavan opettajan, toimeksiantajien sekä tukihenkilöiden itsensä kanssa.  Lisäksi jär-

jestettiin vertaisryhmätapaamisia tukihenkilöille. Tapaamisia havainnoitiin ja niiden onnistumisesta ja 

merkityksetä pyydettiin palautetta.  

 

Vertaisryhmätapaamisten, palautteiden, tutkimus- ja teoriakirjallisuuden sekä yhteisten pohdintojen 

avulla koottiin kansio tukihenkilöiden vertaisryhmätoimintaan. Kansiota työstettiin koko opinnäyte-

työprosessin ajan. Opinnäytetyön tuotoksena tehtiin kansio, koska se on helpompi käyttää ja muo-

kata kuin esimerkiksi verkkomuotoinen materiaalipankki, jonka käyttöä pitäisi mahdollisesti opetella 

pidempään. Lisäksi kansiota on helppo täydentää halutessaan. Materiaalikansio on koottu opinnäyte-

työn viitekehyksen mukaisesti, mikä tarkoittaa, että materiaalikansiossa on motivoinnin, ryhmäyty-

misen, työnohjauksen ja koulutuksen elementit. Materiaalikansioon koottiin runko neljälle erilaiselle 

vertaisryhmätapaamiselle erilaisin teemoin.  

 

Opinnäytetyöni on tuotteistettu. Tuotteistamisprosessi noudattaa Jämsän ja Mannisen tuotteistamis-

prosessin vaiheita (2000, 30), jotka esitellään kuviossa 2. Tuotteistamisprosessin ensimmäinen tuot-

teistamisen vaihe on ongelman tai kehittämistarpeen havaitseminen, jota seuraa ideointivaihe rat-

kaisujen löytämiseksi. Loput kolme vaihetta ovat luonnostelu, kehittely ja viimeistely. Uuden vaiheen 

alkaminen ei edellytä aikaisemman päättymistä, vaan kehittämisprosessiin kuuluu vaiheiden limittäi-

syys.  

 

 

KUVIO 2. Tuotteistamisprosessi. (Jämsä & Manninen, 2000, 30.)  

 

Vaikka kansio on kohdennettu toiminnan järjestäjille, kansio on käyttökelpoinen myös siinä tapauk-

sessa, että tukihenkilöt itse järjestävät ja ohjaavat toimintaa. Kansiossa on neljä teemoitettua ta-

paamiskertaa sekä vaihtoehtoja erilaisista toiminnoista, keskustelun teemoista ja asiantuntijaluen-

noista. Lisäksi kansioon on listattu paikallisia kokoontumispaikkoja. Kansion kustannukset on maksa-

nut Nuorten Palvelu ry. 

 

6.1 Kehittämistarpeen havaitseminen 

 

Kehittämistarpeen 
havaitseminen 

Ideointi Luonnostelu Kehittely Viimeistely 
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Opinnäytetyön kehittämistarve tuli työelämän tarpeesta. Nuorten Palvelu ry koulutti Iisalmessa uusia 

tukihenkilöitä nuorille ensimmäistä kertaa maaliskuussa 2014. Toinen koulutus järjestettiin marras-

kuussa 2014. Koulutuksissa oli yhteensä 14 tukihenkilöä. Muutama koulutetuista ei ole mukana tuki-

henkilötoiminnassa. Koulutetut tukihenkilöt ovat 20–57-vuotiaita. Tukihenkilötoimintaa aloittaessaan 

järjestäjät kaipasivat apua tukihenkilöiden virkistys- ja vertaistoiminnan järjestämisessä. 

 

Opinnäytetyöprosessin alusta asti tarkoituksena oli työstää materiaalikansio tukihenkilöiden virkis-

tyksen toteuttamisen avuksi. Materiaalikansion sisältö ja tarkoitus ovat tarkentuneet työn aikana. 

Prosessin aikana havaittiin, että tukihenkilöilloissa on vapaaehtoisten virkistyksen lisäksi työnohjauk-

sellinen tavoite. Virkistys ja työnohjaus sopivat hyvin vertaisryhmätoiminta-käsitteen alle. Lopulta 

kehitettiin materiaalikansio avuksi tukihenkilöiden vertaisryhmätoiminnan järjestämiseen.  

 

6.2  Materiaalikansion ideointi 

 

Vertaisryhmätoiminnasta kerättiin tietoa lukemalla aiheeseen liittyvää kirjallisuutta, opinnäytetöitä, 

oppaita ja pro graduja. Lisäksi tukihenkilöiden toiveita virkistystoiminnan ja jatkokoulutuksen suh-

teen saatiin tukihenkilökoulutuksessa kerätystä palautteesta. Virkistystoiminnalta toivottiin vapaa-

muotoista, toiminnallista ja keskustelevaa yhdessäoloa ryhmässä, yhteyttä ja kokemusten vaihtoa 

toisten tukihenkilöiden kanssa sekä tiedotusta tukihenkilötoiminnasta yleensä. 

 

Kansion sisältöä ideoitiin yhdessä Iisalmen Nuorison Tuki ry:n etsivän nuorisotyön ja Nuorten Palvelu 

ry:n kanssa. Toimeksiantajat toivoivat erilaisia harjoitteita ja listausta mahdollisista toimintaympäris-

töistä. Lisäksi toimeksiantajat toivoivat, että kansio olisi sovellettavissa muuhunkin vapaaehtoistoi-

mintaan. 

 

6.3 Materiaalikansion luonnostelu  

 

Tuotteen luonnosteluvaiheessa otetaan Jämsän ja Mannisen (2000, 43–52) mukaan huomioon usei-

ta näkökulmia. Nämä ovat asiakkaiden ja palveluntuottajan sekä muiden sidosryhmien näkökulmat. 

Asiakkaista luodaan asiakasprofiili, jossa selvitetään käyttäjäryhmän tarpeet, kyvyt ja muut odotuk-

set. Palveluntuottajan näkökulma huomioidaan selvittämällä sen toimintaa sekä tarpeita ja näke-

myksiä. Eri sidosryhmien näkökulmia ja ehdotuksia tulee kuulla. Kaikkien osapuolten huomiointi 

suunnittelussa varmistaa, että tuote ja sisältö ovat tarkoituksenmukaisia.  

 

Iisalmen Nuorison Tuki ry:n etsivä nuorisotyö on prosessin palveluntuottaja. Palveluntuottajan näkö-

kulma huomioitiin käymällä keskusteluja toimeksiantajien kanssa kansion sisällöstä sen kokoamisen 

aikana. Toimeksiantajilta on tuli ehdotus kirjata kansioon mahdollisia yhteistyötahoja, jotka ovat 

kansiossa Asiantuntijoita-osiossa. Lisäksi mietittiin esimerkiksi yhteystietojen sekä kahviloiden ja ra-

vintoloiden listaamisen tarpeellisuutta. Toimintatilojen yhteys- ja varaustiedot sekä hinnat päätettiin 

listata, mutta paikalliset kahvilat ja ravintolat jätettiin pois, sillä tieto vanhenee nopeasti ja oletetta-

vasti paikallisilla toimijoilla on paikkakunnan kahvila- ja ravintolatarjonnan varsin hyvin tiedossa. 
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Koska kansio on suunniteltu paikallisille toimijoille, siihen ei tarvittu sisällyttää tarkkoja kuvauksia 

toimintapaikoista. 

