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This thesis is aimed at improving young people peer group activities in the primary school of Kaarina.
At best, peer groups work excellently and young people involved in those activities gain the experience
of inclusion and success that they would not otherwise achieve. At times the compilation of groups is
challenging and there have not been enough participants. In this case, the group activity may abort
during the period of operation, if one or two young people left out.
The aim of the research is to understand the process of peer group activity and to compress its
theoretical basis to an easily understandable form. This is aiming at maintaining the quality of
guidance and the popularity of peer group activities. Because social pedagogical orientation includes
continuous assessment of the activity and the quality of the activity is variable, there is a need for
clarification of the knowledge base.
The structure of my thesis consist of the theoretical presentation of the topic and the presentation of
the processes of the group activity and development needs. The knowledge base of the thesis opens
up concepts that are essential for peer group activities, such as social pedagogical work, social
reinforcement, peer support and group dynamics. In addition, I opened the basis of whole process of
peer group activity.
The method for collecting the research material was a focused interview. Interviewees are
professionals involved in peer group activities in different ways. The material gathered through the
theme interviews created a new, concise description of the different stages and responsibilities of the
peer group work in Kaarina. In addition, on the basis of the development ideas, I will create a guide
for the group counsellor, especially assisting new instructors. This thesis output will be used by the
subscriber to clarify the operating model, assist marketing, and guide peer group activities to support
the transfer of tacit knowledge. At the same time, the intention is to stimulate discussion in the spirit
of the social pedagogical approach and develop the model of guiding peer group activities.
In the spirit of social pedagogy, this development work is not at end. This thesis is one part of
continuous evaluation and development work. It includes development suggestions that can be
deployed as those are. But they must also be subjected to continuous evaluation and practices
developed and modified as necessary. As is the case allways in youth work, that improvement need
comes from the youth. Operational structures are not important in themselves, but support for the
well-being of young people.
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1

JOHDANTO

Toimiessani itse uutena vertaisryhmän ohjaajana 2015-2016 käytettiin uuden ohjaajan
toimintaan tutustuttamiseen Valtteri Kivelän ja Juho Lempisen kirjoittamaa Arki Hallintaan -teosta. Teos on hyvä ja kattava, mutta sen haltuun ottamiseen menee aikaa.
Välttämättä se ei yksiselitteisesti vastannut kaikkiin mielessäni pyöriviin kysymyksiini,
jos se nyt olisi edes ollut mahdollista. Kun keväällä 2017 erään ryhmän lopetuspalaverissa tuli esiin kokeneemmilta ohjaajilta toivomus vertaisryhmätoiminnan hyvien käytänteiden kokoamisesta yksiin kansiin, ajatus toimintaoppaasta jäi kytemään mieleeni.
Ohjaajat ovat kaivanneet lyhyttä käsikirjamaista esitystä ryhmien ohjaamisesta ja hyväksi todetuista käytänteistä.
Samaan aikaan Erika Raitanen selvitti omassa opinnäytetyössään Kaarinan vertaisryhmätoimintaa toiminnan ja tarpeen kohtaamisen näkökulmasta. Hänen tutkimuksensa
mukaan vertaisryhmätoiminnan suurimmat kehityskohteet koskivat johtajuutta ja toiminnan rikkonaisuutta. Näiden tehostamiseen kehitysehdotuksiksi hän nimesi markkinoinnin tehostamisen, toiminnan käytännön toteutuksen uudelleen pohtimisen, toimintakauden keston ja ajoituksen säätämisen, johtamisen ja yhteistyön tehostamisen
sekä konkreettisen toimintaoppaan luomisen. (Raitanen 2018 25-29; 32-36.) Näiden
kehittämisehdotusten eteenpäin viemiseksi tässä opinnäytetyössä on lähdetty hakemaan ryhmätoimintaan selkeitä käytännön linjauksia ja tekemään tilaajalle konkreettista opasta vertaisryhmätoiminnan ohjaamiseen.
Kaarinan kaupungin vertaisryhmätoiminta on alkanut osana KOTA – Lasten ja nuorten hyvinvointi ry:n kehittämishanketta 2009-2014. Toiminta on vakiintunut Kaarinaan käytettäväksi erityisesti nuorten, joilla ei ole harrastuksia sekä hiljaisten ja syrjään jäävien nuorten tukemiseen (Lempinen 2014, 11). Toiminta perustuu kehittämishankkeessa käytettyyn arjen hallinta -malliin, minkä perustana on sosiaalipedagoginen työorientaatio ja tavoitteena sosiaalinen vahvistuminen. Lempisen ja Kivelän mukaan Arjen hallinta on toiminnallista, kokemuksellista ja välitöntä palautetta antavaa
omaan elämään ja lähiympäristöön vaikuttamista. Lisäksi keskeistä on osaaminen, tiedon hankinta- ja käsittelytaidot sekä vuorovaikutustaidot. (Kivelä & Lempinen 2009,
12).
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Tutkimuksellisen kehittämistyön tilaaja on Kaarinan nuorisopalvelut. Siellä työskentelee tällä hetkellä vakituisina täysaikaisina työntekijöinä nuorisopalvelujohtaja, toimistosihteeri, kuusi nuorisotyöntekijää, erityisnuorisotyöntekijä ja kaksi etsivää nuorisotyöntekijää (Kaarina 2019). Lisäksi nuorisopalveluissa käytetään tuntityöntekijöitä
sekä opiskelijoita tilanteen ja tarpeen mukaan.

2

TUTKIMUSASETELMA

Tässä luvussa kuvataan kehittämistyön toimintaympäristöä, Kaarinan yläkouluikäisille nuorille kohdennettua pitkäkestoista ja suljettua vertaisryhmätoimintaa. Lisäksi
kuvataan tämän opinnäytetyön tutkimusongelmaa ja siitä johdettuja tutkimuskysymyksiä sekä kuvataan tutkimusaineiston keruusta ja analyysista.

2.1

Kaarinan vertaisryhmätoiminnan esittely

Johdannossa kirjoitin vertaisryhmätoiminnan alkaneen osana KOTA ry:n hanketta.
Kaarinan kaupunki oli mukana hankkeessa 2009-2011, minkä jälkeen toimintaa alettiin pyörittää kaupungin omin voimin. KOTA on edelleenkin taustavaikuttajana ja saatavilla kouluttamaan ohjaajia. Vertaisryhmätoiminnan rahoitus tulee kolmesta kohteesta; nuorisotoimelta (1000€/ryhmä), perhekeskukselta (1000€/ryhmä) ja sivistyspalveluilta (500€/ryhmä). Näin ollen on luontevaa, että myös ryhmänohjaajia tulee
jokaiselta taholta. Lisäksi Piikkiön seurakunta toimii aktiivisesti sekä ohjaajaresurssin
että taloudellisen lisäresurssin myötä.
Vertaisryhmätoiminta on pääasiassa 7.-8. -luokkalaisten nuorten elämänhallinnan tukemiseen tarkoitettu kohdennetun nuorisotyön muoto. Ryhmät kokoontuvat pääsääntöisesti kerran viikossa, noin kaksi tuntia kerrallaan koko koulujen lukuvuoden ajan.
Vertaisryhmät ovat niin sanottuja suljettuja ryhmiä, eli niiden kokoonpano lyödään
lukkoon toimintakauden alussa, eikä uusia ryhmäläisiä oteta kesken lukuvuoden. Ryhmät ovat yleensä koostuneet vain yhdestä sukupuolesta. Kuitenkin ryhmät voivat olla
joko sukupuolen mukaan jaoteltuja tai sekaryhmiä, ensisijaisesti ryhmän ja ryhmäläis-
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ten tarpeiden ja tavoitteiden määrittelemänä (Kivelä & Lempinen 2009, 32). Toiminnassa on käytetty niin sanottua kolmikantaista mallia. Tämä tarkoittaa ryhmäkertojen
teeman vaihtelua kolmen eri osa-alueen; kotipesän, harrasteen ja seikkailun kesken.
Kotipesä on paikka, jossa ryhmä kokoontuu. Yleensä harraste- ja seikkailukertoja varten kokoonnutaan myös kotipesälle. Kotipesä on ryhmän yhdessäoloon sopiva paikka,
missä on mahdollisuus ruuanlaittoon. Kotipesäkerrat ovat tarkoitettu toiminnan
suunnitteluun ja reflektioon sekä nuoren omaan oppimiseen itsestä yksilönä ja ryhmän
jäsenenä. Kotipesäkerroilla painotutaan keskusteluun ja ajatustenvaihtoon, voidaan
harjoitella tunnetaitoja tai toiminnan suunnittelutaitoja ryhmässä.
Harrastekerrat ovat nimensä mukaisesti erilaisiin harrasteisiin tutustumista ja niiden
kokeilemista. Koska toiminta on pääasiassa kohdennettu nuorille, joilla ei ole juurikaan harrastuksia tai kavereita, harrasteet tulisi valita siten, että ne ovat nuorten mielenkiinnon herättäviä ja mieluisia sekä mahdollisia harrastaa jatkossa itsenäisesti.
Harrasteiden tulisi myös tukea ryhmän tavoitetta.
Seikkailu voidaan määritellä laajasti omien rajojen hakemiseksi ja niiden ylittämiseksi.
Seikkailu toiminnallisena menetelmänä sopii nuorten rohkaisuun ja itsetunnon vahvistamiseen, ryhmän perustehtävän tukemiseen. Toiminnalliset menetelmät aktivoivat ryhmäläisiä osallistumaan ja ilmaisemaan itseään (Kivelä & Lempinen 2009, 18;
25).
Ryhmän tapaamisten rakenne on yleensä hyvin samankaltainen. Alussa on yhteisruokailu yhteenkuuluvuuden tunteen vahvistajana. Ruokailun jälkeinen toiminnallinen
osuus voi olla seikkailua, harrasteisiin tutustumista, pelaamista tai itsetunnon vahvistumiseen tähtäävää keskustelua, usein kuitenkin toiminnallisten menetelmien tukemana. Lopussa on syytä jättää aikaa palautteelle. Toimintakerran reflektio koostuu
päällimmäisten tunteiden purusta, tapahtuman kuvailusta, kokemuksen kuvailusta,
syventävästä analyyttisestä oppimista aiheuttavasta palautteesta ja tulevaisuuteen
suuntautumisesta (Kivelä &Lempinen 2009, 25-26).
Ryhmätoimintaa johdetaan ammatillisesti. Koska mukana on usealta toimialalta tulevia toimijoita, on kysymys moniammatillisesta toiminnasta. Keskeisenä on kuitenkin
asiakas ja hänen tarpeensa, eli tässä tapauksessa yläkouluikäinen, tuen tarpeessa oleva
nuori. Alaikäisten asiakkaiden ollessa kyseessä toimijoiksi muodostuu osaltaan myös
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heidän huoltajansa. Ryhmätoiminnan asiakkaiden valinnasta vastaa moniammatillinen työryhmä. Se koostuu koulun, perhekeskuksen ja nuorisotyön ammattilaisista.
Käytännössä näitä ovat kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja, koulunuorisotyöntekijä ja alueellinen- tai erityisnuorisotyöntekijä. Ryhmätoimintaan saattaa ohjautua
nuoria myös perhekeskuksen kautta, mutta heidän roolinsa on jäänyt viime vuosina
pienemmäksi. Ryhmätoiminnan ohjaajat ovat yleensä ainakin osittain samoja ammattilaisia. Lisäksi tarvittaessa käytetään nuorisotoimen muuta henkilökuntaa tai ulkopuolista ohjaajaresurssia. Ohjauksessa voidaan käyttää muuttuvana apuna myös ulkopuolista ohjaajapalvelua, esimerkiksi KOTA ry:n ohjaajia, muita yhdistyksiä tai maksullisia ohjauspalveluita. Ryhmätoimintaa johtaa nuorisopalvelujohtaja.

