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1

JOHDANTO

MS-tautia sairastaa yli 9000 suomalaista. MS-tauti on etenevä pitkäaikaissairaus,
johon kuuluu hyvin erilaisia ja vaihtelevia vaiheita. Sairaus koskettaa sairastujan
lisäksi koko lähipiiriä ja oireet ovat pahimmillaan toimintakykyyn voimakkaasti
negatiivisesti vaikuttavia. Vertaistuen avulla voidaan lisätä sairastuneen elämänhallinnan kokemusta ja vaikuttaa positiivisesti sairastuneen elämään.
Opinnäytetyö on toiminnallinen kokonaisuus, joka toteutettiin Vaasanseudun neuroyhdistyksen pyynnöstä. Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa
toimintaa Vaasanseudun neuroyhdistyksen jäsenille siten, että osallistujat saivat
tapaamisissa vertaistukea toisiltaan. Toiminnallinen osuus toteutettiin Vaasanseudun neuroyhdistyksen tiloissa, HopLopissa sekä Vaasassa Sokeiden Majalla ja
kohderyhmänä olivat Vaasanseudun neuroyhdistyksen lapsiperheet. Toiminnan
tavoitteena oli tarjota vertaistukea sairastavan perheen vanhemmille.
Opinnäytetyö koostuu toiminnallisesta osuudesta ja raportoinnista, johtopäätöksistä sekä pohdinnasta. Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsitellään MS-tautia sekä
vertaistuen merkitystä elämänhallinnan tukemisessa. Lisäksi osuudessa on käsitelty sosiaalipedagogista lähestymistapaa, mitä sovellettiin tapaamisissa.
Opinnäytetyö toteutettiin siten, että Vaasanseudun neuroyhdistys pystyy jatkamaan toimintaa saadun kokemuksen ja palautteenperusteella. Vaasanseudun neuroyhdistys oli hakenut rahoituksen Raha-automaattiyhdistykseltä, nykyiseltä Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskukselta (STEA) millä toiminta rahoitetaan.
Opinnäytetyön suunnittelu aloitettiin keväällä 2016.
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2

OPINNÄYTETYÖN TAVOITTEET JA YHTEISTYÖTAHO

Seuraavassa luvussa käsitellään opinnäytetyön tarkoitusta ja tavoitteita, esitellään
Vaasanseudun neuroyhdistys ja projektin rahoitus, sekä aikaisemmat tutkimukset
aiheesta.
2.1 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet
Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa yhdistyksen lapsiperheille
toimintaa ja tarjota vertaistukea. Tapahtumissa ja tilaisuuksissa Vaasanseudun
neuroyhdistyksen jäsenien, sekä perheiden oli mahdollista vaihtaa kokemuksia
sairaudesta. Keskustelutilanteiden tarkoituksena oli se, että Vaasanseudun neuroyhdistyksen jäsenet saivat vertaistukea samassa elämäntilanteessa olevilta perheiltä. Vertaistuki ja yhteisöllisyyden kokeminen oli keskeinen asia tapahtumien
suunnittelussa ja toteuttamisessa, koska suurin osa Vaasanseudun neuroyhdistyksen jäsenistä olivat tuntemattomia toisilleen. Varhaiskasvatusikäiset lapset huomioitiin tapahtumissa. Lapsille suunnatussa toiminnassa sovellettiin sosiaalipedagogista työmenetelmää. Sosiaalipedagoginen työmenetelmä tarkoitti tässä opinnäytetyössä sitä, että jokaisella toiminnalla oli pedagoginen näkökulma. Sosiaalipedagoginen työmenetelmä valittiin tapahtumien järjestämiseen siksi, että lapsiin
kohdistuva toiminta olisi tavoitteellista.
Tavoitteena oli järjestää neljä tapaamisia Vaasanseudun neuroyhdistyksen lapsiperheille. Tapaamisissa sairastavat vanhemmat pystyivät rauhassa keskustelemaan
keskenään. Tämän myötä he tutustuivat toisiinsa ja saivat vertaistukea samassa
elämäntilanteessa olevilta ihmisiltä. Lapsille oli varattu omaa toimintaa. Lapsille
suunnattu toiminta järjestettiin niin, että se täytti opinnäytetyön tekijän lastentarhanopettajan pätevyyteen tarvittavat kriteerit. Tämä toteutettiin siten, että ohjattiin
varhaiskasvatusikäisiä lapsia tapahtumissa. Opinnäytetyö toteutettiin ja suunniteltiin tapahtumat koulutuksesta saadun teorian ja osaamisen pohjalta. Lapsille suunnatuissa aktiviteeteissa tavoitteena oli se, että osallistujat harjoittaisivat hieno –ja
karkeamotoriikkaa.
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Tavoitteena oli että lapsiperhetoimintaan osallistui mahdollisimman monta perhettä, ja he tutustuisivat toisiinsa. Tutustumalla toisiinsa he saavat keskusteltua sairaudesta ja siitä, mitenkä sairaus on vaikuttanut koko perheen arkeen. Kokemuksia vaihtamalla, he saavat toisiltaan vertaistukea ja me-henki syntyy.
2.2 Vaasanseudun neuroyhdistys
Vaasanseudun neuroyhdistys on kaksikielinen yhdistys, mikä on perustettu vuonna 1976 ja toiminta on kohdistettu Vaasan sairaanhoitopiirin alueelle. Jäseniä yhdistyksellä tällä hetkellä on noin 300, jotka koostuvat potilaista ja heidän omaisistaan. Jäseneksi haetaan kirjallisella hakemuksella, minkä hallitus käsittelee kokouksessa. (Vaasanseudun neuroyhdistys 2018.)
Yhdistyksen tarkoitus on toimia jäseniä yhdistävänä tahona, sekä tukea MS-tautia
ja harvinaisia neurologisia sairauksia sairastavien henkilöiden ja heidän läheisiä.
Yhdistys myös järjestää vertaistukea, edistää jäsentensä hoitoa ja kuntoutusta, sekä tiedottaa jäseniään. Yhdistys järjestää usein erilaisia luentoja, sekä ajaa jäsenten yhteiskunnallisia oikeuksia. Vaasanseudun neuroyhdistys on yksi Suomen
24:stä jäsenyhdistyksestä. (Vaasanseudun neuroyhdistys 2018.)
Yhdistys mahdollistaa jäsenten osallistumisen eri liikuntalajeihin viikoittain. Yhdistyksen jäsenet pääsevät Vuorikodin kuntosalille. Yin joogaan on mahdollista
osallistua Terviksellä. Yin jooga on meditatiivista joogaa, millä on positiivinen
vaikutus jäsenten hermostoon ja vastustuskyvyn kohenemiseen. Yin joogassa tehdään syvävenytyksiä oman kehon kykyjen mukaan. Tuolijumppa järjestetään Senioripisteellä Sepänkylässä, sekä Vesijumppaan on mahdollista osallistua Vaasan
uimahallissa.
Vaasanseudun neuroyhdistys tarjoaa myös vertaistukea. Vaasanseudun neuroyhdistys on kouluttanut vertaistukijat, jotka toimivat vapaaehtoistyönä. Jäsenet voivat itse valita heille sopivan vertaistukijan varaustilanteessa.
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2.3 Projektin rahoitus
Vaasanseudun neuroyhdistyksen on saanut ensimmäisen rahoituksen syksyllä
2016 Raha-automaattiyhdistykseltä, eli nykyiseltä Sosiaali- ja terveysjärjestöjen
avustuskeskuksen STEA. Jatkorahoitus haettiin alkuvuonna 2017, mikä myönnettiin. (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus 2017.) Syksyllä 2018 tutkimuslupa hyväksytettiin Vaasanseudun neuroyhdistykseltä. Ruuska (2012) Kirjassaan
Pidä projekti hallinnassaan tuokin esille, että projektisuunnitelma onkin keskeinen
asia projektia laatiessaan. Onnistuneeseen projektiin suunnitelma on asiapaperi,
millä arvioidaan ja hallinnoidaan projektin toteutumista. (Ruuska 2012, 22.)
Suunnitteluvaihe piti sisällään useita ohjauskertoja Vaasan ammattikorkeakoulun
opettajan kanssa, sekä opinnäytetyöhön liittyviä seminaareja.
2.4 Tutkimuksia aiheesta
Lapsiperheiden hyvinvointiin kohdistuvia opinnäytetöitä löytyi lukuisia, mutta
tutkimuksen kohderyhmät vaihtelivat paljon. MS-tautia käsitteleviä opinnäytetöitä
löytyi myös, ja osa näistä käsitteli vertaistuen merkitystä sosiaaliseen hyvinvointiin.
Vastaavanlaisesta toiminnasta ei ole aikaisempaa tutkimusta tehty, mutta tutkimusta on tehty MS-taudin vaikuttamisesta arkisiin rutiineihin. Opinnäytetyössään
Multamäki & Puustinen (2016) toteaa, että MS-tauti näkyy etenkin kotitöissä,
työskentelyssä, sekä lasten hoidossa. Tutkimuksessa todetaan vertaistuen tärkeys,
etenkin sairauden alkuvaiheessa. Vertaistukea he olivat saaneet ystäviltä, perheeltä, tai MS-tautia sairastavilta henkilöiltä. (Multamäki & Puustinen 2016, 2.)
Mustasilta (2014) on opinnäytetyössään tutkinut vertaistuen ja vertaistukiryhmien
merkityksestä MS-tautia sairastavissa perheissä. Tutkimuksessa kävi ilmi, että
vertaistuen merkitys oli jokseenkin merkittävä. Omaiset kokivat vertaistukiryhmissä yhteisöllisyyden tunteen, mikä lisäsi aktiivisuutta ja hyvinvointia heidän
elämäänsä. (Mustasilta 2014, 2.)
Simola (2016) käsitteli opinnäytetyössään psyykkisesti sairastavien omaisten saatua ja tarvitsevaa tukea. Opinnäytetyöstä voidaan todeta, että omaiset tarvitsevat
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kattavaa tukea eri elämän osa-alueisiin. Erityisesti puolison tuen tarve koettiin
merkittäväksi. (Simola 2016, 2.)
Koskinen & Suviola (2010) toteuttivat opinnäytetyönsä varhaiskasvatusikäisille
lapsille. Opinnäytetyössä suunniteltiin ja toteutettiin aamupäiväkerho 4–5vuotiaille lapsille. Toiminnan keskeinen työmuoto oli sosiaalipedagoginen työote,
joka näkyi innostamisena ja elämysten antamisena kerhotapahtumissa. (Koskinen
& Suviola 2010, 2.)
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3