 

Opinnäytetyössä asiakkaat ovat vertaisryhmätoimintaan osallistuvat nuorten tukihenkilöt.  Tukihenki-

löiden tarpeita ja odotuksia selvitettiin alkukartoituskyselyssä sekä ensimmäisellä koulutuksen jälkei-

sellä tapaamiskerralla. Kaikki tukihenkilöt toivoivat virkistystoiminnalta vapaamuotoisuutta ja mielen-

kiintoisia koulutusosioita. Lisäksi tukihenkilöiltä saatiin palautetta vertaisryhmätapaamisista opinnäy-

tetyöprosessin aikana. 

 

Tuotteistamisprosessin luonnosteluvaiheessa on tärkeää tutustua toimintaympäristöön havainnoi-

malla ja haastattelemalla. Toimintayksikön ohjeet ja säädökset sekä arvot ja periaatteet tulee ottaa 

huomioon. Myös käytettävissä olevat resurssit tulee selvittää. Luonnosteluvaiheessa on hyvä hyö-

dyntää aikaisempaa tutkimustietoa aiheesta. (Jämsä & Manninen 2000, 43–52.)  

 

Toimintaympäristöön tutustuttiin havainnoimalla ja haastattelemalla sekä tukihenkilöitä että toimek-

siantajia. Toimintaympäristö on opinnäytetyössä vaihdellut: risteilymatka, Tyttöjen tahtotila ja Iisal-

men Nuorison Tuki ry:n tilat. Havainnointi ja haastattelu toteutettiin olemalla mukana vertaisryhmä-

toiminnassa.  

 

Toimintayksikön arvot ja periaatteet otettiin huomioon siten, että tuotetta kehitettiin koko ajan yh-

dessä toimintayksikön kanssa. Toiminnan järjestämiseen käytettävissä olevat ajalliset ja taloudelliset 

resurssit ovat vähäiset. Siksi kansioon kerättiin sellaista toimintaa, joka ei vaadi järjestäjiltä kovin 

paljon ajallisia resursseja. Lisäksi kansion toimintamahdollisuudet ovat pääasiassa ilmaisia tai edulli-

sia, mutta kansioon listattiin myös joitain kiinnostavia hintavampia toimintoja kuten paintball tai te-

atteriretket, sillä toimintaan voi saada apurahoja tai tukihenkilöt voivat itse olla valmiita maksamaan 

jostain erityisen mielekkäästä toiminnasta. Harjoitteiden ja pelien kokoamisvaiheessa hyödynnettiin 

kirjallisuutta ja internet-lähteitä. 

 

6.4 Materiaalikansion kehittely 

 

Tuotteen kehittelyn vaiheet vaativat palautetta ja arviointia. Tuote kannattaa koekäyttää ja esitesta-

ta valmisteluvaiheessa. Koekäyttäjänä voivat olla tilaajat ja asiakkaat. Lopuksi tuotetta kannattaisi 

testata ryhmällä, joka ei tunne tuotetta ennestään. (Jämsä & Manninen 2000, 80.) 

 

Tuotteen kehittelyvaiheessa toteutettiin neljä vertaisryhmätapaamista nuorten tukihenkilöille. 

Tapaamisten tavoitteena oli selvittää tukihenkilöiden toiveita vertaisryhmätapaamisten sisällöstä, 

heidän halukkuuttaan osallistua toimintaan sekä tarvetta vertaisryhmätoiminnalle. Lisäksi tavoitteena 

oli aloittaa vertaisryhmätoiminta, ryhmäyttää tukihenkilöitä, motivoida ja antaa välineitä tukihenkilö-

työhön sekä antaa mahdollisuus työnohjaukselliseen keskusteluun.  
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Materiaalikansiota ei ehditty testaamaan opinnäytetyöprosessin aikana. Kansion käyttäjälähtöisyys 

kuitenkin varmistettiin suunnittelemalla kansiota yhdessä toimeksiantajien kanssa, havainnoimalla 

vertaisryhmätapaamisten toimintaa sekä pyytämällä palautetta tukihenkilöiltä ja toimeksiantajilta.  

 

6.4.1 Ensimmäinen vertaisryhmätapaaminen – ryhmäytyminen ja toimintaan tutustuminen 

 

Ensimmäistä vertaisryhmätapaamista suunniteltiin yhdessä Nuorten Palvelu ry:n järjestöagentin sekä 

etsivien nuorisotyöntekijöiden kanssa. Kuopion nuorten tukihenkilöt olivat lähdössä sisävesiristeilylle 

Kuopioon, joten päätettiin järjestää ensimmäinen tapaaminen sisävesiristeilylle kuopiolaisten tuki-

henkilöiden kanssa. Tapaamisen tavoitteena oli ryhmäytyminen sekä toimintaan motivointi. Ajatuk-

sena oli, että yhdessä matkustaminen tarjoaa tilaisuuden vapaamuotoiseen tutustumiseen toisten 

tukihenkilöiden kanssa ja risteilyllä yhdessä pidempään toimineiden tukihenkilöiden kanssa saisi ar-

vokasta tietoa toiminnasta. Lisäksi risteilyn tavoitteena oli, että uusi tukihenkilö saa kokemuksen 

kuulumisesta yhteisöön, vaikka tukisuhdetta ei vielä olisikaan. 

 

Yeungin (2005b, 107) vapaaehtoismotivaation timanttimallissa (kuvio 1) risteily kattaa kaikki akselit. 

Ryhmäytymisen tavoite sijoittuu akselille läheisyys-etäisyys ääripäähän läheisyys. Risteilyltä ei 

tullut kustannuksia tukihenkilöille, he saivat se lahjana, joten risteily sijoittuu akselille antaminen-

saaminen ääripäähän saaminen. Akselille pohdinta-toiminta risteily sijoittuu toiminnallisuuden 

tiimoilta, mutta toisaalta se antaa tilaisuuden pohtia tukihenkilötoimintaa keskustelun kautta. Toi-

minta voidaan ajatella myös akselilla jatkuvuus-uuden etsintä siten, että pitkään toimineilta tuki-

henkilöiltä voidaan etsiä aivan uusia näkökulmia ja tapoja toimia tukihenkilönä.  

  

Tapaamisen tavoitteet eivät toteutuneet, sillä risteilylle ei osallistunut kuin yksi tukihenkilö. Osallis-

tumattomuuden syitä selvitettiin tukihenkilöiltä risteilyn jälkeen. Syyksi todettiin huono ajankohta 

sekä pitkä matka, mikä venyttää tapaamisen kestoa liian pitkäksi. Kesän kynnyksellä ihmiset ovat jo 

lomalla opinnoista tai töistä, mikä vähentää motivaatiota osallistua vertaisryhmätoimintaan. Lisäksi 

tunnin ajomatka Iisalmesta Kuopioon ja takaisin koettiin liian pitkäksi välimatkaksi. Tapaamiseen oli-

si pitänyt varata koko ilta ja vertaisryhmätoiminnasta olisi tullut enemmän kuormittava kuin jaksa-

mista tukeva tekijä. Voidaan siis päätellä, että vertaisryhmätapaamiset kannattaa pitää omalla paik-

kakunnalla, ja ne tulee suunnitella kestoltaan napakaksi.  