2.2

Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset

Tämän laadullisen kehittämistyön tutkimuskohde on vertaisryhmätoiminnan prosessi, tavoitteena sen ymmärtäminen ja tuottaminen lyhyesti ymmärrettävään muotoon. Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan mukaan prosessin kehittämisellä tähdätään toiminnan laadun ja tason parantamiseen, toiminnan tehostamiseen, ongelmatilanteiden hallintaan sekä kustannussäästöjen aikaansaamiseen
(JUHTA 2012,4). Usein halutaan myös lisätä prosessin mitattavuutta, selkeyttämisen
kautta vähentää tarvetta moninkertaisille työvaiheille sekä parantaa toimintaa ja luotettavuutta. Käytännössä prosessien kehittäminen johtaa usein uusien työtiimien
muodostamiseen tai uuteen prosessien organisointitapaan. Muutoksen on tarkoitus
johtaa jatkuvaan kehittämiseen ja vaikutusten mittaamiseen. (Mt 2012,4.)
Vertaisryhmätoiminta perustuu sosiaalipedagogiseen työotteeseen. Sen tavoitteena on
nuorten sosiaalinen vahvistuminen ja vertaistuki. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi
on tarpeellista ymmärtää perusteet myös ryhmän muodostamisen ja toiminnan perusilmiöistä. Tämän, kuten muunkin työelämälähtöisen tutkimuksen tavoite on teorian,
kokemusten ja ammattikäytäntöjen yhdistäminen (Vilkka 2015,18).
Tutkimuksen pääkysymykseksi tarkentui tutkimusprosessin aikana kysymys siitä, miten vertaisryhmätoiminnan laatua pidetään tasaisena ja ryhmien suosio pysyy yllä.
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Tästä johdetut tutkimuskysymykset ovat:

1. Miten vertaisryhmiä tulisi markkinoida sosiaalisen vahvistumisen tarpeessa
olevien nuorten tavoittamisen tehostamiseksi?
2. Miten ryhmätoiminnan toiminnallinen laatu vastaa nuorten tarvetta ja millä
toimenpiteillä laatua voidaan kehittää?
3. Millä keinoin vertaisryhmätoiminnan ammattilaiset selkeyttäisivät ryhmätoiminnan johtamista ja yhteistyötä?
4. Mitkä ovat vertaisryhmätoiminnan ammattilaisten mielestä keskeisiä seikkoja
käytännön ryhmätoiminnan ohjaamisessa?

Käytännön ryhmäohjaamisen kysymystä kartoitettiin uuden ohjaajan näkökannalta,
mitä ohjaajan oppaassa tulisi olla. Tarkoitus oli siis selvittää, mitä uuden ohjaajan tulisi ryhmätoiminnasta tietää ja osata.
Toiminnan selkeyttämisen tavoitteen saavuttamiseksi tässä työssä on perehdytty alan
kirjallisuuteen ja haastateltu ohjaajia kokemuksen ja ammattikäytäntöjen selvittämiseksi sekä kehittämisehdotusten saamiseksi. Työn konkreettisena tuotoksena on
ohjaajan käsikirja, missä teoreettinen viitekehys on tiivistetty ja selkeytetty sekä mahdollisesti uudelleen ymmärretty. Käsikirjan tehtävä on mahdollistaa ohjaajilla olevan
hiljaisen tiedon siirtyminen ja aiheuttaa keskustelua prosessin tärkeimpien osa-alueiden keskeisimmistä lähtökohdista. Lisäksi käsikirjaan kerätään esimerkkimallit kaikista ryhmätoiminnan ohjaamisessa tarvittavista lomakkeista. Näin helpotetaan ohjaajien työtä ja pyritään toiminnan tasalaatuisuuteen. Käsikirjan laatimisessa on käytetty apuna vertaisryhmätoiminnan olemassa olevia materiaaleja ja ohjaajien kokous
muistiinpanoja.
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2.3

Aineiston keruu- ja analyysimenetelmät

Tämän kehittämistyön tutkimusote on kvalitatiivinen. Laadullinen tutkimus perustuu
nimensä mukaisesti saadun tiedon laatuun. Koska tämän työn tarkoitus on nimenomaan toiminnan laadun parantaminen, koin laadullisen lähestymistavan juuri tähän
työhön sopivaksi. Laadullisessa tutkimuksessa ei aineiston määrää voida etukäteen
määritellä, joten tutkimusaineistoa kerätään ja analysoidaan samanaikaisesti koko tutkimusprosessin ajan. (Kananen 2017, 52-53.) Voidaan myös puhua tutkimuksen saaneen vaikutteita konstruktiivisesta tutkimuksesta, vaikka kysymys on paremminkin tapaustutkimuksesta (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti. 2009, 38, 52-54).
Opinnäytetyöni aineiston keruussa käytin monimetodista lähestymistapaa. Aineistotriangulaatio lisää tutkimuksen kattavuutta ja vähentää luotettavuusvirheitä (Vilkka
2015, 70-72; Ojasalo ym. 2009, 94). Aineiston keruun menetelmänä olen käyttänyt
teemahaastattelua. Aineisto muodostuu teemahaastattelun tuloksista. Lisäksi aineistona on käytetty muutamia vertaisryhmätoiminnan julkaisemattomia dokumentteja,
kuten kokousmuistioita ja aikatauluja. Niiden käyttö on ollut vertailua haastatteluaineistoon, antavatko dokumentit samansuuntaisen kokonaiskuvan kehittämiskohteesta. Muu kirjallinen materiaali on lähinnä tukenut ennakkokuvan luomista ja auttanut tilaajalle tehdyn ohjaajan oppaan tuottamista. Haastateltavina ovat olleet vertaisryhmätoiminnassa eri tavalla mukana olevat Kaarinan kaupungin työntekijät.
Teemahaastattelu on todennäköisesti yleisin tutkimushaastattelun muoto. Teemahaastattelu perustuu siihen, että tutkijalla on jonkinlainen ennakkokäsitys tutkittavasta ilmiöstä (Vilkka 2015, 124.). Teemahaastattelu on eräänlainen tutkijalähtöinen
keskustelu, jossa tutkija pyrkii vuorovaikutuksessa haastattelijan kanssa saamaan
esille tutkimusongelman kannalta kiinnostavat asiat (Eskola & Vastamäki 2015, 2728). Keskustelu alkaa usein käsittelemällä asioita yleisellä tasolla ja etenee siitä yksityiskohtaisempiin seikkoihin. (Ojasalo ym. 2009, 28.)
Tutkimus sisältää myös piirteitä osallistuvasta havainnoinnista. Koska toimin itse vertaisryhmän ohjaajana, on luonnollista, että omat arkihavaintoni ovat vaikuttaneet
taustatietona tutkimuksen kulkuun. Kuitenkaan systemaattisia ja kontrolloituja observointimenetelmiä en tässä tutkimuksessa ole käyttänyt. Teemahaastattelussa tarvittavan ennakkotiedon muodostumista tuki työskenteleminen ryhmäohjaamisen parissa
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sekä vapaamuotoiset keskustelut muiden ryhmäohjaajien kanssa. Ennakkotiedon perusteella laadin haastattelurungon (LIITE 1), sekä pystyin tarttumaan keskustelun aikana ilmenneisiin mielenkiintoisiin aiheisiin. Haastattelurunko muokkautui tutkimuksen aikana paljon. Siksi koin tarpeelliseksi tehdä yhdelle haastatelluista täydentävän ja tarkentavan haastattelun.
Tutkimuksessa haastattelin yhteensä kuutta eri henkilöä. Haastateltujen määrä ei ole
suuri, mutta vastauksista alkoi näkyä samankaltaisuuksien toistuminen eli saturaatiopisteen saavuttaminen (mm. Vilkka 2015, 152; Eskola & Vastamäki 41). Määrää tärkeämmäksi koin sen, että haastateltavat edustivat kaikkia toiminnan vakinaisia rahoittajia, nuorisopalveluita, koulutoimea ja perhekeskusta. Haastatellut edustivat työntekijöitä moniammatillisesti ja edustivat myös työ- ja ohjauskokemukseltaan monipuolisesti vertaisryhmätoiminnan työntekijöitä. Tämän vuoksi en kokenut tarpeelliseksi
haastatella useampia henkilöitä.
Haastattelut toteutettiin haastateltavien valitsemassa paikassa ja heille mahdollisimman sopivana ajankohtana, jotta haastattelutilanne saataisiin mahdollisimman luontevaksi ja ilmapiiri vapautuneeksi. Luontevuuden vuoksi en nauhoittanut ensimmäisiä
haastatteluja lainkaan. Puolet teemahaastatteluista nauhoitettiin, puolessa haastatteluista kirjoitin vastausten avainkohdat muistiin. Yhdelle haastatellulle tehty täydentävä haastattelu nauhoitettiin. Aineiston käsittelyn kannalta haastattelun nauhoittaminen oli kuitenkin parempi ratkaisu.
Nauhoitetut haastattelut litteroitiin käyttämällä apuna Applen Sirin sanelutoimintoa.
Luin kuuntelemaani haastattelua Sirille, joka muutti sen tekstiksi Word-tiedostoon.
Ohjelma tunnisti ääneni paremmin kuin nauhoituksen, joten näin toimien tekstiin tehtävien korjauksien määrä jäi pienemmäksi. Nauhoitettua materiaalia kertyi yhteensä
hieman yli kolme tuntia. En purkanut nauhoitteita sanatarkasti, vaan litteroinnin tarkkuudessa painotin tutkimusongelmien kannalta keskeisiä asioita. Toisin sanoen jätin
pois ylimääräiset pohtimiseen liittyvät äännähdykset ja tutkimusaiheeseen kokonaan
kuulumattomat keskustelun osat. Tämä oli mahdollista, koska haastattelin itse kaikki
haastateltavat ja tunsin aineiston hyvin (Hirsjärvi ym. 2001, 142).
Teemahaastattelun kysymykset etenivät teemoittain aika lähellä tutkimusongelmia.
Tämän vuoksi aineiston teemoittelu oli melko helppo tehdä. Tutkimuskysymysten
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kannalta keskeiset vastaukset ryhmiteltiin markkinoinnin kehittämisideoihin, toiminnallisuuden haasteisiin vastaamiseen, kokonaisprosessin selkeyttämiseen ja johtamisen sekä käytännön ryhmäohjaamisen kategorioihin. Samaa ryhmittelyä käytin myös
muistiinpanojen varassa tehtyjen haastattelujen vastausten purkuun.
Kirjalliseen muotoon pilkotusta materiaalista etsin yhteisiä nimittäjiä ja toistuvia ajatuskokonaisuuksia. Nämä ajatuskokonaisuudet pyrittiin sitomaan ryhmätoiminnan
prosessin vaiheisiin, sen tavoitetta sosiaalista vahvistamista tukeviksi toimenpiteiksi
tai toimintaehdotuksiksi.

3

VERTAISRYHMÄTOIMINNAN TIETOPERUSTA

Tässä luvussa selvennän vertaisryhmätoiminnan taustalla vaikuttavia käsitteitä. Samalla pyrin kuvaamaan miten käsitteet liittyvät juuri Kaarinan vertaisryhmätoimintaan. Koko työn lähtökohta on sosiaalipedagogisessa työotteessa. Sen mukaan työtä on
jatkuvasti arvioitava ja arvioinnin mukaan kehitettävä.