TOIMINNALLINEN OPINNÄYTETYÖ PROJEKTINA

Projekti voidaan pilkkoa kahteen alaotsikkoon. Nämä ovat projektin määritelmä ja
projektin vaiheet. Projektin määritelmässä määritellään projekti, sekä projektiin
kuuluvat jäsenet. Projektin vaiheissa käydään läpi kaikki projektin toteutukseen
vaadittavat osa-alueet. (Ruuska 2012.)
3.1

Projektin määritelmä

Projekti voidaan lyhyesti määritellä siten, että projekti on joukko ihmisiä, jotka
ovat koottu yhteen suorittamaan tiettyä tehtävää. Projektissa täytyy huomioida
myös se, että usein projektissa tarvitaan tiettyjä resursseja ja budjetti. Projekti on
kertaluontoinen tapahtumien ketju, jolle täytyy laatia myös aikataulu, missä laaditaan projektin aloitus –ja päättymisajankohta. (Ruuska 2012, 12.)
Projektissa on oltava selkeä työnjako, jotta jokaiselle projektissa mukanaolijalle
osataan antaa selkeä työnkuva (Stenlund 1996, 18). Projektissa täytyy olla myös
johtoryhmä, minkä tehtävänä on valvoa ja tukea projektin etenemistä. Projektipäällikkö on aina johtoryhmän jäsen, joka on yhteydessä johtoryhmään raportoiden projektin kulkua ja tarvittaessa saa tukea johtoryhmältä projektin ongelmakohtiin. (Ruuska 2001, 84–85.) Alla olevassa kuviossa määritellään projektin
osallistujat.
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Vaasanseudun
neuroyhdistys

Projektinpäällikkö
(Petri)

Yhdistyksen jäsen

Yhdistyksen jäsen

Yhdistyksen jäsen

Kuvio 1 Projektiin osallistujat.
Kuviossa 1 määritellään projektiin osallistujat. Tilaajana projektille on Vaasanseudun neuroyhdistys, projektipäällikkönä toimi opiskelija. Asiakaskuntaan kuuluvat Vaasanseudun neuroyhdistyksen jäsenet.
3.2

Projektin vaiheet

Projekti on tapahtumien ketju, jolla on aloitus ja loppu. Projekti syntyy silloin,
kun tämänhetkinen tilanne ei vastaa toivottua tilannetta. (Karlsson & Marttala
2001, 14.) Projektissa on viisi eri vaihetta. Projektin ensimmäisessä vaiheessa ongelma selvitetään ja tutkitaan onko projektille tarvetta. Projektin toisessa vaiheessa selvitetään, mitä aloitetaan tekemään, ja mitä on tarkoituksena saada aikaan.
Projektin kolmannessa vaiheessa suunnitellaan toimintaa vaiheen kaksi pohjalta.
Pohditaan, mitä muuta osaamista tullaan tarvitsemaan projektin toteuttamisessa.
Tässä vaiheessa myös pohditaan sitä, mitkä voimavarat ovat projektiin osallistujilla. Projektin neljännessä vaiheessa toteutetaan se, mitä ollaan suunniteltu. Tässä
vaiheessa on ehdottoman tärkeää pysyä suunnitelmassa. Mikäli voimavarat, projektin työntekijät ja toimintatavat ovat oikeat, on projektin onnistumisella suuri
mahdollisuus. Projektin viidennessä vaiheessa projekti on toteutettu. Tuotos luovutetaan tilaajalle. On tärkeää, että projektissa on pysytty suunnitelmassa ja toimittu tilauksen mukaisesti. Tässä vaiheessa projekti voidaan virallisesti lopettaa ja
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tilaajan on mahdollista jatkaa toimintaa projektin pohjalta. (Karlsson & Marttala
2001, 17–18.)
3.3 Projektin aikataulu
Projektille laaditaan aikataulu, missä määritellään projektin kaikki tapahtumat.
Alla olevassa kuviossa 2 määritellään tämän projektin aikataulua.