 

6.4.2  Toinen vertaisryhmätapaaminen – ryhmäytyminen ja työnohjaus 

 

Toinen vertaisryhmätapaaminen pidettiin kesän jälkeen. Tapaamisen tavoitteena oli ryhmäytymis-

prosessin aloittaminen sekä ajatusten vaihto. Vapaamuotoiseen keskustelun ja kahvittelun äärelle 

keskittyvään tapaamiseen saapui kolme tukihenkilöä. Tukihenkilöillassa vaihdettiin kuulumisia naut-

tien kahvia ja pullaa keskustellen tukihenkilöiden tukisuhteista. Lisäksi tapaamisessa käsiteltiin muu-

tamia käytännön asioita kulukorvauksista sekä käytiin läpi huolen puheeksioton ennakointilomaketta. 

Huolen puheeksioton ennakointilomake oli hieman sekava sellaisenaan, ja se tarvitsi tuekseen jota-

kin valmiita tapauksia, joiden kautta lomaketta voi käydä läpi.  Tapaaminen oli keskusteleva ja työn-

ohjauksellinen. 
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Tapaamisen lopuksi osallistujilta pyydettiin suullista palautetta illan onnistumisesta. Palaute oli posi-

tiivista: tunteiden purkamiselle ja ajatusten vaihdolle oli tarvetta. Mitään harjoitteita tai ohjelmaa tu-

kihenkilöt eivät tapaamiselta kaivanneet. Tapaamisen alussa olisi kuitenkin ollut hyvä pitää joku tun-

nelmaa vapauttava hauska harjoite tai peli. Tukihenkilöt puhuivat tukisuhteistaan melko varovasti, ja 

tapaamisen tunnelma oli jäykähkö. Ensimmäisellä tapaamiskerralla olisikin hyvä laatia vertaisryhmä-

toiminnan ”säännöt” tukihenkilöiden kanssa, joissa voidaan korostaa tapaamisten luottamuksellisuut-

ta ja vaitiolovelvollisuutta. Näin tunteiden purkaminen voi olla vapaampaa ja asioista uskalletaan 

puhua niiden oikeilla nimillä. Toisen tapaamisen vaitonaisuus ja jäykkyys voi johtua myös siitä, että 

toiminta ja ryhmäytymisprosessi oli vasta alkanut. Ryhmäytymisprosessi jatkuu jokaisella ryhmän 

tapaamiskerralla.  

 

Yeungin (2005b, 107) vapaaehtoismotivaation timanttimallissa (kuvio 1) toinen vertaisryhmätapaa-

minen sijoittuu akselille etäisyys-läheisyys siten, että tukihenkilöt tutustuvat toisiinsa ja ryhmän 

kiinteys lisääntyy. Toisaalta tapaaminen ja keskustelu antaa tilaisuuden tarkastella omaa toimintaan-

sa etäämpää. Vertaisryhmätapaamiset ovat säännöllisiä, joten ne sijoittuvat akselille uuden etsin-

tä-jatkuvuus. Lisäksi vertaisryhmätapaamisten luonne on toiminnallinen ja ne tarjoavat tilaisuuden 

pohtia tukihenkilötyöhön liittyviä asioita, joten ne sijoittuvat timanttimallin toiminta-pohdinta -

akselille. Työnohjaus tukee vapaaehtoisen hyvinvointia ja jaksamista, joten se sijoittuu myös anta-

minen-saaminen akselille. 

 

6.4.3 Kolmas vertaisryhmätapaaminen – motivointi ja kiittäminen 

 

Kolmannen vertaisryhmätapaamisen teemana oli tukihenkilöiden motivointi. Motivoinnin keinona 

käytettiin palkitsemista ja kiittämistä. Tämä toteutettiin järjestämällä pikkujoulut tukihenkilöille. Pik-

kujouluihin suunniteltiin ohjelmaa yhdessä etsivien nuorisotyöntekijöiden sekä Nuorten Palvelu ry:n 

järjestöagentin kanssa. Pikkujouluihin kutsuttiin tukihenkilöiden lisäksi Tytöt toimii -ryhmien ohjaajia, 

jotka ovat myös vapaaehtoisia nuorten parissa toimijoita. Tukihenkilöitä osallistui pikkujouluihin 

kolme ja Tytöt toimii -ryhmien ohjaajia kolme sekä tyttötyöstä vastaava ohjaaja. Pikkujouluja vietet-

tiin Iisalmen keskustassa Tyttöjen tahtotilalla. Jouluista tunnelmaa luotiin kynttilöillä ja jouluisella 

taustamusiikilla.  

 

Pikkujoulun ohjelma alkoi tutustumisleikillä, jossa jokainen esitteli itsensä vuorollaan pitäen kieltä 

alahampaiden edessä. Kieli rullalla sössöttäminen kirvoitti naurua vedet silmissä ja vapautti tunnel-

maa. Tämän jälkeen söimme yhdessä runsaan jouluaterian. Jouluaterian jälkeen oli pelien vuoro. 

Ensimmäisessä pelissä kaikille jaettiin tunnetilakortti, jota ei saanut näyttää toisille. Jokainen esitti 

vuorollaan kortissa olevaa tunnetilaa, joka muiden piti arvata. Toinen peli oli ”Joo!”-leikki. ”Joo!”-

leikissä tarkoituksena on, että yksi ehdottaa tekemistä, johon kaikki innostuvat mukaan. Esimerkiksi 

yksi ehdottaa: ”Taputetaan!”, johon toiset vastaavat ”Joo!” ja alkavat taputtaa, kunnes joku ehdot-

taa jotain muuta johon vastataan ”Joo!” ja ryhdytään tekemään ehdotuksen mukaista toimintaa. 

”Joo!”-leikki ei innostanut osallistujia, mutta pelin sanoma tukihenkilötyön kannalta tuotiin kuitenkin 
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esille: nuoren kanssa työskenneltäessä ei voida asettaa etusijalle omia intressejä, vaan innostua te-

kemään nuoren kanssa sitä, mikä hänelle on mielekästä.  

 

Pikkujouluissa koottiin kaksi muistilapputaulua (kuva 1) teemoilla antaminen ja saaminen. Antami-

nen ja saaminen ovat myös vapaaehtoismotivaation timanttimallin merkittävin motivaation osa-alue 

(Yeung 2005b, 105–111). Vapaaehtoiset kirjoittivat toiseen tauluun muistilapuille asioita, joita he 

kokevat antavansa vapaaehtoistyössä, ja toiseen tauluun asioita joita he kokevat saavansa vapaaeh-

toistyöstä. Tähän osallistuivat myös tyttökerhojen ohjaajat.  Vapaaehtoiset listasivat antavansa tur-

vallisen aikuisen nuoren elämään, uusia näkökulmia asioihin, tukea, kaveriaikaa, aikaa ja ajatuksia. 