”Työn sosiaalipedagogisuuden tunnistaminen ja sosiaalipedagogisen orientaation omaksuminen tietoisesti toimintaa ohjaavaksi tausta-ajatteluksi voi
kuitenkin tarjota käytännön työn kehittämiseen vahvan tuen. Jos nuorisoalan työlle rakennetaan sosiaalipedagogista viitekehystä, voi työntekijä
saada toiminnalleen teoreettisen perustan, jonka avulla on helpompi ymmärtää työssä kohdattavia ilmiöitä, jäsentää työn tavoitteita ja kehittää toimintatapoja. ” (Nivala & Ryynänen 2017,75.)

Määritellyt käsitteet on valittu vertaisryhmätoiminnan toimivuuden ja sen tavoitteiden
näkökulmasta. Käsitteistä sosiaalipedagogiikka ja sosiaalinen vahvistaminen ovat lähellä toisiaan. Halusin tähän avata molemmat, koska Kivelä & Lempinen (2009) korostavat sosiaalipedagogisen työotteen merkitystä arjen hallinnan -mallin taustateoriana. Vaikka sosiaalinen vahvistaminen terminä jäi pois vuoden 2016 Nuorisolaista
(Nuorisolaki 21.12.2016/1285), halusin ottaa sen tähän mukaan kuvaavampana ja laajempana terminä kuin esimerkiksi pelkkä osallisuus. Vertaistuki, vertaisryhmä ja ryhmädynamiikka ovat avattu myös sitä silmällä pitäen, että ryhmätoiminnan tavoittei-
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den saavuttaminen riippuu näiden onnistumisesta. Valitut käsitteet eivät ole yksiselitteisiä, vaan laajoja kokonaisuuksia. Määrittelyssä pyrin tiiviyteen ja kiteyttämään määritelmän keskeisen ytimen.

3.1

Sosiaalipedagoginen työote

Peruslähtökohtana sosiaalipedagogiikassa on kysymys siitä, miten yhteiskunnan tulisi
toimia syrjäytyvien jäsenten kanssa, jotka eivät integroidu toivotulla tavalla yhteiskuntaan (Hämäläinen & Kurki 1997, 14). Sosiaalipedagoginen toiminta on kasvatuksellista
elämänhallinnan tukemista (Danska-Honkala & Poteri 2011, 136). Sosiaalipedagoginen työote tarkoittaa ajattelutapaa siitä, miten tulisi työskennellä. Se ei kuitenkaan
määritä suoranaisesti mitä tai millaisia menetelmiä tulisi käyttää.
Sosiaalipedagogiikan tavoitteeksi voi määritellä ihmisten hyvän elämän edellytysten
edistämisen kasvatuksellisesti. Sosiaalipedagogisessa toiminnassa on kyse kaikkia
koskevasta yleisestä sosiaalisen kasvun tukemisesta ja erityisestä kasvatuksellisesta
auttamisesta inhimillisissä ja sosiaalisissa ongelmissa. Sosiaalipedagoginen työ tukee
pääsemistä mukaan vuorovaikutuksellisiin suhteisiin yhteisöissä ja kiinnittymistä hyvinvoinnin kannalta olennaisiin toimintaympäristöihin yhteiskunnassa. (Nivala &
Ryynänen 2017, 77.) Filanderin (2014,91) mukaan nimenomaan yhteys sosiokulttuuriseen ympäristöön kasvun ja kasvatuksen kysymyksissä, erottaa sosiaalipedagogisen
näkemyksen omaksi käsitteekseen. Nivala & Ryynänen nostavat esiin integraation ja
emansipaation käsitteet. Heidän mukaansa sosiaalipedagogiselle ajattelulle on luonteenomaista myös yhteiskunnallinen kriittisyys, eli integraation lisäksi tavoitteena on
emansipaatio, vapautuminen tukahduttavista, ei-toivotuista käytännöistä ja rakenteista. Näin ollen sosiaalipedagoginen toiminta pyrkii tukemaan paitsi paikan löytämistä yhteiskunnassa myös kriittisen ajattelun ja toiminnan valmiuksia, perustana
pyrkimys tukea ihmisten yhteiskunnallista osallisuutta ja toimijuutta. (Nivala & Ryynänen 2017, 81.)
Sosiaalipedagoginen toiminta perustuu aina dialogiin, ihmisten väliseen tasa-arvoiseen vuorovaikutukseen. Osallistuminen kaikkiin toiminnan vaiheisiin (suunnittelu,
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toteutus, palaute), on tärkeä perusajatus. Sosiaalipedagogista työotetta toteuttava ohjaaja on mukautuva ja joustava toiminnan mahdollistaja. (Hämäläinen & Kurki 1997,
49; Danska-Honkala & Poteri 2011, 135.)

3.2

Sosiaalinen vahvistaminen

Sosiaalisen vahvistaminen on yksilön ja yhteisön kasvun tukemista tavoitteena hyvinvointi. (Lundbom & Herranen 2011, 6; Mehtonen 2011, 21-22.) Kyse on työorientaatiosta, tavoitteesta ja ammatillisen osaamisen erityisyydestä. Se on ehkäisevää työtä, elämänhallinnan tukemista ja moniammatillista hyvinvoinnin, vaikuttamisen ja osallisuuden kokemusten ammatillista ohjaustyötä. (Mehtonen 2011, 13.) Sosiaalisen vahvistamisen määritellään olevan kokonaisvaltaista ja moniammatillista elämänhallinnan, hyvinvoinnin ja osallisuuden tukea. Se on osa ehkäisevää työtä, minkä pyrkimyksenä on tukea nuoren kiinnittymistä yhteisölliseen toimintaan ja aktiivista kansalaisuutta. (Kuure 2015,8.)
Yhteiskunnan lisääntyneen polarisaation voidaan todeta lisänneen sosiaalisen vahvistamisen tarvetta nuortenkin keskuudessa (Lundbom & Herranen 2011, 6). Näin ollen
nuorten vertaisryhmätoiminnan järjestäminen, ylläpitäminen ja kehittäminen on tullut yhä tärkeämmäksi. Sosiaalinen vahvistaminen on osana sosiaalipedagogista viitekehystä, tavoitteenaan sosiaalinen vahvistuminen ja osallisuuden tunteen kasvu sekä
yhteiskunnallisena tavoitteena sosiaalisen pääoman lisääntyminen.
Moniammatillinen sosiaalinen vahvistaminen vaatii ohjaajalta vankkaa ryhmäprosessien taitamista ja ohjausosaamista sekä yksilöiden kanssa että yhteisöissäkin toimiessa
(Mehtonen 2011, 21-22). Sosiaalisen vahvistumisen on sanottu tapahtuvan vuorovaikutuksessa aktiivisesti toimien. Näin ollen toiminnallisten menetelmien käyttö on hyvin luontevaa. (Kivelä & Lempinen 2009, 61‒64.)
Käytännön nuorisotyössä nuorten sosiaalisen vahvistamisen keskeisimmät tukemisen
kohteet ovat;
1. vuorovaikutustaidot ja sosiaalinen toimintakyky,
2. itsetunto ja itsensä arvostaminen,
3. elämänhallinta ja osallisuus.
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Mainitut kolme tekijää toimivat sekä sosiaalityöllisessä, että kasvatuksellisessa viitekehyksessä kehittyvänä dialogisena suhteena. Dialogisuuden kehityksen taustalla on
erityisesti 2000-luvulla nuorten syventyneet ongelmat. Ongelmanratkaisu on vaatinut
moniammatillista yhteistyötä, mitä on edesauttanut kasvatuksellisen ja sosiaalisen
puolen ammattilaisten ammatillisen profiilin kehittyminen. (Kuure 2015, 32, 58.)
Edellä mainitut kolme tavoitetta sopivat myös Kaarinan vertaisryhmätoiminnan keskeiseksi ytimeksi. Ne ovat keskeiset syyt miksi vertaisryhmiä kannattaa järjestää ja
miksi niistä on hyötyä. Vahvistamalla keskeisiä ydintekijöitä syrjäytymisen vaara pienenee.

3.3

Vertaistuki ja vertaisryhmä

Varhaisista teoreetikoista Vygotsky korosti vertaissuhteiden ja vertaisten yhteistyön
merkitystä oppimisen apuna (Karjalainen, Kuivakangas, Kyrönlampi & Rimpiläinen
2012, 7). Kropotkinin mukaan vertaistuki on yhteisön luontainen keino luoda sisäistä
sosiaalista tyytyväisyyttä sekä lisätä yhteisön jäsenten tietoisuutta asioista (Lasanen
2017, 44). Sosiaalisesta tyytyväisyydestä päästään helposti osallisuuden tunteen, kokemukseen oman elämän hallinnan ja vaikutusmahdollisuuksien kasvamiseen. Vertaistukikäsitteiden yhteisiä määrittäviä tekijöitä ovat hengenheimolaisuus, samankaltaisuus, yhteenkuuluvuus, kokemuksellisuus sekä tuen ja tiedon saaminen. (Mikkonen
2011, 206.) Skerfvingin (2014, 1‒6) mukaan aikaisemmat tutkimukset osoittavat lapsien saavan vertaistukea ryhmissä, jotka kokoontuvat ennalta määrätyn ajanjakson aikana tietyn määrän noin parin tunnin ajan. Jokaisella kerralla on oma tarkemmin käsiteltävä teemansa, mutta tapaamisten perusrunko pysyy samana. (Lasanen 2017, 45.)
Vertaisryhmällä on yleensä kaksi tavoitetta, asiatavoite ja tunnetavoite. Ryhmän perustehtävä vaikuttaa asiatavoitteeseen, ryhmässä opitaan yhdessä ja sovelletaan tietoa.
Tunnetavoite kertoo ryhmän pyrkimyksestä pysyä koossa ja saavuttaa riittävä kiinteys.
Tunnetavoitteella on psykologinen ja sosiaalinen peruste. (Järvinen, Nordlund & Taajamo 2006, 19.) Vertaistuessa ihmiset jakavat kokemuksiaan samoja asioita kohdanneiden kanssa sekä saavat heiltä tietoa, jota voivat omassa elämässä hyödyntää (Ny-
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lund 2005, 195). Riikka Korkiamäki on tutkinut nuorten vertaissuhteissa syntyvää sosiaalista pääomaa. Lyhyesti tiivistettynä sosiaalisella pääomalla tarkoitetaan ihmisten
välisessä kanssakäymisessä syntyviä hyvinvointia tuottavia asioista (Korkiamäki 2013,
16‒20). Hänen näkökulmastaan vertaisuus voidaan määritellä hyvin laajasti, esimerkiksi samassa koulussa käyviin tai samassa kaupungissa asuviin nuoriin (Mt., 48; ks.
Lasanen, 46). Susanna Hyväri määrittelee vertaistukiryhmän ja vertaisryhmän eroja.
Vertaistukiryhmässä tuetaan samassa kriisiytyneessä elämäntilanteessa olevia ryhmän
jäseniä. Vertaisryhmä taasen voi muodostua esimerkiksi yhteisen kiinnostuksen ympärille. (Hyväri 2005, 215.)
Kaarinan vertaisryhmät ovat suljettuja, toiminnallisia ja ammatillisesti johdettuja.
Vaikka ryhmän jäsenet tukevat toisiaan ja ryhmän toiminnalla on tavoitteet, ryhmän
jäsenten tilanne ei kuitenkaan ole välttämättä kriisiytynyt. Kyseessä on siis vertaisryhmä, jonka jäsenet saavat tukea toisiltaan. Vertaistuen avulla edistetään ryhmään
osallistujien hyvinvointia ja jaksamista (Salonen 2012, 12).
Vertaistukeen perustuvat suhteet edellyttävät kokemusten jakamista ja lisäksi vuorovaikutteista kohtaamista. Pelkkä kokemusten julkinen kertominen tai tunnustaminen
ei riitä. Eikä riitä pelkkä yleisönkään läsnäolo, vaan tarvitaan yhteisesti jaettu sosiaalinen tila, missä vastaanottajat ovat aktiivisia osallistujia. Vertaissuhteessa kokemuksen
vastaanottaja eläytyy toisen ihmisen läpikäymiin tilanteisiin ja tunteisiin niin kuin ne
olisivat voineet tapahtua hänelle itselleen. (Hyväri 2005, 225)