Ideointivaihe

Toteutus

Kohderyhmän
aktivointi

Tarpeen kartoitus /
kehittäminen

Rahoitushakemus ja
toimintasuunnitelma

Tutkimuslupa

Opinnäytetyön
kokoaminen ja esitys

Tilanteen kartoitus

Projektin aloitus

Opinnäytetyön rajaus

Yhteistyökumppanit

Projektin lopetus

Kuvio 2 Projektin tapahtumat ja aikataulutus.
Jokaiselle väriryhmälle on oma aikataulunsa. Punainen väri tarkoittaa projektin
aloitusta. Oranssissa vaiheessa syksy 2016 kartoitettiin tilanne yhdessä yhteistyökumppanin kanssa. Samalla rajattiin Vaasanseudun neuroyhdistyksen muut jäsenet pois, jotka eivät sovellu kohderyhmään. Kohderyhmä oli yhdistyksen lapsiperheet, joissa sairastettiin MS-tautia. Sinisessä vaiheessa tammikuu 2017 aktivoitiin kohderyhmä ja ideoitiin tulevia tapahtumia, sekä jatkorahoitus haettiin vuodelle 2017 Vaasanseudun Neuroyhdistyksen toimesta. Vihreässä vaiheessa Kevät
2017 ja Syksy 2018 toteutettiin suunnitellut tapahtumat, haetaan tutkimuslupa,
sekä kartoitettiin tulevien tapahtumien tarve tapahtumiin osallistuneilta jäseniltä.
Joulukuussa 2018 opinnäytetyö esitetään Vaasan ammattikorkeakoulussa ja projekti lopetetaan.
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3.4

SWOT-analyysin määritelmä

SWOT-analyysin lyhenne tulee englanninkielen sanoista Strengths (Vahvuudet),
Weaknesses (Heikkoudet), Opporturnities (Mahdollisuudet) ja Threats (Uhat.)
SWOT-analyysi (opetushallitus 2017).
SWOT-analyysin osista vahvuudet sekä heikkoudet ovat sisäisiä tekijöitä. Vahvuudet voivat olla esimerkiksi suunnitelmallisuus, sekä verkostoituminen. Heikkoudet puolestaan voivat olla esimerkiksi riittämättömät työtilat, ajan puute, ja
resurssit.
Mahdollisuudet ja uhat ovat SWOT-analyysin ulkoisia tekijöitä. Mahdollisuuksista voi olla esimerkiksi se, että projekti pitää sisällään asiakaslistan, minkä kautta
saadaan oikea kohderyhmä aktivoitua. Uhat puolestaan voivat olla projektin rahoituksen epävarmuus tai työntekijöiden mahdolliset sairastumiset. (Opetushallitus
2017.)
3.5

SWOT-analyysi projektista

Projektille laaditaan SWOT-analyysi, minkä kautta pystytään kiinnittämään huomiota vahvuuksiin, heikkouksiin, uhkiin ja mahdollisuuksiin. SWOT-analyysin
kautta pystyy laatimaan projektin siten, että projektin heikkoudet tiedostetaan, ja
näin ollen pystyttään reagoimaan mahdollisiin uhkiin ja heikkouksiin ennenaikaisesti. SWOT-analyysin avulla projektin vahvuudet huomioidaan ja näitä on mahdollista käyttää projektin voimavaroina. (Lindroos & Lohivesi 2004, 217.)
Projektin vahvuuksia, heikkouksia, uhkia ja mahdollisuuksia käsitellään SWOTanalyysissä kuvio 3.
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VAHVUUDET

HEIKKOUDET

- Verkostoituminen
- Idearikkaus
- Opiskelijan ohjaaminen koulun
puolesta
- Vaasanseudun neuroyhdistys
- Rahoitus
- Kontaktit
- Motivoitunut opiskelija

- Yhdistyksen ja opiskelijan
yhteisen ajan löytäminen
- työskentely projektin rinnalla
- Kohderyhmän kontaktointi
- Vastaavaa toimintaa ei ole
toteutettu Vaasan alueella
- Aikataulussa pysyminen

- Mahdollisuus vaikuttaa toimintaan

SWOT
MAHDOLLISUUDET

UHAT

- Uuden konseptin luominen
Vaasanseudun neuroyhdistykselle

- Projektin loppuminen
ennenaikaisesti

- Lapsiperheiden aktivoituminen
- Vertaistuen saaminen sairauden
puhjettua

- Tapahtumien osallistujamäärä
- Resurssien loppuminen kesken
projektin

- Tilaisuuksien jatkaminen projektin
päätyttyä
- Me-hengen löytyminen
- Yhdistyksen jäsenten auttaminen
- Lisärahoituksen saaminen
- Hyvinvoinnin lisääminen

Kuvio 3 SWOT-analyysi.
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Projektin vahvuudet ovat motivoitunut opiskelija, joka kykenee työskentelemään
projektin laatimalla tavalla. Opiskelijalla on kokemusta erilaisista projekteista
työelämässään. Hän on työskennellyt tapahtumakoordinaattorina, missä hän on
joutunut laatimaan projekteja. Työelämässä opiskelija on verkostoitunut Vaasan
alueen tapahtumien tuottajiin, mikä helpotti toiminnan toteuttamista. Vaasanseudun neuroyhdistys on antanut projektille mahdollisuuden toteuttaa se opiskelijan
osaamisen pohjalta. Opiskelija on saanut hyvin tukea Vaasan ammattikorkeakoululta kurssien ja seminaarien muodossa. Rahoitus on hoitunut Vaasanseudun neuroyhdistyksen toimesta, joten opiskelijan ei ole tarvinnut rahoituksen hakemiseen
osallistua, minkä opiskelija on kokenut vahvuutena projektille.
Mahdollisuudet projektin onnistumiseen ovat hyvät, koska Vaasanseudun neuroyhdistys ei ole toteuttanut aiemmin vastaavanlaista toimintaa. Uuden tuominen
Vaasanseudun neuroyhdistyksen jäsenille mahdollistaa heidän aktivoitumisen yhdistyksen toimintaan ja näin ollen me-henki löytyy. Yhteisön löytyessä Vaasanseudun neuroyhdistyksen on mahdollista auttaa kattavammin ja kohdistetusti jäseniään. Vaasanseudun neuroyhdistyksen tarjoaman tuen saatuaan jäsenten hyvinvointi mahdollisesti kasvaa. Projektin onnistuessa lisärahoitus on mahdollista.
Projekti pitää sisällään myös heikkouksia. Projektin heikkoudet ovat opiskelijan ja
Vaasanseudun neuroyhdistyksen yhteisen ajan ja kommunikaation puute, koska
opiskelija työskentelee täysipäiväisesti opinnäytetyön aikana. Opiskelijan työnteko voi hankaloittaa aikataulussa pysymistä. Projektin heikkoutena on myös se,
että opiskelijalla ei ole pääsyä Vaasanseudun neuroyhdistyksen jäsenrekisteriin.
Tämä vaikeuttaa jäsenten tiedottamisen projektin aikana. Vastaavanlaista toimintaa ei ole toteutettu aiemmin, mikä voi myös olla heikkoutena projektin toteutumisessa.
Projekti mahdollisesti voidaan lopettaa ennenaikaisesti, mikäli osallistujamäärä ei
ole halutulla tasolla. Osallistujien määrää ei ole tiedossa etukäteen tapaamista järjestäessä, mikä voi olla uhkana budjetissa pysymiseen.
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4