Vapaaehtoiset kokivat saavansa vapaaehtoistyöstä ystäviä, energiaa, iloa, voimaa, ajatuksia, uusia 

elämänkokemuksia, projektiopintoja ja uusia kokemuksia. 

 

 

KUVA 1. Muistilapputaulut (Partanen 2014-11-14.) 

 

Viimeinen ohjelmanumero oli diplomien jako. Vapaaehtoisille jaettiin diplomit, joissa oli kunniamai-

ninta jostain vapaaehtoisen erityispiirteestä. Diplomeita jaettiin muun muassa touhukkuudesta, reip-

paudesta, rehellisyydestä, pirskahtelevaisuudesta ja kuuntelusta. Diplomit olivat henkilökohtaisia, ja 

niistä pidettiin paljon. Yksilöllinen huomionosoitus antaa merkitystä tukihenkilön tekemälle työlle.  

 

Illan päätteeksi juotiin glögiä ja syötiin pipareita. Pikkujouluista oli hyvä tunnelma. Juhla oli rento ja 

palkitseva, kuten oli tarkoituskin. Kukaan pikkujouluihin osallistuneista ei ollut ulkopuolinen. Pikku-

jouluista lähdettiin hymyssä suin, mikä kertoo illanvieton positiivisesta vaikutuksesta osallistujiin. 

 

Illanvietosta pyydettiin kirjallista palautetta (liite 1), koska osalle voi olla helpompi tuoda esille mieli-

piteitään nimettömänä. Vaikka illanvietossa oli myös Tytöt toimii -ryhmien ohjaajia, palautta pyydet-
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tiin ainoastaan opinnäytetyön kohdejoukolta, eli nuorten tukihenkilöiltä. Tukihenkilöitä oli illassa 

kolme. Tukihenkilöiltä pyydettiin yleisarvosanaa pikkujouluista, jonka keskiarvoksi tuli 4,33 asteikolla 

1–5. Kaikki tukihenkilöt pitivät ruokailusta sekä hyvästä seurasta. Muita pidettyjä asioita olivat hu-

moristinen aloitusleikki, keskustelut sekä illanvietto yleisesti. Yksi tukihenkilö mainitsi, ettei ole pitä-

nyt leikeistä, toinen toivoi lisää ihmisiä tapaamisiin. Kaikki vastasivat viihtyvänsä illanvietossa erin-

omaisesti tai hyvin. Illan kesto, reilu parituntinen, oli kaikkien mielestä sopiva aika viettää pikkujou-

luja.  

 

Palautteen perusteella tukihenkilöt kokivat hyödyllisenä yhteisten illanviettojen järjestämisen tuki-

henkilötoiminnassa. Yksi vastaajista koki ne erittäin hyödylliseksi ja kaksi melko hyödyllisiksi. Kaikki 

tukihenkilöt mainitsivat haluavansa jatkossa osallistua jossain määrin illanviettojen suunnitteluun. 

 

Yeungin (2005b, 107) vapaaehtoismotivaation timanttimallissa (kuvio 1) pikkujoulut siis sijoittuivat 

saaminen-antaminen akselille saaminen, sillä illanvieton oli tarkoitus palkita tukihenkilöitä. 

Toiminta-pohdinta – akselin molemmat ääripäät toteutuivat pikkujouluissa. Pikkujoulut myös edis-

tivät tukihenkilöiden ryhmäytymistä, joten ne sijoittuivat timanttimallin läheisyys-etäisyys – akse-

lille.  

 

6.4.4 Neljäs vertaisryhmätapaaminen - koulutus ja työnohjaus 

 

Viimeinen opinnäytetyöhön liittyvä vertaisryhmätapaaminen oli koulutuksellinen. Yeungin (2005b, 

107) vapaaehtoismotivaation timanttimallissa (kuvio 1) koulutus sijoittuu akselille uuden etsintä-

jatkuvuus. Koulutus voi tarjota uusia näkökulmia ja suuntia työhön sekä toisaalta tuoda jatkuvuut-

ta itsensä kehittämisessä tukihenkilönä. Koulutus ja työnohjaus tarjoavat tukihenkilöille arvokasta 

tietoa, ja samalla he voivat välittää asiantuntijoille tietoa kohtaamistaan asoista ja havainnoistaan 

nuorten kanssa, joten se sijoittuu myös antaminen-saaminen -akselille. 

 

Tapaamisen toteuttaminen oli haastavaa, sillä asiantuntijaa ei ole helppoa saada luennoimaan työ-

ajan ulkopuolella. Lisäksi asiantuntijoita on hankala tavoittaa. Ongelmana oli myös löytää tapaamisti-

lat. Tyttöjen Tahtotila, jossa tapaamiset pidettiin aikaisemmin, oli suljettu vuoden alusta ja toimek-

siantajien työtiloissa oli vesivahinko. Tällaisten tilanteiden vuoksi tärkeää, että kansioon on listattu 

mahdollisia tiloja toiminnalle. Asiantuntijaa etsiessä kartoitettiin hyviä kontakteja materiaalikansiota 

ja tulevia vertaisryhmäkertoja varten.  

 

Luentopyynnöt tehtiin sähköpostitse ja puhelimitse. Puhelimitse oli hankalampi tavoittaa asiantunti-

joita kuin sähköpostitse. Toisaalta sähköpostiviestintä oli välillä aikaavievää ja epäselvää, jos viesti-

ketjua pompotellaan työntekijältä toiselle. Onkin hyvä ryhtyä etsimään luennoitsijaa ajoissa. Vaikka 

monet tapaamiseen pyydetyt henkilöt olivat estyneitä tulemaan paikalle, useat kuitenkin ilmaisivat 

kiinnostuksensa ja kehoittivat ottamaan yhteyttä jatkossa. Tapaamisen vapaamuotoinen luonne il-

maistiin jo luentopyynnössä. Viestissä pyydettiin pitämään lyhyt ”tietoisku”, jossa on tilaa keskuste-

lulle ja kysymyksille. Eräs tukihenkilö oli käyttänyt palautteessaan termiä ”asiantuntijatapaaminen”, 

mikä sopii erinomaisesti tilaisuuden termiksi.  
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Lopulta tukihenkilöiltaan saatiin nuorisopsykologi kertomaan nuorten asioista oman työnsä näkökul-

masta. Tapaaminen oli hyvin vapaamuotoinen. Psykologilla ei ollut selkeää teemaa, josta hän olisi 

puhunut, vaan illasta kehittyi hyvin avoin ja keskusteleva tilaisuus. Tapaamisessa kahviteltiin samalla 

kun psykologi kertoi työssään kohtaamista pulmista. Keskustelun teema oli paitsi ongelmissa, myös 

nuorten kanssa työskentelyssä ylipäätään. Ilta koettiin molemminpuolin antoisaksi ja tapaaminen 

poiki yhteistyötä jatkossakin etsivän nuorisotyön ja nuorisopsykologin kanssa. 