3.4

Ryhmä ja ryhmädynamiikka

Ryhmä on harvoin luontaisesti yhtenäinen, ristiriidaton ja perustehtäväänsä suuntautuva. Yksilön käytös muuttuu ryhmässä ryhmän paineen ja siinä vallitsevan dynamiikan mukaan. (Karjalainen ym. 2012, 12.) Siksi ryhmän ohjaajan on oltava tietoinen
ryhmän toimintaan ja kehitykseen liittyvistä ilmiöistä, jotta ryhmästä voidaan luoda
turvallinen oppimisen ja kasvun paikka.
Ryhmän kehitystä voidaan tarkastella Bruce Tucmanin (1965) mallin mukaan. Hänen
malliaan ryhmän kehitysvaiheista voidaan käyttää perustana ryhmätarkastelulle. Vaiheet on jaettu viiteen eri osaan:
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1. muodostusvaihe (forming),
2. kuohuntavaihe (storming),
3. sopimisvaihe (norming),
4. hyvin toimiva ryhmä (performing) ja
5. ryhmän lopettaminen (adjourning). (Kopakkala 2011, 48-51.)
Muodostusvaiheen aikana ryhmäläiset havainnoivat ryhmän käyttäytymistä ja toimintaa sekä etsivät paikkaansa ryhmässä. Näin he pyrkivät hahmottamaan itsensä ja roolinsa ryhmän osana. Muodostusvaiheessa ryhmä odottaa ohjaajaltaan ratkaisuja. Ryhmäläiset ovat varovaisia ja odottavalla kannalla. (Kopakkala 2011, 49.)
Kuohuntavaiheessa ryhmäläiset pyrkivät osoittamaan itsenäisyyttään ryhmässä. Kuohunta saattaa synnyttää pienempiä alaryhmiä, jolloin alussa määrittyneet valtasuhteet
muuttuvat. Kuohuntavaiheeseen kuuluu ohjaajan antamien tehtävien vastustaminen,
mutta samalla rohkeus kertoa omia mielipiteitä tai kommentoida toisten sanomisia
kasvaa. Kuohuntavaihe saattaa myös joskus jäädä kokonaan toteutumatta, tai toteutua
hyvin vähäisenä, mutta on erityisen selkeästi esillä erilaisissa terapiaryhmissä. (Kopakkala 2011, 49-50.)
Sopimisvaiheessa ryhmän osallistujat hyväksyvät toinen toistensa yksilöllisyyden ja alkavat muodostaa ryhmän sisäisiä normeja. Ryhmälle muodostuu yhteenkuuluvuuden
tunne. Vaikka vaikuttaa siltä, että jokaisen paikka ryhmässä on löytynyt ja ilmapiiri on
vapautunut, ryhmäläisillä saattaa olla omia itselleen tyypillisiä viestintätapoja puolustusmekanismina käytössä. Tämä liittyy yksilöllisyydestä tinkimiseen, ryhmäläiset ovat
korostuneesti ryhmän jäseniä. Se puolestaan voi johtaa salattuun pyrkimykseen vaikuttaa ryhmän toimintaan omien tavoitteiden mukaan ja epämiellyttävistä sosiaalisista tilanteista pakenemiseen. (Kopakkala 2011, 50.)
Hyvin toimiva ryhmä on kokonaisuus ja sen vuorovaikutussuhteet toimivat hyvin suhteessa ryhmälle asetettuihin tavoitteisiin. Ristiriitoja saattaa esiintyä, mutta ryhmä
pyrkii ja kykenee ratkaisemaan ne. Hyvin toimiva ryhmä on luova, tuottava ja tehokas.
Ryhmän energia ja toiminta suuntautuu ennen kaikkea toimintaan, ongelmanratkaisuun ja tehokkaaseen työskentelyyn. (Kopakkala 2011, 50-51.)

18

Ryhmän lopettamisen vaiheessa ryhmä lopettaa toimintansa ja hajoaa. Riippuen ryhmän keskinäisten suhteiden lujuudesta, voi lopetusvaihe aiheuttaa voimakkaita tunteita helpotuksesta masennukseen (Kopakkala 2011, 51.)

4

RYHMÄTOIMINNAN KAARI

Kaarinan vertaisryhmätoiminta noudattelee arjen hallintaan tähtäävän prosessin
kaarta. Se muodostuu ennakkoprosessista, ryhmän aloituksesta, suuntautumisesta
kohti välihuipennusta, välihuipennuksen käsittelystä, uudesta suuntautumisesta kohtia loppuhuipennusta, ryhmän lopettamisesta ja jälkiprosessista. Ryhmätoiminta voidaan toteuttaa lyhyempänä, vain yhden huipennuksen sisältävänä. Ensinnäkin olennaista on kokemuksellisen oppimisen työtapa sekä suuntautuvien, huipentavien ja käsittelevien vaiheiden vuorottelu. Toiseksi on otettava huomioon haasteiden kasvu huipentumasta toiseen. Kolmanneksi on olennaista ryhmän prosessiin liittyvä tietoisuus
ajallisen keston rajasta ja sen antamista mahdollisuuksista. (Kivelä & Lempinen 2009,
36.)
Vuoden aikana kuitenkin muutamia ryhmän jäseniä jää pois. Toiminnan laadun kehittämisellä ja tasalaatuisuuden edistämisellä pyritään keskeyttämisprosentin alenemiseen. Tässä on huomioitava ryhmäläisten arjessa mahdollisesti tapahtuvat muutokset
vuoden aikana, kuten myös lähtötilanne. Ne vaikuttavat toimintaan sitoutumisen tasoon. (mm. Lempinen 2014, 28.)

4.1

Ennakkoprosessi ja ryhmäläisten valinta

Vertaisryhmän toiminta alkaa ennakkoprosessilla, mihin kuuluu mm. ohjaajien ja kokoontumispaikan sekä ryhmän jäsenten valinnat. Ryhmään liittyminen ja kuuluminen
on vapaaehtoista, tärkein ominaisuus ryhmään osallistujalle on oma motivoituminen
ryhmätoimintaan. Ryhmän toiminnan mahdollisuudet ovat merkittävästi paremmat,
kun jokainen ryhmän jäsen on mukana motivoituneena ja omasta tahdostaan (Kivelä
& Lempinen 2009, 61). Kaikki ryhmään halukkaat haastatellaan ja valinnat tehdään
moniammatillisesti haastattelujen perusteella. Nuorella saattaa herätä kysymys miksi

19

juuri hän on mukana tässä ryhmässä. Tähän kysymykseen vastattaessa on koko organisaation tasolla oltava yhteneväinen käsitys ryhmän perustehtävästä (Kivelä & Lempinen 2009, 62).
Kaarinan vertaisryhmät ovat suljettuja ryhmiä, joihin pyritään valitsemaan noin kahdeksan nuorta, joilla on joko sosiaalisesti, psyykkisesti, kognitiivisesti tai fyysisesti kohonnut syrjäytymisriski. Syrjäytymisellä viitataan samoille yksilöille tai ihmisryhmille
kasautuvaan huono-osaisuuteen tai hyvinvoinnin ongelmaan (Mehtonen 2011, 18).
Syrjäytymisen ehkäisystä puhuttiin aiemmin yleisesti samassa yhteydessä, missä nykyään puhuttaisiin sosiaalisesta vahvistamisesta. Syrjäytymisen käsite on koettu negatiiviseksi ja siksi sitä on koitettu häivyttää arkipuheesta. (Mehtonen 2011, 18.) Loppujen lopuksi syrjäytynyt vain elää omaa arkeaan, eikä välttämättä tunne itseään mitenkään syrjäytyneeksi. Tällöin voi olla kyse yksilön ja yhteiskunnan välisestä ratkaisemattomasta normiristiriidasta. (Emt, 18; vrt. Hämäläinen & Kurki 1997, 136‒137.)
Ryhmätoiminnan tavoitteena on onnistumisen ja menestymisen kokemukset. Jotta
nämä tavoitteet saavutetaan, tulee ryhmän olla turvallinen, joustava ja sillä on oltava
kyky työskennellä tavoitteiden suuntaan. Tämä vaatii ryhmäläisiltä tiettyjä perusvalmiuksia, kuten jonkinlaisia vuorovaikutustaitoja, kykyä ottaa toiset huomioon, kykyä
pitkäjännitteisyyteen sekä kohtuullisen selkeää kuvaa todellisuudesta. Nämä ominaisuudet kehittyvät ryhmätoiminnan avulla. Ryhmätoiminnan onnistumisen kannalta
riskitekijöitä ovat voimakas ahdistuminen vuorovaikutustilanteissa, eristäytyminen,
voimakas päihderiippuvuus, itsetuhoisuus, hallitsematon väkivaltaisuus ja epärealistinen käsitys todellisuudesta. (Kivelä & Lempinen 2009, 30-31.) Nämä reunaehdot on
hyvä olla mielessä ryhmäläisiä valittaessa. Ryhmän toiminnan kannalta ryhmä ei voi
olla niin sanottu hoidollinen ryhmä. Tällöin ryhmän tiiviys kärsii, eikä ryhmä pääse
ikinä hyvin toimivan ryhmän vaiheeseen.