TEORIA JA KÄSITTEET

Luvussa käsitellään opinnäytetyön keskeisiä teorioita mitkä ovat MS-tauti, vertaistuki ja sosiaalipedagogiikka.
4.1 MS-tauti
MS-tautia pidetään autoimmuunisairautena jossa immuunijärjestelmä, joka normaalisti suojelee elimistöä viruksilta ja bakteereilta kääntyy omaa elimistöään
vastaan. Syntyvä tulehdusreaktio vaurioittaa hermoja ja aiheuttaa arpimuutoksia.
Syntyneet muutokset häiritsevät tiedonkulkua aivojen ja muun elimistön välillä,
mistä seuraa erilaisia MS-taudin oireita. Yleisimpiä oireita ovat kasvojen, käsivarsien ja jalkojen puutuminen, tasapainohäiriöt ja huimaus, näköhäiriöt, uupumus eli
fatiikki, kognitiiviset ongelmat ja keskittymisvaikeudet, kävelyvaikeudet, äkillinen tai pitkäkestoinen kipu, jäykkyys ja lihaskrampit, sukupuolielämän haasteet,
virtsarakon ja suolen toiminnan ongelmat, masentuneisuus. MS-tauti on kuitenkin
aina yksilöllinen ja oireet voivat olla erilaiset. Näin ollen hoito täytyy aina katsoa
tapauskohtaisesti. (Neuroliitto 2018.)
Sekä sairauden oireet, että sen eteneminen vaihtelevat hyvin suurestikin sairastuneiden kesken. Sairauden ennustamattomuuden sekä ailahtelevuuden vuoksi ennustetta taudin etenemisestä on haastavaa tehdä ja jokaisen sairastuneen kokemus
on yksilöllinen ja erilainen. Ensimmäiset sairauden oireet saadaan pääasiassa 20–
40-ikävuoden välillä. Sairaus on naisilla miehiä yleisempi. MS-taudista kyetään
tunnistamaan erilaisia taudin vaiheita. Toisessa vaiheessa sairauden oireet ilmestyvät ja menevät nopeasti ohi. Toisessa vaiheessa taudin oireet pahenevat hitaasti
mutta ovat jatkuvasti läsnä, tätä kutsutaan progressiiviseksi vaiheeksi. (Fagius,
Andersen, Hillert, Olsson & Sandberg 2007, 36.)
Sairastunut voi olla oireeton kuukausien tai vuosien ajan ennen taudin pahenemisvaihetta eli relapsia. Lääkkeillä voidaan oireita sekä relapseja vähentää mutta parantavaa lääkettä ei vielä ole. (Biogen Finland Oy 2015, 4.) Masennuksen oireisiin
sekä virtsarakon toiminnan häiriöihin on olemassa lääkitys. Yleisesti ottaen MStaudin havaittua suositellaan lääkityksen aloittamista, koska lääkehoidolla on
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mahdollista hidastaa sairauden etenemistä. Progressiiviseen MS-tautiin, eli eteneväksi muuttuneeseen tautiin eivät hidastavat lääkkeet tehoa. (Neuroliitto 2018.)
4.2 Vertaistuki
Sairauden oireiden lisäksi MS-taudilla on huomattavia kokonaisvaltaisia vaikutuksia yksilön hyvinvointiin. Diagnoosin saaminen herättää usein suurta huolta
sairastuneessa ja tämän lähipiirissä. Diagnoosin saaminen voi aiheuttaa epätoivoa,
sillä taudin kulku on aina etenevä. Etenkin taudin alkuvaiheessa riittävä tuki sairastuneelle ja tämän omaisille on äärimmäisen tärkeää. (Fagius, Andersen, Hillert,
Olsson & Sandberg 2007, 120.)
Vertaistuki on samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien henkilöiden antama
tuki toisilleen. Tämä voi olla esimerkiksi ajatusten ja kokemusten jakamista, sekä
asioiden tekemistä yhdessä. (Valkonen 2011, 14.) Vertaistuki onkin korvaamatonta. Sairastavan arkea ei pysty ymmärtämään kukaan muu kuin toinen samassa tilanteessa oleva. Vertaistuki luo lohduttavaa valoa elämään, sillä sosiaalinen eristyminen voi alkaa salakavalasti, ja sitä vastaan on taisteltava, koko ajan. (Luhtasaari 2004, 116.)
Vertaistuen merkitys pitkäaikaissairaudessa on merkittävä. Monet kokevat vertaistuen olevan jopa merkittävämpää kuin ammattiauttajalta saatu apu. Vertaistuki
auttaa etenkin elämän murrostilanteissa jaksamaan eteenpäin ja kohdistamaan
voimat sitä tarvitseviin asioihin. (Vaasan neuroyhdistys 2018.) Vainikainen tuokin esille Kumppanina muistisairaus (2016) kirjassaan sen, että usein tietoisuus
siitä, että tietää jakavansa kokemuksiaan vertaisen kanssa riittää. Negatiivisten
tunteiden kokeminen vertaistukiryhmissä on sallittua, sekä kertoi kuinka raskasta
on elää sairauden kanssa.
4.3 Sosiaalipedagogiikka
Sosiaalipedagogiikkaa on toimintatiedettä, missä pyritään ehkäisemään ja lieventämään sosiaalisia ongelmia, ja tämän kautta lisäämään hyvinvointia. Sosiaalipedagogiikka on käytäntöön pohjautuva tiede, jotta toiminta on pedagogista, on toiminnan pohjalla oltava teoria. Sosiaalipedagogiikka koostuu kahdesta asiasta, so-
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siaalisesta ja pedagogiikasta. (Hämäläinen 1999, 30.) Sosiaalipedagogiikasta voidaan myös puhua kasvatusoppina ja teoriana, jossa voidaan tulkita sosiaalipedagogiikkaa siten, että korostetaan kasvatuksen, yhteisöllisyyden tai ihmisten keskinäistä vuorovaikusta. Mikään näistä kolmesta vaihtoehdosta ei sulje pois toisiaan.
Sosiaalipedagogiikka on itsessään vaikea käsite, koska sanaan ”sosiaalipedagogiikka” ei suoranaisesti löydy yksiselitteistä selitystä niin kuin esimerkiksi ”työ”
tai ”äidinkieli”. (Hämäläinen & Kurki 1997, 10–16.)
Sosiaalipedagogiikka käsite on tullut esille 1900-luvun puolivälissä, käsitettä
käyttivät Adolph Diesterweg ja Karl Mager. Diesterweg tarkoitti sosiaalipedagogiikalla kasvatustoimintaa, millä pystytään auttamaan yhteiskunnan vähäosaisia.
Mager puolestaan tarkoitti käsitteellä sosiaalipedagogiikan tarkoittavan kasvatusta
yhteiskunnalliseen luonteeseen, mikä eroaisi individuaalipedagogiikasta. (Perheentupa 1995, 6.)
Suomessa sosiaalipedagogiikka on uusi oppiala, mikä sijoittuu kasvatus –ja yhteiskuntatieteiden välimaastoon. Tällä hetkellä Suomen opetuksessa tutkitaan ihmisen kasvua yhteiskunnassa ja yhteisössä, sekä tutkitaan keinoja ihmisen osallisuuden ja hyvinvoinnin lisäämiseksi. (Yhteiskuntatieteiden laitos 2018.) Keskustelutilanteissa sosiaalipedagogiikka esiintyy kannustamisena, sekä ihmisten kunnioittamisena ja kykynä nähdä heidät oman elämän subjektina sekä autonomisena
henkilönä (Hämäläinen & Kurki 1997, 230–232). Sosiaalipedagogisen toiminnan
periaate perustuu aina ihmisten väliseen vuorovaikutukseen ja siihen, että henkilöt
itse osallistuvat kaikkiin toiminnan vaiheisiin. Toimintavaiheet ovat yleisesti
luonteeltaan innovatiivisia, joustavia ja mahdollisuus muutokseen (Hämäläinen &
Kurki 1997, 48–49.)
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5