 

Iltaan osallistui neljä tukihenkilöä, joista kaksi oli uusia. Illan lopuksi pyydettiin palautetta tähän asti 

järjestetystä vertaisryhmätoiminnasta (liite 2), vaikka uudet tukihenkilöt eivät pystyneetkään vas-

taamaan kuin kyseisestä tapaamisesta. Palaute vertaisryhmäiltojen järjestämisestä oli kuitenkin hy-

vää ja aikaisempia havaintoja tukevaa. Kaikkien mielestä vertaisryhmäiltoja olisi hyvä järjestää muu-

taman kuukauden välein. Yksi vastaajista oli kuukausittaisten tapaamisten kannalla. Tukihenkilöiden 

vertaisryhmätoimintaan osallistumisen syyksi kaikki mainitsivat keskustelun ja työnohjauksen. Lisäksi 

vertaistuki oli merkittävä syy osallistua iltoihin. Myös mukava tekeminen ja vaihtelu päivän puuhiin 

olivat syitä tulla paikalle vertaistapaamisiin. 

 

Keskustelu ja kahvittelu olivat toimintana kaikkien tukihenkilöiden mieleen. Lisäksi suurin osa piti eri-

laisista harjoitteista ja peleista sekä luennosta. Jatkossakin tukihenkilöt toivovat vertaryhmätapaami-

silta keskustelua, rentoa yhdessäoloa ja vapaamuotoisuutta. Lisäksi sisällöksi toivottiin asiantuntija-

tapaamisia sekä erilaisia harjoitteita ja pelejä. 

 

Ainoa palautteessa esille tullut kritiikki toiminnasta tuli liiallisesta pullan tarjoilusta. Voisikin miettiä, 

että jatkossa vaihtoehto pullalle olisikin voileivät ja hedelmät. Tukihenkilöiltä tuli pääpiirteittäin posi-

tiivista palautetta ja kiitosta toiminnasta, mikä kertoo vertaisryhmätoiminnan mielekkyydestä ja tar-

peellisuudesta. 

 

6.5 Materiaalikansion viimeistely 

 

Tuotteen viimeistelyvaiheeseen kuului kansion sisällön tarkentamista ja ulkoasun työstämistä. Mate-

riaalikansio on informaatiota välittävä tuote, joten sen sisältö tulee olla mahdollisimman täsmällinen 

ja ymmärrettävä. Ulkoasun tulee olla käyttötarkoitukseen sopiva sekä sen jäsentely ja otsikointi sel-

keää. Tietoa välittävissä tuotteissa ongelmaksi tulee helposti asiasisällön rajaus sekä tietojen van-

hentumisen mahdollisuus. Haasteena on myös tehdä tuote, joka sopii jokaiselle käyttäjälle. (Jämsä 

& Manninen 2000, 54–57.)  

 

Materiaalikansiossa on erilaisia vaihtoehtoja virkistyskertojen toteuttamiselle, koska tukihenkilöjouk-

ko on muuttuva, jolloin tarpeet ja toiveetkin muuttuvat. Tiedon vanhentuminen materiaalikansiossa 

on todennäköistä, joten kansion sivuille on jätetty tilaa käyttäjien omille merkinnöille ja muistiin-

panoille. Lisäksi kansio löytyy muistitikulta word-asiakirjana, jolloin sitä on mahdollista muokata 

myös tietokoneella.  
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Selkeyttä kansioon saatiin luetuttamalla sitä useilla henkilöillä, pyytämällä palautetta ja tekemällä 

korjauksia. Kansikuvan materiaalikansioon maalasi Iisalmen Nuorison Tuki ry:n toiminnassa mukana 

oleva nuori. Tuotteen laatu varmistetaan asiakaslähtöisyydellä (Jämsä & Manninen 2000, 133–134). 

Tässä työssä asiakkaat eli toiminnan järjestäjät sekä tukihenkilöjoukko osallistuivat materiaalikansion 

työstämiseen, joten asiakaslähtöisyys toteutuu. 
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7 MATERIAALIKANSIO VERTAISRYHMÄTOIMINTAAN  

 

 

Toimintakertojen, keskustelujen ja palautteiden pohjalta koottiin kansio tukihenkilöiden vertaistoi-

minnan järjestämisen avuksi. Kansiota voidaan myös selailla yhdessä tukihenkilöiden kanssa, jotta 

ideoita toimintaan tulisi. Lisäksi kansio on täydennettävissä ja muokattavissa tarpeiden mukaan. Uu-

det ideat voidaan näin arkistoida ja hyvät toimintamallit jättää käyttöön.  

 

7.1 Teemoitetut toimintakerrat 
 

Tukihenkilöiden toiveiden ja kerätun palautteen perusteella tehtiin neljä teemoitettua toimintakertaa, 

joissa on koulutuksellista, työnohjauksellista ja virkistävää toimintaa. Nämä kaikki ovat tärkeitä ele-

menttejä vertaisryhmätoiminnassa. Toimintakertojen pääpaino on kuitenkin keskusteluissa, sillä se 

oli nuorten tukihenkilöiltä saadun palautteen perusteella tärkein syy iltoihin osallistumiselle ja tuki-

henkilötyössä jaksamiselle. 

 

Ensimmäinen toimintakerta on ”Tukihenkilöjoukkomme – tullaan tutuiksi!”, jossa tarkoituksena on 

tutustua sen hetkiseen tukihenkilöporukkaan ja suunnitella tulevia vertaistapaamisia. Tapaaminen 

voidaan toteuttaa mukavan tekemisen ohella, kuten keilaten tai makkaraa paistaen, mikä luo rentoa 

tunnelmaa ja edesauttaa ryhmäytymistä.  Ensimmäisellä kerralla käsitellään kaikkien toiveita vertais-

toiminnan suhteen. Ensimmäistä kertaa varten suunniteltiin lomake, jonka avulla on helppo tiedus-

tella tukihenkilöiden toiveita. Lomakkeiden lisäksi on toivottavaa, että toimintaa suunnitellaan myös 

keskustellen, sillä ideat voivat jalostua keskustelun aikana. Ensimmäisellä tapaamisella sovitaan 

myös yhteisistä säännöistä, kuten vaitiolovelvollisuudesta.  

 

Toisella toimintakerralla ”Tukihenkilönä toimiminen ja tukihenkilötyössä jaksaminen” keskustellaan 

tukihenkilönä toimimisen merkityksestä. Vetaisryhmätapaamisen on tarkoitus olla työnohjaukselli-

nen. Tällä kerralla voidaan keskustella ennalta sovitusta teemasta tai sillä kerralla esille nousevista 

aiheista. Voidaan myös tukea hyvinvointia tekemällä yhdessä jotain rentouttavaa. Vaihtoehtoisesti 

voidaan myös pyytää asiantuntijaa kertomaan jostain jaksamista tukevasta aiheesta kuten ravinnos-

ta, liikunnasta ja levosta. Tällä kerralla on tärkeää korostaa tukihenkilöiden merkitystä, siinäkin ta-

pauksessa, jos tukisuhdetta ei ole. Vertaisryhmätapaamisen aikana keskitytään voimavaroihin ja tu-

kihenkilöiden jaksamiseen työssään.  