4.2

Ryhmän aloitus

Ryhmän aloitukseen kuuluu tutustuminen, luottamuksellisen ja turvallisen ilmapiirin
kehittäminen, tarpeiden ja tavoitteiden nimeäminen sekä norminmuodostus (Kivelä &
Lempinen 2009, 36). Lasanen on esitellyt Kurtzin (1997, 67-68) vertaistukiryhmään
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osallistumisen sitoutumisen tason jaottelua. Viisitasoisen asteikon ensimmäisellä tasolla ihminen on valmis kokeilemaan jotakin uutta muuttaakseen elämäänsä. Toisella
tasolla saavutaan ensimmäiseen vertaisryhmätapaamiseen. Tällöin on tärkeää luoda
tunne yhteenkuuluvuudesta ja ryhmän hyödyllisyydestä ja houkuttelevuudesta. Jos tulija ei koe ryhmää omakseen, hän ei tule sinne toista kertaa. (Lasanen 2017, 47-48.)
Näin ollen ohjaajien panostus ensimmäiseen ryhmäkertaan on erittäin merkityksellinen. Kokoontumistilan viihtyvyyteen ja ryhmäytymisharjoitteisiin on syytä panostaa,
mutta nuorille on muistettava antaa myös omaa tilaa keskinäiselle vuorovaikutukselle.
Ensimmäisessä tapaamisessa haetaan usein omaa paikkaa ryhmässä ja alussa voi olla
hyvinkin vaikea saada ryhmäläisistä mitään irti (Kivelä & Lempinen 2009, 62). Samalla käynnistyy ryhmän muodostumisen vaihe.
Ryhmän muodostumisen vaihetta tukee toiminnallisuuteen perustuva ryhmäyttäminen. Sosiaalipedagogisen ajattelun mukainen toiminta perustuu dialogiin, vuorovaikutukseen ja aktiiviseen osallistumiseen toiminnan kaikissa vaiheissa (Danska-Honkala & Poteri 2011, 135). Toiminnallisen aloituksen tehtävänä on muun muassa motivoida, tutustua ja luoda turvallisuuden tunnetta (Kivelä & Lempinen 2009, 63). Kurtzin mukaan kolmannella sitoutumisen tasolla osallistuja luottaa ryhmään ja kokee hyväksymisen tunnetta. Hän huomaa yhtäläisyydet oman ja toisten tilanteiden välillä ja
pystyy reflektoimaan tilannettaan myös suhteessa muihin. (Lasanen 2017, 48.) Toiminnallisessa aloituksessa, kuten ryhmän muussakin toiminnassa, käytetään usein
apuna seikkailukasvatuksen menetelmiä.
Pedagogisessa työssä onnistuakseen ohjaajan täytyy osata kohtaamisen taitoa, vuorovaikutusta ja dialogia. Arkipuheessa pedagoginen onnistuminen tarkoittaa oikeita keinoja, oikea-aikaisesti, oikeassa paikassa ja oikeiden ihmisten kanssa. (Mehtonen 2011,
21‒22.) Toiminnallisessa ja kokemuksellisessa pedagogiikassa, kuten seikkailukasvatus, on kysymys tekemisestä, vuorovaikutuksesta ja tunteista (Karppinen & Latomaa
2015, 47). Kun sosiaalipedagogisen ajattelutavan mukaan pyritään yksilön osallistavaan integraatioon sekä samalla emansipatoriseen vapauden tunteeseen ahdistavista
instituutioista, voidaan todeta toiminnallisten ja kokemuksellisten menetelmien sopivan hyvin sosiaalipedagogisen taustateorian omaavaan ryhmätoimintaan.
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4.3

Suuntautuminen

Säännöllisten tapaamisten alkuun kuuluu luonnollisena osana ryhmän kuohuntavaihe
ja on hyvä muistaa sen pitemmällä tähtäimellä lujittavan ryhmän yhtenäisyyttä. Dialogista työotetta käyttäen päästään kuohunnan yli ryhmän sopimisvaiheeseen
Kurtzin neljännellä osallistumisen tasolla henkilö hyväksyy muut ryhmän jäsenet ja
itsensä sellaisena kuin he ovat (vrt. Tuckmanin sopimisvaihe ja hyvin toimiva ryhmä).
Tällöin rohkeus keskustella avoimesti ja ottaa yhteyttä ryhmän jäseniin myös ryhmän
ulkopuolella kasvaa. (Lasanen 2017, 48.) Tässä vaiheessa ryhmä on valmis suuntautumaan kohti toiminnallisia ja oppimishaasteita. Suuntaudutaan hankkimalla tietoja,
taitoja ja valmiuksia kohti välitavoitetta (Kivelä & Lempinen 2009, 36).

4.4

Välihuipennus, käsittely ja uusi suuntautuminen

Huipennus on sopivan haastava toiminto, jota varten ryhmä on hankkinut osaamista,
uskallusta, ottanut yhteyksiä ja kerännyt materiaalia. Huipennus voi olla suhteellisen
lyhytkestoinen tai useamman päivän kestävä leiri. (Kivelä & Lempinen 2009, 36.) Huipennuksien, on sitten kyseessä välihuipennus tai loppuhuipennus, on tarkoitus olla
yhteinen ja kiinnostava toiminnallisten tavoitteiden kohde.
Käsittelyllä tarkoitetaan huipennuksen ja huipennukseen suunnanneen suuntautumisprosessin arviointia. (Kivelä & Lempinen 2009, 36.) Vertaisryhmätoiminnalle asetettuja tavoitteita kohti kuljetaan toiminnan ja reflektion kautta. Tarvittaessa tavoitteita tarkistetaan ja päivitetään toiminnan aikana. Toiminnallisen vaiheen aikana
ryhmä kokoontuu säännöllisesti. Samalla ryhmässä alkaa ryhmätoiminnan kaaren
seuraava vaihe, uusi suuntautuminen. Tällä kertaa suuntautuminen kohdentuu loppuhuipennusta. (Kivelä & Lempinen 2009, 63‒ 64.)

4.5

Loppuhuipennus ja ryhmän päättäminen

Loppuhuipennus on tarkoitus olla riittävän haastava edellyttääkseen aiemmin hankittujen kokemusten ja oppimisen hyödyntämistä (Kivelä & Lempinen 2009, 36). Ryhmän päättäminen sisältää loppuhuipennuksen ja sitä edeltäneen toiminnan arviointia,
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koko prosessin tarkastelua, kokemusten ja oppimisen kuvausta, mahdollisten muutosten näkyväksi tekemistä sekä toiminnasta saatavan hyödyn ennakointia. (Kivelä & Lempinen 2009, 36.)
Loppuhuipennus on toiminnallisten tavoitteiden kohde, jonka eteen ryhmä ja ohjaajat
ovat tehneet töitä ja jota on valmisteltu yhdessä. Loppuhuipennus on ryhmän alkuvaiheessa määrittelemä päätavoite. Huipennukseen mennessä ryhmän tulisi olla hioutunut turvalliseksi ja kykeneväiseksi aitoon yhteistyöhön (Kivelä & Lempinen 2009, 63.)
Kurtzin viidennellä sitoutumisen tasolla oleva henkilö on aktiivinen toimija ja pystyy
olemaan muun muassa vertaistukiryhmään tulevan uuden osallistujan tukena. (Lasanen 2017, 48.) Käytännön työssä huipennuksia ovat olleet leirit, mitkä sisältävät paljon
erilaisia toiminnallisia ja seikkailullisia elementtejä. Huipennuksen jälkeen ryhmää ei
lopeteta heti, vaan huipennuksesta saadut kokemukset reflektoidaan ja tuodaan osaksi
nuorten arkea ja kokemusmaailmaa.
Huipennuksen pitäisi olla palkitseva kokemus paitsi toiminnallisena henkilökohtaisena kokemuksena, myös voimakkaan positiivisena ryhmään kuulumisen kokemuksena. Ryhmäläisten pitäisi voida tuntea olevansa tärkeä osa jotakin merkittävää ja arvokasta. (Kivelä & Lempinen 2009, 63-64.)

4.6

Jälkiprosessi

Jälkiprosessiin kuuluvat toiminnan arvioinnit, raportoinnit ja muut vastaavat toimenpiteet, jotka jäävät olemaan ryhmän päätettyä toimintansa (Kivelä & Lempinen 2009,
36). Ryhmätoiminnan päättäminen aloitetaan ajoissa suuntaamalla ryhmän keskustelua ryhmästä luopumiseen ja tulevaisuuden suunnitelmiin. Ryhmätoiminta tuottaa
paljon tietoa omasta itsestä. Millaiset ovat tapani toimia eri tilanteissa, mikä on elämäntilanteeni, millaiset arvoni ovat suhteessa muihin sekä tietoa erilaisista ryhmäilmiöistä? Jälkiprosessissa huolehditaan siitä, että ryhmäläiset ja ammattilaiset saavat
nämä tiedot käyttöönsä. (Kivelä & Lempinen 2009, 64.) Ryhmätoiminnan jälkiprosessissa tulisi ottaa huomioon myös ryhmän loppumisen aiheuttama hämmennys.
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5

TUTKIMUSHAVAINNOT

Teemahaastattelujen vastauksista muodostuneen aineiston päätin luokitella neljään
aihepiiriin. Ensimmäinen oli kysymys nuorten tavoittamisesta ja markkinoinnista.
Toiseksi kartoitettiin ryhmätoiminnan toiminnallisen laadun kannalta keskeisiä tekijöitä. Kolmanneksi pohdittiin ryhmätoiminnan johtajuutta ja kokonaisprosessin toimivuutta sekä toimintalinjojen selkeyteen liittyviä kysymyksiä. Viimeinen aihepiiri käsitteli ryhmätoiminnan opasta, mitkä ovat ohjaajien mielestä keskeisiä asioita uuden
ohjaajan

5.1

omaksuttavaksi

eli

käytännön

ryhmäohjaamista.

Markkinoinnin kehittäminen ja nuorten tavoittaminen

Ryhmätoiminnan ennakkoprosessin tehtäviin kuuluu ryhmän markkinointi ja ryhmäläisten valinta. Ryhmään valinnan lähtökohta on nuoren sosiaalisen vahvistumisen
tarve. Nuoren alentuneet vuorovaikutustaidot, sosiaalinen toimintakyky, itsetunto, vähäinen itsensä arvostaminen, elämänhallinta ja vähäinen osallisuus nuorten yhteisistä
tai yhteiskunnallisista toimista vähentävät osallisuuden tunnetta. Toiminnan tavoitteena on siis nuorten sosiaalisen pääoman kasvattaminen (vrt. Korkiamäki 2013, 16‒
20). Oikeiden tuen tarpeessa olevien nuorten tavoittaminen on ryhmätoiminnan ennakkoprosessin tärkein tavoite. Tämän tavoitteen toteutumiselle on haastattelujen perusteella muutamia esteitä.
Markkinoinnin suhteen haastateltujen vastaukset erosivat toisistaan eniten. Vastausten perusteella markkinointi ja sen tarve ymmärretään eri tavalla eri kouluissa, jolloin
sen toteuttaminenkin on erilaista. Haastattelujen perusteella osassa Kaarinan yhtenäiskouluja ryhmien markkinoinnissa on Wilma-viesti käytössä, osassa taas ei. Ryhmien markkinointi on lähinnä koulussa oppilaille puhumista. Kehitysajatuksina esitettiin lähinnä käytäntöjen yhtenäistämistä, ajatuksena käyttää samoja markkinoinnin
keinoja ja sisältöjä.
Meillä markkinointi toimii hyvin
Markkinoinnin voitaisiin laajentaa koskemaan kaikkia 7. ja 8. -luokkalaisia
sekä heidän huoltajiaan.
Markkinointi voitaisiin kohdentaa jo 6.-luokkalaisiin.
Markkinointia voitaisiin kohdentaa myös opettajiin, etenkin kuudennen
luokan luokanopettajiin.
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Wilma-viestit on meillä käytössä, pitäisi olla kaikissa kouluissa.
Pääasia olisi, että markkinointi ja valinnat saataisiin käyntiin riittävän
ajoissa, jotta tuen tarpeessa olevia nuoria ehditään kartoittaa tarpeeksi.
Onko markkinointia lainkaan? Muutama Wilma-viesti menee kyllä. Voisi
olla yhtenäistä kaikilla. Esimerkiksi hieno juliste olisi hyvä.

Kun ryhmätoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja motivoituneisiin nuoriin, ei ole samantekevää millainen julkisuuskuva ryhmätoiminnalla on ja miten markkinointi tehdään. Markkinoinnin kohteena ovat myös jo ryhmään valitut nuoret. Ryhmäläisillä voi
olla toiminnasta epäselvä kuva. Aina ei ole kaikilla ryhmäläisillä tiedossa syy, miksi he
ovat ryhmässä. Markkinoinnissa toiminnasta käytetään nimitystä ryhmätoiminta,
koska vertaisryhmällä on hieman negatiivinen kaiku. Korkiamäen mukaan vertaisuus
voidaan määritellä laajasti, esimerkiksi samassa koulussa käyviin nuoriin (Korkiamäki
2013, 48). Ryhmään kuulumisen ja vertaisuuden voi selittää nuorille laajan määritelmän kautta ja samalla korostaen oppimisen sekä ryhmään kuulumisen hyviä puolia.
Ryhmään kuulumisen syytä ei kuitenkaan saa jättää kertomatta (Kivelä & Lempinen
2009,
Nuorilla on ryhmätoiminnasta negatiivinen kuva. Usein ei haluta kertoa,
että osallistuu ryhmätoimintaan
Positiivista kuvaa muodostettaessa tulee korostaa uuden oppimista ja kokemista.
Negatiivista leimaa on jo pyritty hälventämään käyttäen vertaisryhmätoiminnasta nimityksiä tyttöryhmä /poikaryhmä /ryhmä.