TOIMINNALLINEN OSUUS

Luvussa avataan toiminnallisen opinnäytetyön määritelmä, sekä käsitellään projektin toiminnallista osuutta.
5.1 Toiminnallisen opinnäytetyön määritelmä
Toiminnallinen opinnäytetyö on vaihtoehto ammattikorkeakoulun tutkimukselliselle opinnäytetyölle. Toiminnallinen opinnäytetyössä tavoitteena on opastaa, ohjata tai järjestää toimintaa asiakkaalle tai asiakasryhmälle. Toiminnalliseen opinnäytetyön vaiheisiin kuuluu suunnitteluvaihe, yhteistyötahon hankkiminen, opinnäytetyösuunnitelman laatiminen ja tutkimusluvan hakeminen. Toiminnallinen
opinnäytetyö tulee olla työelämälähtöinen, tässä opinnäytetyössä tilaajana oli
Vaasanseudun neuroyhdistys. (Vilkka & Airaksinen 9–10.) Toiminnallinen opinnäytetyö oli projektiluonteinen, mikä toteutettiin Vaasanseudun neuroyhdistyksen
lapsiperheille, joissa isä tai äiti sairastivat MS-tautia.
5.2 Suunnitteluvaihe
Suunnitteluvaiheessa kartoitettiin aluksi mitä Vaasanseudun neuroyhdistys toivoo
lapsiperhetoiminnalta. Tämän jälkeen kartoitettiin budjetti, mikä oli käytettävissä
toiminnan toteuttamiseen. Toiminnallista osuutta aloitettiin suunnittelemaan heti,
koska projekti alkoi vuonna 2016 syksyllä ja olemassa oleva rahoitus täytyi kuluttaa vuoden loppuun mennessä, koska tämä oli yksi kriteereistä uuden rahoituksen
saamiseksi. Suunnitteluvaiheessa tapasin Vaasanseudun neuroyhdistyksen hallituksen jäseniä, joidenka kanssa opinnäytetyön tavoitteita laadittiin yhdessä. Vaasanseudun neuroyhdistys antoi budjetin. Budjetissa pysyminen oli opiskelijan vastuulla. Opinnäytetyön toteutuksesta opiskelija ei nostanut palkkaa, mikä mahdollisti varojen käytön toiminnan toteutukseen. Ruuska (2012) Kirjassaan Pidä projekti hallinnassa tuokin esille, sen että henkilöstökuluihin menee suurin osa koko
projektin budjetista.
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5.3 Tapahtumien alustava suunnittelu:
Ensimmäinen tapaaminen:
-

Tapaaminen HopLopissa, tutustumista ja lapsille aktiviteettiä sisäleikkipuistossa.

Toinen Tapaaminen:
-

Tapaaminen Sokeiden Majalla, vertaistukea, me-hengen luominen,
lapsille askartelua ja hienomotoriikkaharjoitteita.

Kolmas tapaaminen:
-

Lapsiparkki Vaasanseudun neuroyhdistyksen tiloissa. Vanhemmat
osallistuivat yhdistyksen seminaariin, jossa sairastavat saivat tietoa sairaudesta. Lapsille varattu karkea –ja hienomotoriikkaharjoitteita kokoustilassa.

Neljäs tapaaminen:
-

Tapaaminen HopLopissa, me-hengen luominen, vertaistuki, lapsille
aktiviteettiä sisäleikkipuistossa

5.4 Toteutus
Toteutusvaiheessa tuotetaan suunnitteluvaiheen mukaista toimintaa, mutta muutokset tässä vaiheessa ovat yleisiä (Ruuska 2012, 39). Toiminnan toteutus muuttui
suunnitellusta jonkin verran. Tapahtumien muuttumisen syynä pääsääntöisesti koettiin asiakasryhmän osallistumisen puute tapahtumiin. Toteutus meni suunnitellun mukaisesti, vaikka osallistujamäärä ei ollut haluttua jokaisella tapahtumakerralla.
Ensimmäisen tapaamisen jälkeen osallistuneille lähetettiin kutsu seuraaviin tapahtumiin (ks. Liite 2).
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Kolmannen ja neljännen tapaamiskerran jälkeen tapahtumiin osallistuneille vanhemmille lähetettiin e-kysely (ks. Liite 1), millä kartoitettiin tulevien tapahtumien
sisältö ja mitä osallistujat toivoivat tapahtumilta. Kyselyssä kävi ilmi, että HopLop oli suuressa suosiossa, koska vanhemmat pystyivät rauhassa keskustelemaan
ilman, että lapset veivät valtaosan huomiosta. Kyselyssä kävi myös ilmi, että vanhemmat kokivat vertaistuen olevan merkityksellistä tapahtumissa. Vertaistuen
kautta vanhemmat pystyivät keskustelemaan arkisista asioista samassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Kyselyn pohjalta viimeinen tapaaminen toteutettiin
HopLopissa.
5.5 Ensimmäinen tapaaminen
Ensimmäinen tapaaminen suunniteltiin ja toteutettiin HopLopissa, koska tapahtumaan haluttiin mahdollisimman monta osallistujaa ja HopLoppiin pääsi pyörätuolilla. Tapahtuma oli lapsille ja aikuisille maksuton. Ensimmäiseen tapaamiseen
osallistui noin 20 henkilöä jotka koostuivat aikuisista ja lapsista. Lapset olivat iältään noin 2–8-vuotiaita. Ensimmäisen tapaamisen tavoite oli tutustua Vaasanseudun neuroyhdistyksen jäseniin ja jäsenet pystyivät tutustumaan toisiinsa. Lapsille
oli varattu aktiviteettiä sisäleikkipuistossa. Vanhemmat keskustelivat innokkaasti
keskenään ja olivat silmin iloisia tapaamisesta. Lapset leikkivät sisäleikkipuistossa pääsääntöisesti itsekseen, koska ensimmäisen tapaaminen oli tarkoitus olla
mahdollisimman rento ja vapaamuotoinen. Tapaaminen kesti noin kaksi tuntia.
Ensimmäisen tapaamisessa havaittiin, että vanhemmat tulivat hyvin toimeen keskenään, eikä opiskelijan tarvinnut johdatella keskustelua. Vanhemmat vaihtoivat
paljon kokemuksia sairaudesta ja sairauden tuomista haasteista arkielämään. Vanhemmat kiittivät ja olivat tyytyväisiä ensimmäisestä tapaamisesta.
5.6 Toinen tapaaminen
Toinen tapaaminen järjestettiin suunnitellusti Sokeiden Majalla, joka sijaitsi Isolahden rannassa. Miljöö oli kaunis ja sää oli hyvä, vaikka syksyn tuomat tuulet