 

Kolmannella kerralla, ”Välineitä nuorten kanssa toimimiseen – asiantuntijan tiedotus”, voidaan pyy-

tää joku ulkopuolinen asiantuntija kertomaan tukihenkilöitä kiinnostavasta aiheesta. Asiantuntija voi 

olla ammattilainen tai kokemusasiantuntija. Asiantuntijana voi olla myös pitkään toiminut tukihenki-

lö. Asiantuntijatapaamisen teema voi tulla tukihenkilöiltä tai asiantuntijalta itseltään. 

 

Neljäs kerta on ”Kiitos kaikille – juhlat”. Tämän toimintakerran tarkoituksena on kiittää ja palkita tu-

kihenkilöitä heidän tekemästään työstä. Juhlissa on hyvä olla jotain hauskaa ohjelmaa, pientä tai 

suurta syötävää sekä jotain henkilökohtaista kiitosta jokaiselle. Pikkujouluissa jaetut diplomit saivat 
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paljon kiitosta vapaaehtoisilta. Henkilökohtainen huomionosoitus tuottaa kokemuksen merkitykselli-

syydestä vahvemmin kuin esimerkiksi kukkakimppu. Juhlat voidaan järjestää myös viemällä tukihen-

kilöt konserttiin tai muuhun kulttuurielämykseen. 

 

7.2 Keskustelun aiheita ja asiantuntijoita 

 

Materiaalikansioon on listattu keskustelun aiheita, jotka ovat tulleet esille vertaistapaamisissa. Lisäksi 

kansioon on listattu sellaisia keskustelun aiheita, jotka ovat tulleet esille teoriakirjallisuudessa tai 

keskusteluissa toimeksiantajien kanssa. Vertaistapaamisissa ilmenneitä teemoja ovat esimerkiksi viil-

tely, nuorisorikollisuus ja huolen puheeksiotto. Teoriakirjallisuudesta nousseita teemoja ovat muun 

muassa tukihenkilöiden jaksaminen ja eläinavusteinen toiminta. Keskusteluissa mietittiin muun mu-

assa koulunkäyntivaikeuksien lisääntymistä sekä median ja internetin vaikutusta nuorten elämään. 

 

Asiantuntijoita olen listannut niin ikään vertaistapaamisissa nousseiden toiveiden sekä tiedonhankin-

nan yhteydessä esille tulleiden ideoiden perusteella. Eniten hyötyä oli asiantuntijan etsimisestä tuki-

henkilöiden vertaisryhmäiltaan. Psykologien, kuraattorien ja poliisin lisäksi listaan on ehdotettu ko-

kemusasiantuntijaa. Tällainen voi olla esimerkiksi syömishäiriötä potenut ja jo toipunut nuori tai pit-

kään toiminut tukihenkilö. Lisäksi asiantuntijalistalla on muutamia koulutuksia järjestäviä tahoja. 

 

7.3 Pelejä ja harjoitteita 
 

Kansioon valittiin sellaisia harjoitteita ja pelejä, jotka eivät vaadi suuria valmisteluja ja jotka sopivat 

aikuisille. Kansion pelit ja harjoitteet on jaettu tutustumis-, ryhmäytymis-, keskustelu- ja itsetunte-

mus -harjoitteisiin sekä rentoutus- ja läsnäoloharjoitteisiin. Kansioon sisältyvistä harjoitteista keskus-

teltiin ohjaajien kanssa.  

 

On otettava huomioon, että kaikki eivät pidä harjoitteista ja peleistä, joten toiminta ei voi perustua 

pelkästään erilaisille harjoitteille ja yhdessä pelailuille. Monelle harjoitteet ja pelit voivat kuitenkin ol-

la kaivattua virkistystä, ja siksi olisikin hyvä pelailla yhdessä edes silloin tällöin. Kansioon koottiin eri-

tyyppisiä pelejä ja harjoitteita. Pelit kerättiin internetistä, omista kokemuksista sekä Katajan, Jaakko-

lan ja Liukkosen Ryhmä liikkeelle -kirjasta (2011).  

 

7.4 Mitä tehdään ja missä? 

 

”Mitä tehdään ja missä?” -osioon listattiin paikkakunnan liikuntamahdollisuuksia ja -paikkoja, esi-

merkiksi erilaisten jumppien ja kuntosalien tarjontaa sekä kaikkien käytössä olevia ilmaisia liikunta-

palveluita. Liikuntapaikkojen lisäksi kansioon listattiin myös mahdollisia kokoontumispaikkoja vertais-

tapaamisiin, sillä toiminnalle ei ole välttämättä mahdollista saada pysyvää tilaa muuttuvien tilantei-

den takia. Kokoontumispaikkoihin koottiin kokoustiloja sekä ulkoilupaikkoja, kuten majat ja kodat. 

Lähikuntien tarjoamat aktiviteetit rajattiin kansiosta pois, sillä järjestettyjen vertaisryhmätapaamis-

ten perusteella vapaaehtoisilla ei ole kiinnostusta matkustaa kauemmaksi tapaamisiin. 
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Lisäksi kansioon listattiin erilaisia aktiviteetteja joita voidaan järjestää lähes missä tahansa edullises-

ti.  Esimerkiksi piknik ja karaoke ovat tällaista toimintaa. Kansioon ideoitiin toimintaa, jossain voi-

daan hyödyntää yhteistyötä paikallisten toimijoiden ja yhteisöjen kesken. Tällaisia ideoita ovat esi-

merkiksi tukihenkilöille räätälöity kunto-ohjelma jonka jokin paikallinen liikuntatoimija voisi tuottaa, 

sekä uudestaan osallistuminen sählyhaasteeseen, johon osallistuttiin keväällä 2014. Osion tarkoituk-

sena on osoittaa, että toimintamahdollisuuksia on rajattomasti. Lisäksi idealistalle voi lisätä tukihen-

kilöiden ideoita vertaistapaamisiin. Vaihteleva, tukihenkilöiden omista ideoista lähtenyt tekeminen 

motivoi osallistumaan toimintaan sekä lisää ryhmähenkeä ja luottamusta ryhmässä.  

 

7.5 Lomakkeet ja kartat 

 

Kansioon koottiin lomakkeita ja karttoja. Materiaalikansioon on laadottu alkukyselylomakkeen en-

simmäiselle vertaistapaamiselle, sillä toiminnan alussa on erityisen tärkeää selvittää tukihenkilöiden 

toiveet ja ideat toiminnan suhteen, jotta päästään suunnittelemaan toimintaa.  Kansioon liitettiin 

THL:n Huoli puheeksi -ennakointilomake (THL 2010). Lomaketta käytiin läpi toisella tapaamiskerral-

la, koska tukihenkilöt olivat itse tätä toivoneet. Huolen puheeksioton ennakointilomaketta on hankala 

käyttää sellaisenaan, vaan se tarvitsee tuekseen esimerkkitapauksia, joiden kautta lomaketta on 

helpompi käydä läpi. Tämän vuoksi kansioon laadittiin muutama esimerkkitapaus avuksi lomakkeen 

käsittelyyn. 