Ryhmän perustehtävä kasvatuksellinen elämänhallinnan tukeminen (vrt. DanskaHonkala & Poteri 2011, 136) tulee tehdä nuorelle selväksi valintatilanteessa (Kivelä &
Lempinen 2009, 62.). Haastateltujen mukaan tämän tehtävän unohtaminen voi johtaa
nuoren kohdalla ryhmän keskeyttämiseen.
Jos nuorelle muodostuu kuva, että ryhmätoiminta on pelkkää hauskanpitoa
ja helppoja elämyksiä, saattaa hän jättää sen kesken hetken tylsistymisen
takia.
Haastattelujen perusteella markkinointi koettiin tärkeäksi osaksi ryhmätoiminnan ennakkoprosessia. Näin ollen vastuu sen toteuttamisesta on koulun henkilökunnalla,
jotka pääasiassa vastaavat ryhmän kokoamisesta. Keskeisiä ryhmän markkinoijia ovat
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koulunuorisotyöntekijä, kuraattori, terveydenhoitaja ja muu oppilashuolto- tai hyvinvointi työryhmä. Markkinointia ja ryhmäläisten valintaa ei oikein voi erottaa toisistaan. Jos markkinointia pyritään tekemään kovin kohdistetusti, se ei tavoita laajaa
joukkoa. Silloin on vaarana, ettei toiminta tavoita kaikkia sen tarpeessa olevia nuoria.
Toiminta ei aina tavoita oikeita nuoria. Tavoittaisi paremmin, jos seulonta
alkaisi jo keväällä. Mahdollistasi suuremman joukon haastattelun ja infon
paremman kulun.
Prosessi tulee aloittaa aikaisin. Moniammatillisen yhteistyön aito toimiminen auttaa oikeiden nuorten tavoittamista. Moniammatilliseen ryhmään
kuuluu koulunuorisotyöntekijä, nuorisotyöntekijä, kuraattori, opo, luokanvalvojat, luokanopettajat ja terveydenhoitaja.

Tyyppivastauksena oli aikaisin aloitettava, joka koulussa samalla tavalla toimiva, koko
ikäluokalle kohdentuva ja Wilma-viestejä hyödyntävä markkinointi. Näillä toimenpiteillä tavoitetaan suurempi mahdollisten osallistujien joukko. Haastattelijoiden tehtäväksi jäisi hakemusten karsiminen ja edelleenkin ryhmäläisten valinta. Kun ryhmätoiminnassa on kyse kohdennetusta varhaisen tuen muodosta ja toiminnan kohteena on
nimenomaan kaarinalaisten yhtenäiskoulujen yläkouluikäiset oppilaat, tätä taustaa
vasten on hieman yllättävää, ettei koulun sisällä aina tieto kulje tästä tuen muodosta
(vrt. Raitanen 2018, 25). Tällä perusteella on syytä kohdistaa markkinointia enemmän
myös opettajiin.

5.2

Ryhmän toiminnallisen laadun haasteet ja kehittäminen

Vastoin ennakko-oletusta ryhmätoiminnan toiminnallisen laadun ylläpidosta ja kehittämisestä puhuttaessa haastatellut ohjaajat pitivät laatua pääosin hyvänä. Kun sosiaalipedagoginen toiminta on kasvatuksellista elämänhallinnan tukemista (Danska-Honkala & Poteri 2011, 136), tulee toiminnan tukea tätä prosessia. Näin ollen ohjaajat ja
ryhmätoimintaan osallistuvat nuoret saattavat arvioida toimintaa eri lähtökohdista.
Ryhmätoiminnassa ei ole kyse kuitenkaan elämystoiminnasta ilman tarkoitusta, ryhmän toiminta on kasvuun ja oppimiseen liittyvä prosessi.
Omien rajojen haku ja rohkaistuminen on toiminnallisuuden tärkeimpiä tavoitteita. Seikkailua on uusien asioiden yrittäminen.
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Toiminnan olisi hyvä pysyä sellaisissa rajoissa, että nuoret pystyvät mahdollisesti löytämään niistä itselleen sopivan harrastuksen. Sellaisen mitä
pystyy tekemään ihan ilman ohjaajia.

Toiminnan ja toiminnallisuuden vastaamista nuorten tarpeiden kanssa voitaisiin vastausten perusteella parantaa ryhmäytyksellä. Tuckmanin ryhmädynamiikka teorian
mukaisesti ryhmän muotoutumis- ja kuohuntavaiheissa ryhmäläiset odottavat ratkaisuja ohjaajilta ja ovat varsin varovaisia tuomaan asioita julki omasta itsestään (Kopakkala 2011, 48-51). Haastateltujen mukaan ryhmän toiminnalliseen aloitukseen ja ryhmäyttämiseen voitaisiin satsata enemmän ennen kuin ryhmäläisiltä kysytään toiveita
ryhmän toiminnasta.
Alussa ryhmäläisiltä kysytään, millaista toimintaa ryhmään haluttaisiin.
Yleensä vastauksissa toistuvat samat, nuorille entuudestaan tutut toiminnat.
Ryhmäyttämiseen voisi käyttää enemmän aikaa, vaikka kaksikin kuukautta.
Ryhmän tullessa tutuksi, voisi nuoret uskaltautua paremmin jakamaan uusia ideoita.

Kun ryhmä alkaa saavuttaa hyvin toimivan ryhmän vaiheen, ryhmäläiset alkavat sisäistämään ryhmän tavoitteet ja tarkoituksen. Vertaistuen saavuttaminen edellyttää
vuorovaikutteista kohtaamista ja aktiivisia osallistujia (Hyväri 2005, 225). Ryhmätoiminnan teorioiden mukaan aidosti aktiivinen ja vuorovaikutteinen toiminta ei ole heti
alkuun mahdollista (vrt. Kopakkala 2011, 48-51). Näin ollen aktiivinen toimijuus ja
vertaistuki saavutetaan ryhmän kasvettua toimivaksi, kun alkuvaiheen kuohunta on
ohitse. Tiiviin ryhmän tavoitteiden voidaan tällä perusteella olevan yhdessä tekemiseen liittyviä, eikä yksilön elämyksiin liittyviä.
Ryhmän tiiviiksi kasvamisen jälkeen voidaan olettaa suurten spektaakkelimaisten toiminnallisten ryhmäkertojen jäävän sivuseikaksi ja tärkeäksi tulee yhdessä tekeminen.
Ryhmätoiminnassa loppuun asti mukana olleet ovat päättäneet toimintakauden iloisina.

Kirjallisuuden mukaan ryhmätoiminta on mm. tarpeeseen perustuvaa, ohjattua ja tavoitteellista (Kivelä & Lempinen 2009, 28). Toiminnan suunnittelussa onkin otettava
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aina tavoitteet huomioon. Ryhmän toimintoja suunniteltaessa on siis mentävä toiminnan tavoite edellä, ei toiminnan sisältö. Tämän vuoksi toimintaa suunniteltaessa tavoite olisi aina kirjattava ylös. Tavoitteella on myös monta tasoa; yksilötaso ja ryhmätaso.
Kun ryhmäkertaan varataan riittävästi aikaa, voidaan toiminta toteuttaa rakenteella aloitus, toiminta ja purku.
Joskus kuitenkin aikataulut saattavat aiheuttaa kiireen tuntua, jolloin toiminta vie liikaa ja aikaa luonnolliselle nuoresta lähtevälle sosiaaliselle vuorovaikutukselle jää liian vähän.

Haastatteluvastauksista tuli esiin toimintaan varattava aika. Jotta ryhmän tavoitteet
voivat täyttyä, yhteen toimintakertaan on varattava tarpeeksi aikaa. Vastausten perusteella pieni joustovara lopetuksen suhteen mahdollistaisi palautteen keräämisen ja toiminnan reflektion paremmin jokaisen ryhmäkerran jälkeen.

5.3

Ryhmätoiminnan prosessin selkeyttäminen ja johtaminen

Tässä luvussa käsitellään toiminnan kokonaisuuden linjojen selkeyttä ja johtamiseen
liittyviä kehitysehdotuksia. Haastatteluvastauksia purkaessani koin niiden ja niihin
liittyvien kehittämistoimiehdotusten olevan hyvin lähellä toisiaan.
Haastateltujen hallitseva kokemus oli, etteivät ryhmät toimi kovin tasalaatuisesti, ryhmät eivät tee tarpeeksi yhteistyötä eikä koulutusta ole juuri lainkaan. Tällöin ei esimerkiksi palautteen antoon ja saamiseen ole mahdollisuutta. Kun sosiaalipedagoginen toiminnan tärkeä perusajatus on työntekijän osallistuminen toiminnan kaikkiin vaiheisiin, suunnitteluun, toteutukseen ja palautteen antoon, tämän ketjun katkeaminen
saattaa aiheuttaa ohjaajien työn tason laskua
Koulutusta ei juuri nyt ole ollut. Kaipaisin koulutusta ja ohjaajienkin ryhmäyttämistä.
Ryhmien välillä ei ole oikeastaan ollut yhteistyötä.
Tällä hetkellä toimintaa ei johda juuri kukaan, johtajuus on taloudellista
johtajuutta.
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Koulutuksen ja ohjauksen lisäämiseksi tarvitaan toimintaan selkeää organisointia ja
johtamista. Jonkun on kutsuttava palaverit koolle ja tarvittaessa järjestettävä paikalle
koulutusta tai johdettava kehitystyötä. Haastattelujen mukaan toiminnan johtamista
on pyritty selkeyttämään nimeämällä vertaisryhmätoiminnasta vastaava henkilö. Sillä
on saatu hetkellistä apua. Nimetyn vastuuhenkilön jäädessä moninaisista syistä toiminnasta pois, ollaan kuitenkin taas uudelleen oltu samassa tilanteessa kuin aiemminkin.
Ryhmätoiminnan linjauksia ei kukaan haastatelluista ohjaajista kokenut selkeiksi.
Haastatellut kokivat toiminnan teoreettisen pohjan selkeyttämisen hyödylliseksi.
Ryhmätoiminnan suuntaviivojen selkiyttämisellä saadaan toiminnan punainen lanka esiin. Toimintatapojen teoreettisen toimintatavan näkyväksi
tekemistä akselilla lähtökohta, tavoitteet ja toiminta.
Teoreettisen pohjan selkeyttämisellä voidaan päästä tilanteeseen, missä
ammattilaiset huomaavat ryhmätoiminnassa pyrittävän aivan samoihin tavoitteisiin kuin muissakin heidän työtehtävissään. Silloin toiminta on mahdollista kokea työn helpottajana ja -välineenä eikä taakkana.
Kun jokainen prosessissa mukana oleva tietää oman roolinsa ja sen merkityksen kokonaisuuden kannalta, itsenäinen aktiivinen toimijuus kasvaa.
Jotta ryhmätoiminnan linjaukset selkiytyisivät, kaikkien toiminnassa mukana olevien ammattilaisten tulisi olla lähtökohdiltaan samalla viivalla.