olivat puuskaiset. Tapaamisesta oli tiedotettu sähköpostitse Vaasanseudun neuroyhdistyksen jäsenille. Tapaamiseen osallistui viisi aikuista ja kolme varhaiskas-
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vatusikäistä lasta. Tapaamiselle olimme varanneet makkaranpaistoa ja sekä muuta
purtavaa. Lapsille olimme varanneet askarteluvälineet, sekä hienomotoriikkaa harjoittavan harjoitteen. Harjoite piti sisällään vaahtokarkeista ja spagetista rakennettavan tornin. Olimme tehneet mallikappaleen etukäteen, että lapset saivat kuvan
mitä oli tarkoitus tehdä. Lapset osallistuivat innokkaasti tornin rakentamiseen.
Opiskelija avusti lapsia rakentamisessa ja askartelussa.
Tapaamisen aikana vanhemmat paistoivat yhdessä makkaraa ja keskustelivat keskenään. Keskustelut olivat välillä tunteikkaita vanhempien kesken. Paikkana Sokeiden Maja oli hyvä, koska tila oli rauhallinen, eikä ulkopuolisia henkilöitä ollut
lainkaan. Tämä mahdollisti sen, että vanhemmat pystyivät näyttämään tunteensa
ja keskustelemaan aroistakin asioista keskenään. Tilaisuuden päätyttyä eräs henkilö oli todella tyytyväinen ja onnellinen tapaamisien järjestämisestä. Hän jäi puolisonsa kanssa juttelemaan vielä noin puoleksi tunniksi, vaikka muut jäsenet olivat
jo lähteneet. Kyseinen henkilö ilmaisi mielenkiinnon tapahtumien järjestämisestä
projektin päätyttyä.
Tapaaminen oli onnistunut, mutta osallistujamäärä oli yllättävän pieni verrattuna
ensimmäisen tapaamisen osallistujamäärään joka oli moninkertainen verrattuna
toiseen tapaamiseen. Etenkin paikka oli toimiva, koska rauhallisessa paikassa
vanhemmat pystyivät keskustelemaan keskenään.
5.7 Kolmas tapaaminen
Kolmas tapaaminen oli Vaasanseudun neuroyhdistyksen toive. Toiveena oli, että
Vaasanseudun neuroyhdistyksen tiloihin järjestettäisiin lapsiparkki, että vanhemmat pystyisivät osallistumaan rauhassa yhdistyksen tiloissa järjestettävään seminaariin. Opiskelija oli varannut lasille erilaisia leikkejä ja askareluja, joidenka tarkoituksena oli harjoittaa lasten hieno –ja karkeamotoriikkaa. Lapsille oli varattu
väritystehtäviä ja erilaisia leikkejä, mitkä sisälsivät kehon hallintaa.
Seminaariin osallistui Vaasanseudun neuroyhdistyksen jäseniä, mutta Valitettavasti lapsiparkkiin ei osallistunut yhtään lasta.
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5.8 Neljäs tapaaminen
Saadun palautteen myötä viimeinen tapaaminen järjestettiin HopLopissa. Vanhemmat olivat tykänneet kyseisestä tapaamisesta, koska lapsille oli riittävästi tekemistä ja osallistuminen HopLoppiin oli maksuton. Tapaamiseen osallistui noin
12 henkilöä, joista valtaosa oli aikuisia. Tapaamisissa kävi pääsääntöisesti samat
ihmiset, kuin aikaisemmissa tapahtumissa. Vanhemmat olivat tutustuneet toisiinsa
ja keskustelivat mielellään keskenään ilman opiskelijan osallistumista keskusteluun. Osallistuneet lapset olivat iältään noin 3–7-vuotiaita. Lapsille oli varattu sisäleikkipuiston tarjoamat aktiviteetit, mihinkä lapset osallistuivat innokkaasti.
Viimeisen tapaamisen pohjalta voi todeta, että lapsiin kohdistuvat tapaamiset olivat mielekkäitä myös vanhemmille. Tämä on selkeästi havaittavissa osallistujamäärästä, joka oli runsas molemmilla HopLop tapaamisilla.
5.9 Kyselylomake
Kyselylomakkeessa Kysyttiin osallistuneiden vanhempien ikää, joka oli keskiarvoltaan 42-vuotta. Jokaisessa perheessä oli lapsia, jotka olivat iältään 2–12vuotiaita. Kyselyssä kartoitettiin, mitä toimintaa he kaipaisivat lapsiperhetoiminnan järjestävän. Vaihtoehtoina olivat koko perheelle suunnattu päivä HopLopissa,
yksilöllistä neuvontaa sairaudesta, asiantuntija luentoja, tietoa kuntoutuksesta,
mistä omaiset saavat tarvittaessa tukea jaksamiseen, teemapäivä liikunnasta, teemapäivä ravinnosta, avoimia keskusteluja sairaudesta ja mitä muuta toivoisit kenttä, mikä oli mahdollisti vapaan kirjoituksen (ks. Kuvio 4).
Kyselyyn vastasi 12 perhettä. Kyselyn tulokset jakautuivat tasaisesti kaikkiin osaalueisiin, mutta eniten kyllä vastauksia (8/12 vastausta) tuli toivomuksesta koskien koko perheelle suunnatusta päivästä HopLopissa. Tietoa kuntoutuksesta toivoi
7/12 vastaajista. Keskusteluja sairaudesta toivoi 6/12 vastanneista.
Kyselyn perusteella viimeinen tapaaminen järjestettiin HopLopissa, missä vanhempien oli mahdollista keskustella opiskelijan kanssa Kelaan liittyvistä asioista,
sekä saivat vertaistukea muilta osallistujilta.
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"Sairastavien vanhempien nuorille jotain ohjelmaa, elokuvaa tms. Hop Lop on kuitenkin n.
vauvasta-11v, joten myös 12-? Voisi olla jotain myös, aina kiva jos löytää vertaistukea samassa
tilanteessa oleville aikuisille / nuorille. Leffan auditoriossa voisi sitten olla luento vanhemmille
miten käsitellä sairautta nuoren / teini ikäisen lapsen kanssa."
"Kaikki asiat mainittu täällä ylhäällä, plus vielä enemmän lapsiperheille suunnattuna, että oppisi
tuntemaan ihmisiä jotka ovat samassa elämäntilanteessa muutenkin."