 

Palautteen säännöllinen kerääminen on tärkeää paitsi suunnittelun, myös toiminnan arvioinnin ja 

kehittämisen kannalta. Vapaaehtoisilta tulisi pyytää palautetta ainakin siitä, kuinkat he ovat mieles-

tään onnistuneet tehtävässään, miten tehtävä on sopinut heille, heidän saamastaan ohjauksesta se-

kä arviointia omasta oppimisesta ja kehittymisen tarpeista. (Väisänen 2010, 32.) 

 

Kirjalliset lomakkeet ovat hyvä tapa kerätä palautetta sekä toiveita ja ideoita vertaisryhmätoimin-

taan, sillä joillekin kirjoittaminen on luontevampi tapa tuoda ajatuksiaan esille. Erilaiset kyselyt lisää-

vät tukihenkilöiden osallisuutta vertaisryhmätoiminnan suunnittelussa.  Lomakkeet eivät tulisi olla 

kuitenkaan ainoa keino kerätä palautetta ja pyytää toiveita ja ideoita, vaan kaikki toiminnassa tullut 

palaute tulee huomioida. Lisäksi vertaisryhmätoiminnan kehittämisestä on hyvä keskustella tukihen-

kilöiden kanssa. Lomakkeet toimivat myös ohjaajan muistutuksena palautteen ja ideoiden pyytämi-

seksi. Tieto siitä, mitä tukihenkilöt toivovat, helpottaa toiminnan suunnittelua. 

 
7.6 Eettisyys ja luotettavuus 

 

Validiteetti on yksi keino arvioida opinnäytetyön luotettavuutta. Se tarkoittaa sitä, että tutkimuksessa 

on tutkittu sitä, mitä on aiottu. (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 136.) Opinnäytetyön hyödynsaaja on ollut 

alusta asti selkeä. Työskentely yhdessä hyödynsaajan kanssa on lisännyt opinnäytetyön luotetta-

vuutta. Tuotteesta tulee tarkoituksenmukainen, kun se on suunnattu juuri tietylle kohderyhmälle, 

tässä tapauksessa tukihenkilötoiminnan järjestäjille. Opinnäytetyössä on aiottu tutkia vertaisryhmä-

toiminnan järjestämisen mahdollisuuksia sekä tukihenkilöiden toiveita ja tarpeita tapaamisten sisäl-

lölle. Nämä tavoitteet ovat toteutuneet. Tavoitteena on ollut saada mahdollisimman monipuolinen 

kuva tukihenkilöiden vertaistoiminnasta; mihin sitä tarvitaan ja millaista se voisi olla. Tämä on autta-
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nut rajaamaan materiaalikansion sisältöä juuri toimeksiantajan tarpeita vastaavaksi. Validiteettia olisi 

lisännyt se, että materiaalikansiota olisi ehditty testaamaan ennen sen lopullista muotoa.  

 

Aineistonkeruu on yksi luotettavuutta lisäävä tekijä (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 140). Aineistoa kerät-

tiin runsaasti erilaisista näkökulmista opinnäytetyöprosessissa. Pohja-aineiston perusteella päätettiin, 

minkälaisia asioita vertaistoimintaan ja sen järjestämiseen liittyy, kuinka se toteutetaan ja mitkä sen 

tavoitteet ovat. Opinnäytetyöhön pyrittiin löytämään tuoreita lähteitä ja niitä tarkasteltiin kriittisesti. 

Vaikka osa käytetyistä lähteistä on kymmenen vuotta vanhoja, arvioitiin, ettei tieto niissä ole van-

hentunut. Aineistoa kerättiin myös järjestetyissä vertaisryhmätapaamisissa keräämällä palautetta ja 

havainnoimalla toimintaa.  

 

Opinnäytetyön luotettavuuden lisäämiseksi tekijän tulee antaa mahdollisimman selkeä kuva teke-

misistään, jotta tulokset tulevat ymmärrettäviksi (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 141). Toimintaa on pyritty 

selvittämään ja tehdyt ratkaisut on pyritty perustelemaan mahdollisimman selvästi.. Luotettavuutta 

olisi lisännyt, jos opinnäytetyöprosessista olisi pidetty päiväkirjaa. Kuitenkin toimintakerrat on toteu-

tettu melko lyhyessä ajassa, ja havainnot kirjattiin mahdollisimman nopeasti ylös. 

  

Opinnäytetyöhön käytetty aika vaikuttaa sen luotettavuuteen (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 142). Opin-

näytetyön tekemiseen, teoriakirjallisuuden lukemiseen sekä vertaisryhmätapaamisten ja kansion 

suunnitteluun käytettiin runsaasti aikaa. Vertaisryhmätapaamisten yksityiskohtaisempaan suunnitte-

luun olisi ollut kuitenkin hyvä käyttää enemmän aikaa, ja pitää useampi palaveri niistä. Koska opin-

näytetyöprosessi eteni aluksi melko hitaasti, aika työn tekemiseen tuntui loppuvan kesken. 

 

Opinnäytetyö toteutettiin eettisesti niin, että vertaisryhmätoiminnassa mukana olleiden tukihenkilöi-

den henkilöllisyys ei paljastu. Palaute pyydettiin nimettömänä. Vertaisryhmätapaamisiin osallistumi-

nen ja palautteen antaminen perustui vapaaehtoisuuteen. Lisäksi tukihenkilöillä oli koko ajan tiedos-

sa, että olen vertaistoiminnassa mukana opinnäytetyöni tiimoilta.  

 

7.7 Kansion arviointi 
 

Kansio on sisällöltään monipuolinen apuväline toimintaan. Sisällöt on suunniteltu toimeksiantajien 

toiveiden mukaan ja pyritty rajaamaan käyttäjille sopivaksi kokonaisuudeksi. Nopeasti toteutettavia 

harjoitteita, joita ei tarvitse etukäteen valmistella, voisi olla kansiossa enemmän. Lisäksi harjoitteita 

voisi muokata erityisesti tukihenkilöille suunnatuiksi. Toimeksiantajat ovat kokeneet Tukihenkilön 

roolit -harjoitteen hyvänä ja käyttökelpoisena harjoitteena. 

 

Kansio on sovellettavissa monipuolisesti tukihenkilöiden vertaisryhmätoimintaan sekä muuhun ryh-

mätoimintaan. Kansio on muokattavissa ja päivitettävissä helposti, koska se on tallennettuna myös 

muistitikulle, joka annetaan kansion mukana käyttäjille. Kansio on siisti ja selkeä, joskin tylsähkö. 

Kansiota voisi vielä kuvittaa esimerkiksi pajanuorten kanssa. Täysin ulkopuolinen käyttäjä saattaisi 

kaivata esimerkiksi tilojen tarkempaa kuvailua.  
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8 POHDINTAA 

 

 

Opinnäytetyöprosessin aikana olen oppinut tutkimuksellista työotetta sekä prosessityöskentelyä. 