5.4

Käytännön ryhmätoiminnan ohjaaminen

Vertaisryhmätoiminnan koko ydin on ryhmässä saatava tuki vertaisilta, jotta nuoret
pärjäisivät paremmin yhteiskunnan haasteissa. Haastatteluissa kartoitettiin toimintaoppaan sisältöjä nimenomaan uuden ohjaajan kannalta. Haastatellut toivoivat oppaaseen teoreettisen mallin avaamista. Samoin tärkeäksi koettiin koko prosessin avaaminen. Näin saadaan käsitys siitä, mitä muut, esimerkiksi kuraattorit, ovat tehneet ennen
kuin ryhmä edes alkaa ja oman toiminnan merkityksellisyys kasvaa. Sosiaalipedagogisen työotteen ja viitekehyksen omaksuminen helpottaa työssä kohdattavien ilmiöiden
ja tavoitteiden ymmärtämistä sekä tuo toimintatapojen kehittämisen luonnolliseksi
osaksi työskentelyä (Nivala & Ryynänen 2017,75).
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Oppaassa tulisi olla lyhyt selostus siitä, mihin toiminta perustuu.
Uuden ohjaajan kannalta on keskeistä miettiä ja ymmärtää miten toiminta
palvelee ryhmän ja yksilön tavoitteita.
Tavoitteellisuuden ymmärtäminen on keskeistä sen ymmärtämiseksi, ettei
kyseessä ole iltapäiväkerho.

Koska sosiaalipedagogisen työotteen keskeisenä ajatuksena on työn jatkuva arviointi
ja kehittäminen, ohjaajan oppaan nimitys muuttui matkalla. Uuden ohjaajan opas
muuttui kehittyvän ohjaajan oppaaksi.
Haastatellut toivoivat ohjaajan oppaaseen myös listausta hyvistä harrasteista, tutustumispaikoista, vierailijoista ja yhteistyökumppaneista. Mielellään myös yhteystietojen
kera. Jotta vältetään informaation hukkuminen massaan, ehdotettiin jaottelua kotipesä, harraste, seikkailu käytettäväksi myös ohjaajan oppaassa. Ryhmätoiminnan ohjaamiseen liittyvää kirjallista materiaalia kartoittaessani totesin sen määrän suureksi.
Määrällisesti materiaalia on riittävästi. Ongelmaksi on muodostunut kuitenkin se, että
materiaalit ovat verkkokansioissa sekaisin. Myöskään kaikilla ohjaajilla ei ole pääsyä
kyseisiin kansioihin lainkaan. Tämän vuoksi ryhmätoiminnan ohjaajan oppaaseen tulee liitteeksi toiminnassa tarvittavien lomakkeiden malleja.
Onhan täällä tätä materiaalia, vaikka kuinka paljon. Eipä sitä kyllä itsekään
tule käytettyä.

Haastatteluissa tuli myös ilmi, että ryhmätoiminnan vaikutuksia mitataan tällä hetkellä välikyselyillä ja loppupalautteella, mutta dokumentointi koetaan heikohkoksi.
Kehittämisehdotuksena mainittiin loppupalautteen kerääminen myös huoltajilta, miten ryhmätoiminta on vaikuttanut nuoren käytökseen kotona ja vapaa-ajalla.
Haastatellut toivoivat myös selkeää ryhmätoiminnan ohjauksen vuosikelloa. Vuosikello on jo muodostettu tammikuussa 2018 (Palaverimuistio 2018), mutta sen laajempi käyttöönotto on vastausten perusteella jäänyt puolitiehen. Otin pohjaksi kyseisen muistion ja käytin apuna Kaarinan nuorisopalveluiden vuosikalenteria (Vuosikalenteri 2019). Vuosikello on osana ohjaajan opasta (Liite 2).
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6

RYHMÄTOIMINNAN KEHITTÄMISTOIMENPITEET

Tutkimushavaintojen perusteella vertaisryhmätoiminnan laatua ja suosiota voidaan
ylläpitää melko yksinkertaisin keinoin. Hyvin pitkälti ongelmakohdat ovat aiheutuneet
ajan ja yhteisten toimintalinjojen puutteesta. Aikaa ei ole ollut riittävästi pysähtyä yhdessä koko moniammatillisen työryhmän kanssa miettiä toimintatapoja ja -linjauksia
sekä suunnitella tulevaa. Korjataanko asia vain käyttämällä lisää aikaa? Tuskin. Aika
on aina rajallista. Keskeinen kysymys on, miten aikaa käytetään. Ajankäytön optimoinnilla tarkoittaen oikea-aikaisia ja oikeaan suuntaan suunnattuja toimenpiteitä, päästään lähemmäs ideaalitilannetta.

6.1

Markkinointi

Ensimmäisenä kehittämiskohteena tutkimuksessa oli markkinoinnin kokonaistoteuttaminen niin, että toiminta ja sen tarpeessa olevat nuoret kohtaisivat. Markkinoinnin
suurimmat ongelmat ovat aineiston perusteella sen ajoituksessa, kohdentamisessa ja
epäselvyydessä siitä kenen sitä tulee tehdä. Näin ollen työnjaon selkeyttäminen vaikuttaa myös markkinoinnin tehostamiseen. Markkinointia on tehty eri kouluissa vaihtelevasti. Tärkeintä olisi kuitenkin tavoittaa ryhmätoiminnasta eniten hyötyvät nuoret.
Ennaltaehkäisevää tukea tarvitsevan nuoren kehityskohteina ovat vuorovaikutustaidot
ja sosiaalinen toimintakyky, itsetunto ja itsensä arvostaminen sekä elämänhallinta ja
osallisuus. Tätä taustaa vasten ryhmätoiminnan profiilin nostoa voidaan pitää perusteltuna. Ryhmätoimintaa ja siihen osallistumista tulisi pystyä arvostamaan, ei piilotella tai hävetä. Siksi ehdotan markkinoinnin näkyvyyden laajentamista selkeästi koko
ikäluokalle, koululle ja myös paikallismedialle. Ajallisesti markkinoinnin tulisi myös
tapahtua ryhmän kokoamista varten jo aikaisin keväällä sekä imagon vahvistamisen
vuoksi ympärivuotisesti.
Jatkossa Kaarinan ryhmätoiminnalle voisi laatia oman viestintä- ja markkinointisuunnitelman. Se edesauttaisi toimintalinjojen yhdenmukaisuutta markkinoinnissa ja sekä
sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä.

31

6.2

Vastuunjaon selkeyttäminen

Toisena kehitystarpeena tutkimustuloksista nousi vastuunjaon selkeyttäminen. Seuraava taulukko on ehdotus vastuunjaon selkeyttämiseksi toimijoiden kesken ryhmätoiminnan eri vaiheissa.
TAULUKKO 1 Nuorten ryhmätoiminnan vastuunjakotaulukko
Ryhmän aloitus
Ennakkoprosessi ja ryhmäläisten valinta

Suuntautuminen
Huipennus, käsittely ja uusi suuntautuminen

Jälkiprosessi

Loppuhuipennus ja ryhmän päättäminen

Ryhmätoiminnan koordinaattori

Elokuu: Kutsuu
työntekijöiden
suunnittelupalaverin koolle.
Tukee ohjaajatiimien keruuta.

Kaikkien ryhmien dokumenttien
koonti kuukausittain.
Kokonaisbudjetin seuranta.
Pitää nuorisopalvelujohtajan ajan tasalla.

Palautteen kerääminen, ohjausmateriaalin päivittäminen, arkistointi.
Toukokuu: Kutsuu työntekijöiden palautepalaverin
koolle

Koordinoi toimintaa.

Kuraattori

Kevät: Toimintamuodon mainostaminen,
mahdollisten
ryhmäläisten
kartoittaminen
(6.lk)

Seuraa ryhmäläisten tuen tarpeen
kehittymistä

Nuoren tilanteen arviointi ja
jatkotoimenpiteiden suunnittelu. Seuranta.

Syksy: Alkuhaastattelu
Päätös nuoren
sopivuudesta
ryhmään
Nuoret

Päätös mukaan
lähtemisestä
Alkuhaastattelu

Tulee ryhmään paikalle.
Osallistuu.
Aktivoituu.
Ryhmäytyy.
Vahvistuu.
Antaa palautetta ja reflektoi omaa tekemistään.

Loppuhaastattelu ja palautteen antaminen

Huoltajat

Nuoren kanssa
puheeksi ottaminen.
Vapaaehtoinen
alkuhaastattelu

Osallistuu huoltajille pidettäviin tilaisuuksiin.

Nuoren ryhmästä irrottautumisen tukeminen.
Loppupalaute

Tukee nuorta.
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Antaa palautetta.
Vastuuohjaaja/
Koulunuorisotyöntekijä

Kevät: Toimintamuodon mainostaminen,
kartoitus, ohjaajatiimin kartoitus.
Syksy: Ohjaajatiimin kokoaminen. Alkuhaastattelu,
nuorelle ilmoittaminen

Ryhmäohjaaja

Osallistuu palavereihin ja
haastatteluihin

Toiminnan suunnittelu ja toteutus
Dokumentointi.
Palautteen kerääminen.
Budjetointi ja kirjanpito.
Kuukausittainen raportointi vastaavalle ohjaajalle.

Nuoren ryhmästä irrottautumisen ja jatkotoimenpiteiden suunnittelu

Vastuuohjaaja vastaa näistä.
Ryhmän sisällä voidaan työnjakoa myös muuttaa!

Toiminnan suunnittelu ja toteutus

Nuoren ryhmästä irrottautumisen tukeminen

Toiminnassa on mukana ammattilaisia monialaisesti. Seuraavassa on selkeyttämisen
vuoksi määritelty ryhmätoiminnassa mukana olevien työntekijöiden roolit ja niiden
sisältö.
Vertaisryhmätoiminnan koordinaattori on valittu joka vuosi erikseen. Valinta olisi
kuitenkin hyvä liittää tehtävään, ei henkilöön, jolloin aina tiedetään, kenellä vastuu on.
Koordinaattorin tehtävänä on kutsua koolle yhteiset kokoukset, avustaa ohjaajatiimien
kokoamisessa, tiedottaa kaikkia toiminnassa mukana olevia ja kokoaa kaikkien ryhmien toiminnan dokumentit yhteen.
Ryhmän vastuuohjaaja huolehtii ryhmäläisten alkukartoituksesta yhdessä kuraattorin kanssa, kutsuu koolle ja vetää ohjaajapalaverit, vastaa ryhmän budjettiseurannasta,
seuraa tavoitteiden toteutumista, perehdyttää uudet ohjaajat toimintaan, huolehtii ohjaajatiimin vastuunjaosta ja toimittaa raportit säännöllisesti koordinaattorille. Usein
ryhmän vastuuohjaajana toimii koulunuorisotyöntekijä.
Ryhmäohjaaja on osa ohjaajatiimiä. Hän osallistuu ryhmän jäsenten valitsemiseen,
toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.
Kuraattori on tärkein osa ryhmätoiminnan ennakkoprosessia. Hän toimii yhdessä
koulunuorisotyöntekijän ja mahdollisesti kouluterveydenhoitajan sekä koulupsykologin kanssa. Hänen tehtävänään on pitkin vuotta kartoittaa ryhmätoiminnasta hyötyviä
nuoria. Kuraattori markkinoi ryhmää työn helpottajana opettajille, huoltajille koteihin
sekä nuorille mahdollisuutena oppia ja kokea uutta.
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6.3