"Olisi mukava tavata samaa ikäluokkaa olevia / samassa elämäntilanteessa olevia sairastavia.
Paikan pitäisi olla jollain tavalla ”neutraali”, ei mihinkään sairauteen / vammaan liittyvä (esim.
Sokeiden kesäpaikka valitettavasti kuulostaa paikkana epämiellyttävältä henkilölle, joka ei vielä
ole sisäsitänyt sairauttaan ja haluaa kaikin tavoin kuulua terveiden joukkoon.)"

"Yhdessä oloa, vertaistukea"

"Kaikille sopiva retki"

Kuvio 4 Kyselylomakkeen vastaukset.
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6

JOHTOPÄÄTÖKSET

Tapahtumissa sovellettiin sosiaalipedagogista työmenetelmää, mikä toteutui
suunnitellulla tavalla. Ensimmäisen tapaamisen lähtökohtana oli Vaasanseudun
neuroyhdistyksen jäsenten aktivoiminen ja se, että osallistujat tutustuivat toisiinsa
ja opiskelija heihin. Tämän avulla tuleviin tapahtumiin olisi pienempi kynnys
osallistujien tulla. Ryhmän ohjaustilanteet olivat opiskelijalle luontevia, koska
opiskelija oli saanut käytännön kokemusta työelämästä. Ryhmän ohjaaminen vaatii erityistä ammattitaitoa, mitkä olivat riittävät opiskelijalla. Ryhmän ohjauksessa
tulee tiedostaa ryhmäohjauksen prosessin, koska ryhmän ohjaukseen liittyy usein
haasteita. Opiskelija käytti haasteiden ylipääsemiseen sosiaalisia taitojaan, koska
koki tämän alueen olevan hänen vahvuus. (Vänskä, Laitinen-Väänänen, Kettunen
& Mäkelä 2011, 87.) Onnismaa (2007) mainitseekin kirjassaan, että ohjaus tulee
toteuttaa henkilöiden oman vahvuusalueiden mukaan.
Tapaamisien lomassa vertaistuki oli suurena osana toimintaa. Tapaamisissa osallistujat saivat vertaistukea toisiltaan ja pystyivät keskustelemaan heitä askarruttavista asioista. Vertaistukea kykenevät antamaan vain henkilöt jotka elävät samassa
elämäntilanteessa, koska vertainen kykenee samaistumaan samoihin tunteisiin.
Vertaistuella henkilöt pystyivät vaihtamaan sairauteen liittyviä ongelmia, sekä antamaan toisilleen vinkkejä ja neuvoja arkisiin asioihin. (Vainikainen 2016, 82–
83.) Tapaamisten suunnitteluvaiheessa pyrin etsimään tilan, missä vanhemmat
saivat keskustella rauhassa, sekä lapset oli huomioitu siten, että jokaisessa tapahtumassa varhaiskasvatusikäiselle lapsille on suunniteltu ohjattua toimintaa.
Paikkavalinta osoittautui ratkaisevaksi tekijäksi tapahtumissa. Sokeiden Maja ei
toiminut halutulla tavalla, vaikka osallistujat saivatkin hyviä keskusteluja aikaiseksi opiskelijoiden, sekä osallistujien kesken. Paikkana Sokeiden Maja oli leimaava nimensä johdosta, mistä saatiin palautetta kyselylomakkeessa. Osallistuja
kertoi, että sairauden alkuvaiheessa sairastava ihminen voi olla sairauden kieltämisvaiheessa, eikä tämän myötä halua osallistua leimaavaan toimintaan. Tämä oli
opettavainen palaute tapahtumien järjestämisen kannalta. Viimeinen tapahtuma
järjestettiin hyväksi koetussa HopLopissa, missä osallistujamäärä oli suuri.
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Vertaistuki toteutui suunnitellusti. Vaasanseudun neuroyhdistyksen jäsenet toivoivat myös Vertaistuen olevan läsnä jokaisessa tapahtumakerrassa. Keskustelutilanteet olivat luontevia opiskelijan ja osallistujien kesken. Osallistujat keskustelivat pääsääntöisesti omatoimisesti, eikä opiskelijan tarvinnut juurikaan ohjata keskustelutilanteita. Tapahtumien päätyttyä voidaan tehdä johtopäätös siitä, että samassa elämäntilanteessa olevien ihmisten saama vertaistuki oli kantava voimavara
läpi tapahtumien.
Opinnäytetyössä halusin selvittää, mitä hyötyä ja mahdollisuuksia toiminnallisesta
vertaistuen järjestämisestä sairastuneille on ja miten toimintaa voitaisiin vielä jatkaa ja viedä eteenpäin. Ensisijaisena tavoitteena oli luoda positiivinen kokemus
yhdistyksen jäsenille. Tarkoituksena oli toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen
siten, että toimintaa voidaan jatkaa hyväksikäyttäen saatua palautetta. Opinnäytetyön toteutus vastasi tilaajan toiveita. Projekti oli ammatillisti kehittävä, sekä Vaasanseudun neuroyhdistyksen jäsenille merkityksellinen.
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Vertaistuki perustuu samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien henkilöiden ajatusten ja kokemusten jakamiseen. Myös yhteinen toiminta ja tekeminen vertaisten
kanssa on vertaistukea. (Valkonen 2011, 14.) MS-tauti sairautena on hyvin yksilöllinen ja moninainen oireineen. Taudin etenemistä ei kyetä ennustamaan. Osallistujat olivat hyvin erilaisissa vaiheissa sairauksien kanssa, joten pelkona oli, että
vertaistuki ei toteudu parhaalla mahdollisella tavalla. Kokemuseroja tuli toiminnan edetessä esiin herättäen myös negatiivisia tunteita, mutta kokonaisuutena vertaistuen tarkoitus toteutui hyvin ja palaute toiminnallisista tapahtumista oli suurimmaksi osaksi positiivista.
Tapahtumien suunnittelu –ja käynnistämisvaiheessa mukana oli myös toinen
opiskelija, joka osallistui tapaamisten suunnittelussa ja toteuttamisessa. Suunnitteluvaihe sujui suunnitelmien mukaisesti ja aikataulussa pysyminen toteutui tapahtumien osalta. Tapahtumat olivat mielestäni menestys, koska osallistujamäärä ylitti odotukset ja saatu palaute oli positiivista. Opinnäytetyön kirjoitusvaiheessa
opiskelijan henkilökohtaiset syyt estivät opinnäytetyön jatkamista, joten opinnäytetyön kirjallinen osuus on toteutettu yksin. Opinnäytetyö kokonaisuudessaan ei
toteutunut Ruuskasen (2012) kirjan mainitsemassa aikajärjestyksessä, koska Vaasanseudun neuroyhdistys oli jo saanut rahoituksen vuodelle 2016. Opinnäytetyön
toiminnallinen osuus toteutettiin ennen kun opinnäytetyön suunnitelma oli laadittu
ja hyväksytetty. Opinnäytetyön toteutuksen kuitenkin hyväksyi Vaasanseudun
neuroyhdistys.
Käytetyn teorian osalta voidaan todeta, että sosiaalipedagogisen työotteen käyttäminen tapahtumissa oli positiivinen ja ammatillisesti kasvattava tapa toimia. Sosiaalipedagoginen työmenetelmä opinnäytetyössä tarkoitti sitä, että koulutuksesta
saadun teoria ja toiminta ovat läheisessä suhteessa toisiinsa. Suunnittelin lapsiin
kohdistuvan toiminnan siten, että pystyin hyödyntämään osaamistani tapahtumissa. (Sosiaalipedagogiikka 2018.) Sosiaalipedagogiikka oli läsnä keskustelutilanteissa ja lapsiin kohdistuvassa ohjauksessa. Lapsiin kohdistuva ohjaus suunniteltiin siten, että jokaisella toiminnalla oli pedagoginen merkitys. Toiminta toteutet-
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tiin aina lapsen ikätason mukaisesti. Koulutuksesta saatu tieto ja osaaminen oli
hyvänä tukena ikätasoisen toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Lapsille
suunnattu toiminnan ympärille pyrittiin luomaan kannustava ja positiivinen ilmapiiri, missä opiskelija toimi ohjaavana esimerkkinä siten, että lapsi pystyi kopioimaan aikuisen toimintaa (Dunderfelt 2004, 82–84). Lapsiin kohdistuvassa toiminnassa olisi ollut hyvä, mikäli osallistujat olisivat olleet aina samat lapset. Samat
osallistujat olisivat mahdollistaneet toiminnan jatkuvuuden läpi tapaamisien ja
näin ollen olisi ollut mahdollista arvioida aktiviteettien ja harjoitteiden vaikuttavuutta. Tässä opinnäytetyössä ei ollut kyselylomaketta lapsille, mikä olisi mielestäni ollut hyvä toteuttaa arvioinnin kannalta.
Projektin heikkoudet vaihtelivat projektia toteuttaessa. Projektin heikkoudeksi koettiin yhteisen ajan ja kommunikaatio Vaasanseudun neuroyhdistyksen ja opiskelijan välillä. Tämä näyttäytyi siten, että opiskelijan oli vaikea saada tarvitsemiaan
tietoja Vaasanseudun neuroyhdistykseltä, mitkä olivat esimerkiksi asiakasryhmän
yhteystiedot ja projektin rahoitushakemusta. Kohderyhmän yhteystietojen puute
vaikeutti osallistujien tiedottamisen, mikä näyttäytyi tapahtumissa vähäisenä osallistujamääränä. Tiedottaminen olisi tullut olla aktiivisempaa, koska vastaavanlaista toimintaa ei ole aiemmin toteutettu Vaasan alueella Vaasanseudun neuroyhdistyksen toimesta. Projektin aikataulussa pysyminen oli vaikeaa, koska opiskelija