Aluksi opinnäytetyön aihe ja toteutus olivat vain ilmassa leijuvia ajatuksia, joista sitten kärsivällisellä 

työstämisellä onnistumisten ja epäonnistumisten kautta muotoutui kokonaisuus. Olen oppinut arvi-

oimaan toimintaa syvällisemmin sekä perustelemaan omia valintojani ja hankkimaan asianmukaista 

tietoa sekä arvioimaan sitä. Olen myös kehittynyt pyytämään ja vastaanottamaan palautetta, mikä 

on ollut tuotteen kehittelyn kannalta olennaista. Viestintätaitoni ja rohkeuteni ottaa yhteyttä ammat-

titahoihin ovat kasvaneet. Olen havainnut, että yhteistyön tekeminen hyödyttää usein kaikkia osa-

puolia ja huomannut sen kannattavuuden käytännössä. Eri tahojen suuri yhteistyöhalukkuus yllätti 

minut.  

 

Prosessin alkuvaihe oli hidas ja opinnäytetyön kasaaminen tuntui haastavalle. Ajatus tuotteistami-

sesta tuntui minusta aluksi vaikealle, mutta olen tyytyväinen valintaani. Alussa olisin voinut käyttää 

tehokkaammin aikaa tarkempaan kirjallisuuteen perehtymiseen. Nyt osaisin varmasti poimia enem-

män tärkeitä asioita, jotka ovat minulta ehkä jääneet huomaamatta.  

 

Lähdin toteuttamaan vertaisryhmätapaamisia melko vähäisellä suunnittelulla katsoen, mitä tapahtuu.  

Alussa olisin voinut suunnitella toiminnalle selkeät raamit, testata sen ja rakentaa sitten raamit uu-

delleen. Toisaalta tarkempaan suunnitteluun ja testaukseen minulla ei olisi ollut välttämättä edes ai-

kaa. Lähdin toteuttamaan prosessia rohkeasti. Opin innostumaan toiminnasta ja innostamaan myös 

muita. Lisäksi opin nöyrästi myöntämään, jos aina ei sujunut suunnitelmien mukaan ja nauramaan 

tilanteille yhdessä yhteistyöporukan kanssa. Opinnäytetyöprosessini oli yhdessä tekemistä, ihmette-

lyä ja tutkimista. Toiminnan tärkeys kirkastui itsellenikin prosessin aikana. Onnistuin tekemään pitkä-

jänteistä työtä myös itsenäisesti. 

 

Työni painottui kansion sisältöjen suunnitteluun toimeksiantajien kanssa sekä vertaisryhmätapaamis-

ten järjestämiseen ja arvointiin. Olisin voinut osallistaa nuorten tukihenkilöitä ideoimaan ja suunnit-

telemaan toimintaa esimerkiksi Facebookissa tehokkaammin. Olisin voinut myös painottaa hana-

kammin tukihenkilöiden palautteen ja osallistumisen tärkeyttä sekä kiittää heitä suuresta avusta.  

 

Teoriakirjallisuutta lukiessani vakuutuin työnohjauksen hyödyistä vapaaehtoisille tukihenkilöille. Mie-

lestäni voitaisiin ajatella työnohjaajakoulutusta jollekulle halukkaalle vapaaehtoiselle tai työntekijälle. 

Tukihenkilöiden vertaisryhmätapaamiset saisivat lisäarvoa, kun joku ohjaisi keskustelua.  

 

Ryhmän koko vaikuttaa ryhmän kiinteyteen ja luottamukselliseen ilmapiiriin. Tällä hetkellä tukihenki-

löitä on Iisalmessa melko vähän, mikä johtuu siitä, että toiminta on vasta alkanut. Jos toiminta saa-

vuttaa suuren suosion ja tukihenkilöiden määrä kasvaa, voitaisiin ajatella tukihenkilöjoukon jakoa 

kahteen tai useampaan tukihenkilöryhmään. 

 



         
         33 (38) 

Vastuuttaminen ja kokemus kuulumisesta organisaatioon ovat tärkeitä motivointitekijöitä vapaaeh-

toiselle (Väisänen 2010, 29). Koska kaikille ei aina heti löydy sopivaa nuorta tuettavaksi, voitaisiinkin 

kysellä halukkuutta muihin järjestön tehtäviin tai avuksi organisoimaan vertaistoimintaa. Näin va-

paaehtoinen kokee tärkeyttä ja motivaatio toimintaan säilyy. Motivaatiota lisää myös mahdollisuus 

sellaiseen tekemiseen, joka on hieman tavallisesta poikkeavaa. Moni hauska ja erilainen toiminta on 

usein maksullista ja melko kallista. Olisikin hyvä selvittää mahdollisia rahoittajia ja avustuksia laajen-

tamaan toimintamahdollisuuksia vertaisryhmässä. 

 

Ryhmän toiminta todennäköisesti muuttuu, kun toiminta jatkuu pidemmän aikaa. Uskon materiaali-

kansion olevan hyödyllinen pidemmälläkin aikavälillä. Kenties se tarjoaa mahdollisuuden siihen, että 

tukihenkilöt itse suunnittelevat ja järjestävät vertaisryhmätapaamiset. Koska valmista kansiota ei ole 

ehditty testata käytännössä, olisi sopivia jatkotutkimusaiheita kansion toimivuus vertaisryhmätoimin-

nassa ja sovellettavuus muuhun vapaaehtoistoimintaan. Lisäksi voitaisiin tutkia vertaisryhmätoimin-

nan hyötyjä vapaaehtoisille. 
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LIITE 1: PALAUTEKYSELY PIKKUJOULUISTA 

 

 Yleisarvosanasi pikkujouluille? 
(1=tosi huono, 5=tosi hyvä) 

 
1     2     3     4     5 

 

 
 Mistä pidit? 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 Mistä et pitänyt? 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 Viihdyitkö? 
(1=Illanvietto ahdisti minua,5= viihdyin koko ajan) 

 

1     2     3     4     5 
 

 

 Oliko illan kesto sopiva? 
 

liian lyhyt sopiva liian pitkä 
 

 

 Tukihenkilötoiminnan kannalta, onko mielestäsi hyödyllistä järjestää yhteisiä illanviettoja? 
(1=täysin hyödytöntä, 5= erittäin hyödyllistä) 

 
1     2     3     4     5 

 

 
 Haluaisitko jatkossa osallistua illanviettojen suunnitteluun? 

 

en halua jossain määrin haluan haluan järjestää illanviettoja 100% ! 
  

 
 Vapaa sana 

 
  



         
          

LIITE 2: PALAUTE VERTAISRYHMÄTOIMINNASTA 

 

Kuinka usein tukihenkilöiltoja tulisi järjestää? 

 Muutaman kuukauden välein 

 Joka toinen kuukausi 

 Kerran kuukaudessa 

 Kaksi kertaa kuukaudessa 

 Viikottain 

 Jokin muu määrä?  

 

Miksi osallistut tukihenkilöiltoihin? 

 Ei ole muutakaan tekemistä 

 Vertaistuki 

 Keskustelu ja työnohjaus 

 Mukava tekeminen 

 Jokin muu syy, mikä? 

 

Millaisesta toiminnasta olet pitänyt? 

 Keskustelusta 

 Harjoitteista 

 Kahvittelusta 

 Luennosta 

 

Millaista toimintaa tahdot jatkossa tukihenkilöiltoihin? 

 

 

Millaista toimintaa voisi jättää vähemmälle? 

 

 

Vapaa sana 

 

 

Kiitos palautteesta! 

 