Johtamisen porrastaminen

Tutkimustulosten perusteella kehittämisehdotuksena esitän aikaisempaa selkeämpää
johtamisen porrastamista (Taulukko 1). Kun jokaisessa ohjaajaryhmässä on 3-4 ohjaajaa, jonkun on oltava vastuuohjaaja. Näin on aikaisemmin toimittukin ja linjattu,
mutta se on päässyt unohtumaan. Vastuuohjaaja vastaa ryhmän toiminnan dokumentoinnista ja taloudesta, ohjaajaryhmän suunnittelupalaverien koollekutsumisesta ja
raportoinneista. Raportoinnit tehdään koko toiminnasta vastaavalle ohjaajalle, joka
kokoaa ja arkistoi dokumentit ja palautteet sekä seuraa ryhmätoiminnan taloutta. Toiminnasta vastaava ohjaaja on samalla koko toiminnan koordinaattori ja vastaa moniammatillisten työntekijäpalaverien koollekutsumisesta. Hänen tehtäviinsä kuuluu
myös toiminnan yleinen seuranta, kuljetaanko jokaisessa ryhmässä aikataulun mukaisesti. Tähän toimintaan on varattava myös resurssi työajasta. Tällä hetkellä ryhmätoiminnan koordinointi kuuluu erityisnuorisotyöntekijän tehtäviin. Ryhmätoiminnan toteuttamisessa olisi varattava aikaa myös suunnitteluun, työntekijöiden reflektointiin,
dokumentointiin ja raportointiin sekä koordinointiin, tukeen ja ohjaukseen (Lempinen 2014, 26).
Ryhmätoiminnasta vastaavan työntekijän vaihtuminen on aiheuttanut ongelmia ja viivettä toiminnan käynnistämiseen. Henkilövaihdoksiin ei voida juurikaan vaikuttaa.
Siksi vastuualueet, kuten ryhmätoiminnasta vastaavan tehtävät tulee sitoa tiettyyn toimeen, ei henkilöön. Näin menetellen uuteen toimenkuvaan tuleva henkilö tietää heti,
mitä hänen toimenkuvaansa kuuluu. Tämän voidaan olettaa vähentävän viivettä esimerkiksi työntekijöiden suunnittelu- ja palautepalaverien koollekutsumisessa. Toisaalta, jos tehtävä tuntuu uudesta, mahdollisesti ulkopuolelta tehtävään tulleesta työntekijästä liian haasteelliselta, voidaan palaverissa vastuuhenkilöä myös vaihtaa.

34

7

LOPUKSI

Tämän kehittämistyön tutkimuskohteena oli vertaisryhmätoiminnan prosessi, tavoitteena koko prosessin ymmärtäminen ja sen tuottaminen lyhyeen, ymmärrettävään kirjalliseen muotoon. Näiden toimenpiteiden avulla pyrittiin selkiyttämään vertaisryhmätoiminnan prosesseja ja pitämään yllä toiminnan laatua ja suosiota. Omaa työtäni
arvioiden tunnen saavuttaneeni tavoitteen kohtuullisen hyvin. Tosin haluan korostaa
sosiaalipedagogiseen työotteeseen kuuluvaa jatkuvan kehittämistyön ajatusta. Joka
kerralla omaa työtä ja tekstiä lukiessa muokkaamista tapahtui aika paljon. En haluaisikaan sanoa, että tämä työ on nyt valmis. Tahtoisin sanoa, että tämä työ on nyt aloitettu tai tämä työ jatkuu.
Tämä tutkimus alkoi idea tasolla pyöriä mielessäni jo syksyllä 2017. Tutkimusprosessi
oli siis kokonaiskestoltaan hyvin pitkä. Varsinaisesti tutkimuksen teko alkoi tutkimussuunnitelman teosta alkuvuodesta 2018. Tutkimuksen teko oli muutamaan otteeseen
tauolla tutkijasta johtuneista syistä. Pitkä ajanjakso ja tauot aiheuttivat muutamaan
otteeseen ongelmia tutkimuksen fokuksen hämärtymisen muodossa. Voihan toki olla
niinkin, että kyse on normaalista tutkimusprosessiin kuuluvasta uudelleenarvioinnista. Toisaalta pitkäkestoinen tutkimusprosessi mahdollisti teoreettiseen viitekehykseen ja kirjalliseen materiaaliin tutustumisen melko syvällisestikin. Näkyykö se työn
lopputuloksessa positiivisesti, jääköön muiden arvioitavaksi. Työn pitkittymisestä
kärsi myös vuoropuhelu tilaajan kanssa, mikä jäi melko vähäiseksi. Vuoropuhelua sen
sijaan oli aika paljon muiden ohjaajien kanssa. Kiitos siitä heille!
Teemahaastattelujen pariin pääsin keväällä 2019. Teemahaastattelun luonteeseen
kuuluu vuoropuhelu tutkimuskysymysten ja tulosten välillä. Tämän vuoksi tutkimuskysymykset ja teemahaastattelujen kysymykset elivät prosessin aikana. Tutkimusongelmana pohdin miten vertaisryhmätoiminnan suosiota ja toiminnan laatua pidetään
yllä. Lyhyeksi vastaukseksi muodostui prosessin selkeyttäminen. Selkeyttämiseen kerättiin kehittämisehdotuksia toiminnan ohjaajilta. Kehittämisehdotuksia sain runsaasti ja haastatellut osoittivat intoa toimintaa ja sen kehittämistä kohtaan. Minulle
itselleni haastattelutilanteet olivat myös antoisia. Muiden ajatusten kuuntelu ja yhteinenkin asioiden pyörittely kehittää ammatillista osaamista. Jo sen perusteella pidän
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tutkimusta onnistuneena. Tutkimuksen sosiaalipedagogisena tarkoituksena oli herättää keskustelua sekä kehittää kaarinalaista vertaisryhmätoimintaa ja sen ohjaamisen
mallia.
Tämän opinnäytetyön prosessin aikana oli yhtenä ajatuksena mallintaa prosessikuvaus Kaarinan vertaisryhmätoiminnasta. Lempinen toteaa prosessin mallinnuksessa
kaikenkattavan kuvauksen prosessin jokaisesta yksityiskohdasta olevan työläs ja lähes
mahdoton juurruttaa käytännöksi, liian yleisluontoinen kuvaus taas ei auta ryhmätoiminnan aloittamiseen liittyvää päätöksentekoa (Lempinen 2014, 25). Totesin tämän
ajatuksen olevan täysin totta. Prosessikuvauksen menetelmää käyttämällä tehty prosessikuvaus olisi ollut niin pikkutarkka, että se tuskin olisi enää ollut työn apu. Siksi
tyydyin prosessikuvauksen sijaan kuvaamaan prosessia vapaamuotoisemmin.
Tutkimuksen luotettavuuden kannalta olisi ollut parempi nauhoittaa kaikki haastattelut. Luotin kuitenkin omaavani riittävästi perustietoa aiheesta, jotta pystyin tekemään
riittävän tarkat ja tutkimuksen kannalta luotettavat muistiinpanot. En siis usko tutkimuksen luotettavuuden vaarantuneen tästä. Nauhoittamaton tutkimustilanne oli vapaampi ja vastaukset olivat hieman laajempia kuin nauhoitetuissa haastatteluissa. Tutkimustulokset perustuvat riittävän suureen joukkoon ryhmäohjauksen ammattilaisten
haastatteluja ja vastauksista alkoi löytyä selkeitä säännönmukaisuuksia. Sillä perusteella aineisto on riittävän suuri. Kuitenkaan kaikkia vertaisryhmätoiminnan ammattilaisia ei haastateltu. Vaikka aineisto saavutti mielestäni saturaatiopisteen, kuvaa aineisto ensisijaisesti sitä mitä on haastateltavien toimesta sanottu eikä välttämättä todellisuutta.
Koska ohjaajana olin osa kehitettävää ilmiötä, minulla oli ennakkokäsitys tavoista kehittää toimintaa. Tutkimuksen kannalta voi muodostua ongelma, jos ennakkokäsitykset pääsevät ohjaamaan tutkimuksen kulkua tai johdattelemaan haastateltavia. Koko
tämän tutkimuksen tutkimusasetelma sisälsi tutkitun ennakko-odotuksen, toiminnan
kehittämiskohteet. Jotkut haastattelussa esittämistäni tarkentavista kysymyksistä olivat myös johdattelevia. Toisaalta sen haastateltavalle ääneen sanominen on tutkimuksen kannalta rehellistä, eikä ole ainakaan piilovaikuttamista. Haastattelutilanteet olivat vapautuneen vuorovaikutteisia, joten en usko johdatelleeni haastateltavien vastauksia mihinkään ennalta määrättyyn suuntaan. Yksi teemahaastattelun kysymyksiin
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sisäänkirjoitettu ennakkokäsitys liian vähäisestä toiminnallisuuden määrästä ja heikosta laadusta sen sijaan kumoutui aineiston perusteella.
Tämä opinnäytetyö keskittyi ammatillisesti johdettuun vertaisryhmätoimintaan ja sen
Kaarinassa havaittujen heikkouksien kehittämiseen. Kehittämiskohteet ovat johdetut
Erika Raitasen opinnäytetyön ”Nuorten vertaisryhmätoiminta Kaarinan kaupungissa
- Toiminnan ja tarpeen kohtaaminen” johtopäätöksistä ja toimintaehdotuksista (Raitanen 2018. 32-36). Kehittämistarve oli tunnistettu Raitasen, tilaajan ja minun toimesta. Tilaajan kannalta ajatellen on hyvä, että kehittämisehdotuksiin tartutaan heti.
Siinä mielessä tämä tutkimuksellinen kehittämistyö on jatkotutkimuksen omainen.
Kun toimintaympäristö on sama ja tutkimusmenetelmät samankaltaisia, joitain samankaltaisuuksia tutkimuksista varmasti pitääkin löytyä. Kuitenkin tässä opinnäytetyössä painopiste on selkeästi toiminnan kehittämisessä tilanteen kuvaamisen sijaan
ja kehitysehdotusten lisäksi keskitytty prosessin kuvaamiseen, tehostamiseen ja ymmärtämiseen. Myöskin olemme määritelleet toiminnan keskeisen tietoperustan ja sen
taustalla olevat käsitteet vertaistukea lukuun ottamatta eri tavalla. Pohdin myös, onko
tietoperustani tähän aiheeseen oikea. Varteenotettavana vaihtoehtona pidin pitkään
jonkin organisaatioteorian tai prosessin kehittämiseen keskittyvän teorian mukaan ottoa. Tavallaan kehittämistyöhön sellainen sopisi hyvinkin. Alussa oli tarve, teoria ja
toiminta, joten päätin pysyä yhteisöpedagogille turvallisemmilla vesillä ja pitäytyä vertaisryhmätoimintaan liittyvässä teoriassa organisaation kehittämisen teorian sijaan.
Haastatteluissa kehittämisehdotuksia tuli paljon. Sen perusteella voin sanoa aiheenvalinnan olleen hyvä ja tarpeellinen. Tulokset eivät suoranaisesti ole yleistettävissä,
koska kyseessä on yhden toimintamallin kehittämistyö. Toisaalta KOTA ry:n kehittämä arjen hallinnan malli on todettu toimivaksi muuallakin ja on siirrettävissä toimintaan, minne vain. Soveltaen havainnot ja kehitysehdotukset ovat yleistettävissä
prosessimallisen ryhmätoiminnan ohjaamiseen. Nähtäväksi sen sijaan jää, miten hyvin prosessin selkiyttäminen on onnistunut. Paperille saaduilla sanoilla ei ole mitään
merkitystä, vaan miten vertaisryhmätoiminnassa mukana olevat työntekijät asian ottavat vastaan. Tämän kehittämistyön seuraava vaihe on viedä kehittämisehdotukset
käytäntöön.
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