työskenteli projektin toteuttamisen rinnalla.
Projektin loputtua Vaasanseudun neuroyhdistyksen on mahdollista jatkaa toimintaa projektista saadulla palautteella ja valmiiksi muokkautunut asiakasryhmä on
motivoitunut osallistumaan jatkotapahtumiin.
7.1 Aiheen valinta
Aiheen valintaan vaikutti se, että toinen opiskelijoista oli Vaasanseudun neuroyhdistyksen jäsen, tämän johdosta opiskelijaa lähestyttiin yhdistyksen toimesta. Yhdistys toivoi opiskelijoilta lapsiperhetoiminnan käynnistämistä Vaasanseudun
neuroyhdistyksen jäsenille. Opinnäytetyön kohderyhmä tuli yhdistyksen esittämänä. Lapsiperhetoiminnan käynnistäminen valikoitui osaksi siksi, että opinnäytetyö
täytti lastentarhanopettajan pätevyyteen tarvittavan kriteerin, jotka olivat sosiaali-
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pedagogiikan soveltamista ja varhaiskasvatusikäisten lasten / perheiden ohjaamista.
7.2 Toiminnan jatkaminen
Toimintaa tulisi jatkaa siten, että toiminta olisi enemmän lapsiin kohdistuvaa,
koska osallistujamäärät olivat suurempia niissä, missä toiminta oli lapsille mielenkiintoista. Paikkavalintaan on myös kiinnitettävä huomiota siten, että paikkavalinta ei stigmatisoi osallistujia. Tämä oli havaittavissa Sokeiden Majalla järjestettävässä tapahtumassa, missä osallistujamäärä oli pieni. Kyseinen tapahtuma sai
palautelomakkeessa myös negatiivistä huomioita koskien paikkavalintaa.
Tulevissa tapahtumissa tulisi toteuttaa enemmän tyytyväisyyskyselyitä, minkä
avulla toimintaa pystyisi kehittämään osallistujien toiveiden mukaisesti. Tyytyväisyyskyselyjä tulisi toteuttaa pitkällä aikavälillä ja nämä tulisi analysoida kvalitatiivisesti, näin saataisiin toiminnan heikkoudet ja vahvuudet selville.
7.3 Eettisyys
Opinnäytetyö aloitettiin parityöskentelynä, mutta opinnäytetyöparin henkilökohtaiset syyt projektin aikana vaikeutti tasavertaisen työnjaon toteutumista. Vilkka
& Airaksinen (2003) tuovatkin kirjassaan esille, että tasavertainen työnjako opinnäytetyössä tulee toteutua sovitusti. Opinnäytetyön kirjallisessa vaiheessa Vaasan
ammattikorkeakoulun koulutuspäällikkö antoi luvan jatkaa opinnäytetyötä yksin.
Lapsiperhetoiminnan käynnistäminen Vaasassa oli MS-tautia sairastaville perheille vapaaehtoista. Ohjaustilanteissa toimin kannustavasti osallistujia osallistumaan,
mutta kunnioittaen mikäli osallistuja ei halunnut osallistua toimintaan. Toiminta
auttoi MS-tautia sairastavia ja heidän perhettään jaksamaan arjessa. Lapsiperhetoimintaan osallistuvat saivat luotua uusia ystävyyssuhteita, ja saivat samassa
elämäntilanteessa olevilta henkilöiltä vertaistukea. Tapahtumissa käytävät keskustelut olivat luottamuksellista, eikä henkilöitä voi tunnistaa opinnäytetyön kirjallisessa osuudessa. Kirjallisessa työssä käytetyt kommentit oli kirjoitettu sanatarkasti, tällä kunnioitettiin osallistujien näkemystä tapahtumista. Kaikki kerättävä
tieto tuhottiin asianmukaisesti opinnäytetyön päätyttyä. Lapsien tai Vaasanseudun
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neuroyhdistyksen jäsenten nimiä ei käytetä opinnäytetyössä, koska halusin toimia
ammatillisesti ja eettisesti.
Opinnäytetyön kirjallisessa osuudessa käytettiin mahdollisimman uutta tietoa ja
käytetty kirjallisuus oli puolueetonta. Vanhaa kirjallisuutta käytettiin vain niissä
tapauksissa, missä teoria ei ollut muuttunut, tai uudempaa tietoa ei ollut saatavilla.
Kirjallisen työn kirjoitustyyli pyrittiin pitämään loogisena, sekä helposti luettavana erilaisien taulukoiden avulla.
Keskustelutilanteissa kunnioitettiin osallistujien yksityisyyttä. Mikäli osallistuja
halusi keskustella opiskelijan kanssa tämä mahdollistettiin, mutta opiskelija ei
nostanut arkoja asioita puheenaiheeksi, koska osallistujalla sairaus voi olla vielä
kieltämisvaiheessa.
7.4 Arviointi
Toimintaa arvioitiin tapahtumien aikana siten, että kyseltiin osallistujilta, ”Mitä
toivoisivat ja ”Mitä tykkäsivät kyseisestä tapaamisesta”. Arviointi pyrittiin toteuttamaan avoimin kysymyksin, että saatiin mahdollisimman kattava palaute toiminnasta. (Keskinen 2015, 73–76.) Saatu palaute oli pääsääntöisesti positiivista. Palautteessa kävi ilmi, että lapsiin kohdistuvaa toimintaa tulisi toteuttaa enemmän.
Suullista ja kirjallista palautetta hyödynnettiin uusien tapaamisten kehittämisessä
ja suunnittelussa. Osallistujat toivoivat viimeiseltä tapaamiselta HopLop sisäleikkipuistoa, mikä toteutettiin. Saatua palautetta käytettiin myös opinnäytetyön kirjallisessa osuudessa. Tässä opinnäytetyössä ei arvioitu lasten toimintaa, mikä jälkikäteen ajatellen olisi ollut arvokasta tietoa jatkotapahtumia suunnitellessa.
Jokainen tapahtuma reflektoitiin opiskelijoiden kesken ja läpikäytiin kyseisen tapahtuman heikkoudet ja vahvuudet. Tapahtumien purkaminen auttoi seuraavan
tapahtuman suunnittelussa ja toteuttamisessa, koska ongelmakohtiin pystyttiin
reagoimaan ennenaikaisesti. Tapahtumien suunnittelu ja toteuttaminen oli myös
opettavainen kokemus. Lasten toimintaa suunnitellessa toiminta suunniteltiin pedagogisesti ja lasten ikätasoisesti. Aktiviteeteille oli selkeä toimintasuunnitelma,
mutta toimintaa muokattiin aina lapsilähtöisesti. Tapahtumia toteuttaessa kasvoin
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ammatillisesti ryhmän ohjaamisessa ja keskustelutaidot kehittyivät keskustelutilanteissa. Kykenin havaitsemaan myös ristiriitatilanteita, mitkä eivät sopineet
omiin arvoihini, mutta kykenin erottamaan ja käsittelemään tämän ammatillisesti.
Tapahtumien ilmapiiri oli rento, mikä mahdollisti opiskelijan ja osallistujien keskustelemisen aroistakin asioita, ilman että osallistujat tai opiskelija koki tilanteen
vaivaannuttavaksi. Keskustelutilanteissa pystyin käyttämään palveluverkoston
tuntemusta. Osasin erotella mitkä ovat esimerkiksi sosiaalitoimen ja mitkä ovat
Kelan tuottamat palvelut ja mitenkä näitä haetaan.
Itselleni oli opettavainen kokemus toimia projektissa, koska suoranaisesti en ollut
ennen toiminut yhdistyksen projektissa. Koin tämän olevan ammatillisesti kasvattava. Projekti oli kokonaisuudessa opettavainen kokemus, koska pääsin näkemään
koko projektin elinkaaren ja siihen liittyvät elementit. Koin vastuun tunteen positiivisena asiana koko projektin ajan. Kokemus siitä, että sain toimia itsenäisesti,
mutta valvotusti oli työelämän kannalta kasvattava kokemus.
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LIITE 1 e-kysely.
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LIITE 2 Saateviesti.
Hei!
Tapaaminen HopLopissa oli menestys ja tästä innostuneena löin lukkoon seuraavan tapaamiskerran toiveiden mukaan.
Seuraava tapaaminen on siis:
HopLop mötet blev en succé och det glada mig eftersom jag låsa nästa möte efter dina önskemål.
Nästa möte är därför:

• Grilli-ilta Koivulassa to 2.10.2016 klo 14-17
Lapsiperheiden tapaamiset jatkuu yhteisellä grilli-illalla sunnuntaina 2.10. klo 1417 Vaasan sokeiden kesäpaikassa Koivulassa Isolahdessa, Huvilatie 31, Vaasa. Tarjolla on
pelejä, rentoa yhdessäoloa, grillausta, kahvia ja mehua. Yhdistys hankkii ja tarjoaa makkarat, muut tarjottavat sekä kahvit ja mehut.
Tulkaa rentoutumaan koko perheen voimin!

• Grillkväll i Koivula torsd. den 2.10. kl. 14-17
Möten för barnfamiljer fortsätter med en gemensam grillkväll söndagen den 2.10. klo 1417. vid Koivula. Koivula är sommarställe för Vaasan Sokeat i Storviken, Villavägen 31, Vasa.
Det erbjuds spel, fri samvaro, grillning, kaffe och saft.
Föreningen står för och skaffar korv, andra tillbehör, kaffe och saft.
Kom med och slappna av med hela familjen!

Syksyisin terveisin,
Opiskelija

